
 

 

عبي ـةالجمهوريّـ  يمقراطي ـةّالش  ّةّالجزائري ـةّالد 

ّوزارةّالت عليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ 

 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 والت جاري ةّوعلومّالت سييركل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّ
 

ّّّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفيّالعلومّ

ّ:تحتّعنوان

 

إدارةّالعالقةّمعّأصحابّالمصلحةّكمدخلّاستراتيجيّلتعزيزّالمزاياّالتنافسيةّ
 -تجاربّالجزائر،ّتونسّوفرنسا-ّالمستدامةّللمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة

ّتحتّإشرافّّّّّّّّّّّّالطالب:منّإعدادّ 

ّبولغبّوليدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد.ّسكاكّمرادّّّّّّّّّ

ّلجنـــةّالمناقشــةّّّّّّّّّ

ّ
2018/2019ّ:السنةّالجامعية

ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب
 رئيسا 1جامعةّسطيف أستاذّ أ.د.ّبورغدةّحسين

 مشرفاّومقررا 1جامعةّسطيف أأستاذّمحاضرّ د.ّمرادّسكاك
 مناقشاعضواّ العلياّالتجاريةلدراساتّاّمدرسة أستاذّ سماعيناأ.د.ّشعبانيّ

 مناقشاعضواّ جامعةّالمسيلة أستاذّ سعيدالأ.د.ّقاسميّ
 مناقشاعضواّ 1جامعةّسطيف أستاذّمحاضرّأ د.ّبنّسديرةّعمر

 مناقشاعضواّ العلياّالتجاريةّلدراساتامدرسةّ أستاذّمحاضرّأ د.ّصلواتشيّهشامّسفيان
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 والحمد هلل رب العالمين

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
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 كلمة شكر

 اللهم إين أسالك إمياانً صادقاً وقلباً خاشعاً وعلما انفعاً ورزقاً طيباً وعماًل متقباًل. 

شكره على كل ، إن املستحق للشكر واحلمد والثناء هو هللا اخلالق العزيز احلكيم
توفيقه يل يف إجناز هذا العمل، شكراً ومحداً يليق جبالل نعمة أنعمها علي، وعلى 

 وجهه وعظيم سلطانه.

 ؛ ةالذي مل يبخل علي بتوجيهاته وآرائه السديد مراد سكاكد. إىل األستاذ  

للتنمية  األعماللكل أساتذة مدرسة الدكتوراه إدارة  امتناينكما أعرب عن 

 املستدامة.

وكل زمالئي يف مدرسة ، جنيمي عيسىاألستاذ  :إىل أصحاب األايدي البيضاء
 . الدكتوراه

وأسجل مجيل عبارات الشكر لكل طاقم مكتبة مدرسة دكتوراه سطيف ومكتبة 

 .كلية التسيري جبامعة جيجل

 عدة من قريب أو بعيدإىل كل من  مد يل يد املسا

 شكـرا   
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 "ووصينا اإلنسان بوالديه إحساان" ا عز من قائلمإىل من قال فيه

(، رمز زليخةإىل من تقف آايت الرمحن خاشعة يف تعظيمها وتكرميها األم )أمي الغالية: 

احملبة والعطاء واحلنان؛ أمي اليت يعشق اللسان لفظها؛ والقلب حبها؛ أمي اليت ما خبلت 
 اح وصربت علي كبريا  وصغريا .علي بدعواها يف التوفيق والنج

إىل أيب الغايل: أعانين يف كل حيايت، واحتضنين دائما، أهدي عملي هذا إىل النجم الذي 

 .صاحل

 صغريها وكبريها  بولغبأهدي عملي هذا إىل كل عائلة 

 إىل كل األقارب واألصدقاء

 

 اإلهداء
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 امللخص:

 االهتمام أصبح حيثضمن بيئة تنافسية سريعة التطور، بصفة عامة واملتوسطة الصغرية تعيش املؤسسات 
وأتقلما مع مستجدات بيئتها الداخلية واخلارجية، من خالل  مواكبة هذه التغريات لتصبح أكثر مرونة على ينصب

 اقتناص الفرص وجتنب التهديدات واملخاطر، وإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة.
الصغرية واملتوسطة وابلنظر خلصوصياهتا من خمتلف اجلوانب، لدرجة أنه من وابإلضافة لذلك فاملؤسسات 

الصعب إجياد تعريف موحد هلا بني خمتلف الدول، كما أهنا تواجه مشكلة البقاء أكثر من غريها مما جيعلها تسعى 
حاب املصلحة كمدخل لتعزيز املزااي التنافسية وإدامتها، وال يتحقق ذلك إال ابالعتماد على إدارة العالقة مع أص

تقسيمات أبرزها، أصحاب املصلحة ة اسرتاتيجي، فأصحاب املصلحة ونظر ألمهيتهم فإنه يتم تقسيمهم إىل عد
األساسيني وأصحاب املصلحة الثانويني، لكن أهم تقسيم هو الذي يفصل بني أصحاب املصلحة الداخليني 

صلحة وااللتزام جتاههم من خالل املسؤولية االجتماعية واخلارجيني، لذلك أصبح من الضروري جعل إشراك أصحاب امل
وسيلة لتحقيق مزيد من القدرة على مواجهة التحدايت والصعوابت مع العمل على حتسني الكفاءات وحتقيق مزيد 

 من اإلبداع واالبتكار. 
العمل املقدم إىل إبراز ذلك من اجلانب النظري مث إسقاطه على اجلانب التطبيقي من خالل  هذا يسعى

التطرق لتجارب ثالثة دول يف هذ اجلانب، وهي اجلزائر تونس وفرنسا، ولوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات 
للمنتدى االقتصادي العاملي جتعل من الصغرية واملتوسطة، ومن خالل تكييف مؤشراهتا مع أعمدة مؤشر التنافسية 

املمكن استخدام الوسائل اإلحصائية بغرض معرفة مدى التقدم الذي حققته كل دولة من الدول الثالث يف هذا 
 اجملال.

أصحاب املصلحة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املزااي التنافسية املستدامة، التجربة اجلزائرية، الكلمات املفتاحية: 
 التونسية، التجربة الفرنسية. التجربة
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Abstract: 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are currently evolving in a rapidly changing 

competitive environment to adapt to their internal and external environment by seizing 

opportunities, avoiding threats and risks, and managing relationships with stakeholders 

In addition, small and medium-sized enterprises (SMEs) are so specific in various aspects 

that it is difficult to find a uniform definition between different countries and that faces the 

problem of survival, which forces SMEs to promote and maintain competitive advantages. But 

this can not be achieved without managing stakeholder reporting as a strategic track, and 

stakeholders are seen as important because they are divided into several major divisions, primary 

stakeholders and secondary stakeholders, but the most divisive significant gap separates internal 

and external stakeholders. This is the reason why it has become necessary to involve them and 

make a commitment to them through social responsibility, and it is a means to reach a greater 

capacity to meet the challenges and difficulties to work to improve the efficiency and to achieve 

greater creativity and innovation. 

This work aims to highlight this subject from a theoretical point of view and to project it 

on a practical level by addressing the experiences of three countries in this respect: Algeria, 

Tunisia and France, the small and medium medium-sized enterprises Enables the use of 

statistical means to determine the progress made by each of the three countries in this area. 

Key words: stakeholders, SMEs, sustainable competitive advantages, Algerian experience, 

Tunisian experience, French experience. 
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Résumé: 

Les petites et moyennes entreprises (PME) évoluent actuellement dans un environnement 

concurrentiel tres elevé afin de s'adapter à leur environnement interne et externe en saisissant les 

opportunités, en évitant les menaces et les risques et en gérant les relations avec les parties 

prenantes 

En outre, les petites et moyennes entreprises (PME) sont si spécifiques dans divers 

aspects qu'il est difficile de trouver une définition uniforme entre les différents pays et qui 

affrontent de plus la problématique de survivre, ce qui oblige les PME de promouvoir et de 

maintenir des avantages compétitifs. Mais ça ne peut être abouti sans la gestion des relations 

avec les parties prenantes comme une piste stratégique, et qui sont considérées comme 

importantes car elles sont divisées en plusieurs divisions, parties prenantes primaires et parties 

prenantes secondaires, mais la division la plus importante sépare les parties prenantes internes et 

externes. C’est la raison pour laquelle, il est devenu nécessaire de les impliquer et de leur faire 

un engagement par la responsabilité sociale, et c’est un moyen pour atteindre une plus grande 

capacité à relever les défis et les difficultés et travailler pour améliorer l'efficacité et atteindre 

une plus grande créativité et de l'innovation. 

Ce travail vise à mettre en évidence ce sujet du point de vue théorique et à le projeter sur 

le plan pratique en abordant les expériences de trois pays à cet égard : l'Algérie, la Tunisie et la 

France, le panel de leadership des petites et moyennes entreprises Permet d'utiliser des moyens 

statistiques pour déterminer les progrès réalisés par chacun des trois pays dans ce domaine. 

Mots clés: parties prenantes, PME, avantages compétitifs durables, expérience Algérienne, 

expérience Tunisienne, expérience Française.
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 متهيد:
 املعايري من العديد خالهلا برزت شرسة، ومنافسة ديناميكية حركة عديدة، سنوات منذ األعمال بيئة شهدت

 التعقيد شديدة البيئة هذه مع التكيف ضرورة املؤسسات على أوجب مما األخالقية، بطوالضوا واالجتماعية، البيئية
 املؤسسات هذه تركيز خالل من سواء تنافسية، مزااي لبناء السعي بني املوائمة خالل من وذلك املتغريات، واملتعاظمة

 واكتساب اإلسرتاتيجية، التحالفات وإقامة السريعة االستجابة خالل من أو واالبتكار، التكلفة، اجلودة عناصر على
مع االهتمام إبدارة وحتسني العالقات مع  إسرتاتيجية، عرب كامل العمليات من شراء، ختزين، إنتاج وتوزيع، كفاءات

 خالل من البشرية املوارد تطوير على الرتكيز أصحاب املصلحة، ال سيما العالقات مع كل من املوردين والزابئن، أو
 الستدامة ضماهنا كيفية على البحث يتم املوائمة هذه من انطالقا وكذلك ريب واستخدام التكنولوجيا،والتد التكوين
 وتعزيز تنافسية بني نظرية أصحاب املصلحة ابلربط تعلقامل االسرتاتيجي التوجه هذا أن وحيث امليزة، هذه وتعزيز

 والتميز. التكيف على املؤسسات هذه قدرة حتسني دفهب ال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املؤسسات
 أبعاد وذو حديث منظور وفق إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة حتاول املؤسسات فهذه ذلك، من وانطالقا

حتسني العالقة مع الزابئن واملوردين فحسب بل يتعدى ذلك إىل مجيع أصحاب  يف ينحصر ال املنظور وهذا اسرتاتيجية،
 واخلارجيني مع االلتزام بكل ما يندرج ضمن إطار حوكمة الشركات.املصلحة الداخليني 

ابلعالقة  املرتبطة اجلوانب االعتبار بعني أتخذ أن التميز عن تبحث اليت املؤسسات هذه على يتعني كذلك
 رتاتيجية،اس وقيادة مالئمة تنظيمية بنية وتوفري االبتكار، وعامل املعرفة تشاركية على مع أصحاب املصلحة مع الرتكيز

 والسعي تنافسية ميزة لتحقيق اجلديدة املصادر من أصبحت العالقة مع اجملتمع احمللي اليت على الرتكيز وكذلك
االلتزام املستمر للمؤسسات  فإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة تتطلب، عليها واحلفاظ بناءها وينبغي دامتهاستال

التنمية االقتصادية، والعمل على حتسني ظروف املعيشة للعاملني وعائالهتم، ابلتصرف أخالقيا، واملسامهة يف حتقيق 
 إضافة إىل اجملتمع احمللي واجملتمع ككل.

 من أكثر اليوم ؤسسات الدول األخرى مطالبةابلنسبة مل هو احلالكما ، التونسية والفرنسية  اجلزائرية واملؤسسات        
 التجارة ابلعضوية يف منظمة املرتبط التوجه ظل يف خاصة التنافسية ودعائم أسس بناء على ابلرتكيز مضى وقت أي

 السلعي، التصنيف البيئية، املعايري واعتماد مزيد من التنافس وأسس قواعد يف تغري من يصاحبها وما العاملية
 مرحلة من االستفادة يهاعل يتعني وكذلك املستدامة، التنمية إطار يف واالجتماعي البيئي ابلتوجه املرتبطة املستجدات

 مع أصحاب املصلحة يتالءم لنظرية منوذج أو إسرتاتيجية إبجياد مطالبة فهي وبذلك ،النسيب يف هذه البلدان االستقرار
 .واملستقبلية الراهنة الظروف

وهو ما ينطبق على كل املؤسسات االقتصادية مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تريد االستمرارية 
وحتقيق التميز، أن تعمل على إحداث تغيريات عميقة وإتباع إسرتاتيجية معينة للتكيف مع األوضاع اجلديدة، وهنا تربز 

اليت ستكون حمل الدراسة وهي  تجاربابلنسبة للتحوالت، خاصة أمهية التغيري وإتباع عدة مداخل لالستجابة هلذه ال
 .يف هذا اجملال التونسية والفرنسية ،اجلزائرية التجربة
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 :اإلشكالية  1.
 األعمال إدارة ختصص املاجستري شهادة نيل متطلبات من كجزء املقدم البحث حوصلة من انطالقا

 املؤسسة يف اسرتاتيجي كتوجه واعتبارها التحكم يف سلسلة التوريد ضرورة مفادها واليت املستدامة للتنمية اإلسرتاتيجية
العمل بدراسة العالقة مع أصحاب املصلحة  هذا إثراء ضرورة وكذلك ،املستدامة ابلتنمية املرتبطة املستجدات مع خاصة

 بناء مع يتوافق حةألصحاب املصل منوذج وبناءواملتوسطة  ةصغري ال اتاملؤسس تنافسية كمدخل اسرتاتيجي لتعزيز
 :اآليت الرئيسي السؤال حول تتمحور هذا البحث إشكالية فإن السابق الطرح خالل من، و التنافسية املزااي دامةاستو 

يف  املزااي التنافسية املستدامة لتعزيز العالقة مع أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي مسامهة إدارة مدى ما
 دراسة جتارب اجلزائر، تونس وفرنسا؟ املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل

 :اآلتية الفرعية األسئلة على اإلجابة األمر يتطلب الرئيسية اإلشكالية هذه وملعاجلة
 تعتمد على إدارة العالقة حمل الدراسة لدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة ل التنافسية املستدامة املزايــــــا صناعة هل · 

 مع أصحاب املصلحة؟
دارة العالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني كمدخل اسرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية إهل ميكن االعتماد على  ·

 ؟حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة للدوللاملستدامة 
لتنافسية دارة العالقة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني كمدخل اسرتاتيجي لتحسني املزااي اإهل ميكن االعتماد على   ·

 ؟حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة للدوللاملستدامة 
هل ميكن إحداث التكامل بني ادارة العالقة بني أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف بناء منوذج مقرتح لتعزيز  ·

 ؟حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة للدوللتنافسية املستدامة املزااي ال
 الدراسة: فرضيات  2.

 يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة اختبار الفرضية الرئيسية كإجابة عن التساؤل الرئيسي وتتمثل يف:
 ؤسسات الدولملتعزيز املزااي التنافسية املستدامة ل كمدخل اسرتاتيجي  تساهم إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة"

   "حمل الدراسة
 :الفرضيات الفرعية اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف التساؤالت الفرعية املطروحةكما يتم اعتماد جمموعة من 

على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي  حمل الدراسة تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة للدول  ·
  التنافسية املستدامة. املزايــــــا يف صناعة

العالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني كمدخل اسرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية  ميكن االعتماد على إدارة  ·
 ؛حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدوللاملستدامة 

ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني كمدخل اسرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية  · 
 ؛حمل الدراسة الصغرية واملتوسطة الدوللمؤسسات لاملستدامة 
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ميكن إحداث التكامل بني أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف بناء منوذج مقرتح لنظرية أصحاب املصلحة   ·
 .حمل الدراسة لدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنافسية املستدامة املزااي اللتعزيز 

 اهلدف من الدراسة  3.
 الدراسة إىل تقدمي رؤية شاملة ومتكاملة حول نظرية أصحاب املصلحة وخمتلف إسقاطاهتا والرتكيزهتدف هذه 

يف ظل بيئة  على الناحية اإلسرتاتيجية والعملية، كما هتدف إىل حماولة تسليط الضوء على سبل تعزيز تنافسية املؤسسات
دمي منوذج مقرتح من خالل املوائمة بني آليات وهتدف هذه الدراسة أيضا إىل حماولة تق، متسارعة ومنافسة كبرية

 .دامتهاستوالسعي الللمؤسسات الصغرية واملتوسطة واسرتاتيجيات نظرية أصحاب املصلحة وربطها بصناعة مزااي تنافسية 
 أمهية الدراسة  4.

املعاصرة للرفع من تكمن أمهية هذه الدراسة يف أن التوجه املرتبط بنظرية أصحاب املصلحة يعترب من التوجهات 
واكتساهبا ملزااي تنافسية سواء من خالل زايدة قدرهتا على التحكم يف التكاليف  الصغرية واملتوسطة تنافسية املؤسسات

احلوار مع خمتلف خاصة التكاليف البيئية، إضافة إىل التحكم يف عامل الوقت والنوعية وكذلك من خالل االبتكار، و 
 السريعة.واالستجابة أصحاب املصلحة 

، وبذلك فدراسة هذا ات الصغرية واملتوسطةوهذه التوجهات ترسم على أساسها خطط وإسرتاتيجيات املؤسس  
، حماولة إبراز أهم جوانب نظرية أصحاب املصلحة، سواء ما تعلق ابلبيئة الداخلية أو البيئة اخلارجية املوضوع من حيث

 .ارة العالقات مع أصحاب املصلحة على صناعة مزااي تنافسية مستدامةاالستفادة من حتكم املؤسسة يف إد كذلك حماولةو 
 منهجية الدراسة  5.

سوف يتم االعتماد يف هذه الدراسة يف الشق النظري على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جتميع 
 تطبيقيةدراسة حالة من خالل دراسة كل من البياانت واملعلومات وحتليلها، كما سيتم االعتماد يف اجلزء التطبيقي على  

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على حدا مث توظيف املنهج املقارن ملعرفة أوجه الشبه لتجارب اجلزائر، تونس وفرنسا 
 ، وذلك بغية التشخيص الدقيق ملفهوم التنافسية ونظرية أصحاب املصلحةحمل الدراسة واالختالف يف البلدان

 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 دوافع اختيار املوضوع  6.

 :إن دوافع وأسباب اختيار هذا املوضوع تكمن يف عدة جوانب، أبرزها ما أييت
 ارتباط هذا املوضوع مبجال ختصص الباحث إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة؛  ·
 ؛للموضوع وانب األساسيةاجلاإلحاطة نوع ما ببعض  ·
 كون موضوع نظرية أصحاب املصلحة من املواضيع احلديثة اليت القت اهتمام الكثري من الباحثني واملمارسني؛   ·
؛ خاصة فيما خيص إجياد منوذج مقرتح الذي جيمع متغريات الدراسةذا املوضوع هل تطرقتقلة الدراسات واألحباث اليت   ·

 ؛ة املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةللربط بني نظرية أصحاب املصلحة وتعزيز التنافسي
 الدول حمل الدراسة وهي اجلزائر، تونس وفرنسا لديها روابط اترخيية وثقافية وجغرافية واقتصادية.  ·
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 الدراسات السابقة 7. 
 أو مطابقة دراسات توجد ال أنه تبني البحث وبعد املوضوع، هبذا املتعلقة السابقة الدراسات خيص فيما

 غري أو مباشر بشكل سواء البحث مبوضوع الرتباطها اآلتية الدراسات ذكر ميكننا ولكن كبري، بشكل لهمشاهبة 
 .مباشر

 :الدراسات ابللغة العربية -أ
وال: دراسة لـ سعد العنزي بعنوان: "حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصاحل يف دراسات إدارة األعمال"، جملة أ

 .15-1ص 2007 لسنة/ 48 ، ع/13رية املكان اجمللدالعلوم االقتصادية واإلدا
أصحاب املصاحل كموضوع مهم يف ، وأشارت هذه الدراسة إىل راسة نشرت يف جملة اإلدارة واالقتصاد املكاند

فخاضت يف مفاهيمه العامة وتصنيفاته ومنظوراته، ووجدت يف مفهومه أبهنم أولئك الذين ميكن  .الفكر االسرتاتيجي
ابجملاميع أو الوحدات املستقلة اليت ترتبط مبنظمة األعمال عرب شبكة عالقات مؤثرة خمتلفة األبعاد واالجتاهات، متثيلهم 

 .وإذا ما حدث أي خلل يف توازن هذه العالقات، قد تضر األطراف املشرتكة فيها
اليت يغطيها، وحبيث والتصنيف املالئم ألصحاب املصاحل يراه الباحث أنه ينبغي أن يكون واسعًا ابجملاالت 

وعلى الرغم من طرح   .تراعى تقاليد البلد املعين مبنظمات األعمال وقوانينه وأعراف هو الطريقة اإلدارية اليت تدار هبا
 البيئي املعياري، التجرييب، الوصفي، الوسيلي،: الورقة يف حماوالهتا اجلادة للتأطري النظري للموضوع أربع منظورات وهي

العالقات والقضااي بشكل معاصر أيخذ ابالعتبار حاكمية الشركة،  يؤطر ألنه ضالتها األخري املنظور يف ترى فإهنا
أخالقيات األعمال، اإلدارة اإلسرتاتيجية، فاعلية منظمة األعمال، فضاًل عن اجلوانب اإلنسانية واملؤسساتية واهليكلية 

 .األخرى
طلع األلفية الثالثة تصنيفات أخرى تفرد لتأثريات السلطة كما ورد يف هذه الدراسة أنه قد برزت مؤخرا عند م

على جماميع أصحاب املصاحل، كالسلطة التنظيمية واالقتصادية والتشريعية واالجتماعية، حبيث أشارت إىل أربعة تصنيفات 
 :هي
  أصحاب املصاحل الداخليني:(Internal Stakeholders)  التنظيمية وهم الذين يكونون جزءاً من السلطة

 .مثل املديرين، العاملني، أعضاء جملس اإلدارة، االحتادات وأصحاب األسهم
 اخلارجيني املصاحل أصحاب (ExternalStakeholders) واملقاولني ابالقتصاديني يسمون ما أو: 

(Contractual / Economical) خارجه. ت تضم الالعبني االقتصاديني ممن هم يف دائرة احلدث أو اوهذه اجلماع
اجملموعة اليت هي ضمن موقع احلدث تتألف من الشركات املختلفة والصناعات الداعمة، واليت هي متتلك استثمارات 
مباشرة، أو اليت تولد قيمة مضافة. وأما اجملموعة خارج دائرة احلدث، فتتألف من الصناعات والشركات احمليطة املوجودة 

 .ضمن موقع ممارسة نشاط الشركة
 صاحل التشريعيني )املشرعني( واملسؤولني عن السياسة العامةأصحاب امل 
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 :(Legislation & Public Policy  Stakeholders) املصاحل رعااي وشعب احلكومات على ويشتملون 
 اجلغرايف القرار ومستوايت للمواقع التخطيط وسلطات البيئية، االقسام وكذلك الدولية، اإلقليمية، احمللية، االقتصادية

 .فيها تعمل اليت بيئتها خارج يف الشركة حلدود
 اجملتمعيني املصاحل أصحاب :(Community Stakeholders) منظمات أو اجملتمع مجاعات وتتضمن 

 .االقتصاديني غري اآلخرين والالعبني الصحافة العام، اجلمهور املدين، اجملتمع
 الصغرية املؤسسات حالة االقتصادية، دراسة املؤسسات متويل إشكاليةبعنوان: " ايسني العايبدراسة لـ اثنيا: 

قسنطينة،  منتوري جامعة، االقتصادية العلوم يف علوم الدكتوراه أطروحة مقدمة لنيل شهادة"، اجلزائر يف واملتوسطة
 .2010/2011السنة اجلامعية 

وأشارت هذه الدراسة إىل  2011، قسنطينة منتوري امعةجب التسيري علوم يفوهي عبارة عن أطروحة دكتوراه 
 حنو التحول يف أساسا متثلت جذرية، حتوالت املاضي القرن من التسعينيات بداية مع اجلزائري شهد االقتصاد أن

 اليت االقتصادية القطاعات من العديد عن الدولة ختلي أفرزت اليت االقتصادي، التحرير موجة وتكثيف السوق اقتصاد
 الصغرية املؤسسات عدد وتزايد اخلاص، القطاع نشأة تشجيع التحوالت تلك أفرزت كما كانت اتبعة للقطاع العام،

 واملتوسطة.
 أو املؤقتة املالية واالختالالت التمويل إشكالية معاجلة يف الدولة طرف من املبذولة اجملهودات من فبالرغم

 الدعم خالل من خاصة، بصفة واملتوسطة الصغرية واملؤسسات عامة، بصفة االقتصادية للمؤسسة ابلنسبة الدائمة
 إال التمويل، مصادر جتاه خصوصيتها وتراعي متطلباهتا إىل تستجيب اليت املالية املؤسسات خالل من أو املباشر املايل

 تطوره. مراحل خمتلف ويف املؤسسات من النوع هلذا مطروحة الزالت التمويل مشاكل أن
 وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها:

 العقار حيازة وإجراءات واملتوسطة الصغرية املؤسسات إنشاء إبجراءات يتعلق فيما القرار اختاذ سلطة توحيد 
 الصناعي؛

 تلك غري أنشطة يف املستعملة أو املستغلة غري النشاط ومناطق الصناعية املناطق إشكالية معاجلة يف التدخل 
 أجلها؛ من منحت اليت
 املالية األسواق إبنشاء فيما يتعلق األمريكية املتحدة والوالايت املتحدة كاململكة الدول ببعض جتار نقل 

 دور وتفعيل واملتوسطة، الصغرية املؤسسات قطاع نشاط توسع على عالية قدرة من به تتميز ملا وذلك الصغرية للقيم
 املنقولة؛ القيم سوق
 على الرتكيز مع واإلبداع، التكنولوجي التطور تكثيف خيدم مبا واملايل، الفين الدعم سبل ترشيد على العمل 

 .التقنية األحباث قطاع دعم
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التحكم يف األداء الشامل للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر يف ظل بعنوان: " ،الرمحن عبد العايب لـ دراسة اثلثا:
فرحات عباس االقتصادية، جامعة  العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف حتدايت التنمية املستدامة"،

 .2011سنة  1سطيف
االقتصادية، جامعة فرحات عباس  يف العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحةوهذه الدراسة تتمثل يف 

 من اجلزائر يف العمومية االقتصادية املؤسسات يف املستدامة التنمية واقع إذ اهتمت بدراسة ،2011سنة  1سطيف
 من ابت أنه إذ املستدامة، ابلتنمية االقتصادية املؤسسات عالقة حول تتمحور واليت مهمة جد إشكالية دراسة خالل

 اجملتمع.  يف الفاعلة األطراف ابقي مثل التنمية املستدامة مثلها رهاانت مبراعاة معنية االقتصادية املؤسسات أن الواضح
 من وذلك االقتصادية مدراء املؤسسات انشغاالت من يتجزأ ال جزءا املستدامة التنمية أبعاد أصبحت لذلك، ونتيجة
 التصرفات تلك انعكاس مدى على والتعرف اجتماعيا املسؤولة ابلتصرفات للتحلي واملستمر الدائم السعي خالل
 اليت اإلشباع مستوايت عن واإلفصاح القياس خالل من الواقع أرض يف عنه الربهنة يتم والذي الشامل أداءها على

 .املصاحل أصحاب لكل املؤسسة حتققها
 حتدايت ظل يف االقتصادية للمؤسسة الشامل األداء يف التحكم كيفية وحتليل بيان إىل الدراسة وهدفت

 إىل الدراسة وتطرقت والبيئية. االجتماعية االقتصادية، للنتائج جتميع هو الشامل األداء أن ابعتبار املستدامة، التنمية
 خالل من اجلزائري الواقع من مبعطيات وتدعيمه عليه التدليل مث االقتصادية للمؤسسة الشامل األداء جوانب حتليل
 .ابجلزائر االمسنت صناعة قطاع حالة تناول

والبيئية. وهو أيضا الذي  واالجتماعية االقتصادية للنتائج جتميع هو االقتصادية للمؤسسة الشامل فاألداء
 يراعي ويدمج األبعاد الثالثة لألداء.

االقتصادي: هو الذي بواسطته تشبع املؤسسة رغبات املسامهني والزابئن واملوردين وتكتسب ثقتهم. ويقاس هذا فالبعد 
 األداء ابالستعانة ابلقوائم املالية.

 والبعد االجتماعي: والذي يرتكز على قدرة املؤسسة على جعل مواردها البشرية أطرافا فاعلة.
 .امهة الفاعلة للمؤسسة يف تنمية وتطوير بيئتهاأما البعد البيئي: فهو يرتكز على املس

"، اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة حتسني إشكاليةبعنوان: " العابد لزهردراسة لـ  رابعا:
 .2012/2013، السنة اجلامعية 2قسنطينة جامعة، التسيري علوم يف علوم الدكتوراه أطروحة مقدمة لنيل شهادة

 أنوأشارت هذه الدراسة إىل  2013 ،2قسنطينة امعةجب التسيري علوم يفوهي عبارة عن أطروحة دكتوراه 
 هي األخرية هذه واملتوسطة، الصغرية املؤسسات يف كبري ويظهر بشكل النشأة حديث يعترب اخلاص يف اجلزائر القطاع

 .وترقيتها إنشائها تشجيع خالل من السياسات االقتصادية يف عليها الرتكيز ينبغي اليت
 يف املؤسسات اإلمجايل عدد من عالية نسبة متثل أهنا إىل املؤلفات من الكثري تشري املؤسسات من النوع هذا

 تستقطبها اليت العمالة إىل حجم ابلنظر البطالة نسب ختفيض يف الكبرية مسامهتها إىل ابإلضافة الدول، من الكثري
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 أداة ابعتبارها هلا املنشئ للفرد مهم ابلنسبة دور هلا أن كما  املضافة، والقيمة اخلام الداخلي الناتج يف ومسامهتها
 .لتحقيقها يطمح كان اليت األهداف بتحقيق له تسمح

 وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها:
 اجملتمع؛ فئات ولكل التعليمية املراحل خمتلف يف املقاواليت الفكر تشجيع لتوسيع إسرتاتيجية وضع 
 التسيري العلمية مبادئ على تقوم به خاصة مؤسسات إنشاء على املقاول الشباب تشجيع يف املواصلة 

 هبا؛ االهتمام بضرورة وتوعيتهم
 تنافسية؛ مؤسسات إنشاء على التشجيع من متكنت اليت الدول خربات من االستفادة 
 البارزة استخدام التكنولوجيا على تعتمد مؤسسات إنشاء على ابلتحفيز اخلاصة اإلجراءات وتفعيل تنشيط 

 والتطوير. البحث أنشطة يف وتستثمر
 الدراسات ابللغة االجنبية  -ب

 بعنوان: Egil Marstein وال: دراسة لـأ
«The influence of stakeholder groups on organizational decision-making in public hospitals», 

Dissertation for the Degree of Dr. Oecon, BI Norwegian School of Management, 2003. 

وتطرقت الدراسة إىل وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ابملدرسة النروجيية إلدارة األعمال، 
على اعتبار أن  1984خمتلف النظرايت اليت تناولت موضوع أصحاب املصلحة، وذلك ابتداء من نظرية فرميان سنة 

فالقصور  داخل املستشفيات العامة يف النرويج، أصحاب املصلحة، واضطراب القطاع الصحي يشكل إزعاجاضغط 
جمموعات أصحاب  داخل القطاع يطرح مشكلة طريقة تسيري القطاع، وحتدد هذه األطروحة كيفية أتثري العديد من

 املصلحة على عملية صنع القرار التنظيمي يف املستشفيات العامة.
حتليل أصحاب املصلحة على االعتقاد أبنه توجد عالقات بني منظمة معينة وبعض اجملموعات ويستند 

ومجاعات معينة، وهذه اجلماعات واألفراد تشكل ما يسمى أصحاب املصلحة، وهذه األخرية تعترب أن هلا  واألفراد
 أو تطالب أبن يكون لديها دور يف صنع القرار. مصلحة

 تتلخص أساسا يف: النتائج وتوصلت الدراسة جملموعة من
 ملستشفيات العامةتسيري ا ضرورة وجود خطاب وطين متجدد يف النرويج حول حوكمة. 
 اإلدارة غري املتكاملة ألصحاب املصلحة، تتطلب الدعوة ملراجعة مناذج  النتائج التجريبية لألطروحة حول عواقب

 التسيري واملمارسات اإلدارية.
  ائمة بني مصاحل أصحاب املصلحة ومصلحتها اخلاصة بصفة متوازنة.ضرورة قيام املستشفيات ابملو 

 بعنوان: Zouhair LAARRAF دراسة لـ -اثنيا
« De la perception de la RSE à la traduction RH-Cas de dirigeants de PME en Aquitaine-», 

Thèse En vue de l’obtention du doctorat en Sciences de Gestion, du POLE UNIVERSITAIRE DE 

SCIENCES DE GESTION, INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION DES 

ORGANISATIONS - PARIS -CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, 

France, 03 septembre 2010. 
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 املنظمات بفرنسا، وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري مبعهد البحث يف تسيري
 Aquitaineركزت الدراسة على أمهية الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية مبنطقة و 

بفرنسا، ذلك أهنا تساهم بشكل كبري يف خلق مناصب الشغل يف األقاليم اليت تتواجد فيها، ومع بروز مفهوم املسؤولية 
االجتماعية للشركات، تسعى هذه الدراسة ملعرفة رؤية مديري املشاريع الصغرية واملتوسطة ملفهوم املسؤولية االجتماعية 

 سات املوارد البشرية اخلاصة هبم؟للشركات وكيف ينعكس ذلك يف سياسات وممار 
واعتمدت الدراسة على مقابالت شبه منتظمة واملتابعة على مدى عامني، وأجريت زايرات ميدانية مع مسريي املؤسسات 

مسري ليتم  50الصغرية واملتوسطة ومسحت ابستكشاف تصورات خمتلفة من املسريين واملمارسات املرتبطة هبا بعد اختيار 
 .مسريين هلذه املؤسسات 10راء الرتكيز على آ

 وتوصلت هذه الدراسة إىل نتائج أمهها:
 .ضرورة اهتمام مسريي هذه املؤسسات ابملسؤولية االجتماعية مثل اهتمامهم ابلنتائج اليت حتققها مؤسساهتم 
 لداخلية.ضرورة اهتمام مسريي هذه املؤسسات ابلعوامل اخلارجية، ألن اهتمامهم انصب ابلدرجة األوىل ابلبيئة ا 
 .العمل على زايدة االهتمام بوظيفة املوارد البشرية واعتبارها كأحد حمددات املسؤولية االجتماعية للشركات 

 بعنوان: Elise BONNEVEUX اثلثا دراسة لـ
«L’INTEGRATION DES PRINCIPES DE RSE PAR LES DIRIGEANTS DE PME: LA 

DEMARCHE COLLECTIVE INNOVANTE D’UN RESEAU ROFESSIONNEL », THÈSE 

présentée pour obtenir le grade de: Docteur en Sciences de Gestion de l’université François–

Rabelais DE TOURS, France, 06 décembre 2010. 

ت ركزت الدراسة على تطبيق املؤسساوهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جبامعة تور بفرنسا، و 
إال أن الوصول إىل نفس االستنتاجات ، 2001الكبرية لاللتزامات املرتبطة ابلتنمية املستدامة يف فرنسا ابتداء من سنة 

 على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يبدو أكثر صعوبة كما أكد بعض املؤلفني.
ملتوسطة، والدراسة مشلت جمموعة من فاإلجراءات التقليدية ال تبدو فعالة ابلنسبة ملسريي املؤسسات الصغرية وا

بفرنسا ونذكر بذلك أهم ما توصلت إليه الدراسة من  Indre-et-Loireاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة 
 اقرتاحات: 

  ضرورة اعتماد مبادرة مشرتكة على مستوى اإلقليم لتشجيع مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تبين
 جتماعية.ممارسات املسؤولية اال

  ضرورة تزويد مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدليل يساعدهم على التسيري وفق متطلبات التنمية املستدامة
 وكذلك كيفية تقييد أدائهم.

 .تشجيع النشاط اخلارجي الذي حيافظ على البيئة 
 بعنوان: (Yang Liu) دراسة للباحثالدراسة الثامنة: 

"Implementing Sustainable Competitive Advantage (SCA) for Proactive Operations in 

Global Turbulent Business Environments, Univ Vaasa, china, 2010. 
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هذه الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه ختصص اإلدارة الصناعية واليت ارتبط جزئها التطبيقي من خالل دراسة 
ة يف عدة دول قصد تشخيص وتقييم التنافسية املستدامة وبناء منوذج لتحقيق ميدانية على عينة من املؤسسات الصناعي

ميزة تنافسية مستدامة. وكذلك مت الرتكيز يف هذه الدراسة على التنافسية العملياتية أو املستوى التنافسي التشغيلي لنظام 
طن االزمات، مث حتقيق ميزة تنافسية إدارة اإلنتاج، وتسليط الضوء على االسرتاتيجية الرشيقة للمؤسسات خاصة يف موا

مستدامة، فمن خالل هذه الدراسة التحليلية لألمناط الصناعية والقيادة املرتبطة ابلتكنولوجيات احلديثة. وكذلك التنافسية 
ية، يف قطاع التكنولوجيات املتطورة، من خالل االعتماد على املقارنة املرجعية ودورها يف تعزيز تنافسية املؤسسات الصين

 منذجة وتقييم التنافسية يف املؤسسات الصناعية. 
كما مت استخدام طرق التحليل اإلحصائي وعوامل االرتباط لتشخيص وتقييم تنافسية املؤسسات الصناعية، 

 وتطبيق منوذج امليزة التنافسية املستدامة يف املؤسسة الصناعية. وتتمثل أهداف الدراسة يف:
 نفيذ االسرتاتيجي والتحول القيادي لتدعيم عمليات اختاذ القرار؛مالحظة وتقييم التميز يف الت 
  حتليل السيناريوهات املرتبطة بتطوير بيئة اإلعمال وطرق لكي حتدد عوامل النجاح احلرجة ملفاهيم األعمال

 ؛ "sense & respond "اجلديدة مع ديناميكية اختاذ القرارات قصد التوظيف األمثل للموارد من خالل اعتماد طريقة
  تكامل اسرتاتيجيات التصنيع مع التحول القيادي واملستوى التكنولوجي، قصد تقييم واملقارنة املرجعية لكل

 عمليات التنافسية على املستوى التشغيلي يف اقتصادايت كثيفة املعرفة وتعتمد على تكنولوجيات متطورة؛
املستوى التشغيلي يف ظل بيئة شديدة التعقيد وكثرية التقلبات، طرق وأدوات لتحديد عوامل النجاح لتطوير التنافسية على 

وذلك بطريقة مستدامة ومن خالل إجراء مقارانت على اقتصادايت العديد من الدول وكيفية تغلبها على األزمة املالية 
 العاملية.

 :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة -جـ
ابلرغم من أن الدراسات السابقة قد تطرقت ألحد املواضيع املتمثلة يف أصحاب املصلحة، املؤسسات الصغرية      

واملتوسطة أو املزااي التنافسية املستدامة، إال أن الربط بني هذه املتغريات الثالثة ابلتفاصيل الالزمة لإلجابة على أهم 
م اإلجاابت يف هذه الدراسة من خالل التطرق ألبرز التفاصيل لكل موضوع التساؤالت املطروحة يف هذا اجلانب جيد أه

مث الربط بينها جمتمعة، ابإلضافة إىل حماولة فهم ذلك من خالل دراسة جتارب بعض الدول، مما جيعل الدراسة مفيدة 
 للباحثني يف املوضوع خاصة وأهنا ميكن أن تشكل أرضية لبحوث أخرى يف هذا اجملال.

 :البحث تحمتواي .8
 تقسيم يتم سوف عنها، املتفرعة األسئلة وخمتلف البحث يف املطروحة الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة بغرض

 :التايل النحو على وخامتة مقدمة فصول، مخسة إىل الدراسة هذه
 سوف اليت والفرضيات الفرعية التساؤالت إىل ابإلضافة للبحث، الرئيسية اإلشكالية طرح يتم املقدمة فيف

 الدراسة يف املتبع املنهج وأيضا املوضوع، هذا اختيار ودوافع الدراسة وأهداف ألمهية التعرض سيتم كما اختبارها، يتم
 .املوضوع هلذا السابقة والدراسات
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ابعتبارها مدخل اسرتاتيجي، "أصحاب املصاحل" سيتم التطرق فيه إىل مضامني نظرية أصحاب املصلحة الفصل األول: 
خالل التعرض إىل خمتلف عناصر نظرية أصحاب املصلحة، كما سيتم التطرق لتطور نظرية أصحاب املصلحة  وذلك من

 يف الفكر اإلداري وأهم االنتقادات املوجهة هلذه النظرية؛
ات سيتم التطرق إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإبراز أمهيتها ودورها يف حتقيق التنمية يف ظل املستجدالفصل الثاين: 

 املرتبطة ابلتوجه البيئي واالجتماعي وكذلك التطرق ملوضوع التنافسية ومتطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
سيتم التطرق إىل امليزة التنافسية املستدامة وكيفية اكتساهبا مع ذكر خصوصيات املؤسسات الصغرية الفصل الثالث: 

ذلك بني إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي من أجل واملتوسطة يف هذا اجملال، ليتم الربط بعد 
 تعزيز وإدامة املزااي التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

سيتم يف هذا الفضل معرفة واقع ثالثة بلدان معنية ابلدراسة وهي اجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من الفصل الرابع: 
ل إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني أدائها لتتكيف مع متطلبات خالل عرض جتارب هذه الدول يف جما

 أصحاب املصلحة وحتقيق امليزة التنافسية املستدامة؛
سنقوم فيه ابستخدام بعض األدوات اإلحصائية بتكييف متغريات الدراسة مع مؤشرات التنافسية الفصل اخلامس: 

 جتربة كل من اجلزائر، تونس وفرنسا يف هذا اجملال؛وتقييم يل للمنتدى االقتصادي العاملي من أجل قياس وحتل
 بعض تقدمي مع الدراسة، هذه خالل من إليها التوصل مت اليت النتائج أهم فستتضمن البحث خامتة أما
  .البحث ملوضوع واملناسبة املتناسقة والتوصيات االقرتاحات
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 2

  :متهيد
من أهم نظرايت املنظمات، ذلك أهنا انجتة عن "أو نظرية أصحاب املصاحل" تعد نظرية أصحاب املصلحة    

عدة منظورات وهلا صلة بعدد من تطور نظرة موسعة لعدد من النظرايت كنظرية الوكالة، كما أهنا تندرج ضمن 
وهو ما يستدعي ضرورة التطرق إىل اجلانب التارخيي لتطور هذه النظرية مع اإلشارة ، املواضيع يف جمال إدارة األعمال

 أصحاب مع العالقة إدارة موضوع عرفإىل عالقة هذه النظرية بكل من البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، كما 
إذ أن األعمال األكادميية املنجزة خالل  املفكرين، من الكثري دراسة لحم وكان الكتاابت من كبريا زمخا املصلحة

السنوات األخرية قد أعطت اهتمام خاص ملفهوم أصحاب املصلحة، فالعديد من املقاالت واملؤلفات قد عاجلت 
ذه األدبيات تعرف جتانس مواضيع ذات صلة مبصطلح أصحاب املصلحة، وهو األمر الذين يتطلب معرفة فيما أن ه

وتتطلب دراسة أصحاب املصلحة التطرق إىل أصل حقيقي يف هذا اجملال خاصة على مستوى األسس النظرية أم ال، 
وتقدمي منوذج ألصحاب املصلحة والتطرق إىل انتشار النظرية كموضوع هام يف  ومفهوم اللفظ ومضامينه النظرية،

 حيتاج إىل مزيد من الدراسة والتحليل.وهو ما ة، نظرايت املنظمة واإلدارة اإلسرتاتيجي
سيتم التطرق لربوز نظرية أصحاب املصلحة ابلنظر لتطور الفكر اإلداري بدءا مبختلف املدارس الفكرية  كما

ملختلف املداخل اليت تتم من خالهلا دراسة أصحاب املصلحة التطرق  مع اإلنسانية،اإلدارية كمدرسة العالقات 
ينبغي اإلشارة إىل ضرورة املوازنة بني تطلعات أصحاب املصلحة مث وكذلك كاملدخل الوسيلي واملدخل البيئي، 

األدبيات حول موضوع أصحاب املصلحة، لتتم اإلشارة يف األخري ألهم االنتقادات املوجهة لنظرية  التذكري مبختلف
 أصحاب املصلحة.

 اآلتية:  إىل املباحثهذا الفصل ابلتفصيل  تقسيممت وألجل ذلك 
 املبحث األول: تطور نظرية أصحاب املصلحة

 املبحث الثاين: نظرية أصحاب املصلحة واإلدارة اإلسرتاتيجية 
 املبحث الثالث: إدارة أصحاب املصلحة من النظرية إىل التطبيق
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 3

 نظرية أصحاب املصلحةاملبحث األول: تطور 
كونه ميثل بيئة عالقات يعد موضوع أصحاب املصلحة من أبرز موضوعات اإلدارة اإلسرتاتيجية، وذلك ل

 مر الذي يتطلب دراسته ابلتفصيل.وتفاعالت تنظيمية متشابكة مع البيئة اخلارجية والداخلية ملنظمة األعمال، األ
 املطلب األول: مفهوم أصحاب املصلحة

املفهوم ومعرفة هذا ر على تطو  صبنسي االهتمام فإن لذااب املصلحة ويتأثرون بنشاط املنظمة، يؤثر أصح
 ء خمتلف املتعاملني معها.مبا حيقق النجاح للمنظمة وإرضا همإدارة العالقة معو أصحاب املصلحة خمتلف تصنيفات 

عادة ما تتم ترمجته بـ: "أصحاب املصلحة"، لكن يرتجم  stakeholderلفظ أصل مفهوم أصحاب املصلحة: أوال: 
 1963ومت استخدامه ألول مرة سنة  ،Freeman 1984كذلك "األطراف املعنية" أي "الذين هلم حقوق" حسب 

ومت إطالق هذا املصطلح وفقا للفظ ،  «Stanford Research Institute»خالل مداخلة مبعهد ستانفورد لألحباث
«Stockholder» لذي يطلق على أصحاب األسهم( ليدل بعد ذلك على األطراف األخرى اليت هلا مصلحة )ا

«Stake»  يف املؤسسة، فنظرية أصحاب املصلحة تبحث يف إحالل النظرية التقليدية اليت تسمى«Stockholder 

Theory»،  ،واليت تؤكد أن على املسريين واجبات ائتمانية للعمل حصراي حسب مصاحل املسامهني يف مؤسستهم
كرواد لنظرية أصحاب «Dodd 1932, Bernard 1938»وحىت قبل استخدام لفظ أصحاب املصلحة، ميكن اعتبار 

اربة ملختلف املشاركني هبدف املصلحة لكوهنما سباقني يف فكرة أنه جيب على املؤسسة املوازنة بني املصاحل املتض
التحكم يف تعاوهنم الضروري، وبصفة أكثر واقعية، وانطالقا من سنوات الثالثينات من القرن املاضي، بعض 

تعرتف بوجود أربعة من أصحاب  «Hummels»اليت حسب  General Eectricاملؤسسات األمريكية الكربى مثل 
لتحديد  أفكارقاما بتقدمي  « Johnson & Sears 1947»سامهني(، املصلحة )الزابئن، املستخدمني، اجملتمع وامل

، اليت تعترب كهيئة متجانسة Penrose 1959اجملموعات األساسية املشاركة يف نشاط املؤسسة، وبعد ذلك، أعمال 
تساهم يف خلق، احملافظة وتطوير التعلم، وهذه األعمال سامهت يف إثراء املعارف حول طبيعة املؤسسة ودور مسرييها، 

اليت هي يف األساس عبارة عن جتربة الدميقراطية  Rheeman & Stymne 1965ومن املالئم كذلك ذكر أحباث 
املؤسسة أبهنا نظام اجتماعي وتقين يلعب من خالله خمتلف أصحاب املصلحة  الصناعية االسكندانفية، ويصفون

مث أعمال  Lockheed يف قسم التخطيط بـ Robert Stewart & Igor Ansoffوانطالقا من أعمال 1دور معني،
Marion Doscher & Stewart  يف SRI األصلية قدمت معلومة وظيفية مهمة يف املقاربةSRI  معهد ستانفورد(

الباحثون يف معهد ستانفورد لألحباث حتججوا أبنه ما مل يفهم املديرون التنفيذيون فلعملية ختطيط الشركات، لألحباث( 
حاجات وخماوف مجاعات أصحاب املصلحة، ال ميكنهم صياغة أهداف املنظمة اليت حتتاج دعم ضروري من أجل 

 األثر التارخيي إىل عدديتفرع األصلي ملعهد ستانفورد لألحباث  استمرار بقاء املؤسسة، وانطالقا من العمل

                                                             

1Samuel MERCIER, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse de la 

littérature, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, université Laval, 

Québec, 13-14-15 juin 2001, p2. 
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ومنظري النظم؛ أدبيات  Russell Ackoff, C. West Churchmanمن االجتاهات: األدبيات اإلسرتاتيجية؛ عمل 
. Eric Rhenmanاملسؤولية االجتماعية للشركات؛ وعمل                                   1ومنظرين آخرين للمنظمات

: األول مقطعني من (Stakeholders) املصلحةأصحاب  مصطلح يتكون تعريف أصحاب املصلحة:اثنيا: 
(Stake)  والثاين(Holders)، وعندما ميلك مايل، استثمارإدارة األعمال أبنه  معجم يفأشري إليه  كماألول  فا 

 Advanced Learner's)قاموس  وقدم، عمل خالل من عليه حيصلأو  يكتسبه نهأ فيعين (Stake)الشخص 

Dictionary of Current English)  ًمقطع  بشأن مميزاً  توضيحا(Stake) يف به اجملازف املال من مبلغ أبنه وقال 
 ومن، املال من مبلغ دفع شأن يف بوعد لإليفاء مقدم تعويض هوأو  الربح واخلسارة، نصيب يف كحصة  معني عمل
 يكون (Stakeholder)واحد  كمصطلحاألول   املقطع مع بدجمه (Holder)الثاين  املقطع لتوضيح جاء االنطالق هنا

 أيمل حىت (Charge of Stake)، رهان أو مغامرةأو  ضمان، بصفةأو أمانة  عهدة ميتلك الذي الشخص ذلك
 2 تعاريف أصحاب املصلحة هي كاآليت:، وأبرز يشتهي فيخسر ال مبا املستقبل ليأيت ورمبا منها، رحبا ليحقق

 تعاريف أصحاب املصلحة.بعض  (:1اجلدول رقم )
 التعريف املقرتح ألصحاب املصلحة  املؤلفون 

Stanford research 

institute 1963 
 (.Freeman 1984"اجملموعات اليت بدون دعمها تتوقف املؤسسة عن الوجود"، )ذكر من طرف

Rheeman&Stymne 

1965 
 عليها يف ضمان بقاءها". اجملموعة اليت تعتمد على املؤسسة يف حتقيق أهدافها وهذه األخرية تعتمد" 

Studivant 1977 

 
يف نشاطها وكل جمموعة ميكن  ألفراد الذين يتأثرون بسياسات وممارسات املؤسسة ويعتربون أبن هلم مصلحةا

 لرقابة املباشرة للمنظمة.لكنه ال يكون حتت السلوكها اجلماعي أن يؤثر مباشرة على مستقبل املنظمة، 
Freeman & Reed 1984 

 
 لذي تعتمد عليه لضمان بقاءهاااجملموعة اليت هلا مصلحة يف أنشطة املؤسسة مبعىن ضيق اجملموعة أو الفرد 

Freeman 1984 

 
 نظمة".معىن واسع: "فرد أو جمموعة أفراد ميكن أن يؤثر أو يتأثر بتحقيق أهداف امل

Hill & Jones 1993  ."املشاركون ميلكون حق شرعي على املؤسسة" 
Evan& Freeman 1993  ."اجملموعات اليت هلا مصلحة أو حق يف املؤسسة" 

Clarkson 1994 املايل يف املؤسسة" "الذين يتحملون خماطرة عندما يستثمرون شكل من أشكال رأس املال البشري أو 

Clarkson 1995  ؤسسة وأنشطتها".الذين يطالبون أو هلم جزء من امللكية، احلقوق أو املصاحل يف امل"األشخاص 
Mitchell Agle et Wood  

1997 
 ."ميلكون على األقل واحدة من ثالثة خصائص: السلطة، الشرعية واالستعجاالت"

Charreaux&Debrières 

1998  
 "األعوان الذين تتأثر مصاحلهم بقرارات املنظمة".

Kochan& Rubinstein 

2000 
 كافية للتأثري يف أداء املؤسسة.يوفرون املوارد احليوية، يضعون شيء ذو قيمة يف امليدان ولديهم السلطة ال

Post, Preston & Sachs 

2002  
درة املؤسسة على خلق القيمة ويف ق"األفراد والعناصر املكونة الذين يسامهون بصفة إرادية أو غري إرادية يف 

 شطتها والذين يستفيدون و/أو يتحملون املخاطر".أن
 Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, « La théorie des parties prenantes», FARGO-Centre deاملصدر:

recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, Cahier du FARGO N°105502, 

France, Mai 2005, p5. 

 ابملنظمة العالقة ذات واملؤسسات واملنظمات واجلماعات األفراد أن على أصحاب املصلحة منوذج ويؤكد
 مصاحل حتقيق عن يبحث الذي التقليدي اإلداري الفكر من النموذج هذا وينطلق وأفعاهلا بقراراهتا وتتأثر تؤثر
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 5

 الباحثني من فريق هناك أن ويالحظ 3،وغريهم املسامهني من األموال رؤوس كأصحاب ابملنظمة العالقة أصحاب
 األشخاص من جماميع حتققها اليت الفوائد أو الهتماماتا من تنوع أبنه" املصطلح فعرفوا أكثر تفصيل أعطى قد
 لحةمص أصحاب وهناك ،األرابح مقسوم على مستندة مثالً  فمصلحة املستثمرين ،"خارجها أو املنظمة يف

 اهتمامات لديهم تكون الذين والدائنني اجملهزين، املنافسني، املوظفني، الزابئن، يتمثلون يف آخرين مباشرين
 مثل غري املباشرين املصلحة أصحاب دور أيضا وأييت ،املايل بنجاحها يتأثروا أن إمكاهنم ويف اقتصادية ابملنظمة،

 مصلحة ميلكون والذين املستهلكني، عن والدفاع البيئة محاية مجاعات املدين، اجملتمع منظمات العمل، احتادات
للربح تبدو  اهلادفة غري تلك حىت اجملتمعية املنظمات فالعديد من ،واالقتصاد والبيئة وموظفيها املنظمة على ابلتأثري

 األعمال ومنظمة ،واالهتمام التوجه يف خمتلفني مصاحل أصحاب جماميع بني العالقات من شبكة أبهنا وببساطة
 مسامهات متييزها عرب أو تعليمها عالقات يتم بصيغة تكون اليت العقود من حزمة أبهنا األساس هذا على تعرف

 كونيس املنظمة جناح ، لذلك فإنهلم املنظمة تقدمها اليت املزاايو  اإلغراءات مقابل املختلفني املصلحة أصحاب
 بدقة بينها واملوازنة املتنوعني املصلحة أصحاب حاجات إشباعمن  مبوجبه تتمكن الذي املدى لذلك وظيفة مبثابة

 أصحاب مصطلح أن واالقتصاد ابإلدارة املعنيون يؤكداآلخر، كما  على حساب أبحد التضحية دون وحرص
 جديدا يعد استخدامه أن إال الباحثني، من القدامى بني دارج فهو مصطلح النشأة، حبديث ليس املصلحة
 ما أول أن أيضا ويؤكدون ،األعمال إبدارة وخصوصاً  االجتماعية، للعلوم األكادميياحلقل  ضمن احلايل مبفهومه
 والقرن  ،الودائع أو املراهنات جماالت إىل شيوعه يعود إذ ،(1708) عام يف كان املصطلح استخدام هذا سجل

 منتصف إىل الثمانينات مرحلة يف وجه التحديد وعلى خبصوصه، جرت اليت التطورات غلبأ شهد العشرين
 ألجل املصلحة، ألصحاب متكاملة نظرية عن للبحث والتقصي مدة أفضل لتكون بلغت واليت منه، التسعينات

. Shareholders) األسهم محلة نظرية وهي ،األعمال مدارس هيمنت على اليت السابقة النظرية حمل حتل أن

 اليت البيئة إطاريف  املختلفة ألنشطتها ممارستها خالل ومن ،األعمال منظمة أن نرى سبق، مما على أتسيساو
 متباينة تفاعلية عالقات بكوهنا متتلك تتصف اليت واجلماعات األفراد من اجملاميع بعض تصادفها فيها، تعمل
ـ ب عليهم يطلق من هم اجملاميع ومثل هذه خمتلفة، وأشكال صيغ ويف فاعليتها، مبجمل والتأثري الشدة

)Stakeholders( كذلك، وبعد وعي املؤسسة مبختلف الفاعلني الذين و  4مشرتكة مصلحة معها تربطهم الذين
 5.تتعامل معهم فإنه من املهم جدا ابلنسبة هلا القيام برتتيبهم

                                                             

1R. Edward Freeman, & All, Stakeholder Theory: The State of the Art, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

Cambridge, New York, 2010, p31. 
، جامعة 48 /ع 13 /لدجملعنزي، حماولة جادة لتأطري نظرية أصحاب املصلحة يف دراسات إدارة األعمال، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اال سعد2

 .1، ص2007بغداد، العراق، 
 .89، ص2014عة الراين، قطر، رتاتيجي املبين على النتائج، مطبجميد الكرخي، التخطيط اإلس 3
 .2، صمرجع سبق ذكرهسعد العنزي،   4

5 Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, La prise en compte des parties prenantes dans les 

processus de reporting développement durable des entreprises, France Septembre 2010, p10. 
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 6

 ل ما أييت:من خال أصحاب املصلحة أمهية مالمح بعضميكن تبسيط  أمهية أصحاب املصلحة: اثلثا:
 واخلربات املهاراتف ،هلا حيوية موارد يعدون األعمال منظمة ختدمه وجمتمع موظفني من أصحاب املصلحة إن -1

 مورد يعد صحاب املصلحةأل مميزة عالقات خلقأن  كما ،هلا التنظيمية املقدرات تؤلف ميتلكوهنا اليت والكفاءات
 املعاصرة، املنظمات يف ألمهيةا تلك مثل بروز أن ابلذكر اجلدير ومن، كأسبقية والبشرية املالية املوارد ينافس قد

 السريعة للتغريات املرنة جابةواالستاإلبداع  تعزيز يف تصب اليت املخاطرة وتتقاسم التعاون تنشئ كوهنا بسبب أييت
 عملية ابنتشار فتتص مسطحة صارت املنظمات تلكأن  عن فضال هذا، اجلديد العاملي االقتصاد يف الناشئة

 خصوصا وتنوعها علوماتامل جمرى تسارع وكذلك واجلماعات، األفراد من كبري  عدد على وتوزيعها القرارات اختاذ
 .صناعتها عند

 تطوير على مسعتهان أ أدركت األعمال فمنظمات التنافسية، امليزة خلق يف أصحاب املصلحة عالقات تساهم -2
 اإلبداع، لتحقيق األمهية ايةغ يف أمرا يعد جبوارها، واملقيمني اجملهزين، الزابئن، املوظفني، مع معقولة عالقات

 قد ابلطبع كليهما ومن مة،للمنظ التجارية العالمة قيمة من وتعزز اجليدة، السمعة مصدر هي اجلوهرية فالعالقات
 .هلا مرحبة صوفر  جديدة أسواق وإجياد احلالية األسواق تطوير وخصوصا املنافع، من غفريا كما يولد

 لقياس ملؤشراتا كأحد واعتبارها رؤيتها ممكن أصحاب املصلحة مع األعمال منظمات عالقات نوعية إن -3
 هذه مثل تشكيل يف لفشلا أن له يؤسف ومما، ألهدافها واملعرفية والبشرية املالية مواردها بلوغ على قدرهتا

 .األسهم محلة وخصوصا أصحاب املصلحة من كبري لقسم مالية خماطرة خيلق قد جيابيةاإل العالقات
 الثاين: التصنيفات املختلفة ألصحاب املصلحةاملطلب 

 على مت احلصول أصحاب املصلحة، موضوع تناول الذي اإلسرتاتيجي اإلداري الفكر على عند االطالع
 بتحديد يتعلق فيما أصحاب املصلحة، وخصوصا تصنيفات إطار يف قائمة مشكلة بوجود يتعلق شامل تصور

 كوهنا أدلة من تتعدى ال اجملاميع لكوتمدخل حمدد،  ضمن وضعهم من املعنيني متكن وإحكام بدقة جماميعهم
 اجملاميع وأما املفكرين املهتمني، إليها أشار اليت التصنيفات جماميع من أصحاب املصلحة فهم لتسهيل إرشادية

 نرى وألننا إال، ليس املتقاربة الرؤية لغرض إشراك فهي الحقا، ستدرج اليت واألنواع الفئات أساس على التصنيفية
 وجعل بعينها، بتصنيفات االلتزام إىل احملددات تقودان ال مفتوحة لكي هناية ذات التصنيفات هذه مثل جعل أمهية

 اليت اجملاالت أو ابالجتاهات األمر تعلق قدر مناسبا يرونه ما الختاذ املمارسني والباحثني ملعب يف املوضوع
ومن أجل تقدمي تصنيفات ألصحاب املصلحة  1مرحلة، كل يف ومتغرياهتا املوقفية العالقات وما تطرحه يتخذوهنا،

 هناك العديد من املؤلفني الذين حاولوا تقدمي تصنيفات من بينهم جند: 
د أصحاب املصلحة يف إطار يرى املختصون أن حدو  أصحاب املصلحة يف إطار بيئة املنظمة احملددة: أوال:

 داء املنظمة، كما يلي:البيئة التنظيمية املباشرة، هم أفراد، مجاعات، ومنظمات يتأثرون بشكل مباشر أب
                                                             

 .2، صمرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 1
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 7

 األعمال بيئة يف املتنوعنية املصلحأصحاب (: 1)رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية العلوم ، جملةاألعمال إدارة دراسات املصلحة يفأصحاب  نظرية لتأطري جادة العنزي، حماولة سعداملصدر: 
 .4ص، 2007 ، جامعة بغداد، العراق،/ 48ع/ 13 لدجمل، اواإلدارية
 التقليدية األمريكية األعمال مبنظمات أصحاب املصلحة إىل استنادا التصنيف هذاعاله أ( 1) رقم الشكل ويوضح
 احمللي اجملتمع أفراد املصرفيني، مبخرجاهتا، املتعاملني اجملهزين، ،األسهم محلة العاملني، لزابئن،ـ: اب إايهم مصنفاً 

من التطور والتغيري وخيضعون لقيمهم أصحاب املصلحة يسعون ألنواع خمتلفة ف 1،اجملتمعية االهتمام مجاعات مثل 
 2واحتياجاهتم، فكل شخص يرتبط بعملية من املرجح أن تكون له وجهة نظره اخلاصة.

 
 
 
 
 
 
 

 املوظفون

محلة 
 األسهم

املؤسسات املالية 
 واملصرفية

الزابئن 
 واملستفيدين

مجاعات االهتمامات 
 اجلماهريية

األحزاب السياسية 
 ومنظمات اجملتمع املدين

 املنافسون

احملاكم والقضاء 

 واملؤسسات التشريعية

املؤسسات الثقافية 
 والرتبوية

احلكومة، الربملان 
 الوالايتالدولة، 

منظمة 
 األعمال

 اجملهزون

احتادات العمل 
والنقاابت 

 واجلمعيات

 المهنية
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 8

 املنظمنيأصحاب املصلحة  :(2)رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية العلوم جملة، األعمال إدارة دراسات املصلحة يفأصحاب  نظرية لتأطري جادة العنزي، حماولة سعداملصدر: 
 .4ص ،2007 ، جامعة بغداد، العراق،/ 48ع/ 13 لدجمل، اواإلدارية

 سابقيهم، عن يءالش بعض خمتلفا رأاي املالية اإلدارة يف االختصاص أصحاب عرض اإلطالع وبزايدة
 املصلحةأصحاب  أن موضحني البحتة املالية نظرهم وجهة خالل من التصنيفي، اإلطار نفس ضمن يقع ولكنه
 أو مطالب لديهم يكون أن املمكن من والذين الدائنني، أو األسهم محلة غري من البعض أولئك" هم عام بشكل

 أكثر بشكل أصحاب املصلحة ملفهوم سرتاتيجينياإل نظر وجهة وجاءت "،للمنظمة النقدية التدفقات يف أحقيات
 واليت املنظمة، يف مصلحة لديهم يكون ومجاعات أفراد" ـب إايهم نيمصنف ضمنا، اجلديدة األصناف لبعض مشولية

 اجملهزين، العليا، اإلدارة يف التنفيذيني املدراء ،األسهم محلة (،املديرين وغري املديرين من) العاملني مصلحة تشتمل
 احلكومية املستوايت كل يف النزاهة هيئات أو منظمات مبفتشي أحياان يسمون ما أو الرمسيني، املوظفني الدائنني،

                                                             

 .4ص مرجع سبق ذكره،سعد العنزي، 1
2  Victorian Government Department of Sustainability and Environment, Effective Engagement: building 

relationships with community and other stakeholders, Book 2 the engagement planning workbook, EAST 

MELBOURNE 3002, Australia 2005, p13. 

 

 منظمة األعمال
 األمريكية
 التقليدية

 الزابئن
 محلة

 املصرفيون األسهم
 نو واملمول
 نو املالي

 اجملهزون
 اجملتمع
 احمللي

 مجاعة محاية
 البيئة

 املتعاملون
مبخرجات 

 املنظمة
 من جتار مجلة

 وجتزئة

 اإلداريون
 نو والعامل

 القادة
 نو احلكومي
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 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 9

 املنظمة بنظرية الباحثون استخدم حني يف، العام القطاع ومنظمات اخلريية، املنظمات املنافسة، ابملنظمات واملدراء
أصحاب  :هم جمموعتني إىل أصحاب املصلحة بتصنيف األمهية درجة وفق على فرعية جملاميع التصنيف أسلوب
املصلحة  وأصحاب (واملستثمرين املوظفني اجملهزين، كالزابئن، ابلسوق املوجودين هم األساسيني )أولئك املصلحة

 .1أخرى تقسيمات بطياهتما حتمالن واللتان (واحلكومات كاجملتمعات اثنوية األكثر وهمالثانويني )
 ّكتاب تصنيف اءكما ج  2وميكن القول أن تعدد أصحاب املصلحة يعترب كمصدر لإلبداع واالبتكار،

 وفق على فرعية جملاميع ابلتصنيف املتبع لألسلوب اآلخرين من مستنبط اثلث تصنيف إبضافة مغايرا آخرين
 ،األساسيني أصحاب املصلحة إىل أصحاب املصلحة لتحديد أجريت عديدة دراسات ضمن وذلك ،األمهية

 األساسيني أصحاب املصلحة أن بني وقد ،الثالث الصنف من وأصحاب املصلحة الثانويني، وأصحاب املصلحة
 الذين فهم الثانويني، أصحاب املصلحة وأما وأنشطتها، املنظمة خبطة مباشر بشكل يتأثرون الذين أولئك هم

أولئك  فهم الثالث الصنف من أصحاب املصلحة بينما املنظمة، وأنشطة اخلطة بتلك مباشر غري بشكل يتأثرون
 يكون وبذلك، متضاد أو متسق بشكل ابألداء يؤثرون أن ممكن ولكنهم ،ابألنشطة يتأثرون أو يشرتكون ال الذين

 صنف أو دائرة ضمن ووضعهم الثانويني، أصحاب املصلحة نطاق ضمن يصنفون كانوا من بعض خرجأ قد هنا
 بوضعها بتأثرياهتم تتعلق اليت ابملعلومات اخلاصة النتائج حتديد يف يساعد كونه ابالهتمام جدير أمر وهذا مستقل،

 ولكن السابق، التصنيف نفس ضمن معهم يشرتكون الذين أولئك عن مؤشراته فرز ميكن مما مستقل، جانب يف
 Overseas Development) البحار عرب لبلدان التطوير إلدارة االجتماعي التطوير قسم وفسر، متغايرة أتثرياهتم

Administration / Social Development Deparment) فرعية جماميع وفق على التصنيفات إجراء عملية 
 يتأثرون الذين هم األساسيني أصحاب املصلحة"  أبن موضحا االجتماعية النظر وجهة ومن ،األمهية حبسب
 وأما ( القسرية أو اإلجبارية األمور لبعض الرتسيخ إعادة عرب) سلبياأو  )ابستحقاقات( إجيابيا إما رئيسي بشكل

 وخاسرين، راحبني، يتضمن التعريف وهذا ،"ابلعملية للقيام املساعدة يف وسطاء فهم الثانويني، أصحاب املصلحة
 منظور مستخدما ،أصحاب املصلحة القسم هذا عرف ولذلك ،القرار اختاذ عمليات من ومستبعدين ومشرتكني،

 ابملنظمة االهتمامات ذوي من املنظمات أو واجلماعات األفراد أولئك أبهنم" إايهم وواصفا االهتمام
أصحاب  حيددإذ  (Cooperation Partnership)ية" التعاون الشراكة" مفهوم يربز ابلتأكيد وهنا "،ومشروعاهتا

 بشكل املشاكل حل خالل من واالقتصادية االجتماعية القيمتني من كال خيلقون شركاء أهنم على املصلحة
أصحاب  يف توافرمها يشرتط أساسيني جانبني على يركز التعريف هذا أن ويالحظ ،حتاوري أو تباديل أو تعاوين

 من تعاوين بشكل املشكالت حل يف واإلسهام جانب من واالجتماعية االقتصادية القيمة خلق مها ،املصلحة

                                                             

 .5ص مرجع سبق ذكره،سعد العنزي، 1
2Corrine Grenier, L'organisation Orient_ee Diversit_e (conception et diversit_e - accept_ee, refus_ee, explor_ee - 

des parties prenantes), Mémoire pour l’Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion, Université 

Paris Dauphine, Paris, 7 Mar 2014, p13. 
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املسري ال ينفصل عن ف 1التشاركي، ابملشروع املرتبط منظوره ضمن جلأ قد التعريف هذا أن يالحظ وهنا ،آخر جانب
                                2.عن طرف يف هذه العالقةالعالقة مع صاحب املصلحة، ألنه عبارة 

 من حمدد جانب أفراد التصنيف هبذا املقصود إن: ةيسرتاتيجاإل ابألهداف العالقة ذوي أصحاب املصلحة اثنيا:
 الذين أبولئك متمثال وتقدمها املنظمة ملسرية كربى أمهية ذات مبسألة يرتبط حبيث ،أصحاب املصلحة أصناف
 مطلع منذ إسهامات وهناك ،ودميومتها حلياهتا الرئيسي العصب ميثلون بذلك وهم واستمرارها، بقاءهايف  يؤثرون

 واجلماعات، األفراد من جماميع أبهنم أصحاب املصلحة عرفوا الذين املنظرين من للعديد املاضي القرن مثانينات
 للجماعات االهتمام يولوا أن ينبغي املديرين أن يعين وهذا ،املنظمة أهداف إبجناز التأثر أو التأثري إبمكاهنم الذين

 مباشر بشكل يؤثرون الذين هم وهؤالء ،(ال أم هم راغبني أكانوا سواء) دعمهم على احلصول جلأ من اخلارجية،
من  أصحاب املصلحة صنفوا وهنا ،اآلخرينيف  املنظمة أتثري كيفية  لفهم ضرورة هنالك وتصبح املديرين إجنازاتيف 

 هذه ويف ،احمللية اجملتمعات املمولني، العاملني، اجملهزين، الزابئن، وهم نييسرتاتيجاإل ابملنتفعني تسميتهم خالل
 لقد، االضمحالل مرحلة يف تدخل أي الوجود، من وخترج تفشل قد اجملموعات هذه دعم بدون املنظمةأن  احلالة
 مع ليتفقوا اإلسرتاتيجية والتأثر التأثري عالقة حيث من التصنيفية اجملموعة هذه بتأكيد الباحثني من العديد اشرتك
 ابملخرجات والتأثر التأثري إبمكاهنم الذين واجلماعات األفراد هم أصحاب املصلحة أن تؤكد اليت السابقة اآلراء

  تصنيفهم وجاء ،املنظمة أداء ىلع ملزمة طبيعة ذات مطالب لديهم تكون ما عادة والذين املتحققة، سرتاتيجيةاإل
 التخصص خاصية إبضافة متيزت واليت (3) رقم الشكل يوضحها رئيسة جماميع بثالث ألصحاب املصلحة

 .3التصنيف هذا معامل إبرساء اآلخرين املسامهني على تصنيفية كشكلية

                                                             

 .6ص مرجع سبق ذكره،سعد العنزي،  1
2 Ann SVENDSEN, The Stakeholder Strategy Profiting From Collaborative Business Relationships, Published by 

Berrett-Koehler Publishers, Vancouver, British Columbia , Canada, June 1998, p3. 
 .7ص مرجع سبق ذكره،سعد العنزي،  3
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 ن(و اإلسرتاتيجي نو )املنتفع ألصحاب املصلحة الثالث اجملاميع :(3)رقم شكل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية العلوم ، جملةاألعمال إدارة دراسات املصلحة يفأصحاب  نظرية لتأطري جادة العنزي، حماولة سعداملصدر: 
 .8ص ،2007 ، جامعة بغداد، العراق،/ 48ع/ 13 لدجمل، اواإلدارية

 بربط ،اإلسرتاتيجية والتأثر التأثري لعالقات جديد مفهوم إبضافة جاءواو  اجملددين،يسمون  آخرون ابحثون وهنالك
 من واالجتماعية البيئية اجلماعات أتثريات ومتضمنات جانب، من املنظمة بثروة عالقتهم مبدى أصحاب املصلحة

 إبجناز يتأثروا أو يؤثروا أن إبمكاهنم الذين أفراد أو مجاعة أي هم أصحاب املصلحة أن بينواو  ،آخر جانب 
 :أييت كما املعتمد التصنيف وفق واثنويني، أساسيني مصاحل أصحاب هنالك ،منهو  ،املنظمة أهداف

 الشركة بثروات مباشر بشكل ترتبط اهتمامات لديهم الذي أولئك وهماألساسيني:  أصحاب املصلحة -1

(Fortunes of a Company) املقيمني واألفراد اجملهزين الزابئن، العاملني، املستثمرين، ،األسهم أصحاب يضمنهم 
 نيابة يتحدثون الذين واجلماعات األفراد جماميع املنظرين بعض هلم أضاف وقد ،الشركة هبا تعمل اليت اجملتمعات يف

وخاصية هذا الصنف من أصحاب املصلحة ، 1القادمة واألجيال البشرية، غري األجناس الطبيعية، البيئة حقوق عن
 2.هو دورهم احليوي لبقاء وجناح املنظمة

 ،بنشاطاهتا قلأ بشكل يتأثرونأهنم  أو املنظمة، على مباشر غري أتثري وميلكون: الثانويني أصحاب املصلحة -2
 والشبكاتاألعمال  شبكات ضمن يقطنون الذين واآلخرين الصحافة ومجاعات الضغط مجاعات ذلك ويتضمن

                                                             

 .8ص مرجع سبق ذكره،سعد العنزي،  1
2  Egil Marstein, The influence of stakeholder groups on organizational decision-making in public hospitals», 

Dissertation for the Degree of  Dr. Oecon, BI Norwegian School of Management, Norway, 2003, p53. 

 املال: رأس لسوق أصحاب املصلحة
 األسهم  محلة 
 ىأخر  جهات وأية املصارف لألموال مثل الرئيسيني املمولني 

 املنتجات: لسوق أصحاب املصلحة
 الرئيسيون  الزابئن 
  اجملهزون 
 احمللية  اجملتمعات 
  االحتادات 

 املنظميون: أصحاب املصلحة
  العاملون 
  املديرون 
 املديرين  غري 
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 يءش على وحتصل تعطي املنظمة إذ مشرتكة، تبادلية عالقة هي هنا العالقة أن آخر ومبعىن، للمنظمة االجتماعية
أنواع  أن إىل هنا ويشار ،ابملقابل احلصص أو التعويضات من نوع هناك أن أي ،أصحاب املصلحة هم وكذلك ما،

 :اآليت النحو على وهم البعض عليها أطلق كما املسؤولية درجات بطاقة مدخل وفق على أصحاب املصلحة
 وتعدد اجملدي غري جلدلا جينب مما وهذا ،املنظمة ختدمهم الذين هؤالء كل إىل ويشري: (Clientele) نو املوال-أ

 (User)واملستفيد ،  (Customer)الزبون  ،(Client) العميل: مصطلحات عن للتعبري املستعملة الضرورية غري املعاين

 .املوالني مصطلح حتت تقع وكلها
 (Trustees) مناءاأل أو واألوصياء واملدراء املفتشني غري من األشخاص كل وهم: (Employees) نو العامل-ب

 هؤالء أبن دالالتأو  مضامني حيمل العضوية من اجلانب اوهذ فيها، كأعضاء أنفسهم يظنون والذين املنظمة، يف
 .لعملا أداء مقابل الدفع مفهوم على وتتفوق تتجاوز للمنظمة التزامات بعمل يقومون األشخاص

 جتهز اليت عمالاأل ومنظمات األفراد من تتكون املصلحةأصحاب  من مجاعة وهم: (Suppliers) نو جملهز ا-جـ
 خالل من املنظمة، كتل تقدمها اليت واخلدمات املنتجات خلق يف ابملقابل تستعمل وخدمات املنظمة مبنتجات

، الشركاء ،الثانويني املقاولني، ناملتعهدي، اجملهزين :الصنف هذا ويتضمن ،اخلاصني ملواليها اإلجيار أو البيع عمليات

 املمكن من فهي (واصالتوامل واالتصاالت واجملاري والكهرابء كاملاء) ابملنافع اخلاصة اخلدمات شركات وكذلك
 نيشكلو  ولكنهم كذلك، جمهزين هم فاملوظفون التقين، اجلانب عن يتحدث وعندما ،اجملهزين ضمن أتهيلها
 .خاصة معاملة على حيصلون والذين اجملهزين، من خاص صنف

 املسؤولية عبء يتحملون الذين للمنظمة الرئيسيني املدراء، األوصياء، املفتشون وهم: Stewards الرؤوساء -د
 املنظمة فيه تشبع أو ترضي الذي املدى عن مسؤولون كذلك وهم والتشغيلي، املايل املنظمة أداء عن الكربى

 بني املنظمة صورة عن مسؤولني كوهنم عن فضال ،اآلخرين أوال املصلحة أصحاب مجاعات ومتطلبات حاجات
 كل من أمهية واألكثر ،اثنيا املهنية االهتمام ومجاعات القانونية، الوكاالت العام، كالقطاع املختلفة املنظمات

 والوجود االستمرار قدرات عن وكذلك اثلثا، فيه ومسامهتهم اجملتمع على التنظيمي التأثري عن مسؤولون فهم ذلك
 للمشروع كرؤساء  تقدميهم يتم أن ممكن واألوصياء العليا اإلدارة مدراء فإن مصاحل، أصحاب وكمجموعة، كمنظم

 واالستعمال املعرفة بعصر املرتبطة املستحدثة املفاهيم مع لتتوافق للمفهوم احلديثة التصنيفات وانطلقت، رابعا
 هذه بني ومن ،املشرتك االهتمام ذات اجلماعات بني التعاونية املفاهيم على للتأكيد للتكنولوجيا، املوسع

 إال هو ما أصحاب املصلحة أوضحوا أن الذين واملهتمني الباحثني من القليل قبل من املقدمة تلك التصنيفات
 تتالئم أن إبدارهتم املتعلقة السياسةعلى  وينبغي منظمة، أي يف االهتمام مجاعات لتحديد مجاعي يستعمل مفهوم

 تصنيفات الثالثة األلفية مطلع عند برزت لقد، و للمنظمة سرتاتيجيةاإل األهداف ومع للمنفعة العادل التوزيع مع
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 والتشريعية واالقتصادية التنظيمية كالسلطة ،أصحاب املصلحة جماميع على السلطة لتأثريات تفرد أخرى
 هي: تصنيفات إىل أربع أشارت حبيث واالجتماعية،

 أعضاء العاملني، رين،املدي مثل التنظيمية من السلطة جزءا يكونون الذين وهم: الداخلينيأصحاب املصلحة 
 .وأصحاب األسهم االحتادات ،اإلدارة جملس

 االقتصاديني الالعبني تتضمن اجلماعة وهذه :واملقاولني ابالقتصاديني يسمون ما وأ اخلارجينيأصحاب املصلحة 
 املختلفة كاتالشر  من تتألف احلدث موقع ضمن هي اليت فاجملموعة ،خارجه وأ احلدث دائرة يف هم ممن

 دائرة خارج اجملموعة أماو  ،مضافة قيمة تولد اليت أو مباشرة، استثمارات متتلك هي واليت الداعمة، والصناعات
 .ةالشرك نشاط ممارسة موقع ضمن املوجودة احمليطة والشركات الصناعات من فتتألف احلدث،

 وشعب احلكومات على ونويشتمل :العامة السياسة عن واملسؤولني( املشرعني) التشريعينيأصحاب املصلحة 
 وسلطات البيئية، األقسام كذلكو  الدولية، مستوى من وأعلى الدولية، ،اإلقليمية احمللية، االقتصادية املصاحل رعااي

 .فيها تعمل اليت بيئتها خارج يف الشركة حلدود اجلغرايف القرار ومستوايت للمواقع التخطيط
 الصحافة العام، جلمهورا املدين، اجملتمع منظمات أو اجملتمع مجاعات وتتضمن: اجملتمعينيأصحاب املصلحة 

  .االقتصاديني غري اآلخرين والالعبني

 بشكل التأثري إبمكاهنم الذين أولئك أبهنم بتحديدهم الشركة، أبهداف ألصحاب املصلحة االرتباط عالقة اثلثا:
 مصنفا سياستهأولوايت  وأهداف أبغراض يتعلق فيما املشروع جناح على املهيمنني أولئك أبهنم أو وواضح، هام

 املتعلقة التعاريف معظم يف استعملت حبيث هنا ملست قد أساسية نقطة ومثة، الرئيسيني أبصحاب املصلحة أولئك
 وإليضاحأنفسهم،  املصلحةأصحاب  على االعتمادية بدرجة املتمثلة تلك وهي وتصنيفاهتم، أبصحاب املصلحة

 قانونية إىل تشري فالوفرة ،والقوة الوفرة  :مها جانبني من يتألف فهو  االعتمادية مفهوم توضيح من بد ال ذلك
 أن وهي ،أخرى حقيقة إىل فتشري القوة وأما ،واخلربات والقابليات املوارد على يف احلصول أصحاب املصلحة
 املوارد على الدخول يف الشركة رفض أو تقدمي يف احملددة سلطاهتم وفق على العمل إبمكاهنم أصحاب املصلحة

 الذين أولئك يف أصحاب املصلحة بني فيما القوة أتثري يتضح وهنا أصحاب املصلحة، ميتلكها اليت والقابليات
 (Veto Stakeholders)النقض  حق ذوي أبصحاب املصلحة تسميتهم على اصطلح والذين النقض، حق ميلكون

 نإو  حىت بدعمهم، حتظى ال خمرجات أو عوائد تنفيذ من اآلخرين أصحاب املصلحة منع إبمكاهنم الذين "وهم
 أتثري للقوة يكون وكيف ذلك على وكمثال "،الرئيسي للرأي معاكس بشكل تسري هبم اخلاصة الرؤية كانت هذه

يف عملية اختاذ القرار يواجهون خماطرة  ن الذين ال يستطيعون الذهاب بعيداياملسري  1أن هو ،أصحاب املصلحة على
 أساسي بشكل تتألف أصبحت اإلدارة جمالس أنو  2يف حتميل املسؤولية اجلماعية من طرف مجيع أصحاب املصلحة

                                                             

 .9-8صص،، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي،  1
2 Salima Benhamou, Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés, Rapport presenté au 

Centre d’Analyse Stratégique, Paris 2010, p126. 
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 الفرع قبل من املعينني اخلارجيني املديرين من القليل مع العاملني، بني من املختارين الداخليني األعضاء من
 أن عليهم فالعاملني ولذلك ابحلصانة، متمتعني املديرين يكونأن  الياابنيف  احلدوث النادر من نهأو  ،مثال الرئيسي

 املثال هذا ومن ،احلياة مدى التوظيف نظام بسبب بوظائفهم، االحتفاظيف  املتمثلة ماناأل حالة بشأن يقلقوا ال
 واليت املديرينيف  واملتمثلة ضعفأخرى أ قوة على مهيمنني مصاحل أصحاب متثل كانت القوانني قوة أن يتضح
 اخلالصة وفق أصحاب املصلحة مفهوم تفسريميكن و ، العاملني عمل إبيقاف اخلاصة اإلجراءات اختاذ من متنعهم
 شبكة عرب بينهم وفيما ابملنظمة، ترتبط مستقلة وحدات أو كمجاميع تصويرهم ميكن الذين أولئك أبهنم :1اآلتية

 نأو  واملنظمة، اجملاميع هذه بني فيما االجتاهات خمتلف التأثري هذا كون عن فضال التأثري، املختلفة العالقات من
 ،فيها املشرتكة األطراف مبصاحل واإلضرار العالقات، شبكة تدمري إىل يؤدي العالقات هذه توازن يف خلل أي

 حمددة جماالت يف تضييقه وعدم ،ابالتساع يتصف التصنيف مدى علجل ضرورة هناك تصنيفاهتم، خيص وفيما
 التصنيفاتيوجد توافق حول  عام وبشكل والثقافات، البيئات ابختالف ختتلف التصنيفات هذه لكون بعينها،
 هذه االعتباريف  األخذ جلأ من منها الناجتة التأثري شدة وفق التبويب طريقة على التعرف جمال يف املقدمة

 .والعملية النظرية األطر يف األولوايت
 املطلب الثالث: املربرات النظرية ألصحاب املصلحة 

هذه املربرات هي وجود نظرية ألصحاب املصلحة يتطلب وجود مربرات نظرية لوجود أصحاب املصلحة، و   
لى السؤال الذي يدور حوله ضمن صنفني كبريين: الشرعية والسلطة، وهذان املفهومان الكبريان يسمحان ابإلجابة ع

 من وما الذي حيتسب حقيقة؟  Freeman 1994: Whoمبدأ 
 ,Ramonjy)ميكن تعريفها على أهنا: "عملية إرادية، مفروضة ونظامية أصحاب املصلحة: االعرتاف بشرعية  أوال:

أو كذلك "هي إدراك عام أن أنشطة وحدة معينة هي مرغوب فيها، وهي  مالئمة ضمن جمموعة مبنية " (2005:15
ذكرا  E. Brulé et D. Ramonjyكما أن ، (Suchman, 1995)اجتماعيا على معايري، قيم، معتقدات ومفاهيم" 

ابلضرورة املمارسات األكثر مالئمة الذي يعترب أنه "من أجل البقاء، ال تتبىن املنظمات  (Huault, 2002)أبن 
اجتماعيا"، فاملؤسسة إذن ملزمة ابالستجابة  للمتطلبات االقتصادية الراهنة، لكن تتبىن تلك اليت تظهر أهنا مقبولة

واملقصود هو مقاربة مؤسساتية جديدة ال تعتمد  2لطلبات أصحاب املصلحة ابتداء من قبوهلا من طرف اجملتمع،
ومصطلح  (Davis 1960)رعية، والفكرة هي ابألساس عقد اجتماعي بني املؤسسة واجملتمع على أزمة أنظمة الش
أعيد إحياؤه من طرف االستشاريني هبدف تفادي أزمة الشرعية اليت أتيت من جانب أصحاب  الرتخيص ابلنشاط 

                                                             

 .10، صمرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 1
2Essmae Belkaid, Nadjet Chikh, Abderrezak Benhabib, Stakeholders et développement durable de l'Entreprise: 

cas de Naftal Algérie, Conférence Scientifique Intgernationale, « Le Développement Durable et la Performance 

d’EXPLOITATION DES Ressources, Université Ferhat ABBAS Sétif Algérie, 07 et 08/05/2008, p8-9. 
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معناها االسرتاتيجي ، والشرعية متتد يف 1املصلحة إذا كانت املؤسسة ال حترتم أشكال العقد االجتماعي معهم
والسوسيولوجي للتكيف الثقايف مع تطلعات اجملتمع الذي تنشط فيه املؤسسة، والقيام بعملية املطابقة مع املؤسسات 
اليت تعترب شرعية يف امليدان املنظمايت أين تتواجد املؤسسة، لكن الشرعية ميكن أخذها كذلك ضمن معىن أوسع ألن 

ك على حتديد ما يؤسس لشرعية أصحاب املصلحة من وجهة نظر معيارية، نظرية أصحاب املصلحة تعمل كذل
والعديد من نظرايت الفلسفة األخالقية مت توظيفها للتربير، فمن وجهة نظر أخالقية يتطلب التكامل الضروري 

 ألصحاب املصلحة مثانية أسس نظرية اليت تعد القلب املعياري لنظرية أصحاب املصلحة.
يوجد صنف اثين من املربرات يسجل ضمن منطق إسرتاتيجي، لطة مع أصحاب املصلحة: عالقات الساثنيا: 

ألن األمر يتعلق بوجود أصحاب املصلحة من خالل وجود عالقات السلطة، إذن هناك تداخل بني املؤسسة وخمتلف 
خ نظري ملزم، وجمموع تشكل ترسي)اجملموعات اليت تشكل بيئتها والذين تتفاعل معهم، فنظرية التبعية جتاه املوارد 

املربرات ميكن متثيله يف شكل شجرة، وخمتلف النظرايت يتم استخدامها بصفة متزامنة و/أو متنافسة لتحديد وبناء 
، فسلطة صاحب املصلحة يتم قياسها من خالل قدرته على قيادة فاعل آخر للقيام بشيء ما مل 2أصحاب املصلحة

يفسرون أبن "إمكانية الوصول إىل خمتلف وسائل  E. Brulé et D. Ramonjyيستطع حتقيقه بوجه آخر، كما أن 
الضغط واملتغريات مبرور الزمن، والسلطة تعترب انتقالية، فيمكن احلصول عليها أو فقداهنا ابلتناوب بني أصحاب 

ويف هذه املسألة اجلد مهمة يف نظرية أصحاب املصلحة للسلطة "نظرية التبعية للموارد" هي قريبة جدا املصلحة"، 
وأن فكرة "نظرية التبعية للموارد" هي عبارة عن تطوير نظرية  ،Freemanمن نظرية الرقابة اخلارجية للمنظمات لـ 

فاملؤسسة هي إذن على عالقة مع  3يا لبيئتها.للمنظمة أو للمؤسسات اليت هي ليست معزولة كليا وليست اتبعة كل
اجملموعات اخلارجية اليت هي يف حاجة إليها )الزابئن اخلاصني، املوردين األكثر خصوصية( والذين يطلبون منها 
 طلبات رد الفعل، وهذه التبعية جتعل من الرقابة اخلارجية تقريبا ال ميكن تفاديها، وهذه املقارابت غالبا ما مت تناوهلا

حول أصحاب املصلحة األساسيني الذين تتوقف املؤسسة عن  Clarcksonمن طرف نظرايت أصحاب املصلحة 
الوجود بدوهنم، وأصحاب املصلحة الثانويني، ومصطلح السلطة حاضر يف أغلب املنشورات املتعلقة أبصحاب 

 فاملقارابت املعاصرة 4،(املصلحة )خاصة األعمال الوصفية حول التحالفات بني أصحاب املصلحة ضد املؤسسة
 5تؤكد على الطابع الثابث للعالقات مع أصحاب املصلحة.

                                                             

1Aurelien Acquier ; « La théorie des parties prenantes et le renouvellement de la théorie de la firme une synthèse 

critique, séminaire « Propriété de l’entreprise » théorie des parties prenantes ; Collège des Barnadins, Paris, séance 

du 20 septembre 2010, p6. 
2 Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, op-cit, pp3-4. 
3Ibid, p7. 

 .11ص، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 4
5Shahzad Khurram, La transformation institutionnelle et la saillance des parties prenantes, Thèse pour obtenir le 

grade de docteur en Sciences de Gestion, UNIVERSITÉ PARIS-SUD, Paris, 30 Juin 2015, p18. 
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 املربرات النظرية لوجود أصحاب املصلحة (:4)رقم الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, « La théorie des parties prenantes», FARGO-Centre de 

recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, Cahier du FARGO N°105502, 

France Mai 2005, p4. 

الضرورة امللحة تعترب أنه إذا كانت مطالب أصحاب املصلحة هي على صحاب املصلحة: ألالضرورة امللحة  اثلثا:
والطابع االستعجايل  (Eyestone, 1978)الفور أم ال؟ هذه الضرورة ميكن قياسها من خالل التحسيس ابآلجال 

وميكن كذلك التمييز بني العديد من أصحاب املصلحة حسب اخلصائص  (Hill et Jones, 1992)للمطالب 
أصحاب املصلحة الكامنني، أصحاب املصلحة املنتظرين، أصحاب املصلحة كاملمنوحة هلم من طرف املسري،  

 Ronald mitchell, bradleyوالشكل اآليت يعرب عن تصنيف آخر ألصحاب املصلحة مقدم من طرف  1،النهائيني

agle  نوآخرو. 
                                                             

1Essmae Belkaid, Nadjet Chikh, Abderrezak Benhabib, op-cit, p9. 

مربرات 
أصحاب 
 املصلحة

النظرية املؤسسية 
 اجلديدة

 منفعة مشرتكة

 الشرعية

 حقوق امللكية

نظرية العقد 
 االجتماعي

 أخالق أنثوية

 أخالق كانط

العدالة ومبدأ 
 املساواة

 املقاربة املعيارية

املقاربة 
 اإلسرتاتيجية

 السلطة

 املنظمة املسيطرة

أصحاب املصلحة 
 املسيطرين

 مشرتكةتبعية 

نظرية التبعية 
 للموارد

مربرات 
وجود 

أصحاب 
 املصلحة
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 أصناف أصحاب املصلحة حسب توفر: خاصية، خاصيتني أو ثالث خصائص. (:5)رقم الشكل 

 
 املؤسسة يف املستدامة التنمية دأبعا تفعيل يف املصلحة أصحاب مع العالقة إدارة دور"رملي،  محزةزحوط،  إمساعيل املصدر:

املؤمتر العلمي األول  ،(Groupe ZedPharm) بقسنطينة األدوية لصناعة فارم زاد جممع على ميدانية ، دراسة"االقتصادية
و  20امعة قاصدي مرابح، ورقلة، يومي جحول: سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، 

 .330ص ،2012نوفمرب  21
عية، السلطة إىل أصناف عديدة حسب صفاهتم وهي: الشر  ويتبني من الشكل تقسيم أصحاب املصلحة

 كما يلي:  والضرورة امللحة
 وضمن هذا التصنيف جند:أصحاب املصلحة الكامنني: -أ

قوهتا  إرادهتا على املؤسسة، هذه الفئة ال متلك إال القوة اليت تفرضها من خالهلا: أصحاب املصلحة الساكنني-
 مع الشركة ضعيفة أو معدومة. وال متلك قوة ملحة أيضا، وابلتايل فقوة تفاعلهاغري املستخدمة، ال متلك الشرعية، 

لك القوة وال الضرورة امللحة متهذه الفئة يف نظر املدراء متلك الشرعية لكنها ال أصحاب املصلحة التقديريني: -
 للتأثري على املؤسسة، فهي مهمشة ال متلك قوة الضغط على املؤسسة.

ل املؤسسة لكنها والفتقارها ومتلك هذه الفئة مطالب ملحة ميكن النظر فيها من قبطالبني: أصحاب املصلحة امل-
 للقوة فهي ال متلك القدرة على التأثري على املؤسسة إن مل تدخل يف حتالفات.

 وجند ضمن هذا الصنف:أصحاب املصلحة املرتقبني: -ب
ملؤسسة: السلطة والشرعية؛ ميتلك هذا الصنف اثنني من أهم القوى املؤثرة على ا املصلحة املهيمنني: أصحاب-

 ب ملحة.وبذلك جيب على املدراء إعطاء أمهية ملطالب وتطلعات هذا الصنف حىت لو مل تكن مطال
ة وملحة لكنها تفتقد هذا النوع من أصحاب املصلحة ميلك دائما مطالب مشروعأصحاب املصلحة التابعني: -

                          أهدافها.                                    لطة اليت متكنها من الوصول إىل للس
 مطالب ه ميلكهذا الصنف ميكن أن يشكل خطرا على نشاط املؤسسة كونأصحاب املصلحة اخلطريين: - 

 لسلطة للوصول إىل حتقيقها.املحة لكنها ال تتمتع ابلشرعية، األمر الذي قد يؤدي إىل إمكانية إساءة استخدام   
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هذا الصنف من أصحاب املصلحة ميلك الصفات الثالث )السلطة والشرعية أصحاب املصلحة احلامسني:  -
 1امة عالقة جيدة معهم.والضرورة امللحة(، فال بد على املدراء من إعطائهم أمهية ابلغة وإق

لوب إال إذا أكد أصحاب املصلحة ذلك، األمر الذي جيعل حتقق األداء املط وال ميكن اعتبار أن املنظمة
اجملموعة الوحيدة اليت  اليسو ذلك أن املسامهني  2أصحاب املصلحة يف قلب األداء ويفرض ضرورة حتديدهم وترتيبهم،

هلا مصاحل حيوية يف املؤسسة بل أن كافة األفراد واملؤسسات اليت تتعامل مع املؤسسة وتتأثر سلبا وإجيااب أبفعاهلا 
 3وقراراهتا هلم مصاحل هامة فيها.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

                                                             

  على ميدانية ، دراسة"االقتصادية املؤسسة يف املستدامة التنمية أبعاد تفعيل يف املصلحة أصحاب مع العالقة إدارة دور"رملي،  زحوط، محزة إمساعيل 1
رهاانت التنمية املؤمتر العلمي األول حول: سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل  ،(Groupe ZedPharm) بقسنطينة األدوية لصناعة فارم زاد جممع

 .330ص ،2012نوفمرب  21و  20املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، يومي 
2Jean-Francis ORY, Contrôle et pilotage de la performance globale des universités, Une approche par les parties 

prenantes: l’exemple du développement durable, THÈSE pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de 

Reims Champagne-Ardenne, Discipline : Sciences de Gestion, UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-

ARDENNE, France, le 19 novembre 2015, P73.  
 .67، ص2006زيد منري عبوي، اإلدارة االسرتاتيجية، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  3
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 املبحث الثاين: نظرية أصحاب املصلحة واإلدارة اإلسرتاتيجية
لى أهنا نظرية الوكالة املصلحة كنظرية من نظرايت املنظمات، فهناك من ينظر إليها ع تعد نظرية أصحاب

إلسرتاتيجية، وعالقتها بنظرية ابصفة موسعة، وهناك من ينظر إليها على أهنا نظرية جديدة وشاملة يف ميدان اإلدارة 
 النظم وعدد من النظرايت وهو ما يتطلب دراستها من خمتلف اجلوانب.

 ألول: إشراك أصحاب املصلحة يف رهاانت وقرارات املنظمة.املطلب ا
ليل العالقات زاد االهتمام بتح Freeman 1984نظرية أصحاب املصلحة اليت انتشرت منذ صدور مؤلف 

ملصلحة يف البداية من طرف املفكرين املعقدة بني املؤسسة وبيئتها املمتدة ابملعىن الواسع، ومت التطرق ملفهوم أصحاب ا
التفكري املتمركز  ( قبل أن يصبح جليا يفMartinet1984, Freeman 1984يف ميدان اإلدارة اإلسرتاتيجية )مثال 

 ة الشركات.حول أنظمة حوكم
 االهتمام وأصبح ملحوظا، تطورا املصاحل أصحاب مفهوم تطور: املصاحل أصحاب ملفهوم التارخيي التطور -أوال
 ليس املصاحل بأصحا مصطلح أن الباحثني معظم يؤكد إذ اإلسرتاتيجية، اإلدارة مسات من املفهوم هبذا

 فإن عام حنو وعلى ائع،والود املراهنات جماالت إىل شيوعه ويعود م، 1708 سنة تداوله مت فقد النشأة، حديث 
 اجلوانب على الرتكيز يف املنظمة ميل على جوهره يف يرتكز املنظمات قبل من تبنيه ودرجة املصاحل أصحاب مفهوم

 السنة يف رصده من رغمال وعلى للمنظمات، املعاصر الفكر اهتمامات مع تنسجم بدأت اليت املالية غري األخرى
 من اإلداري الفكر لتطور الزمنية املراحل وفق على املفهوم هلذا الفكري التطور نوضح سوف أننا إال املذكورة،

 :اآليت النحو وعلى املفهوم تطور حصر أجل
 ألصول التطبيقية وانباجل إرساء يف العلمية اإلدارة مدرسة أسهمت :1917-1856 العلمية اإلدارة مدرسة .1

 يف الكبري للتوسع جةنتي جاء ظهورها وأن اهلندسية، العلوم مفاهيم على اعتمادها خالل من التنظيمي الفكر
 أسس حنو على يةاإلنتاج واخنفاض العمالة، هيكل يف القصور: منها مشكالت ولد مما األمريكي االقتصاد
 :أييت مبا فكرهتا تتمحور اليت يةالعلم اإلدارة إلفراز الصناعيني املهندسني حتفيز مها اإلنتاجية، الكفاءة عن للبحث

 .العمل ألداء املثلى الطريقة لتحديد وقوانينها الصناعية العملية دراسة -
 .املناسب املكان يف ووضعهم للعاملني العلمي االختيار-
 .العلمية املبادئ لتطبيق وصوال والعمال اإلدارة بني الكامل التعاون-
 (.للعمال والتنفيذ لإلدارة التخطيط) والعمال اإلدارة بني واملسؤولية العمل تقسيم-

 لطريقة واضحة معايري ديدحت بعد والسيما اإلنتاجية للعملية مركزا بوصفه ابلعامل بدأ االهتمام أن سبق ما يشري
 الذين املصلحة أصحاب من نيالعامل أبن املدرسة هذه منظري لدى معطيات بروز يربر مما املتوقعة، وكميته اإلنتاج
 .السابقة املرحلة عكس على هبم االهتمام ينبغي

 الكالسيكية للمفاهيم فعل كرد اإلدارة جمال يف اإلنسانية العالقات مفهوم شاع: اإلنسانية العالقات مدرسة .2
 حمفزة عمل أجواء لتكوين األفراد جهود بني التنسيق على املفهوم يركز إذ العلمية، اإلدارة مدرسة طرحتها اليت
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 أبرز من أن اإلشارة جتدر، و والنفسية واالجتماعية االقتصادية حلاجاهتم إشباعا يوفر مبا النتائج، أفضل لتحقيق
 هي منظمة أي يف األساسية املشكلة أن ذكرت اليت (1933-1868 فوليت ماري) هي املدرسة هذه منظري
 فلسفتها فإن هنا من األعمال، اجناز يف للكفاءة وصوال بينها االنسجام وإجياد اجلماعات جهود بني التنسيق
 للتنظيم أساسا تصلح ال فهي وعواطفه اإلنسان مشاعر مع متعارضة اإلخضاع على القائمة السلطة أن تفرتض

 آاثر دراسة على ركزت اليت األعمال من  العديد عمل الذي (1949-1880 مايو التون) تبعها كما التعاوين،
إىل  20 من العمال بني العمل وترك سيبالت نسب خيفض أن استطاع فقد اإلنتاجية، على الراحة وفرتات التعب

 من معني حد هلم العمل مجاعات جعل أعماله من كان ذلك عن فضال فيالدلفيا، يف النسيجمصانع  يف 6%
 الرمسية غري واجلماعات العالقات دور يتضح وبذلك األجور، جتاه املباالة بعدم يتسم سلوكهم نأل اإلنتاجية،

 على ركزات أهنما إال املدرستني بني والتطبيقي الفكري التناقض من الرغم وعلى، األجور من أمهية أكثر كعوامل
 مصلحة كصاحب دوره عزز مما العاملني، جتاه لإلدارة تكاملية رؤية ولد مما اإلنتاجية، العملية حمور بوصفه العامل

 .املنظمة يف
 املصاحل أصحاب أن إىل Dodd أشار العشرين القرن من الثالثينات يف: املدنية واهليئات األسهم محلة مرحلة .3

 عن النظر بغض األسهم، ملةحب يعرف ما إىل إشارة يف يديروهنا، الذين من املنظمة ميلكون إذ غائبون، مالكون هم
 كهيئة هيئات املعامل ملمكت غري حنو على ولو حىت املرحلة هذه برزت كما املنظمة، تزاوله الذي النشاط طبيعة
  :مها فئتني ظهور برزمما  ،(واجلمعيات النقاابت) العاملني عن الدفاع

 .مالية مصاحل هلم الذين .
 (.والنقاابت اجلمعيات) معنوية مصاحل هلم الذين.
 مورست إذ حتليله، عن فضال املصاحل أصحاب مصطلح بروز الفرتة هذه تؤشر: املصاحل أصحاب بروز مرحلة .4

 وجتدر واملستهلك، والبيئة اجملتمع قبل من وإمنا العاملني، خالل من فقط ليس املنظمات على متارس ضغوط
 البحثية املذكرة عرفت وابلفعل املصطلح، هذا إحياء عاتقه على أخذ للبحث ستانفورد معهد أن إىل اإلشارة
 "الوجود عن املنظمة تتوقف دعمها دون من اليت اجلماعات تلك" 1مأبهن املصاحل أصحاب 1963 سنة للمعهد
 التخطيط تتجاهل اليت املنظمات بني فكراي اجتاها خالله من املعهد حدد استشاراي مشروعا املذكرة وكانت

 يف املصطلح برز وهكذا على املنظمات، القائمني أذهان يف أمهيتها ترسيخ عن فضال البيئة، عناصر يف للتغريات
 حتقيق إىل وصوال ابلبيئة املنظمات عمل تكييف عن اإلدارة املسؤولة بوصفها اإلسرتاتيجية اإلدارة متغريات
 أمشلها. البقاء يعد اليت أهدافها

                                                             

نينوى،  يف األدوية لصناعة العامة الشركة يف ميدانية دراسة *املصاحل  أصحاب بعض رضا أمحد، قياس شهاب سامل اجلبوري، علي حسن أمحد عالء 1
 .238-237، ص2012، العراق، 34، اجمللد 109الرافدين، العدد  جملة تنمية
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 طرف كل مصلحة نظماتامل تشخيص ضرورة على املرحلة هذه تركز: اإلسرتاتيجية اإلدارة يف النضج مرحلة .5
 هذه صاحب Freeman يعدو  معهم، التعامل خالهلا من يتم اليت الكيفية وحتديد ابملنظمة املرتبطني األطراف من

 من عمليا رواجا القت فكارهأ أن هنا ذكره جيدر ومما ستانفورد معهد قبل من املطروحة األفكار على مستندا الرؤية
 واملعنوي االجتاهني املايل يف املنظمة يف العالقة ذوي قبل من فيها املرغوب غري السلوكيات من مجلة أتشري، خالل
 املالكني حلقوق مصادراو  للمنظمة مالكا بوصفه املدير يتصرف الوكالة عندما كمشكلة تنشأ، اليت املشكلة وهي

 فكري كإطار  وكمةاحل قدمت وابلفعل هلا معاجل منهج عن ابلبحث الشروع ضرورة أشر الذي األمر الشرعيني،
 اليت املمارساتو  األسس جمموعة أبهنا إليها ويشار كلهم، أو املصاحل أصحاب بعض حقوق لضمان وتطبيقي

 لكافة الواجباتو  احلقوق وتتضمن املستثمرين، من عريضة لقاعدة اململوكة الشركات على خاصة بصفة تطبق
 يف يؤثر قد قرار، أي اختذت يتال ابلشركة املطبقة الداخلية واللوائح النظم خالل من وتظهر الشركة، مع املتعاملني
 .هبا العالقة ذات واألطراف الشركة مصلحة

 املنظمة مالك يعد مل احلاضرة يةالبيئ والتغيريات املنافسة بفضل: املصاحل أصحاب فهومدواعي االهتمام مب -اثنيا
 ولقد مالكيها، عن املستقلة وإدارهتا املعنوية شخصيتها هلا اليوم املنظمات أصبحت إمنا إبدارهتا، يقوم الذي هو

 حتقيقه إىل ىيسع هدف منها لكل ابملنظمة مرتبطة عدة أطراف هناك وأصبح عديدة، وأسباب ظروف اسهمت
 من به االهتمام وأصبح ملحوظا، تطورا املفهوم هذا وتطور املصاحل، أصحاب مسمى حتت املنظمة، خالل من

 العديد وجود إىل األدبيات ؤكدوت املنظمات، تلك يف أتثري من املصاحل أصحاب ميارسه ملا اإلدارية القيادة أولوايت
  ,Freeman    1984 رأشا إذ املصطلح، إىل التطرق يف ابحثون هنجها فكرية اجتاهات تعكس اليت التعاريف من

 (2008 ز،وجون هل) أما ،األهدافه املنظمة بتحقيق يتأثر أو يؤثر مجاعة أو الفرد هو :بـ املصاحل أصحاب ىلإ
 يف احلق عطيهمي املنظمة لدى نصيب أو مصاحل هلم مجاعات أو أفراد هم "املصاحل أصحاب مفهوم فيحددان

 من جمموعة أهنا" صاحلامل أصحاب فيعرفان) 2009 والغاليب اخلفاجي) أما ،"أدائها وكيفية طبيعته عن السؤال
 وتسهم املنظمة، يف خمتلفة وحصصا مطالب مصاحل، متتلك اليت  )دولية أو حملية منظمات أو ادأفرا) القوى

 إطار يف أما ،"مهاتاملسا تلك مقابل ومكافأة عوائد على احلصول وتوقعها املنظمة خدمة يف خمتلفة أبشكال
 املنظمة تضمن يقهبتطب الذي املفهوم ذلك أنه على له التعرض فيمكن نيالباحث نظر وجهة من املصطلح عرض
 .العايل ألدائها مدخال جيعله مما بوجودها الصلة ذات األطراف مع متوازانا أداء

 الثقافات تداخل ظل يف ةواالجتماعي الثقافية املتغريات أتثري تنامي خالل من به االهتمام تربير ميكنو 
 جهة، من الحقا يعتهاطب عن النظر بغض البشري العقل األول مصدرها يعد الذي ابملعرفة واالهتمام العاملية

 من احمللي اجملتمع تمشكال معاجلة عن فضال احلراري، االحتباس ظاهرة تداعيات من للحد ابلبيئة، واالهتمام
 مبتضمنات االهتمام ليهاع هنا من بتدعيمه، السابقة املتغريات وتسهم املنظمة، به ترغب بقاء ظل يف أخرى جهة
 :اآليت النحو على سبق مما تفصيال أكثر ألسباب الفئات هذه
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 .عام بشكل احلياة تطور بسبب ابستمرار املصاحل ذات الفئات هذه أعداد تزايد -
 الواجهة حنو ودفعها معها والتجارب املختلفة املدين اجملتمع منظمات متثل متجددة لفئات اجملتمع قبول تزايد -

 ولعل وكبري، همم أتثري ذات وأصبحت أخرى، ومجعيات اإلنسان حقوق مجعيات مثل منظمات للدول السياسية
 .واجتماعية يةسياس مكانة من البيئة حبماية املنادية اخلضر أحزاب حتتله بدأت ما هو وضوحا األكثر

 الرأي صاحب مث لسوق،ا يف وتعرض عليه، تفرض اليت السلع متلقي من وانتقاله املستهلك محاية مفاهيم تطور -
                     .ونوعياهتا السلع هذه بشأن

 نأ األعمال منظمة إدارة على مثَ  ومن واسع، زمين مدى ضمن أخذت إذ الكثرية، الفئات هذه مصاحل تعارض -
 املختلفة افاألطر  هلذه وعرضي صحيح بشكل الصيغة هذه وعرض املصاحل هذه ملوازنة مالئمة صيغة جتد

 حالة يف فيها املختلفة التأثريات املنظمة إدارة تتابع أن جيب الفئات هلذه أولوليات سلم هناك أن واملالحظ
 . هذا األولوايت بسلم اإلخالل

 قادرة غري نفسها مالاألع منظمة جتد حبيث املصاحل ذات الفئات هلذه اإلجتماعية والطلبات احلاجات كثرة -
 .مجيعها اباللتزامات الوفاء على

 نأ حيث هلا، حيوية موارد يعدون الذين األعمال منظمة ختدمه وجمتمع موظفني من املصاحل أصحاب إن-
 .هلا التنظيمية املقدرات تؤلف ميتلكوهنا اليت والكفاءات واخلربات املهارات

 عالقات تطوير على مسعتها أن أدركت فاملنظمات التنافسية، امليزة خلق يف املصاحل أصحاب عالقات تسهم -
 فالعالقات اإلبداع، لتحقيق مهيةاأل غاية يف أمرا يعد جبوارها واملقيمني واجملهزين، والزابئن، املوظفني، مع معقولة

 يولد قد ابلطبع يهماكل ومن للمنظمة، التجارية العالمة قيمة من وتعزز اجليدة، السمعة مصدر هي اجلوهرية
 .هلا حبةمر  وفرص جديدة أسواق وإجياد احلالية، األسواق تطوير وخصوصا املنافع، من هائال كما

 على قدرهتا لقياس تاملؤشرا كأحد واعتبارها رؤيتها ممكن املصاحل أصحاب مع املنظمات عالقات نوعية إن -
 اإلجيابية العالقات هذه مثل يلتشك يف الفشل أن له يؤسف ومما ألهدافها، واملعرفية والبشرية املالية مواردها بلوغ
                        .األسهم محلة لدى وخصوصا املصاحل، أصحاب من كبري لقسم مالية خماطرة خيلق قد

 وإن املصطلح، هذا تبين على احلاضرة األلفية يف املنظمات تعمل: املصاحل أصحاب دراسة مداخل -اثلثا  
 ما أبرزها لعل الباحثني من العديد هبا جاء اليت املداخل هذه أحد إىل التطرق خالل من هنجها ميكن تبنيه عملية 

 1: املوايل اجلدول يوفرها ما وفق على )2005 احلبيب) أوضحه
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"يشمل إشراك أصحاب املصلحة  ،Industrie Canadaحسب موقع : إشراك أصحاب املصلحةرابعا: ضرورة 
الطرق الرمسية وغري الرمسية من أجل البقاء على عالقة مع الذين يثبتون حقيقة اهتمامهم أو أتثريهم على املؤسسة" 
فأخذ آراء أصحاب املصلحة يف االعتبار واستخدام املعلومات احملصلة منهم يف جانب اإلبداع يبقى حمرك هذا 

أن يكون له عدة درجات، انطالقا من معلومة بسيطة إىل غاية إشراك قوي يف عملية اإلشراك، وهذا األخري ميكن 

 (: مداخل دراسة أصحاب املصلحة2اجلدول رقم ) 
 مضمون املدخل املدخل
 املدخل
 الوصفي

 واخلصائص لوكياتالس وتفسري توضيح عن وأحياان توصيف، عن يبحث املصاحل ألصحاب التنظري يف لوصفيا املدخل
 قد املدخل وهذا مصاحلها، وأصحاب املنظمة لشؤون واملستقبلية واحلاضرة املاضية احلالة يوضح فهو للمنظمة، املعينة
 يستند كما السياسات، يف دورهم أو قوهتم خالل من فيها مؤثرين بوصفهم املنظمة يف املصاحل أصحاب ابحلسبان أيخذ

: على املدخل هذا فريكز للمنظمة وسلوكها حمددة خصائص لتوضيح وأحياان للدعم كمصدر تطبيقية شواهد إىل ابستمرار
 العالقة ذوي مصاحل يف اإلدارة لسجم تفكري كيفية، وكذلك  ابإلدارة للقيام املديرون هبا يفكر اليت الطريقة، و املنظمة طبيعة

 . فعليا أعماهلا املنظمات تدير كيف ، مث ابملنظمة
 املدخل
 املعياري

 الفلسفية رشاداتوحتديد اإل تشخيص ذلك ويتضمن املنظمة، وظيفة تفسري أو لتأويل يستخدم هنا املدخل هذا إن
 أكثر يف املصاحل صحابأ نظرية أدبيات املعيارية على املسائل هيمنت وقد املنظمات، وإدارة تشغيل يف واألخالقية

 أصحاب ملدخل تبنيهم يف ارياملعي املدخل يعتمدوا أن ميكن الباحثني أن هنا إىل اإلشارة وجتدر املعاصرة، اإلسهامات
 القرارات عند اختاذ دديناملتع العالقة ذوي مصاحل حسبان ضرورة هو الصحيح العمل أن يف غالبا الذي جيادل املصاحل

 وهذا كبرية درجة إىل قننم وهو هلم، حقا املصاحل بوصفها أصحاب اجتاهات تتبىن أن املنظمات على وإن اإلسرتاتيجية،
 جمال يف األكادمييني من جزء مه الذين واإلدارة االجتماع وعلم يف الفلسفة الباحثني قبل من تبنيه يتم ما غالبا املدخل
 .واألعمال اجملتمع

 املدخل
 الوسيلي

 يتضمن للمنظمة، عند إدارهتم هاجهوانت تبنيه على املرتتبة العملية املنافع حيث من للمدراء إقناعا خلااملد أكثر هذا يعد
 ثبات حالة يف -اتيجيةاإلسرت  اإلدارة يف املصاحل أصحاب مدخل ابحلسبان أخذها خالل من وجتريبية منطقية حماججة
 لتحديد ملدخلا هذا ويستخدم بذلك، تقوم ال اليت تلك من أعظم مالية عوائد حتقق سوف – األخرى العوامل

 .للمنظمة الرئيسة األهداف وحتقيق املصاحل أصحاب إدارة بني االرتباطات
 املدخل
 البيئي

 هلذه جديدا أتطريا تضمنت أن (البيئي املدخل) تسميته، ميكن اليت االجتماعية األطر ضمن املصاحل أصحاب لبعض ميكن
 ويف خالهلا، أيضا هي وتصاغ تاملنظما تصيغ اليت هي أفعال األفراد أن يفرتض ومبوجبه حتكمها، اليت والقضااي العالقات

اإلفراد  نأ االفرتاض هو خلاملد يف واجلديد البيئة، للقوى ابلنسبة األساسي الفاعل هي املنظمات تعد أن نفسه الوقت
 توطني عن نتاج هي لعاملاسياسات  أن يفرتض البيئي فاملدخل املنظمات مع تفاعالهتم خالل من الفاعل الدور ميارسون

 الوالدة، :اآلتية لظواهرا على تدل أن ميكن إشارات هناك املدخل هذا وفق وعلى واملنظمات، األفراد اجملتمع، أفكار
 أفعال؛ كما أن شرعيتها ىعل واسع بشكل يعتمد واستمرارها املنظمات وجود ن؛ وأاملنظمات ملقاييس واملوت واالندماج

 يف وتؤثر السريع، ملنظميا تغريال تصف املؤسساتية املعايري ن؛ وأخالهلا يف أيضا وتصاغ املنظمات تصيغ اليت هي األفراد
 .حتركها وأ األفكار تغري

 لصناعة العامة الشركة يف يدانيةم دراسة *املصاحل  أصحاب بعض رضا أمحد، قياس شهاب سامل علي ،اجلبوري حسن محدأ املصدر: عالء
 .241ص ،2012العراق،، 34، اجمللد 109الرافدين، العدد  نينوى، جملة تنمية يف األدوية
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ن إشراك أصحاب املصلحة ميكن معاجلته أاختاذ القرار من خالل املرور عرب خمتلف مستوايت املشاركة واالستشارة، و 
جراء وجود أصحاب  وفق حمورين خمتلفني: األول ينطلق من وجهة نظر الفوائد اليت حتصل عليها املؤسسة من

وعند حتديد مستوى املشاركة، ، 1املصلحة، والثاين هو الدور الذي ميكن أن يلعبه كل واحد من أصحاب املصلحة
فكرة أصحاب املصلحة، أو إدارة أصحاب املصلحة،  وكذلك فإن، 2من الضروري يف البدابة حتديد اهلدف من االلتزام

أو مقاربة أصحاب املصلحة لإلدارة اإلسرتاتيجية، تقرتح أن املسريين جيب عليهم صياغة عملية تنفيذية واليت تعمل 
 3على إرضاء خمتلف هذه اجملموعات اليت هلا مصلحة يف أعمال املنظمة.

 محلة من املالكني على مقتصرا أصحاب املصلحة فهومم كان عندما ظهرت النظرية نشأة بدايةكما أن 
 وهي (Agency Problem) الوكالة مشكلة عليها يطلق واملديرين األسهم محلة بني العالقة هذه نأو  ،األسهم

 أحداث إىل تقود خمتلفة ابجتاهات يسعيان كاان  والذين واملالكني، اإلدارة بني مصلحة صراع بنشوء االحتمالية
 بينما القيمة، لتعظيم تسعى اإلدارة أن إذ املالكني، اإلدارة وأهداف أهداف ختتلف هنا حيث املشكلة، هذه

 استأجرت نكأ افرتاض على" العامة احلياة واقع من مبثال احلالة تبسيط وميكن، الربح تعظيميف  املالكون يرغب
 الشخص هذا حافز يكون وهنا البيع، عند( اثبت) مقطوع جرأ على معه واتفقت سيارتك، ليبيع ما شخصا

 إن ولكن يتغري، لن أجره أن طاملا ،األسعار أفضل على حصولك هو املهم وليس البيع، صفقة عقد هو( الوكيل)
 لن سوف الوكالة مشكلة فإن املقطوع، األجر من بدال (10%) مثال البيع سعر من معينة نسبة على معه اتفقت

 واملوارد األسعار أفضل على للحصول للمديرين التفاوض قوة املنظمات عمل ميدانيف  يقابله املثال وهذا "، تنشأ
يف  تؤثر اليت العوامل حدأ هي الوكيل هبا يكافئ اليت الطريقة أن بدقة، يفسر واملثال األعمال، ملنظمات القيمة

 أضحت قد املنظمات إدارة أن الشركة، حاكمية بشأن للدراسات احلديثة التطورات أظهرت فلقد ،الوكالة مشكلة
أصحاب  نظرية حبسب النظر وجهة بينت إذ اجلزئي، لالقتصاد لكالسيكيةا النظرية من تعقيدا وأكثر جدا بعيدة

 فقط ليسوا هم الزابئن أو املوظفني من اآلخرين أصحاب املصلحة وكذلك واملديرين، األسهم محلة أبن ،املصلحة
 العديد هناكأن  أي الشركات، من العديد يف القرار اختاذ عملية يف اهلامة أو املعنوية األدوار يلعبوا أن ميكن ممن
 تتم أن ينبغي الذي الربح تعظيم مع متوافق غري يبدو ذلك ومضمون ،العملية توجه أن ميكن اليت األطراف من

 واضح بشكل الصراع يظهر، و املوظفني ضمنهمومن  التقليديني أصحاب املصلحة لفائدة الشركات قبل من إدارته
 االجتماعية املسؤولية منوذج وبني الصناعي، املاضي من واملوروث (Profitability) الرحبية على املرتكز النموذج بني

 بشكل اجتماعية منافع إىل يؤدي أن ممكن الرحبية توليد أن إذ املاضي، القرن من الستينيات يف تقدميه مت الذي
 عندها لينتهي وسائط فقط هم فأصحاب املصلحة املال، بتكوين امللتزمة املديرين نظر وجهة من ولكن ،مباشر غري

                                                             

1Essmae Belkaid et autres, op-cit, p11. 
2  Victorian Government Department of Sustainability and Environment, Effective Engagement: building 

relationships with community and other stakeholders, Book 1 the engagement planning workbook, EAST 

MELBOURNE 3002, Australia 2005, p15. 
3 R. Edward Freeman John McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Graduate School 

of Business Administration, University of Virginia, USA, Working Paper No. 01-02, 2001, p10. 
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األخرى،  االقتصاديةواألهداف  والربح اإلنتاجية يتجاهل االجتماعية املسؤولية منوذج إن وابملقابل، املايل التحصيل
 املنظمة، أقسام من معني جانب على يركز منهما كل ألن متوافقتان، غري تبدوان والرحبية االجتماعية فاملسؤولية

 الصراع، هذا عرض حاول أصحاب املصلحة منوذج فإن لذا، املتعارضة األبعاد هذه بني متبادل جتاهل وهناك
 اإلنتاجي الدور إبدراك قامت التعاريف فبعض ،ذلك عمل إبمكاهنا اليت النظرية هذه تعريف يتم مل اآلن حلد ولكن

 نظرية إىل تطويرها يتم مل املفاهيم هذه ولكن التعاون، أو للتشارك ابحلاجة اعرتفتواألخرى  ألصحاب املصلحة،
 املعيارية املنظورات ابستعمال أصحاب املصلحة إظهار يف ابالستمرار يفكر لألعمال الرئيسي فاجملرى، كاملة

 بقوهلم املعنيني غلبأ كيداتأت بيان إىل ابلتايل يقود وهذا، وسلوكياهتا األعمال أخالقيات االجتماعية، للمسؤولية
 حيث املنظمي، أتثري العمل واختبار حتديد يتم وعربه ،مؤسس عملي إطار الإ هي ما أصحاب املصلحة نظريةأن 
 اإلدارة األعمال، أخالقيات ،الشركة حاكمية :بـ املتعلق واجلدل النقاش لتحديد استخدمت النظرية أن
 .املنظمة فاعلية، سرتاتيجيةاإل

 يشاركون املشروعة املصاحل ذوي من واجلماعات األفراد كل مبوجبه الذي للشركة، منوذج وضعت والنظرية
 أخرى، جمموعة على واملنافع املصاحل من معينة جملموعة أولوية توجد وال املنافع، على احلصول جلأ من املشروع يف

 فكرة على تستند النظرية أن يتضح ذلك ومن "املالكني ثروة لتعظيم يوجد املشروع أن" فكرة رفضت فالنظرية
 وهي ،وأعماله املشروع بنشاطات أبخرى أو بطريقة يتأثر نهأ أو به، مصلحة لديه من كل خلدمة املشروع وجود
أصحاب  من العديد خلدمة املشروع وجود فكرة على تستند إذن فالنظرية، الوكالة مشكلة جتاوز حتاول بذلك

 .1أبخرىأو  معينة بطريقة منه يتضررون أو ينتفعون والذين به اهتمامات لديهم ممن ،املصلحة

 يت:كما أن إشراك أصحاب املصلحة يتطلب االهتمام حبوكمة الشركات، وميكن تعريفها كما أي
إن آليات حوكمة الشركات تسمح بتحقيق توافق بني حوكمة الشركات وفق منظور أصحاب املصلحة: خامسا: 

 2:مصاحل خمتلف أصحاب املصلحةو السلوك اإلداري 
جمموعة من العالقات أبهنا: " OECD تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالشركات:  تعريف حوكمة -1

وقد ظهرت احلاجة إىل ، فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني"
والناشئة خالل العقود القليلة املاضية، خاصة يف أعقاب يف العديد من االقتصادايت املتقدمة بشكل عام احلوكمة 

االهنيارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدهتا عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد 
ا ولعل من أبرزه ،التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي من اهنيارات مالية وحماسبية

وعلى ذلك، هتدف قواعد وضوابط احلوكمة إىل ، 2001أزمة شركيت أنرون وورلد كوم يف الوالايت املتحدة يف عام 

                                                             

 .12-11صص،، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 1
2 Basma SELLAMI, GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, INVESTISSEMENT DANS LES ACTIVITES DE 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCE, THÈSE En vue de l'obtention du DOCTORAT, 

Institut d’Administration des Entreprises DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE, p30. 
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حتقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وابلتايل حتقيق احلماية للمسامهني ومحلة الواثئق مجيعا، مع 
ل السلطة يف غري املصلحة العامة، مبا يؤدى إىل تنمية االستثمار مراعاة مصاحل العمل والعمال، واحلد من استغال

ومن بني أسباب احلاجة إىل حوكمة  1،وتنمية املدخرات، وتعظيم الرحبية، وإاتحة فرص عمل جديدة ،وتشجيع تدفقه
 يف خصوصا اجملتمع، أفراد ملصاحل محاية حيقق مبا املهن وسلوكيات آداب جبوانب االهتمام إىل احلاجة: الشركات

 محلة من الكبري العدد، وكذا والسالمة والصحة البيئة قضااي مثل اجملتمع من عديدة شرائح متس اليت القطاعات
 ، ابإلضافة إىل أدائها ومراقبة الشركة عمل لتنظيم مشرتكة قواعد تبين على قدراهتم من يضعف الذي األمر األسهم،

 مع املسامهني كبار تواطؤ احتمال من ابلشركة الصلة ذات األخرى واألطراف املسامهني صغار حقوق محاية
 .2الباقي حساب على اخلاصة مصاحلهم لتحقيق اإلدارة

دئ الرئيسية للحاكمية وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عددا من املبا: حوكمة الشركاتمبادئ  -2
  :تة مبادئ رئيسيةس هيو  ،(OECD) داخل وخارجاملؤسسية استنادا إىل عدد من العناصر املشرتكة بني دول من 

 شفافية ؤسسية علىامل احلاكمية إطار يشجع أن ينبغي: حلوكمة الشركات فعال إلطار أساس وجود ضمان-أ
ات بني خمتلف اجلهات وأن حيدد بوضوح توزيع املسئولي القانون حكم مع متوافقا يكون وأن األسواق، وكفاءة

                                                                          .والتنفيذية اإلشرافية والتنظيمية
ار احلاكمية املؤسسية ينبغي أن يوفر إط: امللكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف نياملسامه حقوق-ب

 احلماية للمسامهني وأن يسهل هلم ممارسة حقوقهم.
 مبا املسامهني، لكافة املة املتساويةاحلاكمية املؤسسية املع يضمن إطار أن ينبغي: للمسامهني املتساوية املعاملة-جـ
  .األجانب األقلية واملسامهني مسامهي ذلك يف
 أصحاب حبقوق ؤسسيةاحلاكمية امل إطار يعرتف أن ينبغي: حوكمة الشركات يف املصاحل فعال أصحاب دور-د

 بني النشط التعاون عتشجي على يعمل وأن التفاقات متبادلة، نتيجة تنشأ أو القانون، ينشئها اليت املصاحل
 .العمل، واالستدامة املالية للمنشآت وفرص الثروة، خلق يف املصاحل وأصحاب الشركات

 الوقت املناسب لسليم ويفا ابإلفصاح القيام احلاكمية املؤسسية ينبغي أن يضمن إطار: والشفافية اإلفصاح-هـ
                                                                                             .املؤسسية واحلاكمية امللكية، حقوقو املايل، واألداء،  املركز ذلك يف مبا ابلشركة املتعلقة اهلامة كافة املوضوعات عن

 للشركة، االسرتاتيجي واإلرشاد التوجيه احلاكمية املؤسسية إطار يضمن أن ينبغي: اإلدارة جملس ولياتؤ مس-و
كما  ،3واملسامهني الشركة أمام مسئوليته عن اإلدارة جملس وحماسبة الشركة، إدارة اإلدارة على جمللس الفعالة والرقابة

يلعب العاملون دورا هاما ابإلسهام يف جناح الشركة وأداءها يف األجل الطويل، بينما تعمل احلكومات على إنشاء 

                                                             

 .3، ص2007جويلية  مصر، حمددات احلوكمة ومعايريها، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، بنك االستثمار القومي، ،حممد حسن يوسف 1
 .19، ص2007 ، لبنان،عدانن بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية  2

3 OECD, OECD Principles of Corporate Governance edition, Paris, 2004 P 17-24. 
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                                                                              1سي والقانوين الشمل حلوكمة الشركات.اإلطار املؤس
 احلقوق توزيع يشمل حبيث األعمال منظمات تتبناه والرقابة لإلدارة نظام عن عبارةوميكن القول أن احلوكمة 

 هبدف املنظمة بشؤون املتعلقة واإلجراءات القواعد ووضع املنظمة، يف املشاركة املختلفة األطراف بني واملسؤوليات
 وأصحاب املسامهني خلدمة القرارات اختاذ عند للمنظمة االقتصادية السمعة على واحلفاظ املايل األداء حتسني
 .2عامة بصفة واجملتمع املصاحل

ك أصحاب املصلحة حسب األسباب الثالثة األساسية اليت تعمل لصاحل إشرافوائد إشراك أصحاب املصلحة: -3
Industrie Canada .هي: تكوين رأس املال االجتماعي، تقليص املخاطر وحتفيز اإلبداع 

إن أمهية إشراك أصحاب املصلحة ميكن كذلك أن يظهر من خالل الدور الذي يلعبه دور أصحاب املصلحة: -4
   3خمتلف املراحل )التخطيط، اإلجناز، املراقبة والتحسني( ملسعى املسؤولية االجتماعية للشركات.كل واحد منهم يف 

  املطلب الثاين: أصناف وخصائص نظرايت أصحاب املصلحة.
 التربيرات شرعية أو صحة مدى على يستند النهائي بشكلها أصحاب املصلحة نظريةب القبول إن

 من لقبوهلا مضمونة غري هي للنظرية والوصفي الوسيلي املنظورين أصحاب هبا جاء اليت التربيرات أن إذ املعيارية،
 يصور قد مما املعياري، املنظور مع حيصل أن ممكن يءالش نفس أن البعض يراها اليت املشكلة أن إذ ،الكثريين قبل
املصلحة هم األشخاص فأصحاب ، 4شرعية أو مفيدة اعتبارها ميكن ال لدرجة هزيلة وأسسها حمدودة النظرية أن

الذين لديهم مصلحة شرعية يف املؤسسة وجيب أن أتخذهم يف احلسبان، ومصاحلهم لديها قيمة جوهرية واليت جيب 
كذلك أن تقيم وتؤخذ يف احلسبان: "فأصحاب املصلحة هم األشخاص أو اجلماعات الذين هلم مصلحة شرعية يف 

، ويتم حتديدهم وفق مصاحل املؤسسة أين قد يكون أو ال يكون اجلوانب اإلجرائية واملوضوعية ألنشطة املنظمة
للمؤسسة أي مصلحة وظيفية هلؤالء الفاعلني، فمصاحلهم مجيعا هلا قيمة، جوهرية وهذا يدل على أن كل جمموعة 

 راملنظو  ومبوجب، 5منهم تستحق االعتبار لنفسها كما هو احلال ابلنسبة ملتابعة مصاحل جمموعة أخرى كاملسامهني"
 عمل منوذج ألن ضعيفة، امللكية تكون عندما ابملواقف حمدد سيكون ،أصحاب املصلحة نظرية عمل فإن املعياري
 الكلي املؤسسايت اهليكل عرب للعمل مالئم غري هو أصحاب املصلحة نظرية قبل من املقدم عليه والرقابة املشروع

 إطار لديها احلديثة الرأمسالية أن مالحظة يف وفشلت معزولة، حالة أو كظاهرة  املشروع تعامل فالنظرية ،للرأمسالية
 كانت وإذا ،معها تعمل اليت املنظمات لكل الشرعية تعطي مهيمنة إبيديولوجية املرتبط اخلاصاألخالقي  عملها
 لن فإهنا املشروع إدارة طريقة بشأن لتفكريان احملدد املعياري البعد لتضيف ظاهرية أو ضمنية تكون ألن متيل النظرية

                                                             

 .18، ص2008 ،حممد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية  1
 .40عدانن بن حيدر بن درويش، مرجع سبق ذكره، ص  2

3Essmae Belkaid et autres, op-cit, p11. 
 .13ص، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 4

5Aurelien Acquier, op-cit, p7. 
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يف  ملكيتهم حقوق من ابلرغم املشروع، على املالكني لسيطرة األخالقية الشرعية أنكرت ألهنا وذلك تنجح،
 هذه وشرعية طبيعة عن للنظرية وافية بدائل لتقدمي احلاجة دون جديدة مطالب إنشائهم تربر واليت املؤسسة،
إذا ف 1املتنافسني، أصحاب املصلحة من متنوعة جملموعة أخالقي التزام لديه املشروعأن  تفرتض إذن فهي ،املطالب

 تقدمي بدون ولكن 2،حياة املنظمة عنصر أساسي يفقيادة األعمال فإهنا جيب أن تكون ل مكملةكانت األخالق 
 بدهلم وتضع املشروع على الرقابة من املالكني تعزل هي إذن املتنافسة، املطالب بني فيه التمييز ليتم عمل إطار

 وهي ،املشروع على وسيطرهتم الذاتية لسلطتهم الشرعية وتعطيهم الرقابة عن مسؤولني ليكونوا متخصصني مديرين
 طوعا، قطعوها اليت االلتزامات النتهاك نياملدير  تدعو الوقت نفس يف ولكنها ،األخالقي الربانمج على تؤكد هنا

األخرى،  املنظمات عن فصلها من تتمكن مل حال يف امللكية كحقوق األساسية املؤسسات تعامل النظرية نأو 
 وميكن تلخيص املنظورات السابقة يف اجلدول اآليت:

                                                             

 .13ص، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي، 1
2 Robert Phillips, Stakeholder Theory and Organizational Ethics, Published by Berrett-Koehler Publishers, San 

Diego, California, 8 March 2003, p2. 
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 أصناف وخصائص نظرايت أصحاب املصلحة (:3) رقم اجلدول
 وحدة التحليل  املربر (3) (2) (1)

 )ومستوى التحليل(
اإلطار النظري املستخدم 

 والفاعلني
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

أصحاب املصلحة 
يسامهون يف التاريخ حول 

 حياة املؤسسات

املشاركون يف العمليات 
 التنظيمية )املنظور املنظمايت

 الكلي والنظمي(

 اإلدارة اإلسرتاتيجية:
Mittroff 1983 

Freeman 1994 

)السلطة( مبدأ االئتمان  
وشرعية املؤسسة 

يؤسسان املسؤولية 
 االجتماعية للشركات

 
 
 
 

ة الرفاهية االجتماعية والعدال
 االجتماعية )منظور نظمي(

 نظرية موسعة حلقوق امللكية
Donaldson & Preston 

1995, Donaldson 

&Duffee 1999 

 :نظرية العدالة
Rawls 1971, Freeman 

1994, Philips 1997 

 

 أخالق الوكيل
 )منظور تنظيمي(

 وكيل:-نظرية أساسي
Woods & Jones 1995 

 شبكات عالئقية
 )منظور تنظيمي(

 أخالق أنثوية )نسوية(:
Wicks & al 1994, Burton 

& Dunn 1996 

 رأمسالية كانطية
 )منظور نظمي(

 نظرية أخالقية:
Freeman & Evan 1990 

 
 
 
 
 
 
 

أثر أخذ أصحاب   
املصلحة يف احلسبان 
 ضمن األداء املنظمايت

 
أثر أصحاب املصلحة يف 

احلسبان ضمن إدارة 
 املؤسسة

 
 
 
 

كفاءة العالقات/ املعامالت/ 
 العقود العالئقية

نظرية الشبكات االجتماعية 
 والنظرايت التعاقدية:

Preston & al 1991, Hill& 

Jones 1992, Charreaux & 

Debrieres 1998. 

 املصدر:
Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, « La théorie des parties prenantes», FARGO-Centre de 

recherche en Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations, Cahier du FARGO N°105502, 

France, Mai 2005,  p7. 

 :اآلتية الظواهر لىع تدلل أن ميكن إشارات هناكأعاله،  (3) رقم لاجلدو  يف املوضح املنظور وفق وعلى
 .املنظمات ملقاييس واملوت االندماج، الوالدة، -
 .شرعيتها على واسع بشكل يعتمد واستمرارها املنظمات خلق إن -
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 .خالهلا من أيضا وتصاغ املنظمات تصيغ اليت هي األفراد أفعال -
 1 .حتركهاأو  األفكار تغيري يف وتؤثر السريع، املنظمي التغيري تعيق املؤسساتية املعايري إن- 

 املطلب الثالث: منوذج أصحاب املصلحة وتوازن املصاحل
وكيفية بادلة مع املنظمة يعد منوذج أصحاب املصاحل جتسيدا حقيقيا ملفهوم أصحاب املصلحة وعالقتهم املت

 التوفيق بني املصاحل املتضاربة ملختلف هذه األطراف.
ميكن إعطاء نظرة جملال البحث يف نظرية أصحاب املصلحة والفروقات اقرتاحات منوذج أصحاب املصلحة: أوال: 

اليت متت مالحظتها وفق أربعة اقرتاحات: املؤسسة لديها أصحاب املصلحة هلم مطالب اجتاهها، مجيع أصحاب 
ة ليس لديهم نفس قدرة التأثري على املؤسسة، رفاهية املؤسسة تعود إىل قدرهتا على االستجابة ملطالب املصلح

تلف الطلبات املتناقضة خم نيالوظيفة األساسية لإلدارة هي التكفل والفصل بأصحاب املصلحة املؤثرين والشرعيني، 
 نظرية أصحاب املصلحة.فهذه االقرتاحات األربعة اليت تشكل قلب  2،ألصحاب املصلحة

 .جتاهها هلم مطالباالقرتاح األول: املؤسسة لديها أصحاب مصلحة -1
متثيل عالئقي   علىهذا االقرتاح هو نقطة االنطالق لكل األعمال حول أصحاب املصلحة، فهو يعرب

شرع يف عالقة )خمفية أو والذي على أساسه تبين أعماهلا، يف إطار تصور لنظام مفتوح، املؤسسة ت للمنشأة
م هوية وتفضيالت حمددة، هلمكشوفة، إرادية أو غري إرادية( وخالل أنشطتها مع خمتلف أصحاب املصلحة الذين 

                                                                                      أين تكون املشاركة ضرورية يف السري احلسن لعمل املؤسسة.                
 .ملؤسسةاالقرتاح الثاين: مجيع أصحاب املصلحة ليس هلم نفس قدرة التأثري على ا-2

ون فكرة أن أصحاب ابلرغم مما سبق من خالل ترتيب أصحاب املصلحة، إال أن العديد من الكتاب يقبل
جابة لكل الطلبات املوجهة ن هذه األخرية ال ميكنها االستأحة ليس لديهم نفس األمهية ابلنسبة للمؤسسة و املصل

 إليها، فيجب عليها أن ختتار أي الطلبات ميكنها االستجابة هلا.
االقرتاح الثالث: رفاهية املؤسسة ختضع إىل قدرهتا على االستجابة للطلبات أصحاب املصلحة املؤثرين -3

واليت متيز بني مقارابت أصحاب املصلحة هذا املوقف الذي تكون منذ أعمال فرميان، : )االستجابة(والشرعيني 
أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية للشركات،  معيارية أكثر فيما خيص فهناك أعمالذات النظرة اإلدارية، 

سة ال يعرب عنها بصفة شاملة، فهي ختضع ففي األعمال اليت تتحدث عن أصحاب املصلحة، مسؤولية املؤس
مفهومي السلطة والشرعية مها متغريان مركزاين للتحليل، فإن ويف هذا الصدد ألصحاب املصلحة وإىل طبيعة مطالبهم، 

نظرية هو إيالء االنتباه ملصاحل ورفاهية من ميكنهم املسامهة أو أن يكونوا األساسي لل االنشغالوفيما يتعلق ابلسلطة "
ومن وجهة النظر هذه فإن نظرية أصحاب املصلحة تتطابق يف عدة مقاييس مع زا أمام بلوغ أهداف املنظمة، حاج

                                                             

  .14ص، مرجع سبق ذكرهسعد العنزي،   1
2Aurelien Acquier ; « La théorie des parties prenantes et le renouvellement de la théorie de la firme une synthèse 

critique,;op-cit, pp7-8. 
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، فحسب نظرية التبعية للموارد )واليت هي نظرية للرقابة اخلارجية "نظرايت اإلدارة اإلسرتاتيجية كنظرية التبعية للموارد
لكن هذه املطالب تدخل يف الغالب تدخل يف   ،طالب بيئتها"ميكنها البقاء إذا مل تستجب ملال  املنظمة للمنظمة(

هي وجود تبعية منظمة معينة لبيئتها واليت جتعل قيد الرقابة اخلارجية ممكن وتقريبا ال و "صراع الواحدة مع األخرى 
واملنظمات ال ميكنها أن تستجيب لكل إغراءات بيئتها اخلارجية" والرهان املهم هو إذن ميكن جتنبه، فاملنظمات 

"ضمن أي مقياس املنظمات ميكن أن تكون هلا مصلحة يف االستجابة للطلبات املتعددة لبيئتها، والشروط اليت 
صحاب املصلحة كحائزين تسمح لوحدة اجتماعية معينة ابحلصول على احرتام متطلباهتا )شروطها("، هذه النظرة أل

 Stanford Researchعلى موارد إسرتاتيجية ضرورية لبقاء املؤسسة هي حاضرة بقوة يف مجيع األعمال املطورة لدى 

Institute، وذلك يف أعمال متيز أصحاب املصلحة األساسيني والثانويني(Clarkson, 1995)  أو يف تلك اليت تدرس
مصطلح الشرعية و . (Rowley, 1997; Frooman, 1999)لنسبة للمؤسسة سرتاجتيات ضغط أصحاب املصلحة ابإ

حيتل هو كذلك مكانة مركزية يف العديد من املقارابت، فبعض املقارابت تؤكد على أن املؤسسة جيب أن تسعى 
 ,Donaldson et Preston)جاهدة لتقييم شرعية طلبات جمموع أصحاب املصلحة من أجل ترتيبها حسب األولوية 

1995; Mitchell et al., 1997; Mitchell et al., 1999) 
طلبات املتناقضة ألصحاب خمتلف الني االقرتاح الرابع: الوظيفة األساسية لإلدارة هي التكفل والفصل ب-4

لذين سبق وأن ذكرانه، وضمن هذا هذا االقرتاح يتأتى مباشرة من االقرتاحات السابقة والتمثيل العالئقي ا: املصلحة
 رسم خريطةاملؤثرين، و ون وأصحاب مصلحة، يكمن يف حتديد أصحاب املصلحة الشرعيني و ري مسالعالئقي،  نظورامل

وعلى كافة  (ية منهاخاصة التعاقد)الضغوطات اليت ميارسها أصحاب املصلحة، مث الشروع يف ممارسات إدارية 
ملؤسسات خبلق "مسريي اقطة اليت توصي فرميان ذهب بعيدا يف هذه الن 1984في مؤلفه سنة ف، مستوايت املنظمة

 ى للمؤسسة.أصحاب املصلحة" وجعلهم يف مركز الربح، والذين يبيعون خدماهتم ملراكز الربح األخر 
لديه نظرة مفسرة "مرتمجة" )فهم ممارسات املؤسسة( وآلية )إدارة العالقات  :املصلحة منوذج أصحابمتطلبات اثنيا: 

مع أصحاب املصلحة(، فما هو جمال حتليل هذا النموذج؟ وبعبارة أخرى إىل أي مدى يسمح هذا النموذج ابألخذ 
 1يف احلسبان ممارسات املؤسسات؟ وما هي حدود هذا النموذج؟ وهو ما سنتطرق إليه فيما أييت.

 وذج أصحاب املصلحة يف اختبار ممارسات املؤسسة.من-1
 ميكن التطرق لنموذج أصحاب املصلحة من خالل ما أييت:

إن التطورات النظرية مل تكن مصاحبة تكريس منوذج أصحاب املصلحة يف اخلطاابت واألساليب اإلدارية: -أ
للممارسات االجتماعية والبيئية للمؤسسة، واحلركتان مت تطويرمها ضمن انفصال نسيب، ففي سنوات التسعينات من 
القرن املاضي كانت بداية للخطاب حول "قيمة األسهم"، ومرجع إدارة أصحاب املصلحة مل يكن يعين سوى بعض 

هناية سنوات التسعينات  وليس سوى منذ (the Body Shop, Patagonia, Ben and Jerry's)املؤسسات املناضلة 
                                                             

1Frank Aggeri et Aurélien Acquier, La théorie des Stakeholders permet-elle de rendre compte des pratiques 

d’entreprise en matière de la RSE ?, Article publié sur le site : 

www.strategie-aims.com/...theorie-des-stakeholders-permet-elle-de-re...: 15/06/2017, 13 :30 

http://www.strategie-aims.com/...theorie-des-stakeholders-permet-elle-de-re
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من القرن املاضي بدأ تبين منوذج أصحاب املصلحة يف املؤسسات الكبرية وأصبح منط متثيل تبنته املؤسسات الكبرية 
ط اخلطاب الذي جنده مرارا يف ، واملقتطفات املوالية تسرد منيف أساليبها للمسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة

يعمل على توسيع النقاش مع  1999تقارير التنمية املستدامة للمؤسسات الدولية الكبرية: "برانجمنا لإلنتاج منذ سنة 
من  Dutch Shell رئيس جمموعة Mark Moody-Stuartأصحاب املصلحة حول طريقة تسيري أنشطتنا عرب العامل" 

"نعتقد أن املهنة تكون أكثر مسؤولية عندما تكون: أكثر نظافة، مع منو أكثر "، و2001إىل غاية  1998سنة 
صحة، وهذا يتطلب كذلك العمل مع أصحاب املصلحة من أجل فهم انشغاالهتم وحتسني الطريقة املقبولة معهم"، 

داء املتوازن(، ومت أو وسائل اإلدارة )بطاقة األ (AA1000, GRI)وأكثر داللة أيضا جند معايري اإلدارة أو التقارير 
نشرها بشكل واسع يف املؤسسات الكبرية، وتؤسس لنموذج أصحاب املصلحة، فيما خيص التقارير غري املالية 

مؤسسة كبرية سنة  600 مت تبنيها من طرف أكثر من اليت Global Reporting Initiative (GRI))اجملتمعية( 
ددة ألصحاب املصلحة أين يكون متثيل املؤسسات، النقاابت، تقدمت مببادرة إرادية منظمة حول آلية متع، 2003

املنظمات غري احلكومية، املكاتب االستشارية واملؤسسات الدولية كربانمج األمم املتحدة للبيئة، كما يكون العمل 
جيهية مبين على الشفافية والتوافق، إذ أن تكوين نظام إلدارة أصحاب املصلحة حيتل مكانة جيدة ضمن اخلطوط التو 

لنموذج أصحاب املصلحة مرتجم مباشرة يف آليات إدارة األعمال: فمرجع اإلدارة  مثال آخر هناكو ، GRIلـ 
AA1000  املطور من طرفAccountAbility  الذي يعترب الدليل الشامل األول الذي يقرتح على املؤسسات معيار

لإلجراءات فيما خيص التنمية املستدامة، وهذا املرجع يقرتح إطار متكامل إلدارة وإدماج أصحاب املصلحة يف 
 (British Airways)عمليات املؤسسة، وهذا املرجع مت استخدامه من طرف العديد من املنظمات واملؤسسات مثل 

الذي يؤكد على األسس الثالثة األوىل للمسعى:  AA1000Sمع سلسلة  2002والذي مت تعديله مؤخرا سنة 
أصحاب املصلحة، االستجابة املنظماتية، مبعىن "الدرجة اليت تقوم عندها املؤسسات إبتباع أنشطة على جتاه 1االلتزام

 مية واإلبداعية اليت تثبتها املنظمة ابملقارنة مع التزاماهتا.أساس التزاماهتا جتاه أصحاب املصلحة" وقدرات التعلم التنظي
إن انتشار منوذج أصحاب املصلحة يف خطاابت منوذج أصحاب املصلحة من طرف املؤسسات: تبين -ب

نذكر يف البداية املؤسسة، وحتويله إىل وسائل اإلدارة هل هو يشكل برهان على أمهيته ابلنسبة لتسيري املؤسسات؟ 
" و"التسيري الفعلي"، ابلنية، وبعبارة أخرى بني "التسيري بني اخلطاابت واملمارسات ال ميكن جتاهلهأنه يوجد فارق 

فاالتصال اخلارجي وإدارة الصورة يشكل رهان أساسي ابلنسبة للمؤسسات، واستعمال منوذج أصحاب املصلحة يف 
النموذج سيتم تطبيقه فعليا يف املمارسات امللموسة، واألعمال  خطاب املؤسسات ال يدل ابلضرورة على أن

تفسر عملية   (Powell et Di Maggio, 1983, Meyer et Rowan, 1983, Suchman, 1995)النيومؤسساتية
يعرف الشرعية  Suchman (1995)انتشار بعض املمارسات اإلدارية كمحاوالت للتسيري والشرعية املنظماتية، 

كعملية اجتماعية فهي "انطباع مشرتك فيما خيص أنشطة املنظمة املرغوب فيها، املالئمة ابملقارنة مع نظام مبين 
                                                             

1Frank Aggeri et Aurélien Acquier, La théorie des Stakeholders permet-elle de rendre compte des pratiques 

d’entreprise en matière de la RSE?, op-cit, pp13-14. 
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اجتماعيا على معايري، قيم أو اعتقادات اجتماعية" ووفق رؤية نظرية، املؤلفون يعتمدون هنا على مقارابت مؤسساتية 
الثمانينات من القرن املاضي، الذين يبينون كيفية انتماء املنظمات لنفس احلقل  لعلماء االجتماع األمريكيني لسنوات

التنظيمي، فهي مطالبة ابملطابقة مع جمموعة من القواعد، اهليكل واملمارسات املشرتكة، املطلوبة من طرف البيئة 
رعية، وهي تلعب دور املطابقة املؤسساتية، وهذه املمارسات املشرتكة يتم تكييفها بغرض حتقيق الفعالية وكذلك الش

واليت تشهد على تبين جمموعة من االعتقادات والقيم من طرف املؤسسة،  ، (Meyer and Rowan 1983)الرمزية 
، (DiMaggio and Powell 1983)وعمليات التقليد أو املطابقة هذه أعلنت عن ميالد شكل من التماثل التنظيمي 

اعلني متجانسني" )مثل مؤسسات االستشارة التنظيمية( من خالل اآلليات وميكن كذلك تفسريه من خالل خلق "ف
واملهنية والتدخل التنظيمي للدولة، ويف هذا اإلطار ميكن ترمجة اعتماد املؤسسات لنموذج أصحاب املصلحة كإرادة 

قي للمؤسسة، حىت تبدو متطابقة مع االستجابة للطلب االجتماعي، والذي ميكن أن يكون منفصل عن النشاط احلقي
وهل هو حمدود ابستعمال رمزي غري مرتبط فما هو إذن جمال منوذج أصحاب املصلحة يف تسيري املؤسسات؟ 

ابملمارسات احلقيقية للمؤسسات؟ أو هل سيذهب أبعد من ذلك؟ وللحكم على أمهية منوذج أصحاب املصلحة، 
 1املمارسات احلقيقية للمؤسسات. من املالئم جتاوز مستوى اخلطاابت ووضعه حمل اختبار انطالقا من

من  إن األحباث النظرية املتعلقة أبخالق املنظمات طورت خالل سنوات الستيناتمنوذج أصحاب املصلحة: -جـ
نصيب من النقاش فيما  حيث كان للعديد من املنظرين املصاحل، ، إىل غاية صدور إشكالية أصحابالقرن املاضي

، Edward Freeman Archie Carrollأمههم  أصحاب املصاحل، ونذكر من بنيخبصائص  بينهم من أجل التعريف

يعرف أصحاب املصاحل على أهنم األطراف الذين لديهم مصاحل أو منافع يف اجلانب التنظيمي حيث ميكنهم إذ 
موظفون( أو التأثري على هذا اجلانب، ويعرفون أيضا أبهنم األفراد واجلماعات من داخل املؤسسة )مسريين، أجراء، 

( الذين هلم متطلبات جتاه املؤسسة، وهلم وغريهان، البنوك، املسامهني يمن خارج املؤسسة )الدولة، الزابئن، املورد
 2يوضح أصحاب املصلحة يف املنظمة: يتالشكل اآل، و حقوق ومنافع يف أنشطة املؤسسة السابقة واحلالية واملستقبلية

                                                             

1Frank Aggeri et Aurélien Acquier, La théorie des Stakeholders permet-elle de rendre compte des pratiques 

d’entreprise en matière de la RSE?, op-cit, p14. 
 مداخلة بعنوان: سياسات وبرامج املسؤولية االجتماعية جتاه املوارد البشرية يف منظمات األعمال، امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال ،وهيبة مقدم2

 .6ص 2011ديسمرب  13/14يومي جامعة الشلف، اجلزائر، الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، 



 

34 

 

 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 34

 .املستفيدون من وجود منظمات األعمال(: أصحاب املصاحل أو 6) رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمـان الطبعـة  ،دار وائل للنشر صاحل مهدي حمسن العامري، اإلدارة واألعمال،، طاهر حمسن منصور الغاليب املصدر:
 .95 ، ص2008الثانيـة، 

املوازنة بني تطلعات خمتلف أصحاب املصلحة تعين العالقة املتبادلة املوازنة بني تطلعات أصحاب املصلحة: اثلثا: 
 أصحاب املصلحة واملؤسسة، وميكن إبراز ذلك من خالل الشكل اآليت: بني كل طرف من

 أصحاب املصلحة (:7) رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:   
Samuel MERCIER, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse 

de la littérature, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, université 

Laval, Québec, 13-14-15 juin 2001, , p4. 

 مؤسسات التعليم العاملون
 

 املنافسون

 اجملهزون 

 

 احلكومة

 

 مجاعات الضغط

 

األحزاب  منظمة األعمال

 السياسية

 
 املؤسسات املالية

 

 نقاابت العمال

 
 املسامهون

 

 احمللياجملتمع 

 

 الزابئن

 

 املؤسسة

 املستثمرون

 املستخدمون

 اجملتمع احمللي

 الزابئن

 اجلمعيات املهنية

 املوردون

 مجاعات الضغط احلكومة
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بسبب غياب سلطته(، ومن ثىن من هذه اجملموعة كل من ال ميلك القدرة على التأثري يف املؤسسة )يستكما 
ة أن صاحب املصلحة ال يتأثر أبنشطة املؤسسة )بسبب غياب عالقة له ابملؤسسة(، ومن املناسب كذلك مالحظ

 ون قدرهتا على التأثري عليه(.دسسة ميكن أن يتأثر بنشاط املؤسسة من دون قدرته على التأثري فيها )أو يؤثر يف املؤ 
وقهم املشروعة تتأسس وأصحاب املصلحة هؤالء يشكلون بشكل كبري إما دعامة أو هتديد ابلنسبة للمؤسسة، فحق

طرف  املقرتحة من ،contribution /rétributionعلى وجود عالقة مع املؤسسة تتمثل يف عالقة مسامهة/مكافأة 
March & Simon 1958. 

ال يعترب أصحاب املصلحة إال املشاركني الذين ميلكون حقا  ،Hill & Jones 1992ابملوازاة مع ذلك، 
والذي يعترب من التعاريف  Clarkson 1995مشروعا على املؤسسة، وهذا يدخل ضمن التعريف املقرتح من طرف 

يتعرضون لنوع من املخاطر اليت تنجم عن األكثر تقييدا، ومييز بني أصحاب املصلحة اإلراديني وغري اإلراديني الذين 
أيخذون خماطرة ابالستثمار يف شكل من أشكال رأس  ،  كذلك أصحاب املصلحة اإلراديون1عالقتهم ابملؤسسة

املال سواء رأس املال البشري أو رأس املال املايل يف املؤسسة، ويف املقابل، أصحاب املصلحة غري اإلراديني يتعرضون 
يعترب أنه ميكن احلديث عن املصلحة بدون إدخال مصطلح املخاطرة،  Clarksonلنتائج انمجة عن أنشطة املؤسسة، 

ذه النظرية ألصحاب املصلحة تقود إذن إىل حتديد اجملموعات املهمة حسب املسامهة املباشرة يف املصاحل االقتصادية وه
للمؤسسة، ومن وجهة نظر اإلدارة اإلسرتاتيجبة، هذا القبول )املسلمة( ميكن أن يظهر أكثر واقعية منه لدى 

Freeman:  ارد والوقت لتسيري القيود اخلارجية، على العكس من ذلك، املسريون ميتلكون كقاعدة عامة القليل من املو
احلديث على أن املؤسسة ميكن أن تتأثر بصفة حرجة أو تؤثر يف أي كان تقريبا،  ،Freeman 1984ضمن نظرة 

 وتعقد بشكل كبري دور املسريين، وبغرض تسهيل حتديد أصحاب املصلحة اقرتح العديد من املؤلفني مناذج لذلك. 
  لعديد من احملاوالت لتصنيف أصحاب املصلحة، جند أنه من املهم أخذ تلك لـ:من بني ا

 Caroll & Naisi 1997ملسريين، املستخدمني( أصحاب املصلحة الداخليني )املالكني، ا ، الذين عملوا على مقابلة
 والبيئة الطبيعية(. مع أصحاب املصلحة اخلارجيني )املنافسني، املستهلكني، احلكومات، اإلعالم، اجملتمع

ذين هلم عالقة تعاقدية أصحاب املصلحة األوليني "األساسيني" )مبعىن المن املمكن التمييز بني كذلك، 
ثانويني كاإلعالم، املستهلكني، مع املؤسسة: املالكني، املستخدمني، املوردين والزابئن( وأصحاب املصلحة الورمسية 

ة الثانويني أصحاب املصلحو ، (Gibson 2000, Clarkson 1995)مجاعات الضغط، احلكومات، اجلمهور واجملتمع 
ميكنهم الربوز بسرعة كفاعلني مثال( و  -احلجز–نة ميكن أن يكون هلم أتثري كبري )يف حالة املقاطعة أو محالت اإلدا

لني قاموا بتحليل درجة العديد من الفاع ،Clarkson 1995وبتفضيل تعريف قادرين على التأثري يف أداء املؤسسة، 
املؤسسة ألساسية للمؤسسة، وتبعية اأصحاب املصلحة، وتوصلوا إىل أن هذا التأثري يعود إىل مسامهتهم يف املوارد أتثري 

 ملواردها، والتكاليف اليت يتحملها أصحاب املصلحة يف حالة انقطاع العالقة.
                                                             

1Samuel MERCIER, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse de la 

littérature, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique 13-14-15 juin 2001, 

université Laval, Québec, p4. 
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Mitchell & al 1978، ثة مميزات هي  ن أو ثالقدموا سبعة أصناف ألصحاب املصلحة الذين ميلكون واحد، اثنا
الطابع ) رورة امللحةالضو سلطة التأثري يف قرارات املؤسسة، درجة الشرعية يف العالقات مع املؤسسة  : كاآليت

 لى عاتق املؤسسة.عاالستعجايل( للحقوق اليت ميكن ألصحاب املصلحة االدعاء أبحقيتهم يف احلصول عليها 
انتقد  Frooman 1999أصحاب املصلحة، كذلك ومن املالئم، مالحظة أن هذه األعمال تقود إىل صقل مصطلح 

من العقود الضمنية والظاهرية مع خمتلف أصحاب املصلحة، الكالسيكية اليت متثل املؤسسة يف مركز عش النظرية 
أصحاب املصلحة اآلخرين، وتعترب أبن هناك ضمن هذه املقاربة، املسريون هم فقط من لديهم عالقة تعاقدية مع و 

عالقات متداخلة ومتباينة بني خمتلف أصحاب املصلحة، فنظرية أصحاب املصلحة جيب إعادة وضعها ضمن سياق 
عددة األطراف، وكذلك فإن العالقات بني املنظمة وأصحاب املصلحة التابعني هلا ميكن أن تتطور بسرعة، عالقات مت

ومن املناسب إدخال اجلانب الديناميكي يف حتديد أصحاب املصلحة، إذن هذه اخلالفات النسبية يف حتديد مفهوم 
ة أصحاب املصلحة جيب أن تدرج ضمن أصحاب املصلحة بني خمتلف املؤلفني الواردة ضمن التقارير حول نظري

وحىت تتم االستجابة بشكل متوازن لتطلعات أصحاب املصلحة ينبغي االستجابة ألمهها ، 1إطار اإلدارة اإلسرتاتيجية
 يف مضمون العنصر املوايل.واليت تتمثل 

 تطلعات أصحاب املصلحة يف جمال التنمية املستدامةا: رابع
جتماعية والبيئية إن ضرورة إشراك أصحاب املصلحة ميكن إثباهتا أكثر من خالل مسعى املسؤولية اال

ل الوعي بتطلعات أصحاب للمؤسسة، ويبقى معرفة تطلعاهتم فيما خيص مسعى التنمية املستدامة للمؤسسة، ومن أج
ليها يف "املنتدى األورويب إئج املتوصل إىل النتا وابلرجوعاملصلحة فيما خيص مسعى التنمية املستدامة للمؤسسة، 

ملستوى الدويل، وتطلعات االثالث من أجل التنمية املستدامة واملؤسسة املسؤولة"، فنجد من بينها تطلعات على 
 أصحاب املصلحة.

اليت حتدد ما الذي ينتظره  على املستوى الدويل، يوجد العديد من املراجع التطلعات على املستوى الدويل: -1
 اجملتمع املدين من املؤسسة، وجند األهم من بينهم ثالثة وهم كاآليت:

جيهية تكمن يف التوصيات املوجهة املبادئ التو :  OCDEاملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية -أ
 أصحاب ركات لصاحلللمؤسسات واحلكومات، وهي تؤسس إلطار دويل من أجل ترقية املسؤولية االجتماعية للش

ومات واليت التزمت املصلحة، وتطبيق هده املبادئ ليس إجباري على املؤسسات لكن مت تبنيها من طرف احلك
الشفافية املالية،  الت اآلتية:ابرتقيتها لدى املؤسسات اليت تعمل فوق أراضيها، وهذه املبادئ التوجيهية تتعلق ابجمل

ملمارسات التجارية املنصفة والشفافة البيئية، حماربة الرشوة "الفساد"، ااحرتام حقوق اإلنسان ومعايري العمل، السياسة 
 "يف إطار احرتام القوانني". جتاه املستهلكني، حتويل التكنولوجليا واملعارف وتبين ممارسات املنافسة القانونية

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, p5. 
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العاملي بدافوس من خالل املنتدى االقتصادي  2000مت إطالقه سنة : Global Compactامليثاق العاملي -ب
، فامليثاق العاملي يهدف إىل "توحيد قوى األسواق حتت سلطة آنذاك طرف كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة

املثل الفردية" من أجل جعل املؤسسات مسؤولة أكثر، وامليثاق العاملي يعمل على جعل ميدان األعمال حيرتم املبادئ 
 :اليت من بينهاو  ثالثة أصنافالعشرة األساسية املصنفة ضمن 

 حقوق اإلنسان، حق العمل، البيئة وحماربة الفساد.
فصاح العاملية لإل املبادرة: Global Reporting Initiative (GRI) والتقارير فصاحاملبادرة العاملية لإل-جـ
املؤشرات "غري املالية"  ت منتقارير هي مرجع دويل يتعلق ابلتقارير حول التنمية املستدامة، وتقرتح ست عائالوال

 من أجل تقييم أداء املنظمات يف امليدان االقتصادي، االجتماعي والبيئي:
 إىل غري ذلك. مني،على الزابئن، املوردين، املستخد اآلاثر االقتصادية املباشرة وغري املباشرة:-
 ذلك. إىل غري اآلاثر فيما خيص استهالك الطاقة، املواد األولية وكذلك التلوث،البيئة: -
 عي، طرق التوظيف والتكوين،تتعلق جبميع العالقات يف اجلانب االجتمااملمارسات فيما خيص التشغيل والعمل: -

 إىل غري ذلك.
          .النقابية عمل، احلرايتوتشمل تبين احلقوق الدولية فيما خيص عمالة األطفال، ظروف الحقوق اإلنسان: -
 .إىل غري ذلك حاربة الفساد ومتابعة التزامات اجلماعات احمللية،ويهتم مباجملتمع املدين: -
 ة املنتجات.تقيم التزام املؤسسة فيما خيص املسؤولية االجتماعية ومطابقمسؤولية املنتجات: -

ملؤسسة بشفافية هناك مرجع يلزم اف، GRIاجليل الثالث من التقارير مت وضعه من طرف  2007يف سنة 
 أكرب ألنه أكثر كمال وأكثر صلة ابملوضوع. 

ب أصحاب سيتم تصنيف هذه التطلعات حسب احملاور وحسأصحاب املصلحة:  طرف منكل   تطلعات -2
قتصر فقط على االتصال ابلنسبة تمل تعد  املصلحة: فإنه من الواقعي من خالل دراستنا النظرية، أن التنمية املستدامة

 ة يف العامل مبا فيهاللشركات متعددة اجلنسيات يف البلدان املتقدمة، بل هي حقيقة أصبحت تواجهها كل شرك
املؤسسات اجلزائرية خاصة مع انفتاح السوق على املنافسة الدولية، ومفهوم التنمية املستدامة انتشر بسرعة منذ 
صدور تقرير برانتالند وقمة ري ودي جانريو، وقد انل اعرتافا على املستوى الدويل ودعما لدى املؤسسات، وللتذكري 

وير متواصل، وتشرك جمموع الفاعلني االقتصاديني فإن التنمية املستدامة طبقت يف املؤسسات كعملية تط
واالجتماعيني، وتربط بني الرهاانت احملددة يف دورة حياة املنتج واإلدارة االجتماعية للمؤسسة والعمل على أمثلة 
عالقاهتا مع أصحاب املصلحة، ألن املؤسسة املستدامة هي تلك اليت تستجيب بصفة متوازنة لتطلعات أصحاب 

دون اإلضرار مبردوديتها املالية، وابلبحث على فهم واقع التنمية املستدامة يف املؤسسات اجلزائرية، نشري  املصلحة من
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بسرعة إىل نقص االلتزام وخاصة الوسائل لدى هذه املؤسسات لتبين مسعى معني، جيب كذلك القول أبن املؤسسات 
 ذا اجملال، وذلك ابلرغم من اجملهودات الكبرية ليست الوحيدة اليت تالم، بل يقع ذلك على جممل القوانني يف ه

املبذولة من طرف الدولة، واالتصال البسيط حول املفهوم والتأخر يف الوعي حول خمتلف أصحاب املصلحة يف 
 1املؤسسة يساهم كذلك يف هذا الوضع، ووفقا ألبعاد التنمية املستدامة فإن تطلعات أصحاب املصلحة هي كاآليت:

 
 

                                                             

1 Essmae Belkaid et autres, op-cit, pp12-13. 
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 تطلعات كل طرف من أصحاب املصلحة. (:4) رقماجلدول 
 اجتماعي بيئي اقتصادي 

الزابئن/ 
 نو املستهلك

الضمان، النوعية، السعر 
 املناسب

استهالك املوارد، احلفاظ على 
 البيئة واملعلومات

وق األخالق، التجارة املنصفة، احرتام احلق
 االجتماعية

املستخدمون 
 والنقاابت

العدالة االجتماعية، األجر 
 "املقابل املادي"

تطوير  التحفيز، االستشارة الداخلية، التكوين، احرتام البيئة احمللية
 التشغيل

املناولون من 
 الباطن

األجر "املقابل املادي" 
املنصف، معلومات حول 

 التنمية ودميومة التنسيق

حتديد واضح للمتطلبات 
 واملنتجات والعمليات

 صإضفاء الصفة الرمسية للمتطلبات فيما خي
 شروط اإلنتاج وأمناط الرقابة والتدقيق

املنظمات غري 
 احلكومية

تبييض األموال، أكواب 
 اخلمر، الرشوة

ة احرتام حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولي االلتزام فيما خيص ختفيض اآلاثر
 والشفافية

عالقات الشراكة على املدى  املوردون
 الطويل

 إضفاء الصفة الرمسية
 التقنيةللخصوصيات 

إضفاء الصفة الرمسية ملتطلبات األخالق 
 واآلداب

الدميومة املالية، احلاجة  املمولون
 لألرصدة املالية اجلارية

رها التحكم يف املخاطر البيئية وآاث
 املالية

ل االستباق فيما خيص إعادة التصنيف من أج
 تقليص التكاليف

 التحكم يف املوزعون
 التكاليف، املنافسة

ليف التغليف، النقل ختفيض تكا
 نوأخذ اجلوانب البيئية يف احلسبا

 تطوير املنتجات، األخالق

املسامهون 
 و"املالكون"

األخالق، التحكم يف املخاطر،  النتائج املالية
 االستباق والشفافية

 التحكم يف املخاطر املتعلقة ابلسمعة

السلطات 
 العمومية

ية املسامهة يف خلق الثروة الوطن
 احمللية

 لعملاحرتام القوانني فيما يتعلق ابحلق يف ا احرتام القوانني

اجملتمعات 
احمللية 

 واإلقليمية

املعلومات والشفافية، تقليص  بقاء املؤسسة
 الضوضاء

اركة يف أخذ التطلعات احمللية يف احلسبان، املش
احلياة احمللية، والعمل كفاعل يف حوض 

 التشغيل
 احرتام قانون املنافسة، األخالق، غياب احرتام قواعد احلماية املقارانت املرجعية املنافسون

 اإلغراق االجتماعي
 تلك للمناولني منها حوادث العمل مبا في التحكم يف املخاطر تكاليف الصيانة شركات التأمني

 الباطن
   Essmae Belkaid ,Nadjet Chikh, Abderrezak Benhabib, Stakeholders et développementاملصدر:

durable de l'Entreprise: cas de Naftal Algérie, Conférence Scientifique Internationale, « Le Développement Durable 

et la Performance d’Exploitation des Ressources, Université Ferhat ABBAS Sétif1 Algérie, 07 et 08/05/2008, p14. 
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 املبحث الثالث: إدارة أصحاب املصلحة من النظرية إىل التطبيق  
وجد يف قلب اجلدل أصحاب املصلحة موضوع اهتمام متزايد يف أدبيات إدارة األعمال، وتنظرية  شكلت

يف اإلسرتاتيجية قبل أن  ن لفظ أصحاب املصلحة قد مت استخدامهوأ حول الدور الذي تلعبه املؤسسة يف اجملتمع،
صحاب املصلحة مرجع يصبح أساسيا يف التفكري املتمركز حول أنظمة حوكمة الشركات، وعندما أصبحت نظرية أ

ت تموقع كنظرية بديلة للنظراينظري مركزي يف األدبيات االجنلوسكسونية فيما يتعلق أبخالقيات األعمال، وحتاول ال
 .رية املنظمة)نظرية الوكالة، اقتصاد التكاليف واملعامالت( إلعادة صياغة نظالتعاقدية للمنظمة 

 املطلب األول: نظرية أصحاب املصلحة وأخالقيات األعمال "األعمال واجملتمع"
)األعمال(، القيات املنظمة أصحاب املصلحة تريد أن تكون نظرية إلدارة األعمال ونظرية معيارية ألخنظرية   

اليت تقرتح أنه على مسريي  بصفة عامة هي تشمل جمموعة من املواقفو عدين، بوهو ما يقود مرارا إىل املزج بني ال
حة هو توسيع التمثيل املؤسسات واجبات أخالقية جتاه أصحاب املصلحة، واهلدف األساسي لنظرية أصحاب املصل

لربح، فمن املناسب إدخال ريين: وأبعد من ذلك وظيفة تعظيم اعلوم التسيري فيما خيص دور املسيف الذي تتبناه 
 ،Pearle & Blanchard 1988بالنسبة لـ ، فضمن حوكمة )تسيري( الشركات مصاحل املسامهني وحقوق غري املسامهني

 -good ethics is good business–"األخالق اجليدة تعين األعمال اجليدة"
األعمال ميكن وصفها كتسلسل منهجي ملصلحة حمددة بشكل جيد ملدة أبن "أخالقيات  Glénierيعترب 

فإن قلب نظرية أصحاب املصلحة هو معياري ويعتمد على  Donaldson et Preston )1995(وابلنسبة لـ  ،1معينة"
هذه الفكرة بعيدة عن التوافق و  ،أن ألصحاب املصلحة مصلحة شرعية يف املؤسسة وأن مصاحلهم هلا قيمة جوهرية

اليت وفقا هلا ميكن الفصل بني اجلوانب  "الفصل" تغذي فكرة Donaldson et Prestonوفرميان يعترب أن فكرة 
االقتصادية واألخالقية، ويقرتح على العكس من ذلك أن لكل نظرية يف اإلدارة بعد أخالقي )معنوي(، حىت ولو 

ويف عدد معني من األعمال فإن  (Freeman, 1999, Freeman, Phillips et al., 2003)كان يف الغالب خمفي 
 ,Evans et Jones)العالقة بني املؤسسة وأصحاب املصلحة مبنية على "عقد" بني أصحاب املصلحة واملؤسسة

1990, Hill et Jones, 1992) ،ىل وطبيعة "العقود" اليت تربط املسريين أبصحاب املصلحة هي متغرية وقد تشري إ
"عالقة امللكية، احلقوق أو املصاحل يف مؤسسة أو أنشطتها السابقة، احلالية أو املستقبلية، وهذه احلقوق أو املصاحل 
اليت تتم املطالبة هبا تنتج من معامالت أو أنشطة املؤسسة، وميكن أن يكون هلا طابع قانوين أو أخالقي، فردي أو 

يطرح عدد من األسئلة الصعبة: كيف يتم احلكم بني  Clarkson, 1995هذا التعريف لـف ،Clarkson, 1995مجاعي" 
املطالب املتعددة؟ كيف يتم حتديد الشرعية؟ على أي أساس يتم اعتبار أن لصاحب املصلحة ليس فقط مصلحة 

يعتربون أن نظرية أصحاب املصلحة  Walsh, 2005وإمنا حق، مبا يف ذلك حق ملكية املؤسسة؟ وبعض املؤلفني مثل 

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, p8. 
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ليس طموحها هو اإلجابة على هذه األسئلة: نظرية أصحاب املصلحة لديها نظرة واقعية وإدارية، واملسريون هم من 
 يقومون بذلك، بطريقة موقفية وحسب أولوايهتم اإلسرتاتيجية.

 من خالل هذه التناقضات، من املمكن إذن احلديث عن نظرية أصحاب املصلحة؟ وعند هذه اإلرادة املوحدة،     
ميكن تفضيل رؤية أين تكون مقاربة أصحاب املصلحة هي عبارة عن "تقاليد حبث، تضم نظرايت متعددة واليت تركز 

، Trevino et Weaver(1,مرتبطة بقضااي وظواهر" على نفس جمال الظواهر اليت متت مالحظتها أو جمموعات

أي هيئات الضغط األخالقي، وابالعتماد على نظرية التمايز االجتماعي املطورة  األخالقيون: أصحاب املصلحة
، أصحاب املصلحةقاموا ابلتمييز بني أربع جمموعات من  Archer 1996, Friedman & Miles 2002من طرف 

ع مصاحل ميكن أن تكون من جهة متجانسة أو غري متجانسة م أصحاب املصلحةويعترب أبن العالقات بني املؤسسة و 
العالقات الضرورية  املؤسسة ومن جهة أخرى ضرورية )داخلية( أو موقفية )خارجية(، وكذلك فهم مييزون بني

النقاابت، األجراء، احلكومة، الزابئن، )العالقات الضرورية وغري املتجانسة (، و املسامهون، اإلدارة والشركاء)واملتجانسة 
اجلمهور بشكل عام، املنظمات املرتبطة ضمن )ات املوقفية واملتجانسة العالق(، و املوردون، الدائنون واملنظمات

 .(املنظمات غري احلكومية)العالقات املوقفية لكن غري املتجانسة (، وكذلك شراكات
Pesqueux 2002  يقرتح تصنيف قريب من تصنيفCaroll صحاب املصلحةلكن أكثر وضوحا أل: 

مسها  إ كما يدل على ذلك الذي ميثلون ذوي العالقة املباشرة واحملددة تعاقداي املتعاقدون: أصحاب املصلحة
 كالزابئن، املوردين، املستخدمني واملسامهني.

ؤسسة الذين ميكن أن يؤثروا ويتعلق ذلك ابلفاعلني املوجودين حول امل املنتشرون )املوزعون(: أصحاب املصلحة
لية، اجلمعيات واملنظمات غري دية، كالسلطات العمومية، اجلماعات احملأو يتأثروا ابملؤسسة بدون وجود عالقة تعاق

 احلكومية والرأي العام.
 :)مركبة( تدة ومعقدةهي مم أصحاب املصلحةكما جيب مالحظة أن شبكة العالقات القائمة بني واملنظمة و 

معنيون، ومركبة ألنه توجد أو ميكن أن تنشأ خمتلف العالقات بني  أصحاب املصلحةممتدة ألن هناك عدد كبري من 
، فوفق هذا التصور املؤسسة تعترب كناقل يربط بني مصاحل خمتلف أصحاب املصلحة 2أصحاب املصلحةخمتلف 

(Evan & Freeman 1993 ،لتأسيس وجود عالقة ائتمانية بني املسريين وأصحاب املصلحة )هؤالء املؤلفون ف
يستلهمون من منوذج كانط: املؤسسة جيب أن تسري من أجل فائدة أصحاب املصلحة، هؤالء جيب االعرتاف هبم 
ويشاركون يف القرارات اليت متس رفاهيتهم، واملسريون لديهم عالقة ائتمانية مع أصحاب املصلحة، فكل طرف من 

ر على تلبية مصاحل اآلخرين، كما مت كذلك الرجوع إىل أصحاب املصلحة يستحق االعتبار وليس فقط ألنه قاد
كل واحد له احلق يف   :Rawls1991استلهم من مبادئ  Freeman 1994نظرايت العدالة لتكملة هذا التحليل 

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, p10. 
2Salma Damak-Ayadi, La théorie des parties prenantes : théorie empirique ou théorie normative ? Article présenté 

dans le 24ème congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, France (2003), p4. 
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أصحاب املصلحة يتداولون بطريقة عقالنية وراء ستار معني، مصطلح "ستار اجلهل":  Rawlsمعاملة منصفة ومنح لـ 
ويتبنون مبادئ تعاقدية عادلة لتمثيل مصاحل اجلميع، وهذه احملاوالت تقود نظرية أصحاب املصلحة إىل االهتمام 

 Donaldson & Dufeeتحقيق العدالة االجتماعية، كذلك فإن نظرية العقود االجتماعية املتكاملة لـلابلدرجة األوىل 

تعترب أبن مسريي املؤسسة عليهم واجب أخالقي للمسامهة يف زايدة رفاهية اجملتمع، كما أن البحث يف   1999
أصحاب املصلحة مل يكتمل بصفة موسعة ومسألة ارتباطه املفصلي مع النظرة الوسيلية هو األسس األخالقية لنظرية 

 1كذلك مشكل يف طريقه إىل الزوال.
 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة جتاه أصحاب املصلحةاملطلب الثاين: 

تطلعات  االعتبار يف ذحىت يكون للمسؤولية االجتماعية دور يف حتقيق أهداف املنظمة، فالبد أن أتخ
 أصحاب املصلحة وحتسني العالقة معهم.

مؤسس املسؤولية االجتماعية للشركات  Howard Bowen يعترب أصحاب املصلحة واملسؤولية االجتماعية: أوال:  
والذي ترك بصماته يف هذا اجملال:  « Social Responsabilities of Business 1953»يف مؤلفه املعنون بـ: 

"املؤسسة الكبرية ميكن متثيلها كمركز ينتشر يف حلقات أكرب فأكرب، ويف وسط احللقة جند املستخدمني الذين ترتبط 
 احللقة املوالية جند املسامهني، املستهلكني واملوردين الذين يتأثرون بشكل مباشر وبدرجات حياهتم ابملؤسسة، ويف

متفاوتة بفعل أسهم املؤسسة، لكن اندرا ما يتم إشراكهم أو تبعيتهم الكاملة للمؤسسة، ويف احللقة اليت تليها جند 
أتيت بعدها فنجد املنافسني، وأخريا احللقة اخلارجية اجملتمع املدين الذي متارس فيه املؤسسة أنشطتها، أما احللقة اليت 

هذه املقاربة تذكر ابلتحاليل احلالية يف متييز وترتيب أصحاب املصلحة مثل أتثري مفاهيم ، و متثل اجلمهور يف جممله
الوصاية واإلشراف حول الطريقة اليت يتحدث هبا املدراء على وظيفتهم، فاملدير جيب أن يوازن بني خمتلف الفاعلني 

بشكل كبري على النظرية، واملرجع األخري  ويعمل على التوفيق بينهم وبني رأس املال الذي حصل عليه، فاالعتقاد يؤثر
بـ: "منظور إداري للمسؤولية  املعنون Holmes 1976الذي يتحدث على وجود مبكر لنظرية أصحاب املصلحة هو لـ 

 Sutton 1956االجتماعية للشركات"، الذي تعود مصادره إىل سنوات الثالثينات من القرن املاضي واليت وصفها  

أساسية أبن "مدراء املؤسسات الكربى مسؤولون على املوازنة بني مطالب وحقوق العديد من  ابالعتماد على فكرة
اجملموعات غري املتجانسة، أين يكون عندها املستخدمون، املوردون واجملتمع احمللي أقرب إىل االلتقاء مع زايدة ثروة 

ب املصلحة يف حتديده ألهداف هو أول من استخدم لفظ نظرية أصحا Ansoff 1968، ويبدو أن 2املسامهني"
املنظمة، حيث يعترب أن املسؤولية االجتماعية هي املوائمة بني املصاحل املتناقضة )املتضاربة( للمجموعات )اجلماعات( 

 ذات العالقة مع املنظمة: املسريين، املستخدمني، املسامهني، املوردين، املوزعني.

                                                             

1Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, op-cit, p8. 
2Aurelien Acquier, op-cit, pp3-4. 
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تساوي من الرضا، من خالهلا لكل هذه األطراف نصيب فاملؤسسة جيب أن تعدل أهدافها بطريقة تعطي م
 اجملموعة من األهداف. والربح هو جزء من هذا اإلرضاء )اإلشباع(، لكن ليس له ابلضرورة مكان راجح ضمن هذه

، Freemanإن مفهوم أصحاب املصلحة مل يربز بشكل حقيقي يف أدبيات إدارة األعمال إال بعد نشر مؤلف فرميان 

« Strategic Management : a Stakeholder Approach 1984 »  ومنذ ذلك احلني، مت تطوير نظرية أصحاب
املصلحة بصفة متزايدة يف حتليل العالقات بني االقتصاد واجملتمع ويف األحباث حول األداء االجتماعي للمؤسسات، 

مبقاربة تتمركز حول نظرية  قد أكدت على االهتمام ،Weiss 1994و Caroll 1989 إذ أن هناك مؤلفات لكل من 
، ومنذ هناية سنوات التسعينات )من القرن املاضي(، عرفت نظرية أصحاب املصلحة تطورات 1أصحاب املصلحة

مهمة واليت التقت مع االسترياد املتزايد للمفاهيم الناجتة عن هذه النظرية يف خطاب وممارسات املؤسسات، وتسجل 
توجهها نظرية أصحاب املصلحة من خالل ف، ق ابملسؤولية االجتماعية للشركاتيف البداية ضمن خط األعمال املتعل

، Carroll (1991)الواقعي ونظرهتا اإلدارية مسحت بتجديد هذه املقارابت ذات األصل املعياري، كما يؤكد ذلك 
غامضة وضعيفة من الناحية العملية ابلنسبة للمسريين: جتاه من وملاذا تتم نظرية املسؤولية االجتماعية تبقى كذلك 

إبعطاء "أمساء وأوجه"  Carrollهي حسب عالقة  أصحاب املصلحةممارسة املسؤولية االجتماعية؟ فمسامهة مصطلح 
هو لعبة كلمات ابملقارنة مع مصطلح صاحب  Stakeholder"مصطلح صاحب املصلحة يف مقابل فكرة املسؤولية، و

مصلحة يف  )املسامهني( ويعين األفراد أو جمموعات األفراد الذين لديهم رهان، مطلب أو Stockholderاألسهم 
 .أنشطة وقرارات املؤسسة

التوجه هو عملي وإداري بوضوح: واملقصود هو تقدمي تقارير  R.E. Freeman (1984)يف األعمال األوىل لـ 
املؤسسة مع تعدد جمموعات الفاعلني الذين ميكن أن يهددوا بقاءها أو يؤثرون على أداءها، ووفق هذا املنظور 

فهي موقفية ونسبية وتتم ممارستها تبعا ألصحاب املصلحة الذين يتم  ،املسؤولية االجتماعية تعترب ليست شاملة
اعتبارهم من طرف املؤسسة كمهمني، فالرهان هو اختيار أصحاب املصلحة املهمني ابلنسبة للمؤسسة، حتديد 

 Martinetتطلعاهتم، حتديد االلتزامات جتاههم ووضع حيز التطبيق الوسائل الالزمة لالستجابة هلم، كما يذكر بذلك 

et Reynaud (2004) ، اقرتاح إطار متكامل لإلدارة اإلسرتاتيجية يتجاوز  يه مسامهة نظرية أصحاب املصلحةأن
التصاميم املقيدة لإلسرتاتيجية اليت ترتكز على التقارير )العالقات( املوجودة بني املسريين واملسامهني )نظرية الوكالة( 

فاعلني األساسيني يف البيئة )االسرتاتيجيات التنافسية(، فمنذ بداية الثمانينات أو العالقات املوجودة بني املؤسسة وال
من القرن املاضي، عرفت نظرية أصحاب املصلحة تطورات نظرية متعددة اليت ال حتث على جدل متناقض حول 

تتساءل  وبعض األعمال ضمن نظرة معيارية، (Donaldson et Preston 1995, Walsh 2005)وحدة هذه النظرية 
أو حول املعايري اليت تسمح بوضع  (Philips 2003)حول طبيعة مسؤولية املؤسسة فيما خيص أصحاب املصلحة 

 وآخرون ضمن نظرة، (Mitchell, Agle et Wood 1997)سلم موضوعي ألصحاب املصلحة حسب األمهية 

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, p3. 
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وهناك ، (Margolis et Walsh 2003)وسيلية تبحث يف قياس فعالية إدارة أصحاب املصلحة ابلنسبة للمؤسسات 
 Post Preston et)أعمال أخرى ضمن نظرة أكثر تفهما، تبحث يف فهم وتقدمي تقارير حول ممارسات املؤسسات 

)Sachs, 2002 ، (وشروط تعبئة )جتنيد( أصحاب املصلحةRowley et Moldoveanu 2003(.1  

ملهمني: "املؤسسة جيب اأصحاب املصلحة املهمني وغري ، فرميان يقرتح التمييز بني 1984منذ مؤلفه سنة و 
و التافهني" وأبعد من أن حتد من قائمة أصحاب املصلحة، وجيب أن ترتك جانبا كل الذين يعتربون صغار جدا أ

سائل اإلسرتاتيجية احلقيقية( ذلك يؤكد على أن "املؤسسة جيب أن تركز على الرهاانت اإلسرتاتيجية احلقيقية" )امل
األولوايت بصفة واضحة  على افرتاضات "مسائل املسؤولية االجتماعية"، لكنه ال يقرتح أي معيار لرتتيب وليس

أصحاب  ييز بنيأدخل مت Clarkson (1995)ألمهية رهاانت أصحاب املصلحة ابلنسبة للمؤسسة، ويف هذا الصدد 
ني، وأصحاب املصلحة الثانويني ئن أو املسامهاملصلحة األساسيني الذين تكون مشاركتهم ضرورية لبقاء املؤسسة كالزاب
اقرتحوا  Mitchell, Agle et Wood  (1997)أين تكون العالقة غري حيوية ابلنسبة للمؤسسة، وبصفة دقيقة أكثر 

لسلطة، الشرعية، اثالثة معايري موضوعية تسمح برتتيب أصحاب املصلحة حسب األولوية ابلنسبة للمؤسسة: 
نسبة ألصحاب املصلحة الذين بع االستعجايل"، وانتباه املسريين كان أكرب حسب تقديرهم ابلالضرورة امللحة "الطا

 تتوفر فيهم هذه املعايري.
)متييز( بني "أصحاب املصلحة املعياريني" الذين يكون للمؤسسة جتاههم  بتصنيف Phillips (2003)  قام  

الذين ال تؤخذ طلباهتم  واجبات أخالقية )املسامهني، الزابئن، العمال، املمولني،..(، و"أصحاب املصلحة املشتقني"
ة املعياريني، وهناك يف احلسبان إال يف حالة أن يكون هلم أتثري كبري على املؤسسة أو يؤثرون على أصحاب املصلح

مؤلفني آخرين اعتربوا أن قدرة أتثري أصحاب املصلحة غري معروفة مسبقا فهي ختضع لقدرهتم على التعبئة )التحرك( 
(Rowley et Moldoveanu, 2003) ، ومن خالل هذا اجلدل جند أن فكرة ترتيب األولوايت فيما خيص أصحاب

 2يدة عن كوهنا مشرتكة.املصلحة أصبحت مقبولة، وطرق تطبيقها هي بع
 املستدامة املسؤولية للتنمية العاملي األعمال جملس عرف املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال:اثنيا: مفهوم 

 حتقيق التنمية يف واملسامهة أخالقًيا ابلتصرف األعمال منظمات قبل من املستمر االلتزام أهنا على االجتماعية
 .3احمللي واجملتمع ككل واجملتمع وعائالهتم، العاملة للقوى املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية
بصفة عامة، صاحب املصلحة هو فاعل داخلي أو خارجي يف املؤسسة ويؤثر بصفة مباشرة أو غري و 

يف سياستها فيما خيص املسؤولية االجتماعية، والفاعلني الداخليني يتمثلون يف املسريين، األجراء "العمال"،  مباشرة
املستخدمني، املسامهني واملستثمرين، ...، فيما أن الفاعلني اخلارجيني يتمثلون يف الزابئن، املوردين، وسطاء 

                                                             

1Frank Aggeri et Aurélien Acquier, op-cit, pp3-4. 
2Ibid, p9. 

مداخلة مقرتحة بعنوان: املسؤولية االجتماعية كدافع لتبين سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات األعمال، امللتقى الدويل  بومدين بروال، عمر شريف، 3
 .5، ص2012فيفري  15و  14الثالث حول: منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار. 
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عرفت كما ،  1احلكومية، اجلمعيات، اجلماعات احمللية التمويل )البنوك، مسريي الصناديق، ...(، املنظمات غري
السائدة، وكذلك لتغري أمناط  االقتصاديةاملسؤولية االجتماعية تطورا مستمرا كانت كنتيجة للظروف وتغري األوضاع 

إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف اسرتاتيجية املؤسسة يتطلب قيام هذه األخرية بتحمل و  2وأساليب اإلدارة،
 3مسؤوليتها البيئة واالجتماعية.

 ابلنسبة مزااي عدة حتقيق اعيةاالجتم ابملسؤولية الوفاء شأن من :للمؤسسة االجتماعية املسؤولية اثلثا: أمهية
 أن اعتربان إذا ال سيما والعمال العمالء لدى وخاصةجملتمع ا يف املؤسسة صورة حتسني تساهم يف :فهي لمؤسسةل

 االلتزام شأن من، و ملؤسسةا وجود من مباشرة غري أو مباشرة أطراف جتاه للمؤسسة طوعية مبادرات متثل املسؤولية
 خمتلف بني الرتابطو  التعاون روح بعث إىل تؤدي كما العمل، مناخ حتسني للمؤسسة االجتماعية ابملسؤولية
 فوائد هناك أن كما،  تمعجملا حاجات يف احلاصلة التغريات مع فعاال جتاواب االجتماعية املسؤولية متثل، و األطراف

منوذج قد ميكن يف الشكل اآليت،  ونقدم، املسؤولية هذه تبين جراء من املتطور واألداء املادي املردود يف تتمثل أخرى
 من تسهيل فهم تعقد حقل املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال:

 .ملنظمات األعمالتعدد جماالت املسؤولية االجتماعية  (:8) شكل رقمال

 
مداخلة مقرتحة بعنوان: املسؤولية االجتماعية كدافع لتبين سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات األعمال،  بومدين بروال، عمر شريف، :املصدر

 .5، ص2012 فيفري 15و  14امللتقى الدويل الثالث حول: منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار 

                                                             

1Essmae Belkaid et autres, op-cit, p9. 
 .  202-201، ص 2006جنم عبود جنم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، األردن،   2
املؤمتر العلمي الدويل، التنمية سؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، حبوث وأوراق ، املخامرةالطاهر إبراهيم خبيت،  3

الفضاء األورومغاريب، اجلزء ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إا منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يفاملستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، 
 .190.ص2008أفريل  07/08، جامعة فرحات عباس سطيف، األول

جمال املسؤولية االجتماعية 
 ملنظمات األعمال

 املسامهة ماليا
 يف سري عمل اجملتمع 

 مناملسامهة يف األ
 والعدالة االجتماعية للمواطنني

 تعزيز
 املكانة التنافسية

 محاية شروط العمل 
 وإمكانيات تطوير املوظفني

 توفري سلع وخدمات
 ذات جودة

 بيئة مستدامةضمان 
 ومحاية املوارد الطبيعية
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املؤسسة ومن خالل نشاطها كفاعل مندمج يف اجملتمع، جيب أن تكون مسؤولة ومواطنة، خاصة ابلعمل إن 
على تقليص إىل أقصى حد اآلاثر السلبية على البيئة الطبيعية )النقل، استهالك الطاقة، النفاايت، استخدام املنتجات 

 1(.وغريهااملضرة، 
 خمتلفة، نظر وجهات الجتماعية منا املسؤولية والباحثون أبعاد ناول الكتابت أبعاد املسئولية االجتماعية: رابعا:

        لي: يفيما  متثلت أبعاد أربعة (Pride & Ferrell) كل من حدد فقد متباينة؛ مسميات هلا ووضعوا
 ؛ احلياة نوعية جملتمع وحتسنياوتطوير  تنمية يف اإلسهام على وتعمل صاحلة املنظمة تكون :اإلنسانية املسؤولية-1
 خرين؛اآل إيذاء عن متتنع وأن ابألعمال الصحيحة، املنظمة تلتزم: األخالقية املسؤولية-2
 األعمال بتنفيذ التزامها ن خاللم اآلخرين القوانني، واكتساب ثقة إبطاعة املنظمة التزام :القانونية املسؤولية-3

 ابلقانون؛ املخلة ابألعمال القيام وعدم الشرعية
 .وفري األمان لآلخرينت جاهدة حتاول وأن اقتصاداي، وجمدية انفعة املنظمة تكون :االقتصادية املسؤولية-4

 يلي: فيما لتمتث أبعاد أساسية بستة االجتماعية املسؤولية أبعاد (Plazzi & Starcher)حدد كل من  كما
 .اجليدة جه وابلنوعيةحيتا ما توفري على وتركز دائما، املقدمة يف املستهلك تضع املنظمات :املستهلكون-أ

 ألغلب املنظمات تبني حيث مناسبة، عمل ظروف توفري بضرورة تنادي اليت الدعوات تزايدت العاملون:-ب
فالعاملون يشكلون أصحاب مصلحة ، 2العاملني رضا خالل من عالية نتائج حيقق املستهلكني رضا أن الناجحة

 3مهمني لتوسيع جمال املسؤولية االجتماعية للشركات.جد 
 خالل من الظروف لفيف خمت جمهزين املنظمة على اعتماد أن الدراسات من الكثري أوضحت العمل: شركاء-جـ

 ملنظمات؛ا بقية عن ميزة تنافسية هلا وحيقق النجاح حيقق هلا معهم األمد طويلة عالقات إقامة
دجيانريو  ريو ةمدين يف عقد الذي األرض مؤمتر قمة رئيس(Paul Hawken) الصدد يوجه  هذا ويف :البيئة-د

 ال فقط، حتتاج ما لبيئةا من خذ وجدته، مما أفضل العامل اترك" :بقوله للمصنعني نصائحه  1992عام ابلربازيل
 ".بذلك قمت إذا ذنوبك ستكفر عن البيئة، أو احلياة تؤذي أن حتاول

 اجملزية، الرواتب العمل، فرص توفري خالل من احمللية ابجملتمعات املنظمات هتتم أن جيب  :احمللية اجملتمعات-هـ
-و                                                          وغريها؛ املشاريع لبناء الدعم تقدمي ،سكاناإل الضرائب، عوائد

وبيئيا  اجتماعيا ولةؤ مس أبهنا شركاهتم عن اإلعالن أن يعلمون الكربى الشركات يف أغلب املستثمرين: نو املستثمر 

                                                             

1 AFNOR , Guide pratique du développement durable, Un savoir faire à l'usage de tous, Paris, 2005, p27. 
امللتقى الدويل الثالث حول: يف التعريف مبعايري املسئولية االجتماعية،  26000عنوان املداخلة: دور مواصفة االيزو  ،حبوصي جمذوب، مدحية خبوش 2

 .6-5، ص2012فيفري  15و  14 اجلزائر، يوميجامعة بشار،  منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية،
3 Bertrand VALIORGUE, La construction organisationnelle de la responsabilité sociale de l’entreprise ; une étude 

de la contribution des middle managers à l’internalisation des effets externes négatifs, Thèse pour l’obtention du 

Doctorat en Sciences de Gestion UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3, France, 12 juin 2008, p15. 
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ميكن القول أن مجيع اآلراء تصب حول أصحاب و  ،السوق يف الشركات ابقي عن متيزها تنافسية ميزة هلا حيقق
 1.هم والعمل معهم لالضطالع بدورها االجتماعيديداملصلحة والذين يتعني على املنظمات حت

 املطلب الثالث: تقييم نظرية أصحاب املصلحة 
لعديد من الباحثني تعرضت نظرية أصحاب املصلحة للعديد من االنتقادات، كما ال تزال حمل اهتمام ا

 اسات والبحوث.حاليا ومستقبليا، ملا هلا من مضامني وإشكاليات حتتاج إىل مزيد من التحاليل والدر 
 اليت وأهدافها ملنظمةا مهام توضيح على املصلحة أصحاب حتليل يساعد: املصلحة أصحاب حتليل فوائد أوال:

 تؤثر قد الذين صلحةامل أصحاب مجيع مصاحل بيان من خالل  منها واملستفيدين لعمالئها خدمة لتحقيقها تسعى
، مع مشاريعها حدأ أو ملنظمةا خطة تعطل أن ميكن اليت احملتملة املشاكل ، ابإلضافة إىل املنظمة بنشاط تتأثر أو

 ينبغي اليت اجملموعات يهاف مشروع وأ اخلطة تنفيذ أثناء املعلومات توزيع من املستفيدين الرئيسيني األشخاصأن 
 أصحاب إدارة إسرتاتيجيةو  االتصاالت، و املشروع او الربانمج وأ اخلطة مراحل خمتلف يف املشاركة على تشجيعها
 يف املصلحة أصحاب راكإش خالل من احملتملة السلبية التأثريات من احلد ، معاخلطة وضع مرحلة خالل املصلحة

 .جناحها لضمان نشاط وأ مشروع وأ برانمج أي وأ اخلطة إعداد مراحل مجيع
 هام الفعالة اركتهممش وضمان املصلحة أصحاب توقعات إدارة نإ: املصلحة أصحاب توقعات إدارة وسائل -1

 إعطاء، و احبنج واستكماله املشروع الستمرار املصلحة أصحاب ومساندة دعم كسب خالل من للخطة جدا
 إحساس عطاء، مع إةاخلط بشأن وخماوفهم قضاايهم وطرح أفكارهم عن للتعبري اجملموعات أو فرادلأل الفرصة

 للمعرفة ممتازة فرصة فتحكذا ، و هلا التخطيط استجابة وفعالية املخاطر حتديد، وكذلك املسؤولية وتعزيز ابملساءلة
 .املصلحة وأصحاب واملشروع اخلطة فريق من لكل والتعلم

 مشروع وأ برانمج وأ خطة ألي املصلحة أصحاب إدارة عمليات نإ: املصلحة أصحاب حتليل مستلزمات -2
 أصحاب حاجات توثيق، و عالقة هلم الذين املصلحة أصحاب مجيع حتديد :التالية ابملسائل حاطةاإل على تنطوي

، اإلجراءات اختاذإضافة إىل  ،متوقعاهت إدارة، مع املصلحة صحابأ أتثرياتو فوائد حتليلو  تقييم ، وكذلكاملصلحة
 :2التايل الشكل يف مبني كما،  والتكرار األوضاع مراجعة

 
 
 
 
 

                                                             

 .7ص، مرجع سبق ذكرهحبوصي جمذوب، مدحية خبوش،   1
 .223-222صص، ، مرجع سبق ذكره، جميد الكرخي 2
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 املصلحة أصحاب حتليل مستلزمات (:9الشكل رقم )

 
 .223، ص2014، الراين، قطر تخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج، داراملصدر: جميد الكرخي، ال

أصحاب املصلحة قاد نظرية هناك عدد من املؤلفني قاموا ابنتأصحاب املصلحة: حتليل نقدي لنظرية اثنيا: 
أكثر تنتقد مشكلة األسس  قلة وضوح آاثرها اإلدارية، وبصفة جذريةيف وتوصياهتا، وهذه االنتقادات تتمثل 

 املعيارية هلذه النظرية.
ات هنا يف نقائص نظرية أصحاب تتمثل االنتقادنظرية أصحاب املصلحة، إطار لآلاثر اإلدارية احملدودة:  -1

 املصلحة من دون التطرق إىل أسسها.
إن حتليل مفهوم أصحاب املصلحة قد ظهر عليه نقص يف الصرامة ووجود فروقات مفاهيم غري عملية نوع املا:  -2

أصحاب املصلحة مل تتم معاجلتها يف احلقيقة، فاملفهوم ينطوي ية األساسية يف حتديد كبرية عند تطبيق النظرية، والقض
على نوع من اخللط بني األفراد واجلماعات ووجود نوع من احلشو املفرط، كذلك نفس الفرد ميكن أن يكون يف 

صاحب املصلحة يستخدم عبارة  Martinet 1984نفس الوقت مساهم، مستخدم، عضو يف اجملتمع ومستهلك، و
ذو احلضور الكلي، يف وصف هذه الوضعية عندما يتعلق األمر ابالعرتاف مبسؤوليات املؤسسة، فهل هتتم املؤسسة 
ابألفراد أـو ابجلماعات؟ يف هذه احلالة األخرية، بعض األفراد سيتم احتساهبم عدة مرات، ويف هذا السياق ضمن 

كلة أساسية: عندما يتعلق األمر بتنظيم مسؤوليات املؤسسة جتاه إطار العوملة، حتديد أصحاب املصلحة يطرح مش
أن نظرية أصحاب  كمااجملتمع، ضمن أي إطار يقع ذلك؟ وهذا بدوره يطرح مشكلة وضع حدود للمؤسسة،  

املصلحة تدل فقط على أن املؤسسة جيب أن تعرتف بواجباهتا جتاه أصحاب املصلحة ولكنها ال حتدد هلم املضمون 
ا، وهناك أعمال جتريبية قليلة فيما خيص إدخال بعض اهلياكل اخلاصة اليت تساعد اإلدارة يف حتسني العالقة إال اندر 
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مع أصحاب املصلحة وإدماجهم يف عملية اختاذ القرار، فقياس مصاحل أصحاب املصلحة يطرح إشكالية تكون أقل 
 ضية ترتيب مصاحل أصحاب املصلحة.وضوحا مقارنة مع مشكلة املسامهني، واالنتقادات تتكلم كذلك عن ق

ر من قوى السوق اليت حتدد أصحاب املصلحة تقرتح أن القوى االجتماعية أكثنظرية كيفية ترتيب األولوايت:   -3
ملؤلفون يبدون على توافق حول اختصيص املوارد ملختلف املصاحل املتنافسة، ويف هذا السياق أي معيار سيتم تطبيقه؟ 

ابلنسبة للمؤسسة،   أصحاب املصلحة يعدون على نفس األمهيةعلى أن مجيع  Freeman 1988يؤكد هذه املسألة، و 
ين مت حتديدهم أصحاب املصلحة الذيؤكدان على أن ال جيب اعتبار مجيع  Donaldson & Preston 1995كما أن 

ب أن تكون متثيلية جيأصحاب املصلحة يعترب أن مشاركة  Etzioni 1998بنفس الصفة يف عملية اختاذ القرار، و 
كرب من الذين يستثمرون أقل(، أالستثمارهم مجيعا )مثل املسامهني الذين يستثمرون رؤوس أمواهلم بكثرة لديهم سلطة 

يبا على كيفية إمكانية فنظرية أصحاب املصلحة هي إذن ليست دقيقة جدا فيما خيص توزيع السلطات وال تدل تقر 
لقد مت أحياان ذكر حة، وكيف يتم توزيع السلطة بطريقة تسمح حبماية مصاحل كل طرف، و متثيل أصحاب املصل

وذج أصحاب املصلحة( احتمال أن أصحاب املصلحة قد حيصلون على أسهم يف املؤسسة )وهو ما يعود بنا إىل من
أصحاب إدارة  اقرتحا إنشاء جملس Ivan & Freeman 1988أو الدور الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم، كما أن 

جملتمع احمللي، فعدم املوردين وا املصلحة الذي يضم ممثلني عن اخلمس فئات اآلتية: املسامهني، املستخدمني، الزابئن،
 عب املنال.إعطاء األولوية لفئة معينة على حساب فئة أخرى: جيعل البحث عن توازن معني يعترب ص

Gibson 2000  ن يقّدرون أبن املؤسسة أصحاب املصلحة الذيية للتعامل مع قدم فكرة حول أن املسريين يعطون أولو
 سلوك املسريين. تتعامل معهم بصفة مستمرة، إذن توجد خماطرة فيما خيص استخدام السلطة التقديرية يف

صحاب املصلحة أيعرتف أبن فكرة املوازنة بني مصاحل  Freeman 1994ولإلجابة على هذه االنتقادات 
 لرمزية لكن من الصعب جتسيدها.هي خاصة من الناحية ا

سرتاتيجيات اليت تعمل إن االعرتاف مبصاحل أصحاب املصلحة وتطوير اإلأهداف املنظمة ذات وضوح قليل: -4
على االستجابة هلذه املصاحل املشروعة ميكن أن ميس ذلك إبمكانية وجود رؤية واضحة فيما خيص أهداف املنظمة، 

ن املؤسسة اليت جيب أن تسري عالقاهتا مع أصحاب املصلحة حسب توصيات نظرية أصحاب املصلحة جيعلها وأ
تواجه خطر حتوهلا إىل مؤسسة صعبة التسيري وذلك خبلق خلط بني األهداف املتبعة وفشل املؤسسة أبن تكون 

نظرية أصحاب املصلحة ال تقدم مسؤولة جتاه أصحاب املصلحة جيعلنا نقول أهنا ليست مسؤولة جتاه أي طرف، و 
عالجا كبريا يساعد املسريين وإمنا تقرتح عليهم دليل للعمل: فالبحث عن توازن املصاحل يعترب غامض للغاية "كما 
ميكن اإلشارة إىل أن حتقيق الربح لطرف من أصحاب املصلحة قد يشكل خسارة لطرف آخر من أصحاب 

أصحاب املصلحة وفق ويعترب أبن حماولة معاجلة العالقات مع  Goodpaster 1991املصلحة"، هذا االنتقاد قدمه 
ن آاثر نظرية ، كما أاملسريين، يساهم يف ختفيف أهداف املنظمة وتقليل املخاطرة ابلنسبة للمسريين-منوذج املسامهني

عها بغرض أصحاب املصلحة على حوكمة الشركات تبدو واضحة، واملؤلفون مل حيددوا التغريات اليت ينبغي تشجي
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أتخذ يف احلسبان أولوية االهتمام مبصاحل أصحاب املصلحة، فدراسة خمتلف أنظمة احلوكمة  1الوصول إىل مؤسسات
 Etzionniلكن كما يؤكد ، ميكن أن تقدم إمكاانت للتطور )خاصة ابالقتباس من النموذجني األملاين والياابين(

احلوكمة هي بنية اجتماعية اليت تعكس قيم، منافع وحاجات خاصة مبجتمع معني، إذن ليس من املالئم أن  1998
أصحاب املصلحة تعين أن اجملتمع هو الذي حيدد جناح نبين آليات حمددة لبلد معني ضمن سياقات أخرى، ونظرية 

إىل نوع من اإلحباط لدى املسريين ألن  املؤسسة )جند هنا نوع من التوافق مع بيئة السكان(، وهذا ما قد يؤدي
أصحاب االنتقادات اجلذرية اليت متس أسس نظرية ، و النجاحات ليست ابلضرورة مرتبطة بتحقيق أهداف املنظمة

أصحاب املصلحة املعيارية هي اليت تلقت نظرية  صالبة أسس املصلحة، الدفاع عن أولوية املسامهني، كما أن
 االنتقادات األكثر حدة.

ي لنظرية أصحاب املصلحة بعض املؤلفني يرفضون بشكل أساسي البعد املعيار اخللط حول طبيعة املسؤولية:  -5
ري تلك املتعلقة ابملسامهني غويعتربون أنه يقود إىل اخللط بني مسؤولية وأهداف املنظمة: فمصاحل أصحاب املصلحة 

دية للمنظمة ال تنفي أمهية لك فإن النظرية التقليتشكل قيود جيب أخذها يف احلسبان أو كأهداف جيب حتقيقها، كذ
لربح، وهو ما أكد عليه مصاحل أصحاب املصلحة، لكن تلبية حاجاهتم تعد وسيلة لتحقيق اهلدف األقصى لتعظيم ا

Ansoff 1968 جبات حتد من حتقيق عندما قام ابلفصل بني املسؤوليات واألهداف وأوضح أبن املسؤوليات هي وا
صلحة: وجيب أن أصحاب امل، واجلدل يتمحور أساسا حول االعرتاف بواجبات املؤسسة جتاه أهداف املؤسسة

ديد إسرتاتيجية املؤسسة، يكون ذلك حمل احرتام، لكن هذا ال يربر أن أصحاب املصلحة هلم كلمة يقولوهنا يف حت
ضل هلم واألخذ يف احلسبان لفإضافة لذلك، أن أتثر أو أتثري السلطة يف أصحاب املصلحة ال جيعل املؤسسة تدين اب

وتقاسم األرابح بصفة  ضمان للتأثري يف قرارات مصاحلهم، كما ال يعطيهم احلق يف تسيري املؤسسة، وال يشكل
وانني الفرعية "سالمة منصفة، فمطالب أصحاب املصلحة ليست كلها شرعية ابلضرورة، ومن انحية أخرى، بعض الق

ر األخري مت تقدميه من طرف هذا املرب و بني املستخدمني هي كذلك معرتف هبا"،  وأمن املنتجات، احلماية ضد التمييز
Friedman 1970: حها، وذلك بغرض احرتام املسؤولية الوحيدة للمؤسسة هي االلتزام ابألنشطة املوجهة لزايدة أراب

أكد أبن احلكومة فقط  ،Levitt 1958قواعد اللعبة مبعىن وجود منافسة مفتوحة وحرة بدون خداع أو تزوير، كذلك 
شاركة يف القرارات وفق منطق  هي املسؤولة على حتقيق الرفاهية العامة، ويبدو إذن من املالئم التأسيس لطموح امل

نتقاد يكمن كذلك يف أصحاب املصلحة كغاية، ال يتطلب مشاركتهم يف تسيري املؤسسة، واالكانط والتعامل مع 
 سهم يف التسيري.التذكري أبسبقية نظرة تعتمد على األ

النموذج التقليدي  هناك مؤلفني آخرين يبحثون عن الدفاع علىإعادة التأكيد على حقوق املسامهني: -6
ربيرها ابلرجوع إىل مصطلح ت)الكالسيكي( الذي أيخذ يف احلسبان حقوق املسامهني بصفة استثنائية، فسيطرهتم يتم 

 ل أمالكهم.حقوق املالكني فيما يتعلق ابستعماحق امللكية: نظرية أصحاب املصلحة تقود إىل نفي 

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, pp13-15. 



 

51 

 

 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 51

تاروا حبرية أن أصحاب املصلحة قد اخإضافة لذلك،  -Usus–املسامهون إذن يفقدون خاصية املستعمل 
يعارض  Freeman 2000 ، ولإلجابة على هذا العامل،يكونوا حتت تصرف املؤسسة للمسامهة يف هدف تعظيم الربح

 .(Rawlsمن التعاقدات )وهو ما ال حيرتم مبدأ املساواة حسب احلرية املوجودة ضمن أي نوع 
Broatright 1994  يقدم منطق هادف يتبعه أطراف النموذج التقليدي لتربير أسبقية املسامهني: تعظيم قيمة األسهم

يؤدي إىل حتقيق رفاهية للجميع، واجملتمع يشارك يف وجود نظام اقتصادي يقوم من خالله املسريون ابلبحث على 
راع بني األخالق وااللتزامات، فاألخالق ، وهو ما يعكس قضااي أعمق للمجتمع املرتبطة ابلص1تلبية مصاحل املسامهني

تتجه لالرتباط ابملسائل املعنوية واالجتماعية على حد سواء مثل أثر سلوك اإلنسان على البيئة الطبيعية بينما االلتزام 
هلم ، كذلك، فإن عمل املؤسسة احلايل مع املسريين الذين يعود 2يدل على إتباع القواعد واملعايري املقبولة يف اجملتمع

الفضل األساسي يف جعل املسامهني يقومون بتعظيم الفوائد االجتماعية وهو ما يفسر قلة عدد املؤسسات اليت تتجه 
صحاب املصلحة، ويف ظل حميط متميز بتنافسية عالية، املؤسسات اليت ال تركز على النجاح االقتصادي لالهتمام أب

أن بعض األطراف لنموذج األسهم يف التسيري تعطي كما ستزول، وهو ما يكون على حساب أصحاب املصلحة،  
أصحاب املصلحة قد مت تقدميها للحفاظ على مصاحل املسريين: فهي تعمل على األولوية لفكرة أن توصيات نظرية 

 Boatrightزايدة حريتهم وتسمح هلم بذلك مبتابعة مصاحلهم اخلاصة، فهذه الفكرة قد مت اعتمادها من طرف 

1994, Berle 1932، االئتماين ألصحاب املصلحة اآلخرين ألن املسامهني خيافون  اليت تدل على إضافة الواجب
يؤكدان  Charreaux & Debrières 1999إعطاء احلرية املطلقة للمسريين، وبعض املواقف تبدو اليوم حمل جدل 

كثر قبوال بصفة مشرتكة ومتلك على ضرورة األخذ يف احلسبان النظرة التشاركية للحوكمة )التسيري( اليت هي أكثر فأ
أصحاب تبني أن الربح ال ميثل االهتمام الوحيد فهناك  Posner 1984 Schmidt & قوة تفسريية عالية، كذلك دراسة

 3املصلحة آخرين هلم أمهية وقادرون على التأثري يف أداء املنظمة.
نظرية أصحاب املصلحة يف قلب اجلدل  تعد: "مشاكل وجدل يشكلون النظرايت املعاصرة"منظورات نقدية : اثلثا

وتشكل موضوع لكثري من االنتقادات، وهذا أيخذ يف البداية طرق متعددة لتحديد مفهوم أصحاب املصلحة، ويتبع 
ذلك نوع من اخللط والغموض الذي يهدد التجانس الداخلي هلذا اجلسم النظري، ومن انحية أخرى فإن املقارنة مل 

نفسها على حساب متثيل مايل واقتصادي أكرب للمؤسسة، كما أن استعراض املشاكل  تنجح يف احلقيقة يف فرض
النظرية يركز يف املقام األول على املشاكل الداخلية للنظرية وهي التكامل املفاهيمي ملختلف مقارابهتا واشتقاقاهتا 

كما يتم احلديث عن احلدود املرتبطة   األساسية املرتبطة ابلرتكيز املفرط حول األحباث اليت تركز على بعد دون اآلخر،

                                                             

1Samuel MERCIER, op-cit, p17. 
2 Tara J. Radin, Stakeholders and Sustainability: An Argument for Responsible Corporate Discision-Making, 

William & Mary Environmental Law and Policy Review, Volume 31 | Issue 2, Article 4, USA  2007, p 365. 
3Samuel MERCIER, op-cit, p19. 
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اجلدل املرتبط ابألخذ يف احلسبان  وكذلكبغياب األخذ يف احلسبان للطابع الديناميكي لتسيري أصحاب املصلحة، 
 ألصحاب املصلحة فيما خيص األداء واجلدل الذي يؤدي إىل إعادة االعتبار ألهداف املؤسسة.

ت نظرية أصحاب املصلحة حتتاج خمتلف مقارابإدماج أو تفكيك النظرايت؟ اجتاهات النقاشات املتكررة: -1
 للدمج من أجل احلصول على توافق وذلك كما أييت:

ود إىل التساؤلني أصحاب املصلحة تققضية إدماج خمتلف مقارابت نظرية مشاكل اإلدماج كجدل مركزي: -أ
متوافقة؟  تكون (أو الوسيلية)تيجية طار املقارابت املعيارية للنظرية واملقارابت اإلسرتاالرئيسيني اآلتيني: ضمن أي إ

أصحاب ميم نظرية هذه األسئلة تعود إىل احتمال تصوهل جيب البحث على تكامل وإدماج هذه املقارابت؟ ف
، وإذا مت الرجوع صلحةأصحاب املكجسم موحد وإىل تنوع األسس النظرية اليت تسمح بتربير وجود مفهوم املصلحة  

ا البعدان اآلخران يفقدان فإن املقاربة املعيارية تشكل القلب والدعامة اليت بدوهن Donaldson & Preston 1995إىل 
ملعيارية كتربير أقصى جململ ، والعنصر األول للمقاربة اأصحاب املصلحةمعنامها، ويوجد سلم لرتتيب أبعاد نظرية 

عمال لتحديد القاسم حبثا كذلك يف إبراز اخلطوط املشرتكة لصنف من األ  Jones & Wicks 1999الصراع النظري، 
أصحاب نظرية  ل بني مقاربيتأصحاب املصلحة، ويعيدان التأكيد على الطابع غري القابل للفصاملشرتك بني مقارابت 

 .ة""التوافقية" اليت تسمى "النظرية اهلجين أصحاب املصلحةبرسم خصائص نظرية  املصلحة
اجلاهز من قبل إلحداث  يف املقابل، هناك مؤلفني آخرين يدافعون على نظرة نقدية أكثر، ونالحظ الطابع

ملشتق من النظرية، وهذا تكامل معني بسبب تنوع النماذج اليت اعتمدها املؤلفون كمرجع تسجل يف هذا أو ذلك ا
مقاربة اإلدماج ينتمون يف  واالعرتاف املؤسسايت )مروجواجلدل يعتمد يف جزء منه على منطق الشرعية األكادميية 

ضمن اإلدارة االسرتاتيجية،  الغالب إىل فئة الباحثني حول أخالقيات األعمال الذين يسعون إىل إدماج اهتماماهتم
 العميق. وهؤالء النقاد ضمن فئة املاليني واالسرتاتيجيني(، كما يعرفون ابالنشقاقات واجلدل

 Goodpaster 1991رف  هناك جدل مهم تطور حول الفكرة املسماة "التقسيم" املقدمة من ط: اجلدل الكامن-ب

من زاوية إسرتاتيجية أو الذي يؤكد على ضرورة األخذ يف احلسبان مصاحل أصحاب املصلحة اليت ميكن اعتبارها ض
 انتقادمها بصفة ذكية من مترة أخالقية، لكن هااتن الرتمجتان حصريتان ومنفصلتان الواحدة عن األخرى، وهذه الفك

 فبالنسبة له أي عملية فصل ابلضرورة تكون اعتباطية. Freeman 1999 طرف
إن هذا اجلدل يعود على املعارضات الكامنة اليت حتيط بنظرية أصحاب املصلحة: فالنظرية االقتصادية اليت 
يعتمد عليها بعض النقاد لنظرية أصحاب املصلحة من الصعب أن تكون متجانسة مع األخذ يف احلسبان للبعد 

البعد األخالقي من خالل األخذ يف احلسبان  األخالقي، وعملية بناء النظرية االقتصادية حتث على نطاق واسع إدراج
للمصلحة كحافز أساسي للسلوك اإلنساين، كما تعود كذلك لقضااي أساسية مرتبطة إبمكانية األخذ يف احلسبان 
وبطريقة متزامنة للوقائع والقيم يف العلوم االجتماعية، وضمن هذه النظرة تركز التصورات على البحث عن تكامل 

اب املصلحة ميكن أن تظهر كشيء خيايل، لكنها ضرورية لتفادي االحنرافات اليت ميكن أن كلي لنظرايت أصح
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، وميكن تلخيص األدبيات اليت تطرقت ملوضوع أصحاب املصلحة من خالل الشكل 1تضر بتطور النظرايت الالحقة
 : خريطة أدبيات أصحاب املصلحة(10) رقم الشكلاآليت:                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Arun A. Elias and Robert Y. Cavanak, Stakeholder Analysis for Systems Thinking and Modellingاملصدر:

First International Conference in System Thinking, Geelong, Australia, 8-10 November 2000, P20. 

 1963 مفهوم أصحاب املصلحة يف معهد ستانفورد لألحباث

 اجلانب املعياري

 ختطيط نظرية النظم املنظمةنظرية 
 املنظمات

املسؤولية 
االجتماعية 

 اجلانب الوسيلي التجرييب اجلانب الوصفي/

إلدارة اإلسرتاتيجية: مقاربة أصحاب ا
 Freeman (1984) املصلحة من طرف

 نظرايت أخرى ألصحاب املصلحة

 من طرف نظرية أصحاب املصلحة للمنظمة

Donaldson & Preston (1995) 

 الدراسات التجريبية

 املصلحة آليات أصحاب
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االت متناقضة، جيعل جموراء إرادة بعض املؤلفني فإن إدماج املقارابت ضمن البحث عن منظور متوازن: -جـ
لبديلة أو اللجوء إىل نظرايت احنرافات هامة تلوح يف األفق واليت متثل تركيز مفرط على ميول أو آخر للمقارابت ا

فإدارة األعمال بشكل طار: جماورة ومكملة هتدد مصداقية وكفاية اجلسم، واملقصود هو احلكم بني العديد من األخ
رايت مكملة حيكم عليها بعدم مفرط يؤدي إىل مقاربة اتفهة، والرتكيز على القيم يعرب عن السذاجة واللجوء إىل نظ
ة تبدو أحياان خميبة لآلمال، إذ املنفعة، ويف البداية، نظرية أصحاب املصلحة عندما مت تناوهلا ضمن نظرة آلية حمصن

كبري )وهم أساسا أصحاب    اعتبارهم يف األعمال التجريبية على أهنم عامون إىل حدأن أصحاب املصلحة الذين مت
عني ابملقارنة مع الوسائل ماملصلحة الذين مت أخذهم(، كما أنه من املالئم التساؤل حول القيمة املضافة إلطار 

خماطرة االنفتاح على أوصاف  املوجودة سابقا، فاملقارابت التجريبية تعتمد على نظرة مبسطة كذلك للنظرية وتواجه
تيجية بطريقة ميكن أن تبدو اتفهة، وبصفة مماثلة، بعض املؤلفني حول أخالقيات املؤسسة أيخذون األبعاد اإلسرتا

بان، وذلك ساذجة، فهي تدل إذن على منطق حذر واحلث بشكل أفضل على أخذ أصحاب املصلحة يف احلس
ية، إذ أن أخذ بيئة أصحاب كثر إيديولوجية وسياسية أكثر منها عقالنألسباب أخالقية وأحياان ضمن نظرة واضحة أ

هة نظر جتريبية، جند املصلحة تشكل حالة منوذجية أين يعمل التحليل أحياان على وضع اعتقاد ساذج، ومن وج
ؤسسات )املنطق اللذان اختربا مدى أخذ أصحاب املصلحة يف احلسبان من طرف امل Berman & Al 1999دراسة 

هداف األداء مل يتم وضعها يل أو املنطق املعياري( يبني أن أخذ أصحاب املصلحة يف احلسبان بصفة مستقلة ألاآل
سبان أصحاب يؤكدان أن األخذ يف احل Hilman & Kaim 2001حىت اآلن على األقل يف الوالايت املتحدة، 

 االقتصادي.املصلحة األقرب للنشاطات االقتصادية للمؤسسة مكيفون لتوليد األداء 
 لنظرية أصحاب املصلحة  ويف نفس سياق األفكار، هناك مؤلفني آخرين انتقدوا الطابع العاطفي الذي يعد عالمة

Jensen 2001 ،ورات النظرية كما أن التط  املأخوذ من منطق إقناع يتطلب ردود أفعال مجاعية أكثر من حتليل عقالين
ايت ذات الصلة، ونظرية لحة تعتمد يف كثري من األحيان على نظر والتجريبية األكثر حداثة لنظرية أصحاب املص

 .Rawly 1997مقيدة  الشبكات االجتماعية متكنت من التحرك للدراسة بطريقة جتد املؤسسة نفسها من خالهلا
أحد حدود نظرية أصحاب املصلحة يتمثل يف عدم قدرهتا على إدماج البعد نظرية السعي الديناميكي:  -2

، ففي البداية ترتكز على حتديد أصحاب املصلحة املوجودين وفك Beaulieu & Pasquero 2002 الديناميكي
شيفرة بيئة املؤسسة، ونظرية أصحاب املصلحة اقرتحت العديد من النماذج ألصحاب املصلحة اليت تشكل وسائل 

تفسري الالحق ضمن وضعية أخرى للتحليل، لكنها تبقى اثبتة بشكل واسع، وهي الوسائل املقرتحة اليت تسمح ابل
معينة واملتمثلة يف أصحاب املصلحة، لكن هذه الوسائل ال تسمح ابلتطرق للربوز احملتمل ألصحاب مصلحة جدد، 

يدعو إىل إعادة التفكري يف األسس النظرية  Beaulieu & Pasquero 2002فالتحليل التجرييب املقرتح من طرف 
أصحاب املصلحة ابقرتاح نسخة بنائية أكثر قدرة على إدراج ديناميكية بناء أصحاب واالبستيمولوجية لنظرية 

                                                             

1 Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, op-cit, pp8-9. 
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املصلحة ضمن سياق اجتماعي معني، وهذه اجلهود تبقى على الرغم من ذلك غري كافية اليوم سواء ابملعىن الوصفي 
دية قابلة ملساعدين املسريين أو املعياري، فضمن املقاربة األوىل نظرية أصحاب املصلحة تطالب ابملنفعة كوسيلة إرشا

، لكن ابلرغم من أهنا غري قادرة على إدراج ديناميكية العمليات Wolfe & Putler 2002على توضيح اختياراهتم 
اليت من خالهلا يشكل أصحاب املصلحة "فئة معرفية" يف املخططات الذهنية للمسريين، وضمن املنظور الثاين األخذ 

كي يسمح إبعادة االعتبار للطريقة اليت يتشكل من خالهلا نظام القيم اليت تتكرر وتتدهور يف احلسبان للبعد الدينامي
إن االلتزام ، وكذلك ف1مع مرور الوقت، وهي تتدهور بفعل التفاعالت مع أصحاب املصلحة والتغريات االجتماعية

من خلق وعي حول املوضوع ابتداء وذلك جتاه أصحاب املصلحة يساعد على إجياد احللول للتحدايت املشرتكة، 
 2سسة يف جمال البيئة وحقوق اإلنسان، وإجياد احللول للتحدايت اجملتمعية.ؤ إىل حتسني أداء امل

العديد من االنتقادات سلطت الضوء على االلتباسات حوصلة االنتقادات لنظرية أصحاب املصلحة: -3
ابلفعل، فهي ، (Gond et Mercier, 2004 ; Mercier, 2010)املفاهيمية اليت تسبب فيها استعمال مناذج خمتلفة 

أحياان تستخدم كمقاربة إسرتاتيجية ووسيلية، وأحياان كمقاربة معيارية وأخالقية، واستخدام هذين الصنفني من 
فإذا كانت هذه األسس غري مستقرة،  .(Mercier, 2010, p.152)املقاربتني يضران بوحدة اإلطار املفاهيمي للنظرية 

 ,servante" ،(Galas-kiewicz" سنعترب هنا نظرية أصحاب املصلحة يف املقام األول كمفهوم " نظرية خادمة 

1996, in Rowley, 1997, p.888)  أو "نظرية ال تزال قيد التكوين"، من أجل تكملة أعمالLatour  من خالل
فالفكرة اليت وفقها ينجذب أصحاب املصلحة حول املؤسسة هي  (Latour, 1996)وصف نشأة الوقائع العلمية 

للمؤسسة،  "،-حوار–مبعىن "حمور وتكلم  « hub and spoke »كذلك حمل إعادة النظر، وهذه النظرة اليت تسمى 
 Bevan)فهي تكذب التحليل احملدود لبيئة املؤسسة ألهنا تؤسس لرؤية تبالغ يف تقدير وزهنا ضمن خمطط أكثر مشوال 

3)Werhane, 2010, p.135&  وهي إذن رؤية متمركزة حول مصاحل املؤسسة ومسرييها )Mercier, 2010(. 

Bevan & Werhane (2010) النظرة املتمركزة على املؤسسة من خالل تسليط لتفكيك هذه  حيددان أربع أمناط
الضوء على أصحاب مصلحة آخرين يف املركز أو من خالل تطوير مقاربة نظمية: "فالنظرة النظمية الصحيحة تعترب 
كيف أن جمموعة من األفراد، املؤسسات ومنفذي العمليات يف نظام معني ينطوون على شبكة معقدة من العالقات 

  " ة من األفراد والفاعلني املؤسساتيني مع مصاحل وأهداف متضاربة وعدد من ردود األفعال العكسيةالبينية، ومصفوف

(Wolf, 1999; in Bevan & Verhane, 2010)  واملؤسسة تبقى "نقطة مركزية" للتحليل لكن ال يبدو من الضروري
 Rowley, 199)املصلحة اخلاصني به تصميمها يف املركز فكل طرف من أصحاب املصلحة لديه جمموعة أصحاب 

                                                             

1 Samuel MERCIER, Jean-Pascal GOND, op-cit, p10. 
2 Katharine Partridge, Charles Jackson, David Wheeler, Asaf Zohar, From  Words  to  Action, The Stakeholder 

Engagement Manual,  Volume 1: The Guide to Practitioners’ Perspectives on Stakeholder Engagement, By 

Stakeholder Research Associates Canada Inc, Ontario Canada, First Edition, July 2005, p77. 
3 Fanny Romestant, Enquêter sur des réseaux de parties prenantes, De l’intérêt d’une méthodologie basée sur le 

prisme de la théorie de la traduction, XXII Conférence Internationale de Management Stratégique,  

 Clermont-Ferrand, France, 10-12 juin 2013, p4. 



 

56 

 

 نظريةّأصحابّالمصلحةّمدخلّاستراتيجيالفصلّاألول:ّ 56

rom7).  وهناك مؤلفني آخرين مثل(Frooman, 1999 ; El Abboubi, 2009 ; Girard et Sobscak, 2010) 

يعرتض  Frooman (1999) للمؤسسة جتاه أصحاب املصلحة وفضاء أتثريها، و واحدالجتاه النظرة ذات اال واأعاد
بتطوير منوذج وصفي ملختلف أنواع اسرتاتيجيات أتثري أصحاب املصلحة جتاه املؤسسة وذلك  على هذه النظرة

حسب سلطتهم وتبعيتهم هلا، فاملؤسسة هلا إذن مصلحة يف فهم كيف أن ألصحاب املصلحة النية يف العمل، وكيف 
وعلى أساس  (Brenner & Cochran, 1991, in Froo-man, 1999)يديرون املؤسسة حسب مصاحلهم اخلاصة 

نظرية النظم املفتوحة والنظرية املوقفية، فإن رؤية التكامل الثنائي للعالقات لدى نظرية أصحاب املصلحة قد مت 
 Rowleyانتقادها أيضا )العالقة بني املؤسسة وأحد أصحاب املصلحة أو العالقة بني املؤسسة ومؤسسة أخرى( 

املؤسسة تعيش ضمن "شبكة": مبعىن أن أصحاب املصلحة لديهم  إن نزع هذه النظرة من خالل إثبات أنف (1997)
مطالب متعددة ومتداخلة، وكل أصحاب املصلحة هم ليسوا ابلضرورة مرتبطني مباشرة ابملؤسسة )عالقات ثنائية 
 تكاملية(، لكن ميكنهم التأثري املتبادل فيما بينهم، من خالل نقل نطاق تطبيق املؤسسة والتأثري عليها بشكل غري

انتقادات استكشافية،  وميكن تصنيف االنتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة ضمن ثالثة أصناف:، 1مباشر
  .انتقادات إيديولوجية وانتقادات ابستيمولوجية

أن األعمال حول و  ستكشافية،تعترب أنه يوجد أربعة أصناف من هذه االنتقادات االاالنتقادات االستكشافية: -أ
 من خالهلا يتشكل أصحاب املصلحة تعترب ستاتيكية بطريقة تظهر أن "آلية العمليات املعرفية اليتنظرية أصحاب 

ظهرون بطريقة عفوية املصلحة ضمن صنف معريف يف املخططات الذهنية للمسريين"، مبعىن أن أصحاب املصلحة ي
 حديدهم.ضمن خريطة معينة من دون تفسري العملية اليت من خالهلا تقوم مؤسسة معينة بت

وهي األعمال اليت تعترب أن نظرية أصحاب املصلحة ليست مهمة بشكل كبري لكن  االنتقادات اإليديوجلية:-ب
كذلك تقرتح منوذج خاص بدال عن النموذج املعروف من أجل فهم جيد للنظرية، وتعترب أنه يوجد صنفني من 

انتقادات تتطرق إىل أتسيس هذه النظرية، وهي االنتقادات اإليديوجلية لنظرية أصحاب املصلحة، فمن جهة هناك 
تنطلق من اعتبارات اقتصادية، ومن جهة أخرى هناك انتقادات تربر ضرورة هذه النظرية لكنها تقرتح إيديولوجيا 

 2خاصة لتربير هذه النظرية.
األعمال حول االنتقادات االبستيمولوجية تضم األعمال اليت ترفض صالحية االنتقادات االبستيمولوجية: -جـ

نظرية أصحاب املصلحة من الناحية االبستيمولوجية، فيما خيص قدرهتا على حتديد مسؤولية املؤسسة، ومن جهة 
أخرى فهي تضم األعمال اليت تتساءل حول أمهية األطر املفاهيمية املستعملة لبناء نظرية أصحاب املصلحة، كما 

 3النظرية وصحة هذه النظرية.تسلط الضوء على التحيز املعريف املوجود يف هذه 
                                                             

1 Fanny Romestant, op-cit, p6. 
2 Jordan Mbani, Processus de détermination d’une entité comme partie prenante, Thèse présentée pour obtenir le 

grade de : Docteur du Conservatoire National des Arts et des Métiers, spécialité Sciences de Gestion, France, 08 

décembre 2014, pp80, 83-84. 
3 ibid, p89.. 
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 والشكل اآليت يوضح مآالت االنتقادات االبستيمولوجية:
 : متثيل لالنتقادات االبستيمولوجية لنظرية أصحاب املصلحة.(11) الشكل

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
Jordan Mbani, Processus de détermination d’une entité comme partie prenante, Thèse 

présentée pour obtenir le grade de : Docteur du Conservatoire National des Arts et des 

Métiers, spécialité Sciences de Gestion, France, 08 décembre 2014, p98. 
ختلف تلخيصا ملأي جاذبية الشئء بسبب ملكيته السابقة، و  "ري اهلالةثأت"هو  ،Halo ثرأب املقصود

ستكشافية، اال كل من االنتقاداتاالنتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة واليت كما يف الشكل السابق تتمثل يف  
 كما هو مبني يف اجلدول اآليت:  عرض ذلكسيتم ، بستيمولوجيةااليديولوجية و اإل

 
 
 
 

                                                             

 

 التحيز املعريف

 Halo أثر

 
 الرتسيخ الذهين

 

 إزالة الظواهر التخلفية

 

أسباب 
 ابستيمولوجية

 داللة لفظية

 كبيرة

فية
كشا

است
ت 

قادا
انت

 
جلية

ديو
ت إي

قادا
انت

 

 جنيسة

 النتائج

 آلية

 ستاتيكية

 مطلقة

غياب معيار اختاذ 
 القرار

 غياب الفعالية
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 : جدول ملخص ملختلف االنتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة(5) رقم اجلدول

 املصدر:
Jordan Mbani, Processus de détermination d’une entité comme partie prenante, Thèse présentée pour 

obtenir le grade de : Docteur du Conservatoire National des Arts et des Métiers, spécialité Sciences de 

Gestion, France, 08 décembre 2014, p99. 
ويتضح من اجلدول إذن أن أهم االنتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة ابإلمكان جتميعها ضمن 

، ومن خالل العمل على تدارك هذه بستيمولوجيةااليديولوجية و اإلستكشافية، اال االنتقاداتثالثة أصناف وهي: 
 االنتقادات ميكن لنظرية أصحاب املصلحة أن تتطور وتتحسن أكثر فأكثر.

  

 األفكار التعاريف االنتقادات
 

 انتقادات استكشافية 
 "تساعد على الكشف"

 يد جمموعة االنتقادات اليت موضوعها هو حتد
 .أصحاب املصلحة

 ستاتيكية. 
 جنيسة. 
 مطلقة. 
 آلية. 

 
 

 انتقادات إيديولوجية

  انتقادات تسلط الضوء على التشكيك يف
أمهية نظرية أصحاب املصلحة يف جمملها يف 

 وجود بعض النظرايت.ظل 
  جمموعة األعمال اليت تعرتف بنظرية أصحاب

املصلحة لكنها تقرتح تيار فلسفي على 
حساب اآلخر من أجل التحكم يف أصحاب 

 املصلحة.

  انتقادات إيديولوجية ممركزة
 .اقتصاداي

 
 انتقادات إيديولوجية  ممركزة 

 .فلسفيا

 
 انتقادات ابستيمولوجية

  تضم وضعية الصالحية جمموعة األعمال اليت
 االبستيمولوجية لنظرية أصحاب املصلحة.

  جمموعة األعمال اليت تضم التحيز املعريف لدى
 .نظرية أصحاب املصلحة

 حتيز معريف. 
 دالالت لفظية كبرية. 
 إزالة الظواهر التخلفية. 
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 ة:صالخ
إن تسليط الضوء على اجلذور التارخيية لنظرية أصحاب املصلحة، يسمح ابلتطرق بشكل أفضل ملا تتضمنه        

هذه النظرية يف الوقت احلاضر، والفلسفة األصلية تتمثل يف الفهم األفضل لبيئة املنظمة، فالتنوع الثقايف يف األطر، 
لكنه حيتوي على فرص مثينة لتجديد وحتسني نظرية أصحاب املناهج واملنظورات هو ابلتأكيد مصدر خلط ومشاكل، 

املصلحة، ولفظ أصحاب املصلحة يسمح بتحديد وتنظيم واجبات املؤسسة جتاه خمتلف اجملموعات اليت تساهم 
فيها، ابلرغم من أن ذلك خيلق مشاكل معقدة مل تتم معاجلتها بعد، ونظرية أصحاب املصلحة ال تتطرق حقيقة إىل 

عملية البناء االجتماعي واملعريف اليت من خالهلا يعرتف أبصحاب املصلحة على أهنم مفضلني من طرف ديناميكية 
 املؤسسة، أو اليت من خالهلا تكون املؤسسة مستهدفة من طرف صاحب مصلحة معني.

نظيمية كما أن نظرية أصحاب املصلحة ال تضمن ابلضرورة امتالك قوة تفسريية لتحليل األشكال الت             
اجلديدة أين يكون االمتياز العالئقي ينظر إليه كمصدر مفتاحي، وهي تقدم كذلك جدول حتليل مثمر لشرح آليات 

 لتسيري أصحاب املصلحة بطريقة متنامية يف املنظمات.
 وهي تسمح يف األخري ضمن نظرة معيارية إبدخال مشاكل احرتام الفرد والعدالة املنظماتية يف إدارة          

األعمال، فنظرية أصحاب املصلحة إذن تطرح كذلك كبديل لنموذج تسيري املسامهني إبدخال املشاكل األصلية 
هلا األحقية األكرب يف إعطاء إطار للتفكري الذي يفتقر إليه مفهوم  وإعادة توزيع القيمة اليت مت خلقها، وهذه النظرية

صلحة يسمح بتحديد وتنظيم خمتلف التزامات املؤسسة جتماعية للشركات، وكذلك لفظ أصحاب املاملسؤولية اإل
جتاه خمتلف اجلماعات اليت تساهم فيها، وهي األكثر كفاءة إلدماج مصطلح أخالقيات األعمال يف مسائل علوم 

نتقادات، األمر الذي يتطلب الوقوف على لكن ينبغي التذكري أبن هذه النظرية قد تعرضت للعديد من اإلالتسيري، 
 ها على أرض الواقع.دتقادات وتداركها مبا يساعد على تطور هذه النظرية وجتسينهذه اإل
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 متهيـد:
تعتمد معظم دول العامل على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خططها وبراجمها التنموية، وتعمل على توفري 

اتفاق على أمهيتها يف  وهناكالدعم ومتطلبات النجاح الالزمة هلا، حىت أصبحت العمود الفقري يف اقتصادايهتا، 
وملا تقدمه من خدمات الدعم  العامل دول خمتلفلنجاح الذي حققته هذه املؤسسات يف ا وبعد ،النشاط االقتصادي

يف حد ذاهتا من منو هي للمؤسسات الكربى يف إطار التكامل بني فروع النشاط االقتصادي من جهة، ومبا تضمنه 
حيث كانت ومازالت أداة تنموية فاعلة متثل عصب االقتصاد، خاصة  ،جهة اثنيةمعترب على مستوى االقتصاد من 

بعد بروز العديد من العوامل املساعدة على تطور هذا النوع من املؤسسات، من بينها هتيئة اإلقليم اليت تعتمد بشكل 
 .دامة التنمية احملليةستكبري على تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تعزيز وإ

 صبحتويف سياق حتدايت النظام االقتصادي العاملي وما طبعه من حتوالت على أكثر من صعيد أ
املؤسسات الصغرية واملتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة، ابعتبارها قطاعا منتجا للثروة وفضاءا حيواي خللق فرص 

أن أتخذ على عاتقها األعباء الناجتة عن البحث  العمل، وابلتايل فهي وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية، وينبغي عليها
اهتمت أصبحت حمل اهتمام العديد من الباحثني، كما موقع جديد ضمن خريطة االقتصاد العاملي اجلديد، لذلك 

الدول هبذا النوع من املؤسسات بعد التوجه حنو اقتصاد السوق خالل التسعينات من القرن املاضي، وانشئت لذلك 
جهزة لتويل تطوير ومرافقة هذه املؤسسات للبقاء والنمو يف ظل التحدايت االقتصادية اليت تواجهها، جمموعة من األ

 ورهاانت التنمية اليت ترفعها على خمتلف املستوايت.
كما أن هذه املؤسسات تواجه العديد من املشاكل والتحدايت اليت تواجهها املؤسسات بشكل عام، إال 

تعتمد املؤسسات ها تواجه مشاكل وصعوابت كبرية مما يتطلب أتهيلها، ولذلك لجتع أن هلا بعض اخلصوصيات اليت
كذلك على حتسني تنافسيتها، ألن التنافسية سر النجاح للكثري من املؤسسات وحتقيقها لألداء املتميز واملتواصل، 

أو اخلارجية، حيث توجد هناك وذلك نظرا ملا تقوم عليه من حتليل لظروف البيئة احمليطة ابملؤسسة، سواء الداخلية 
العديد من البدائل اإلسرتاتيجية اليت ميكن للمؤسسة املفاضلة بينها واختيار ما يتالئم وإمكانياهتا وما ستوفر لديها 

كما ،  من موارد، ذلك أن اعتماد املؤسسة على التنافسية ميكنها من العمل يف األسواق التنافسية وحتقيق أهدافها
افسية من نتائج مدارس إدارة األعمال األمر الذي يتطلب التعرف على مفهوم كل من امليزة التنافسية، يعترب مفهوم التن

لإلبداع، دامتها، مصادرها ودورة حياة امليزة التنافسية، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج استأسس بناء امليزة و 
 من أجل البقاء والتوسع يف السوق.  اجلودة واإلنتاجية

 مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث رئيسية هي:وقد 
 املبحث األول: ماهية وأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 املبحث الثاين: ماهية امليزة التنافسية.
 املبحث الثالث: الصعوابت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتطلبات التأهيل.
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 الصغرية واملتوسطة. املبحث األول: ماهية وأمهية املؤسسات
ا متثل أهم مصادر الدخل القومي وأكثر هنجزءا حيواي يف االقتصاد أل توسطةمتثل املؤسسات الصغرية وامل

تعريفا موحدا، ابختالف  تعترب غامضة املفهوم الختالف املفكرين يف إعطائهاو لليد العاملة،  القطاعات استيعااب
البلد  د عليها بسبب االختالفات يف طبيعة النشاط االقتصادي يفاستناالتم اليت ي ايريعالبحوث والدراسات وامل

 .1ختالف درجة النمو بني الدول واختالف فروع النشاط االقتصادياالواحد و 
 املطلب األول: معايري حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
لنظر بني خمتلف اختالف وجهات ذلك الإن حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يبقى صعبا، و 

ني املؤسسات الصغرية باملهتمني هبذا القطاع من ابحثني ومنظمات دولية، إىل جانب اختالف النقاط الفاصلة 
دول النامية، ويف نفس البلد ة والتقدمواملتوسطة من جهة، وبني املؤسسات الكبرية من جهة أخرى، ويف كل الدول امل

 .سسات الصغرية واملتوسطةاالقتصادي، فهنا تظهر صعوبة حتديد تعريف متفق عليه للمؤ عند اختالف طبيعة النشاط 
ابت يف حكم املؤكد أنه ال ميكن التوصل إىل واملتوسطة:  الصغرية للمؤسسات موحد تعريف إجياد إشكالية أوال:

ات الصغرية واملتوسطة. هذا ابإلضافة إىل أن كلمة "صغرية" و"متوسطة" هي كلمات ؤسستعريف حمدد وموحد للم
هلا مفاهيم نسبية ختتلف من دولة إىل أخرى ومن قطاع آلخر حىت يف داخل الدولة. فقد أشارت احدى الدراسات 

دولة.  (75)يف  ات الصغرية واملتوسطةؤسستعريفا للم (55)الصادرة عن معهد والية جورجيا أبن هناك أكثر من 
 ت الصغرية واملتوسطة اعتمادا على جمموعة من املعايري منها عدد العمال، حجم رأس املال، أوؤسساويتم تعريف امل

 يوجد الف 2،معايري أخرى خليط من املعيارين معا، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم املبيعات أو
 أو االستثمار وحجم املستخدمة، العمالة حجم: منها معايري بعدة التعريف يرتبط هلا حيث وحمدد جامع تعريف

 للمؤسسة، وأمام هذا القانوين والشكل املستخدمة، التقنية تطور ومدى اإلنتاج، وحجم املال املستخدم، رأس
 قائمة. واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف إشكالية تبقى والقانوين، االقتصادي التنوع

 املعايري ملؤسسات،ا من النوع هذا تعريف يف معيارين على املختصون اعتمد التعاريف: اختالف عوامل -1
 استخداما األكثر أن املعايري الإ أخرى، جهة من الوصفية أو والعددية املادية واملعايري جهة، من أو النوعية النظرية

 معيار استخداما رهموأكث األرابح األعمال، كرقم استخدامها، وسهولة لوضوحها وذلك )املادية( الثانية هي
 : هي أساسية واملع ثالثة إمجاال القطاع هلذا املوحد التعريف صعوابت رد العمال(، وميكن العمالة )عدد

                                                                                                 يلي: ما وتضم دية:االقتصا العوامل -أ
 النمو، مستوايت واختالف الدول خمتلف بني غرب املتكافئ التطور يف ويتمثل :النمو مستوايت اختالف -

                                                             

يدة، أمينة رقراقي، كفاءات أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة لقطاع أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مثال والية سع 1
 .16، ص2016/2017جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، أطروحة مقدة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، ختصص "حوكمة الشركات" 

 
 .2، ص2006 ماي ،، عمانمركز املنشآت الصغرية واملتوسطة، مهيتها ومعوقاهتاأاملشروعات الصغرية واملتوسطة ، ماهر حسن احملروق، أيهاب مقابله 2
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 انمي بلد يف كبرية تعترب آخر صناعي بلد أي أو الياابن أو أملانيا ، أ.م.الو يف واملتوسطة الصغرية فاملؤسسة
 .1ألخرى فرتة من تتباين واالجتماعي االقتصادي النمو شروط أن كما مثال، السنغال أو أو سوراي كاجلزائر

 املستوى ويؤثر .الحقة فرتة يف متوسطة أو صغرية مؤسسة تصبح قد اآلن الكبرية ابملؤسسة نسميها أن ميكن فما
 .االقتصادي تطورال مستوى التفاوت يف ويعكس االقتصادية املؤسسات أحجام بدوره حيدد الذي التكنولوجي

 آلخر، فرع من مييزهاو  املؤسسات أحجام يف االقتصادية األنشطة تنوع يغري :االقتصادية األنشطة تنوع -
 يف اجملال تنشط اليت اتاملؤسس وختتلف التجارة يف تعمل اليت املؤسسات غري الصناعة يف تعمل فاملؤسسات اليت

 حسب ناكما أسلف االقتصادية املؤسسات تصنيف وهكذا، وميكن خدمات تقدم اليت تلك عن التجاري
 ورأس لعمالةل جةاحلا الختالف آخر قطاع من تصنيفات هذه املؤسسات أيضا االقتصادية، وختتلف القطاعات

 مباين، يف شكل وتكون يهاف التوسع أو راهتااستثما إلقامة ضخمة أموال لرؤوس حتتاج الصناعية املال، فاملؤسسات
 التجارية املؤسسات يف حيطر  الذي ال األمر ومتخصصة، مؤهلة كثرية عاملة يد إىل وحتتاج وخمزون وغريها، آالت

 حتتاج نشطتها،أ يف التحكم أجل التنظيمي، من املستوى على أما الدرجة، بنفس األقل على اخلدمية أو
 خمتلف الختاذ واملستوايت اراألدو  وحتديد املهام ظله توزيع يف يتم تعقيدا أكثر تنظيمي هيكل الصناعية املؤسسات
 وسهولة والوضوح اطةابلبس يتسم وإمنا معقد تنظيمي مستوى املؤسسات التجارية حتتاج ال حني يف القرارات،

 .التعريف حتديد صعوبة يفسر ما وهذا إصدارها، وتوحد جهة القرارات، اختاذ
 التجاري النشاط قسمين حيث فروعه، وتتنوع االقتصادي النشاط خيتلف: االقتصادي النشاط فروع اختالف -
 داخلية، والنشاط وجتارة جيةخار  جتارة إىل ينقسم االمتداد مستوى على وأيضا اجلملة، وجتارة جتارة ابلتجزئة إىل

والتعدينية   لكيميائيةاالتحويلية،  الغذائية، االستخراجية، الصناعات منها عدة فروعل ينقسم بدوره الصناعي
 ورأس العاملة ليدا تعداد بسبب وذلك فروعه أحد أو إليه املنتمية النشاط حسب مؤسسة كل وختتلف وغريها،

 التجارة جمال يف كبرية تكون قد التعدينية الصناعة يف جمال املتوسطة أو الصغرية فاملؤسسة لالستثمار، املوجه املال
 الغذائية. الصناعة أو
 هذا يؤدي كثر اندماجاأ األخرية هذه تكون فحيثما املؤسسات، بني االندماج مستوى أي :التقنية العوامل -ب
 العملية كون عند نمابي الكرب، إىل حجم املؤسسات وبتجه واحد، مصنع يف ومتركزها اإلنتاج عملية توحد إىل

 .ومتوسطة غريةص مؤسسات عدة ظهور إىل ذلك املؤسسات يؤدي من كبري عدد إىل وموزعة جمزأة اإلنتاجية
 الصغرية املؤسسات بقطاع ومؤسساهتا الدولة اهتمام مدى يف السياسية العوامل تتمثل :السياسية العوامل -جـ

 وترقيته أجل توجيهه من طريقه تعرتض اليت الصعوابت وتذليل له املساعدات خمتلف تقدمي وحماولة واملتوسطة

                                                             

 يف دكتوراه شهادة على احلصول متطلبات ضمن مقدمة العوملة، أطروحة ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات محيدي، مستقبل يوسف 1
 .65، ص2008اجلزائر،  جامعة، االقتصادي التحليل االقتصادية، فرع العلوم
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 رؤية حسب املؤسسات والتمييز بني حدوده وتبيان التعريف حتديد ميكن السياسي ضوء العامل وعلى ودعمه،
 .1هذا القطاع بشؤون واملهتمني التنموية السياسات واالسرتاتيجيات واضعي
من أهم أسباب عدم االتفاق على تعريف : )م ص م( واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تعريف حتديد معايرياثنيا: 

ليها املهتمني هبذا القطاع يف تصنيف املؤسسات إىل صغرية، إموحد لـ م ص م هو تعدد واختالف املعايري اليت يستند 
متوسطة وكبرية فنجد معايري كمية وأخرى نوعية واليت تضم كل منها جمموعة مؤشرات خمتلفة كعدد العمال وحجم 

ا يكمن اإلشكال فتوجد مؤسسات متلك استثمارات ضخمة لكنها تستعمل عدد قليل من العمال اإلستثمارات، وهن
ومت  2وذلك العتمادها على التكنولوجيا املتطورة، وابلتايل جند صعوبة يف اختيار املعيار املناسب لتحديد حجمها،

هذه  كثرة رغم وهذا املؤسسات، هذه ماهية حتديد حماولة يف إليها االستناد ميكن من املعايري مجلة على االعتماد
 سبيل على ال سبيل املثال على تشمل فهي املاهية، هذه حتديد يف مشكلة األخرى هي تشكل اليت املعايري

 وحجم قيمته، أو اإلنتاج وكمية ودرجة االنتشار، التنظيم، مستوى املال، ورأس العمال، عدد معيار احلصر،
 استخدام إىل األمر حيتاج قد كما منفردا املعايري هذه من يستخدم أي وقد اجلودة وغريها، ومستوى املبيعات،

 ميكن كما بينها، املناسب االختيار صعوبة يف املعايري هذه مشكلة نفسه، وتكمن يف الوقت واحد معيار من أكثر
 .وظيفية( معايري النوعية )أو واملعايري الكمية مها: املعايري إىل صنفني تصنيفها

 وهي املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تعريف يف املستخدمة املعايري أهم من هي الكمية املعايريالكمية:  املعايري- 1
 الكمية املعايري أهم ، وتتمثل3النقدية من املؤشرات أخرى وجمموعة االقتصادية، التقنية املؤشرات من جمموعة ختص

 حجم ومعيار التكنولوجي، والتقدم املال املستثمر، ورأس اإلنتاج، وحجم العمال(، )عدد العمالة معيار يف:
 .وقيمته وغريها اإلنتاج

املؤسسات الصغرية  بني التمييز عند استخداما املعيار األكثر هذا يعد :العمالة معيار أو العمال عدد معيار -أ
 الكمية املعايري أهم العمال ويعكس عدد الدويل، املستوى على املقارنة عند خاصة الكبرية، واملؤسسات واملتوسطة

دولة  كل يف املؤسسات يف هذه العمال عدد النشاط، ويرتاوح طبيعة عن النظر بغض املؤسسة حجم حتديد يف
 الدول معظم يف عامل 50 إىل 01 بني ما يرتاوح العمال عدد جند الغالب ففي والصناعية، االقتصادية هتااومقوم

 مقارنة ابملؤسسات يتضاءل العمالة حجم جعل املؤسسات بعض يف احلديثة التقنيات استخدام النامية لكن
 على فقط سابقا تعتمد نشاطات هذه املؤسسات كانت ألن التكنولوجيا، تستخدم ال اليت واملتوسطة الصغرية
 السابقةاملدة  عن مؤخرا العمالة معيار استخدام تغري وهلذا األوىل، ابلدرجة وإمكانيات العمل اليدوية املهارة

فصل  يف يستخدم ألنه العمالة، معيار ابستخدام تعقيدا أكثر املفهوم أصبح املؤسسة، لذلك نشاط حلجم كمحدد
                                                             

 .67-66محيدي، نفس املرجع السابق، ص يوسف 1
 .17، ص 1996عبد الرمحن يسري أمحد، تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها، الدار اجلامعية، مصر،  2
 العدد 26 - اجمللد– والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة اجلزائر، جملة يف املصغرة املؤسسة لالستثمار يف التنموي أمحد بوسهمني، الدور 3

  .206-205، ص2010 -األول
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 اليت اإلنتاج ألساليب احلديث التكنولوجي واالستخدام التقدم لكن الكربى، املؤسسات عن هذه املؤسسات
 رأس كثافة على اعتمادها مع العمالة من داحمدو  عددا املؤسسات تستعمل من كثريا جعل املعرفة على تعتمد

  الكمية استخداما. املعايري أكثر من أنه إال العمالة ملعيار وجهت اليت االنتقادات كل من الرغم املال، وعلى
 رأس حجم كان إذا حبيث املؤسسات، حجم حتديد يف كثريا املعيار هذا يعتمد :املستثمر املال رأس معيار -ب

 متوسطة، أو أو صغرية صغرةم املؤسسة فتعد نسبيا صغريا كان إذا أما كبرية، عدت املؤسسة كبريا املال املستثمر
                                                .دولة لكل االقتصادي النمو درجة ابحلسبان األخذ مع
 الصناعية املؤسسات حتديد يف املعيار هذا يعتمدمزدوج(:  املستثمر )معيار املال ورأس العمالة معيار -جـ

 واحد معيار يف املال رأس رومعيا العمالة معيار أي السابقني، بني املعيارين ابجلمع وذلك املختلفة، والتجارية
 املعايري املهمة من ويعد ة،الثابت الرأمسالية لالستثمارات معني مبلغ جبانب العمال لعدد أقصى وضع حد على يعمل
 عالقة على املعيار هذا يالصغرية واملتوسطة، وينطو  املؤسسات مفهوم حتديد عند الدول من كثري تستخدمها اليت

 املال رأس/لعمالةا معدل فيه يرتفع العمالة كثيف معيار :املستثمر املال رأس وحجم العاملني بني عكسية
 معدل فيه يرتفع املال رأس كثيف العمالة(، معيار يف بطالة )وفرة من تعاين اليت يف الدول املعيار هذا ويستخدم

 املال. رأس وفرة لديها اليت الدول العمل وتستخدمه/املال رأس
التكنولوجي،  أمهها: التقدم من أخرى معايري هناك الذكر السالفة املعايري جانب إىلمعايري كمية أخرى:  -د

 ومدى اإلنتاج أسلوب املبيعات، حجم عدد اآلالت، وقيمتها، املستخدمة اخلام املواد كمية وقيمته، اإلنتاج حجم
 .1اجلودة وغريها التنظيم، مستوى اليدوية وامليكانيكية، ابلكفاءة ارتباطه

 يف بربيطانيا( J.E .Bolton)  هبا قام اليت الدراسة نتائج خالل من :وظيفية( معايري النوعية )أو املعايري -2
 املؤسسة تكون أن :هي معايري ثالثة على ابالعتماد واملتوسطة املؤسسات الصغرية خالهلا عرف الستينات سنوات
 . لةمستق تكون حمدودة، وأن السوق يف حصتها تكون شخصية، وأن بصفة مالكيها طرف من مسرية

 مباشرة، كما بطريقة مالكيها أي أصحاهبا طرف من تسري واملتوسطة الصغرية املؤسسة أن (Bolton)فحسب   
  .2املؤسسة مالك طرف من ولياتؤ للمس تفويض وجود عدم أي أفقي تنظيمي املؤسسات هبيكل تتميز هذه

 تعود واملتوسطة الصغرية املؤسسات يةغالب أن جند إذ املهمة، النوعية املعايري من املعيار هذا يعد :امللكية معيار -أ
 مالك يؤدي ائليةع أو فردية، معظمها أموال أو شركات أشخاص، شركات شكل يف اخلاص القطاع إىل ملكيتها

 .الوحيد القرار اختاذ واملنظم وصاحب املدير دور املؤسسة هذه

                                                             

 .208-207صص،، مرجع سبق ذكرهأمحد بوسهمني،  1
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل امللتقى الدويل: متطلباتاجلزائر،  واملتوسطة يف الصغرية املؤسسات وتطوير عاشور كتوش، حممد طرشي، تنمية 2

 .1033، ص2006 أفريل 18و 17 يومي اجلزائر،-ابلشلف بوعلي بن حسيبة افريقيا جامعة مشال واقتصادايت العوملة خمرب شرافإالعربية  الدول
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 جند البسيط، كلها التنظيميهي إىل وابلنظر واملتوسطة املؤسسات الصغرية يف املعيار هذا :املسؤولية معيار -ب
 داخل العمل تنظيمو  القرارات ابختاذ الذي يقوم الوحيد املتصرف ميثل هلا مالكا بوصفه املؤسسة صاحب أن

 .وحده عاتقه على تقع اإلداريةو  القانونية املسؤولية مث فإن التمويل والتسويق وغريها، ومن منوذج وحتديد املؤسسة
 الذي اهلدف كونه ابلسوق املؤسسة تربط اليت احلتمية العالقة إىل ابلنظر السوق: من املؤسسة حصة معيار -جـ

 السوق وأمهيتها داخل وزهنا على ابالعتماد املؤسسة هذه حجم لتحديد مؤشرا يعد هبذا فهو إليه منتجاهتا تؤول
 تستحوذ اليت تلك أما كبرية، هذه املؤسسة عدت وافرة وحظوظها كبرية فيه املؤسسة حصة كانت كلما الذي
. أو صغرية أو مصغرة فتعد وجماالت حمدودة مناطق يف فتنشط منه قليل جزء على                                                         1متوسطة

 واملتوسطة                  املطلب الثاين: جتارب بعض الدول يف حتديد تعريف املؤسسات الصغرية
تعريف وخيتلف  ،متنوعةأنشطة ات الصغرية واملتوسطة هي جمموعة غري متجانسة جدا وموجودة يف ؤسسامل

يتم وغريها، و قانون األعمال والبنية التحتية  ملتوسطة من بلد إىل آخر بسبب االختالفات يفات الصغرية واملؤسسا
ت أخرى يف مؤسسامقارنة مع  نسبياوصغرية  ،ات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة كمؤسسات خاصةملؤسستعريف ا

 2.نفس السوق أو الصناعة
بية املؤسسة الصغرية واملتوسطة أهنا حتاد األورويب ممثال يف اللجنة األورو يعرف اإلحتاد األورويب: تعريف اإلوال: أ

صا، ال يتجاوز شخ 250مؤسسات مستقلة أتخذ أي شكل قانوين، متارس نشاطا اقتصاداي، تشغل على األكثر 
 ."مليون يورو 47مليون يورو أو جمموع ميزانيتها  50رقم أعماهلا 

                                                                                               :  هي أنواع ثالثة بني طةواملتوس الصغرية للمؤسسات املصغرة، تعريفه يف مييز الدويل: البنك تعريف اثنيا:
 أمريكي، دوالر 100.000من  أقل أصوهلا وإمجايل موظفني، 10 من أقل فيها يكون اليت هياملصغرة:  املؤسسة
                            .أمريكي دوالر 100.000  يتعدى ال السنوية املبيعات حجم وكذلك

 يتعدى ال السنوية اتوحجم املبيع أصلها إمجايل من وكل موظفا، 50 من أقل تضم اليت هي الصغرية: املؤسسة
                                                                                .أمريكي دوالر ماليني 03

 15 يفوق ال السنوية اوحجم مبيعاهت أصوهلا من كل أما موظف، 300 من أقل موظفيها عدداملتوسطة:  املؤسسة
                                                                                      .أمريكي دوالر مليون

 تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما أييت:جلنة األمم املتحدة:  تعريف -جـ
 يف الدول النامية:

 عامل تعترب مؤسسة صغرية. 19إىل  15من 

                                                             

 .209ص، مرجع سبق ذكرهأمحد بوسهمني،  1
2 Boudjemaa AMROUNE, Impact des programmes de mise à niveau sur la performance de la pme dans un 

environnement ouvert et intense: cas de L'Agérie, thèse présentée comme exigence partielle de doctorat en 

administration , université du Québec à Montréal, Canada, Juillet 2014, p20. 
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 تعترب مؤسسة متوسطة. 99إىل  20من 
 عامل تعترب مؤسسة كبرية. 100أكثر من 

 ابلنسبة للدول الصناعية: 
 عامل تعترب مؤسسة صغرية. 99إىل  20من 
 عامل تعترب مؤسسة متوسطة. 499إىل  100من 

 1 عامل تعترب مؤسسة كبرية. 500أكثر من 
 2001 ديسمرب يف الصادر واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون يف اجلزائرتعريف اجلزائر: -د

 أعماهلا رقم يتجاوز وأال عامل، 250 إىل 01 من اليت تشغل املؤسسات هي واملتوسطة الصغرية املؤسسات يعترب
 العمالة، وهي: حجم معايري ثالثة على املؤسسات تصنيف يف اجلزائري استند املشرع حيث دينار، مليون  500

 :2هلذه املؤسسات اجلزائري املشرع تصنيف كيفيةيوضح   التايل واجلدول األصول، وجمموع األعمال، رقم
 اجلزائري التشريع يف املؤسسات تصنيف (:6) رقم اجلدول

 البيان
 املؤسسة

 األصول جمموع املال رأس العمالة حجم

 دج ماليني 10 يتجاوز ال دج مليون 20 من أقل [10-1] املصغرة املؤسسة
 دج مليون  10-100 دج مليون 200 من أقل [50-10] الصغرية املؤسسة
  دج مليون  100-500 دج مليار 2 –مليون 200 [250-50] املتوسطة املؤسسة

 :الدويل البطالة، امللتقى على القضاء يف ودورها واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املايل الدعم ،صليحة بن طلحة بوعالم معوشي،املصدر: 
 بوعلي بن حسيبة ، جامعةإفريقيا مشال واقتصادايت العوملة خمرب إشراف .العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات
 .354ص ،2006 أفريل 18 و 17 يومي اجلزائر،-ابلشلف

 أشكال املؤسسات الصغرية واملتوسطةخصائص و املطلب الثالث: 
مول هبا يف اجلزائر كوهنا وفق املعايري املع وأشكاهلا املؤسسات الصغرية واملتوسطةسيتم التطرق خلصائص 

ن تقدمي هذه اخلصائص مستكون إحدى التجارب اليت سيتم التطرق إليها يف الدراسة التطبيقية، كما أن اهلدف 
  والتصنيفات هو اإلشارة إىل أن هذه املؤسسات هلا عدد من اخلصوصيات.

 اخلصائص من مبجموعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتمتع: املؤسسات الصغرية واملتوسطة خصائصأوال: 
 على تطبيقها حالة يف الفشل تالقي الكبرية املؤسسات على املطبقة النظرايت االقتصادية من الكثري جتعل

                                                             

، جامعة مستغامن، 06جياليل بوشرف، فوزية بوخبزة، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بناء االقتصاد الوطين، جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد  1
 .174-173، ص2014اجلزائر، 

 أتهيل متطلبات :الدويل البطالة، امللتقى على القضاء يف واملتوسطة ودورها الصغرية للمؤسسات املايل الدعم، صليحة بن طلحةبوعالم معوشي،  2
 بن حسيبة افريقيا، جامعة مشال اقتصادايت و العوملة خمرب اشراف2006 أفريل 18 و 17 يومي .العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 .354اجلزائر، ص-ابلشلف بوعلي
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 يف السنوات خاصة للفشل جدا العالية االحتماالت هي اخلصائص هذه وأبرز واملتوسطة، املؤسسات الصغرية
 :بينها ومن ،نشاطها بدء من األوىل

 :التالية العامة ابخلصائص واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتميز :العامة اخلصائص -1
  يفوق ال العاملني من حمدودا عددا تستخدم أهنا أي فيها، العاملني عدد مبؤشر متوسطة أو صغرية مؤسسات-

 والقدرة عالية مبرونة عتتمت جتعلها تنظيمها مما يف الشخصية هتيمن األحيان أغلب ويف موظف، أو/و عامل  250
 االنتشار أسباب أحد يه امليزة هذه تكون وقد ،عايل يسمح بتخصص ال بسيطا تنظيما متلك ألهنا التغيري، على

 امللكية يف تداخل يحصلفأفراد  شركة واملتوسطة الصغرية املؤسسة تكون ما غالبا هلذه املؤسسات، كذلك الواسع
 .روته الشخصيةث إىل متتد خطأ أي عواقب ألن بنفسه إلدارهتا مضطرا جيعله مما ومؤسسته، بني املالك

 تسيري وطرق مهارات لبيتط مما املؤسسة، متطلبات إدارة تعقيد تقليل يف يساعد ما وهذا واحد، نشاط متارس -
 له يؤمن اصغري  مشروعا يقيم أن جدا حمدود مال وبرأس درجة تعلمه كانت مهما شخص ألي ميكن بسيطة
 ممثلة عالية فشل عدالتمب جدا، كما متتاز بسيطة هذه املؤسسات إدارة التأسيس ومتطلبات إجراءات ألن حياته،

 أنه إال الصغري، العمل حياة مدى على قائم الفشل وهتديد الكبرية، ابألعمال التصفية، مقارنة أو الغلق املوت، يف
 بسبب اخلسائر عليه ءاإلبقا يف أصحابه رغبة عدم نتيجة هي األكرب ونسبته األوىل، التأسيس يف سنوات أعلى
 ما هذاو  النشاط، وحملية هبا العاملني عدد بقلة لتصفيته، وأيضا فهي تتميز يضطرهم مما هلا، يعرضهم اليت املالية
 يتم السلعة أو اخلدمة تقدمي علجي مما والعمالء، املؤسسة بني الطيبة والعالقة واملودة األلفة من نوع إىل وجود يؤدي

 .الصداقة طابع يسوده جو يف
 من جيعل الذي األمر الشخصية للعمالء، املعرفة إىل إضافة النسبية، ابحملدودية املؤسسات سوق هذه  يتميز -

 وابلتايل املستقبل، يف تطورها اجتاهات وحتليلها، ودراسة التفصيلية واحتياجاهتم شخصياهتم على التعرف السهل
 هلذه تضمن املعرفة وهذه التواصل، هذا واستمرار والرغبات 1االحتياجات هذه يف تغري ألي االستجابة سرعة

 واللوائح الروتني قواعد تقيدها ال أي رمسية غري بينهم العمل عالقات تكون املستمر، وغالبا ما التحديث البياانت
 ما ينعكس وهو املشكلة طبيعة مع التالؤم من ويزيد القرار اختاذ عملية يسرّع مما الكبرية، يف املشروعات املعروفة

املدير  يقوم حيث الواحد، الرجل أبداء واملتوسطة الصغرية املؤسسات إدارة والفاعلية، كما تتميز الكفاءة إجيااب على
 كما أنه الشخصية، االتصاالت و البيع الشراء، التمويل، اإلنتاج، بوظائف املساعدين من قليل مع عدد )املالك(

 التخصص من مزااي االستفادة عدم إىل هبا يؤدي مما املتخصصة، اإلدارية للوظائف استشاريون هبا ديوج ال
 .العمل وتقسيم

                                                             

 اإلسالمي، االقتصاد"األول حول:  الدويل املصرفية اإلسالمية، امللتقى ابلصيغ واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل، انصر، عواطف حمسن سليمان 1
 .5ص،  2011فيفري  24-23: اجلزائر، أايم – غرداية ،"املستقبل ورهاانت الواقع
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 تصنيع إقليميا، إذ يتطلب سوقا يكون وقد أحياان فيه تعرض الذي احمللي السوق بـ: ضيق منتجاهتا تتميز -
 املستهلكني أذواق النقل، وأهنا تالئم تكاليف ابخنفاض واملهارة، كما تتميز اخلربة من عالية درجة املنتجات

 إطار يف الصناعات من لغريها مغذية صناعات بـأهنا أيضا تتميز النمطية(، كما غري للسلع املختلفني )ابلنسبة
 دراسات إلعداد الالزم الوقت احمللي، وكذلك قصر اإلنتاج قاعدة يف توسيع كبري دور وهلا الباطن، من املقاولة

 الالزمة الفرتة قصر جانب إىل خمططاهتا، وإعداد يف إنشائها والشروع إلقامتها اجلدوى دراسة فيها مبا أتسيسها،
 أتسيسها. حني التجرييب لتشغيلها

 خصائص واملتوسطة الصغرية للمؤسسة فإن السابقة اخلصائص إىل ابإلضافة :واحملاسبية املالية اخلصائص -2
 مصادر على واعتمادها ماهلا رأس بصغرتتميز  واملتوسطة الصغرية أساسا يف أن املؤسساتمالية وحماسبية تتمثل 

 شؤون يف إدارة ابلتدخل للممول احلق تعطي اليت بقيوده خارجي متويل على حصوهلا صعوبة بسبب متويل داخلية،
 إذا واملتوسطة الصغرية املؤسساتفأغلبية  لذلك ،هلا التعرض املمكن املالية املخاطر حدة من يزيد مما العمل،

 كانت وإن حىت رمسية غري مصادر من التمويل أو القروض الصغرية تفضل فهي اخلارجي التمويل إىل اضطرت
 حتقيق على قدرة هذه املؤسسات املؤسسة، وكذلك إدارة يف التصرف على حرية احلصول مقابل عالية تكلفتها

 الوظائف لكل املؤسسة تفرغ صاحب من انتج أحياان، وهذا الكبرية املؤسسات من أكثر كبرية مالية عوائد
اقتصادايت  من االستفادة تستطيع اليت الكبرية املؤسسات عكس على عالية، نتاجاإل األساسية، كما أن تكاليف

 القوانني تنفيذ تكاليف يف تتمثل عالية إدارية الكبري، وتكاليف لإلنتاج املختلفة االقتصادية املزااي ومن احلجم،
 نسبة فإن األرابح أو اإلنتاج حبجم تتأثر ال اليت الثابتة التكاليف فباإلضافة إىل واحلكومية، الرمسية والتعليمات
الكبرية  املؤسسات يف منها أعلى تكون واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف العامة إىل املصاريف اإلدارية املصاريف

 مما عالية تكاليفه تكون ما فغالبا توفر وإذا متويل، على احلصول وبةاإلنتاج، وكذلك صع تكاليف من يزيد مما
 األرابح الستخدام الكبرية للنمو، ابإلضافة إىل احلاجة مالية احتياطيات تكوين على عدم القدرة إىل هبا يؤدي

 كانت لو فحىت مالكها، وسيولة واملتوسطة الصغرية صندوق املؤسسة بني فرق يوجد وال الشخصية، للحاجة
 حاجة حساب على اخلاصة املعيشية حاجته لتلبية أكثرها بسحب صاحب العمل يقوم فإن عالية األرابح

 الضريبية القوانني تشكل لديها، كما  احملاسيب التقييد عمليات يف ذلك ويؤثر ماليا جيعلها ضعيفة مما مؤسسته،
 أمام عقبة تكون وابلتايل حيققها، اليت األرابح كبرية من نسبة متتص فهي الصغري، املشروع على سليب أتثري مصدر

 يف خاصة للبنوك كافية ضماانت توفري مايل، وأيضا صعوبة تشكيل احتياطي يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 مصادر من يكون منوها ومتويل أساسا، العائلي أو الذايت التمويل تعتمد على جيعلها مما النشاط من األوىل املراحل
حماسبة  على واعتمادها واحملاسبية، املالية للخربة املسري الفتقار املالية القوائم إعداد )املسري(، وكذلك صعوبة داخلية
من  وابلرغم نسبيا، املطلوب املال رأس بقلة عام بوجه واملتوسطة الصغرية املؤسسات التقييد، كما تتميز يف بسيطة
 ماهلا رأس زايدة ال تستطيع حيث الالزم التمويل على احلصول يف صعوابت الصغرية الصناعية املنشأة تواجه ذلك
 الصغرية للمؤسسات املالية للموارد كامل إبدماج تتميزأهنا الالزم، ابإلضافة إىل  االقرتاض أو أسهم بطرح
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 ذمة يوجد ال أنه أي للمقاول الشخصي اخلطر إىل يعود العمل خطر أن اخلاصة، ليتبني املسري وموارد واملتوسطة
قد  فهي قصرية املؤسسة حياة دورة املالك(، كما أن أو )املسري املقاول إفالس يعين املؤسسة منفصلة، فإفالس مالية
 فمرحلة اخلاصة، املالية هلا احتياجاهتا مرحلة وكل مراحل عدة إىل مقسمة حياهتا دورة وأن بسيطة ألسباب تتأثر

 أكثر وضمان املالية املصاريف من ابلتقليل يتغري اهلدف النضج مرحلة اخلزينة، على معتمدة تكون االنطالق
 النشاط. وتطوير املال لرأس وجديدة إضافية قيمة عن البحث فيتم فيها النمو مرحلة أما متويلها، يف استقرار

 فمن هلذه املؤسسات، معيقة وأخرى مساعدة عوامل هناك أن جند الذكر السالفة اخلصائص خالل من
 تتمثل بينما والعاملني، العمالء وشخصية مع مباشرة عالقات ووجود املساعدة مرونتها اإلجيابية اخلصائص بني

 فخصائص، وغريها والتسويقية اإلنتاجية قدراهتا املالية، من حتد اليت احملدودة مواردها يف املعيقة اخلصائص
 قوة على معتمدة واحملاسبية اإلدارية اإلجراءات تبسيط على هتتم ابلرتكيز جتعلها واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 تكلفة من يقلل مما واآلالت املعدات من قليلة نسبة على وتعتمد والعمالء، بني العاملني الشخصية االتصاالت

 1إنتاجها.
شكاال خمتلفة، ختتلف حسب أأتخذ املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصناف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  اثنيا:

ت، القانون، أسلوب العمل املعايري املعتمدة يف تصنيفها، وهذه التصنيفات أتخذ أسس خمتلفة لتصنيفها للمؤسسا
 أو النشاط، وسيتم شرح ذلك بشيء من التفصيل يف الفقرات التالية: 

 حسب طبيعة توجه هذه املؤسسات: -1
تتميز بكون مكان إقامتها هو املنزل وتستخدم يف العمل األيدي العاملة العائلية وتتملك          ؤسسة العائلية: امل-أ

مبسامهة أفراد العائلة وتقوم إبنتاج منتجات تقليدية للسوق بكمية حمدودة، أو تنتج أجزاء من السلعة لفائدة مصنع 
 2ابملنطقة من خالل املناولة من الباطن.

 على وتقوم اليدوي ابلطابع افيه اإلنتاج يتميز اليت املؤسسات هي: التقليدية واملتوسطة الصغرية املؤسسات-ب
 وتنتشر العمال من دودحم عدد هبا ويعمل بسيطة وأدوات معدات وتستخدم، املكتسبة واملهارات اجملهود الفردي

 :نوعني وتنقسم إىل والريف املدن يف
 حوانيت يف ملونيع احلرف وأرابب الصناع كان حيث املؤسسة أشكال أقدم من تعد :احلرفية املؤسسات -

،  ملمارستها كبرية نيةف ومهارة خاص تدريب إىل حتتاج ما غالبا وهي والصبية العمال من عدد صغرية ويساعدهم
، املال رأس قوة على عتمادهاا من أكثر العمل قوة على وتعتمد املتغرية الظروف مع للتطور والتكيف قابلة أهنا كما

 .إنتاجية حرفية ومؤسسات حرفية خدمية مؤسسات نوعني إىل وتنقسم

                                                             

 .7-6نفس املرجع السابق، ص، انصر، عواطف حمسن سليمان 1
 اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول: األول الوطين امللتقى التمويل، وإشكالية واملتوسطة الصغرية املؤسسات يتيم، حممد عزة، بن األمني مدحم 2

 .2ص ،2004 نوفمرب اجلزائر، سعيدة، جامعة والفعالية، الرهاانت بني
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 سلع صناعية إىل البيئة يف توافرةامل احمللية اخلام املواد حتويل على تعمل اليت املؤسسات هي: البيئية املؤسسات -
فهي  مث ومن والصحراوية، لريفيةوا احلضرية املناطق يف وتنتشر احمللي، واالستهالك احمليطة البيئة احتياجات إلشباع

 الصناعات هذه نقسموت الصناعات من معني بنوع تشتهر منطقة كل جيعل مما احمليطة البيئة صميم من مستمدة
  ريفية. منزلية وصناعات صناعات نوعني: إىل
 وعدد ،واملتطورة ديثةاحل واملعدات اآلالت تستخدم اليت وهي :احلديثة واملتوسطة الصغرية املؤسسات-جـ

 الفنون من االستفادة على القدرة وهلا ،هبا التنمية متطلبات وفق ألخرى صناعة من خيتلفنسبيا و  العاملني كثري
 :نوعني إىل وتنقسم لسوقا وحتليل التخطيط خالل من واإلدارة التنظيم واستخدام تكنولوجيا احلديثة اإلنتاجية

إىل  اجتاهها يف غريها نع املؤسسات هذه : تتميزاملتطورة وشبه املتطورة واملتوسطة الصغرية املؤسسات -
أو من  العمل، تنظيم انحية نم أو الثابت، املال رأس استخدام يف التوسع انحية من احلديثة، اإلنتاج بفنون األخذ

 ينصب املؤسسات، من لةالتشكي هلذه وابلنسبة حديثة، صناعية ملقاييس وطبقا منتظمة، بطريقة صنعها يتم اليت
 الصغرية املؤسسات اشوإنع ترقية حنو سياستهم توجيه على النامية البلدان يف التنموية مقرري السياسة عمل

 إبدخال املتواجدة، ةواملنزلي احلرفية املؤسسات قطاع حتديث على من خالل العمل وذلك املتطورة واملتوسطة
 ومتطورة جديدة كالأش وتوسيع واآلالت املتطورة، وكذلك إنشاء األدوات واستعمال جديدة، وتقنيات أساليب
 .للتسيري احلديثة األساليب على تعتمد متقدمة تكنولوجيا تستعمل املؤسسات، من وعصرية

القطاع  هذا إىل تنتمي يتال املؤسسة :الكربى الصناعية للمؤسسات املوجهة واملتوسطة الصغرية املؤسسات -
 :التالية األشكال أحد وأتخذ الكربى ابملؤسسة مرتبطة تكون
 واملؤسسات كربىال املؤسسات بني للعمل كتقسيم يعترب :الفرعية واملتوسطة الصغرية املؤسسات 

 ويوجه الكربى املؤسسة نم الوارد للمنتج التكميلية ابلوظيفة األخرية هذه تقوم حيث ،واملتوسطة الصغرية
 .النهائي املستهلك إىل مباشرة

 التعاون أشكال أهم من املقاولة تعترب :املقاولة جمال يف الناشطة واملتوسطة الصغرية املؤسسات 
 ومؤسسة كبرية مؤسسة بني اهليكلي الرتابط من شكل وهو الصناعية، جمال املؤسسات يف الصناعي

 وحاجيات متطلبات بتلبية األخرية هذه تقوم حيث أو املتوسط الصغري حبجمها تتميز مقاولة أخرى
 املؤسسات بني شكل التعاون حيدد، و الكبرية املؤسسة مدخالت تعترب فمخرجاهتا الكبرية املؤسسة
 املؤسسة حلساب املنجز العمل طبيعة حسب الصناعية الكبرية واملؤسسات الصناعية واملتوسطة الصغرية
 يف االقتصاد إبمكاهنم أهنم املنتجون اكتشف فلقد، العقد يف عليه املنصوص التعاون أشكال، و الكبرية

  1معدات. من ما حيتاجونه هلم تنتج خمتصة صغرية أخرى مؤسسات تركوا ما إذا التكاليف،

                                                             

 النظام وآفاق واقع :حول الوطين الوطين، امللتقى داالقتصا تنمية يف ودورها اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات هللا غامل، حنان سبع، واقع عبد 1
 .4، ص2013ماي  06و  05يومي  اجلزائر، الوادي، اجلزائر، جامعة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب
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وعني من املؤسسات ميكن لنا حسب هذا التصنيف التفريق بني نتصنيف على أساس أسلوب تنظيم العمل: -2
 مها: مؤسسة غري مصنعة، ومؤسسة مصنعة.

 س تنظيم العملساأتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على  :(7) دول رقماجل
 نظام التصنيع النظام الصناعي للورشة املنزيل النظام احلريف اإلنتاج العائلي

انتاج خمصص 
لالستهالك      

 الذايت
 

 
 عمل يف املنزل

 
ورشات 
 حرفية

 
عمل 

صناعي يف 
 املنزل

 
ورشة شبه 

 مسقلة

 
مصنع 
 صغري

 
مصنع 
 متوسط

 
  مصنع
 كبري

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ،املهام والوظائف اجلديدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار معايري التنمية املستدامة شريف مراد، الطاهر بن يعقوب،املصدر: 

أفريل  07/08اجلزائر،املؤمتر العلمي الدويل، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف، 
 .6ص.2008

ريف ويعد اإلنتاج العائلي أقدم أي اإلنتاج العائلي والنظام احل  1.2.3وهي ممثلة يف الفئات مؤسسة غري مصنعة:  -أ
لغالب يدوي إبنتاج أما النظام احلريف فهو يقوم به شخص أو عدة أشخاص ويكون يف ا ،شكل من حيث التنظيم

 سلع حسب طلبيات الزابئن .
فهذا النوع من املؤسسات يقوم ابجلمع بني املصانع الصغرية  8إىل  4وهي ممثلة يف الفئات من مؤسسة مصنعة: -ب

ويتميز هذا النوع من املؤسسات ابستخدام أساليب التسيري احلديثة وتعقيد العملية اإلنتاجية  ،واملصانع الكبرية
 1وكذالك من حيث نوع السلع املنتجة واتساع األسواق.

 :سامأق ثالثة إىل املعيار هذا حسب املؤسسات تصنفتصنيف على أساس طبيعة املنتجات: -3
 ضمن واملتوسطة الصغرية سةاملؤس نشاط يتمثل :االستهالكية للسلع املنتجة واملتوسطة الصغرية املؤسسات -أ

 التبغ اجللدية، املنتجات ،النسيج املالبس، الغذائية، املنتجات :مثل االستهالكية السلع إنتاج يف هذا التصنيف
 :التالية الصناعات إىل املنتجات هذه وتنضم االستهالكية، السلع من ذلك وغري املنتجات الكيميائية وبعض

وأنواعه  الورق صناعة د،واجلل النسيج صناعة الفالحية، التحويالت الفالحية أو الصناعات الغذائية، الصناعات
 الصغرية املؤسسات صخصائ مع أتقلمها على يف األساس االستهالكية املنتجات من النوع هذا ويرتكز وغريها،

 األخرى الصناعات وبعض راملصاد األولية متفرقة املواد على تعتمد الغذائية السلع صناعة أن حبيث واملتوسطة،
 االستخدام وكثيفة طةإنتاج بسي تقنيات استعمال على املؤسسات فيها وتعتمد، مثال واألحذية اجللود كصناعة

 .العاملة لليد
                                                             

املهام والوظائف اجلديدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار معايري التنمية املستدامة، املؤمتر العلمي الدويل، شريف مراد، الطاهر بن يعقوب،  1
 .6.ص2008أفريل  07/08اجلزائر، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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الصغرية  املؤسسات لك التصنيف هذا يف يدمج :الوسيطة للسلع املنتجة واملتوسطة الصغرية املؤسسات-ب
 وتنضم، وغريها الكهرابئية انتاملكو  اآلالت، أجزاء غيار،ال قطع فالحية، معدات التالية، للسلع املنتجة واملتوسطة

 والبالستيكية، لكيميائيةا الصناعات والكهرابئية، امليكانيكية الصناعات التالية: الصناعات املنتجات إىل هذه
 .احملاجر واملناجم البناء، مواد صناعة

 ويد مركبة، تكنولوجيا التجهيز سلع صناعة تتطلب التجهيز: لسلع املنتجة واملتوسطة الصغرية املؤسسات -جـ
 الصغرية املؤسسات تدخل جمال جيعل ما وهذا السابقة، ابلصناعات مقارنة أكرب مال ورأس عاملة مؤهلة،

 البسيطة، واألدوات املعدات بعض وتركيب كإنتاج فقط، البسيطة الفروع بعض حبيث يشمل ضيق، واملتوسطة
 اآلالت وتركيب صليحبت املؤسسات هذه فتتكفل النامية يف البلدان أما الصناعية، البلدان يف خاصة وذلك

 عملية متارس فهي(، وغريها الفالحية واملعدات واألدوات العرابت السيارات،) التنقل وسائل خاصة واملعدات
 التجميع بعملية القيام مث بعضها، وإنتاج (غيارال قطع) النهائي للمنتج أجزاء استرياد من انطالقا جتميعية أو تركيبية

 1النهائي. املنتج على للحصول
التعاون الصناعي الذي  تعترب املناولة من الباطن من أهم أشكالتصنيف على أساس الصناعات التكاملية: -3

مؤسسة كبرية( ومؤسسة )مييز بني املؤسسات الصناعية احلديثة، أي أنه يشكل ترابط هيكلي بني مؤسسة رئيسية 
لذي روط التعاون والتكامل اأخرى مقاولة تتميز حبجمها الصغري الذي مينحها الديناميكية والقدرة على التكيف وش

 يكون مباشرا وغري مباشر.
ؤسسة الكبرية عن طريق العالقة اليت يتم التعاون بني املؤسسة الصغرية واملتوسطة واملالتعاون والتكامل املباشر: -أ

صنع الصغري مع املصنع الكبري جتمع املصانع املنتجة الذي يكون إنتاج أحدمها وسيط لآلخر، وذلك إما أن يتعاقد امل
 بري. كنتاجه وإما أن يتعاقد املصنع الصغري حبرية كاملة مع أكثر من مصنع  ويرتبط بكامل إ

يؤدي هذا النوع من التكامل إىل دعم نظام تقسيم العمل حبيث يتيح فرصة التعاون والتكامل غري املباشر: -ب
ة، غري أن أمام املؤسسات الصغرية للتخصص يف إنتاج معني، وتلك النشاطات اليت ال تدخلها املؤسسات الكبري 

املؤسسات الصغرية جتد نفسها عند هذه العملية مقتصرة على أقسام السوق اليت تتميز بنوعية أدىن وأسعار منخفضة 
 2ومنتجات وخدمات كثيفة العمل مع بقائها من جهة أخرى خاضعة ولو بصورة مباشرة إىل املؤسسات األخرى.

 :واملتوسطةات الصغرية للمؤسس القانوين الشكل التصنيف حسب -4
 :إىلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب هذا املعيار وتنقسم 

قرارات ويف املقابل حيصل وهي مؤسسة ميلكها ويديرها فرد واحد، حيث يقوم ابختاذ مجيع المؤسسات فردية:  -أ
 على األرابح وهو املسؤول عن مجيع االلتزامات وديون املؤسسة.

                                                             

 .5ص ،هذكر  سبق مرجعهللا غامل، حنان سبع،  عبد 1
 .2ص ،ذكره سبق مرجع يتيم، حممد عزة، بن األمني حممد 2
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 هي مؤسسات تعود ملكيتها إىل أكثر من شخصني هي تنقسم إىل: مؤسسات الشركات: -ب
تعود ملكيتها لعدد من األشخاص وهي تشمل على شركات التضامن وشركات التوصية شركات األشخاص: -

 .1البسيطة
 كل يساهم أشخاص (9) تسعة تتعدى أال على أكثر أو (2) شريكني من تتكون: -SNC – التضامنشركة -

 أمساء من الشركة عنوان يتألف بينهم، كما املتبادلة الثقة عامل يتوفر أن على العمل، ومن رأس املال من جبزء منهم
 .2التاجر صفة اكتساهبم إىل ابإلضافة "شركاء"بكلمة  أكثر متبوع أو واحد سمإ أو الشركاء مجيع

لرؤوس األموال، أي هي هي شركة هجينة، جند أشخاص للتسيري وأشخاص ممثلني  البسيطة: التوصية شركات-
ال امل رأسو  ،مزيج من جمموعة من الشركاء على نظام التضامن وجمموعه أخرى على نظام ذات مسؤولية حمدودة

جتماعية وتسري الشركة من طرف مسري واحد أو عدة مسريين، شركاء متضامنني إاالجتماعي يقسم إىل حصص 
الشركاء يف شركة التضامن، فيكونون مسؤولني مسؤولية تضامنية، خيضعون لنفس النظام القانوين الذي خيضع له 

وشركاء موصني ال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود حصصهم وال يكتسبون  ،وغري حمددة عن ديون الشركة
 3.صفة التاجر وال يشاركون يف إدارة الشركة

د إىل وجود الشخصية املعنوية حيث تتميز : هي شركة مسترتة فيما بني الشركاء أنفسهم وهي تفتقشركة احملاصة-
عن الشركات التجارية األخرى أبن كياهنا منحصر بني املتعاقدين، وأبهنا غري معدة لإلطالع عليها، فشركة احملاصة 

 4ال وجود هلا إال فيما بني الشركاء وتقتصر العالقة فيما بينهم على كيفية اقتسام األرابح واخلسارة.
أسهم قابلة للتداول، وتضم  وتتميز أبنه ال أثر لإلعتبار الشخصي فيها ورأس ماهلا مقسم إىلشركات األموال: -

 شركات التوصية ابألسهم وشركات املسامهة.
س ماهلا أ"الشركة اليت ينقسم ر  من القانون التجاري اجلزائري شركة املسامهة أبهنا 592تعرف املادة  : املسامهة شركة

ن يقل عدد الشركاء عن سبعة أميكن  وال ،شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهمسهم وتتكون من أىل إ
(07)"5. 

هي شركة هجينة تتكون من شركاء موصيني وشركاء متضامنني، تضم بني شريك واحد  :ابألسهم التوصية شركة
الثةـ يقسم رأمسال الشركة على وعدد من الشركاء املتضامنني واملوصيني، عدد الشركاء املوصيني ال ميكن أن يقل عن ث

                                                             

كومة يف حياة براهيمي، نبيلة جعيجع، مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ختفيض معدالت البطالة ابجلزائر، ملتقى دويل حول: إسرتاتيجية احل 1
 .9ص، 2011القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، 

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات :الدويل اجلزائر، امللتقى البطالة يف على القضاء يف املصغرة املؤسسات ثالجيية، دور ةر عوملي، نو  بسمة  2
 .601ص، 2006 أفريل 18 و 17 يومي.اجلزائر،-ابلشلف بوعلي بن حسيبة افريقيا، جامعة مشال اقتصادايت و العوملة خمرب اشراف،العربية الدول يف

3https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar

&Itemid=614, 15/05/2018, 19 :00. 
 .151ص  ،2000مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  4
 .177ص ،2006بلقيس للنشر، اجلزائر، أكتوبر القانون التجاري، دار ، مولود ديدان 5

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614
https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614
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احلد األدىن من الرأمسال االجتماعي و  ،وميكن أن تسري من طرف شخص واحد أو عدد من املسريين ،شكل أسهم
يف حالة الدعوة إىل االكتتاب العام، ومليون دينار جزائري  (5.000.000)الستحداث الشركة هو مخس ماليني دج 

املسريون هم مسامهني وال ميكن أن يتحملوا و  ،يف حالة عدم اللجوء إىل دعوة الكتتاب عمومي (1.000.000)
 ،الشركةـلوحدهم اخلسائر إال يف حدود نسبة مسامهتهم، للشركاء املتضامنني مسؤولية غري حمدودة وتضامنية لديون 

 .1للمسريين لدى السجل التجاري يكسب الشركة الشخصية املعنوية وصفة التجار التسجيلو 
 وتتمثل يف: الشركات ذات املسؤولية احملدودة:-
 إال اخلسائر يتحملون شركاء بني احملدودة املسؤولية ذات الشركة تؤسس: -SARL-شركة ذات مسؤولية حمدودة  

 ،دج (100.000) دينار ألف مائة من أقل الشركة مال رأس أن يكون جيوز وال حصص، من قدموا ما حدود يف
 متبوعة أو مسبوقة ةالتسمي هذه تكون أن على أو أكثر الشركاء من واحد سمإ الشركة هذه تشمل أن ميكن كما

 خصائصها بني ومن ،م(.م.أو )ش ("SARL ") منها األوىل األحرف أو "حمدودة مسؤولية ذات شركة" بكلمات
 التاجر. صفة منهم أي يكتسب وال (20) عن يزيد ال الشركاء عدد أن أيضا

 الذي الشكل لنفس خيضع الشركات من النوع هذا : -EURL-وحيدة األسهم ذات مسؤولية حمدودةشركة 
 األسهم وحيدة الشركة أن أي بوحدوية الشخص عنها تتميز ولكنها احملدودة، املسؤولية ذات الشركة إليه ختضع
 .2فقط واحد شخص يديرها حمدودة مسؤولية ذات

 حسب طبيعة امللكية:تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -5
 إىل: املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب معيار امللكية تنقسم

 .يهافهي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة فال حيق للمسؤولني عنها التصرف مؤسسات عامة: -أ
 (.وغريهاموال أوتعود ملكيتها لفرد أو جمموعة من األفراد )شركات أشخاص، شركات مؤسسات خاصة: -ب
 3هي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشرتكة للقطاع العام واخلاص. مؤسسات خمتلطة:-جـ

 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: الرابعاملطلب 
االهتمام  مع مل،ع فرص وخلق التنموي دوره وتفعيل واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع إن النهوض

ا الواقع ضرورة يفرضه ،ة بصفة خاصةلناموالدول ا ،ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف الدول بصفة عامة
طين، واملشاركة يف التنمية الو  ابالقتصاد هوضللن ،التاابلغة يف خمتلف اجمل ةمهيمن أهلا  ملا ذلكو  ،االقتصادي
إدراجه الل ما سيتم خمن األخرى املؤسسات هذه األمهية اليت ال تقل عن تكمن مبختلف فروعها، و  االقتصادية
 فيما يلي: 

                                                             

1https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=a

r&Itemid=614, op-cit., 15/05/2018, 19 :10. 
 .601، صنفس املرجع السابقثالجيية،  ةر عوملي، نو  بسمة  2
 .9ص نفس املرجع السابقحياة براهيمي، نبيلة جعيجع،  3

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614
https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614
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 يف حتقيق التنمية االقتصادية واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور :أوال
 منتصف يف لية خصوصااملا األوضاع اهنيار بعد كان واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات االهتمام بداية إن
على  قدرهتا عدم منها اصةوخ ،ال سيما تلك اليت كانت تتبع النهج االشرتاكي البلدان عديد منال يف الثمانينات
 موجودة، كما كانت يتابملؤسسات ال االحتفاظ على القدرة عدم يف وحىت، كبرية مؤسسات إنشاء يف االستمرار

األمر  ،اخلوصصة برامجو  خاصة اهليكلي التعديل مجابر  تطبيق من صاحبها وما العاملية االقتصادية التحوالت أن
 .اخلاص لقطاعل املتزايد الدور إطار يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير إنشاء حتمية الذي فرض

 حترير عنها جنم واليت العامل شهدها فالتغريات اليتأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد العاملي: -1
 القطاع اخلاص أمهية من دتزا الدول، من العديد يف االقتصادي اإلصالح يف عن التقدم فضال والعوملة التجارة،

 البىن توفري على قادر عام وجود قطاع على يعتمد القطاع هذا جناح أن غري ،االقتصادية التنمية عملية يف
 االقتصادي اإلنعاش يف تساهم أن تستطيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن لذا التنمية، لعملة املؤهلة األساسية

 يف وتساهم واالجتماعية، االقتصادية التنمية بني اجلمع على قادرة جتعلها واليت تكيفها نظرا لسهولة واالجتماعي
 نسبة من ختفض وابلتايل املؤسسات العمومية، من املسرحني العمال إدماج وٕاعادة جديدة عمل مناصب توفري

 وعليه اهليكلية، التعديالت إطار يف النامية البلدان من الكثري اليت تشهدها اخلوصصة عمليات بعد خاصة البطالة
 املدفوعات ميزان ودعم 1االستثمار، االدخار، بني االختالل عالج يف تساهم واملتوسطة الصغرية فإن املؤسسات

 فرصة املؤسسات تعد هذه  التجاري، كماامليزان  الصادرات وحتسني زايدة إمكانية الواردات، إحالل خالل من
 عملية يف أكثر فعالية بشكل يساهم مما جديدة أفكار طرح على يساعد وهذا األمر جدد، منظمني لظهور أكرب

  .أجهزة متخصصة خالل من الصائبة ابملشورة ومدهم املنظمني توجيه ابإلمكان كان إذا خاصة التنمية،
 فرص توفر لصغريةفاملؤسسة ا هام، اجتماعي جبانب الصغرية الصناعات يف االقتصادي اجلانب ويرتبط

 واالقتصادي االجتماعي نياجلانب بني أن االندماج جند وبذلك مدخراهتم بتعبئة يساهم كما ألفراد العائلة، عمل
 وكذلك اإلقليمي، وىاملست على واقتصادي اجتماعي توازن حتقيق يف كما يساهم املدخرات، استثمار يف يساهم

 الصغرية املؤسسات ة منكبري  أعداد وجود ظل يف العدالة من وقربه الدخل توزيع بنمط مرتبطة أخرى هناك زاوية
 وأقل حجما أصغر صانعم إقامة على العمل األمهية من أصبح تنافسية، ولقد ظروف ظل يف تعمل واليت واملتوسطة

  .معينة تتطلبها صناعات اليت أو الدقيقة السلع من قليل عدد إنتاج يف مصنع كل يركز أن استثمارية على تكلفة
 من االقتصاد يف واملتوسطة ومسامهتها الصغرية املؤسسات دور قياس يتم أن العادة جرت فقد وعموما

االقتصاد،   يف للمنشآت الكلي العدد من وحصتها التشغيل، اإلنتاج يف املسامهة هي رئيسية معايري ثالثة خالل
 النشاط توزيع على خالل قدرهتا من واجتماعيا اقتصاداي واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية ثبتت وقد

                                                             

 20منشورات جامعة  05والدراسات اإلنسانية عدد دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية منشور يف جملة البحوث عمار شاليب،  1
 .273ص، 2010ماي  ،سكيكدة، اجلزائر 1955أوت 
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 نتائجها واتضحت املستدامة للتنمية وسيلة تعترب إذ والصناعات التحويلية، اخلدمات قطاع يف خاصة االقتصادي
 له القوة احملركة فهي الوطين االقتصاد قطاعات خمتلف يف انتشارها خالل من الدور هذا املتقدمة، ويربز الدول يف

 الصغرية املتواصل، فالصناعات املبادرة واإلبداع لروح مصدر أصبحت كما،  وتطويره لنموه التقليدي واملصدر
 بداية عند احلجم صغرية ما تكون غالبا وهي جديدة، إنتاجية منتجات وعمليات ابتكار إىل تبادر اجلديدة
 عدد ابملقارنة مع كبرية نسبة يشكل عددها أن جناحا، كما أثبتت إذا بسرعة تنمو أن مث ما تلبث نشاطها

 مع مقارنة الدول بعض يف هذه املؤسسات نسبة التايل اجلدول العامل، ويبني بلدان معظم يف الكلي املشروعات
 املؤسسات. بقية

 املؤسسات جمموع مع مقارنة واملتوسطة الصغرية املؤسسات نسبة (:8) رقم دولاجل
 املؤسسات جمموع مع مقارنة واملتوسطة الصغرية املؤسسات نسبة الدولة

 %98 أمريكا
 %90 فرنسا

 %90 إيطاليا
 %92 الدمنارك

 .273ص سكيكدة، عمار شاليب، دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية، جملة املؤسسة وقضااي التنمية،املصدر: 
 الصيغة ذات األهداف جمموعة من حتقيق على قدرهتا من تتأتى واملتوسطة الصغرية املشروعات أمهية إن
 منذ القضية هذه تصدرت أن بعد خاصة الدول النامية ابألساس، اقتصادايت ختدم اليت واالجتماعية االقتصادية

أمهيتها  على افةالدولية، إض التمويل ومؤسسات احلكومات أولوايت سلم القرن املاضي من التسعينات عقد بداية
 خاصة والبشرية واالجتماعية أببعادها االقتصادية املستدامة التنمية حتقيق يف االقتصاد، واملسامهة دعم يف البالغة
 والطاقات البشري العنصر على مركزا املتاح االستثمار املواد الطبيعية، ويكون يف نقص من الدولة تعاين عندما

 :التالية النقاط يف أمهيتها مظاهر اخلالقة، وتتجلى
 املدخرات وتشغيلها اإلنتاج وتعبئة تنمية يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية هبا قصديو  والتطوير: التنمية -أ

 زايدة وعلى القومي يف االقتصاد لتشغيلها اخلاصة املدخرات تعبئة على تعمل خالل العمل من وذلك ،األمثل
 من جملموعة خالل توفريها من اخلام احمللي الناتج زايدة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات كفاءته، كما تساهم

 نواة تعترب واملتوسطة الصغرية الوسيط، ابإلضافة إىل أن املؤسسات أو النهائي االستهالك ذات واخلدمات السلع
لعدة  فريهاتو  خالل من االستهالك منط من واملتوسطة الصغرية املؤسسات حتسن مستقبلية، كما كبرية ملؤسسات

املؤسسات  مبيعات زايدة يف أساسي دور واملتوسطة الصغرية املؤسسات منمطة، وكذلك تلعب غري وخدمات سلع
 .والتسويق التخزين من تكلفة التخفيض طريق األسعار عن وأبقل للمنتجات األمثل توزيعها خالل من الكربى،

 منو مستوايت واملتوسطة حتقق الصغرية املؤسسات أن أثبتت اليت الدراسات من العديد هناك أن كما
 .العمل ملناصب يتعلق بتوفريها فيما خاصة احلجم كبرية ابملؤسسات مقارنة مرتفعة جد
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 نظرا والتطوير البتكارللتجديد وا مناسب جد واملتوسطة الصغرية املؤسسات مناخ إن والتجديد: االبتكار -ب
 ،والبساطة ابلسهولة ازميت تنظيمي هيكل إطار يف متكامل متناسق فريق شكل على يكون والذي هبا العمل لطبيعة

 يف واملتوسطة الصغرية تعليها املؤسسا تعتمد فردية إنتاج وتقنيات أدوات عن عبارة االخرتاعات أغلب أن كما
 االحتكار على لتغلبا من لتتمكن جديدة، منتجات اإلنتاج وابتكار تكاليف ختفيض خالل من مبيعاهتا، زايدة
 اجلدد للمنظمني أكرب فرصة تعطي إذا، فهي السوق مستوى على احلجم كبرية عليها املؤسسات متارسه الذي
 .التنمية عملية يف أكثر فاعلية بشكل تساهم جديدة أفكار إظهار على

 يف أو التغريات لباتالتق عملية مواجهة يفوذلك  :الكبرية الصناعات من أكرب الصناعات هذه مرونة -جـ
 أساسية قاعدة ثلمت واملتوسطة الصغرية أن املؤسسات يتضح العناصر هذه كل خالل منو  ،االقتصادية الظروف

 القطاع االقتصادي هذا أمهية الن تظهر وعليه واالجتماعية، االقتصادية التنمية لدفع عملية دائما منها البدء ميكن
 أن من الدولية العمل مةمنظ اعرتفت هلا، حيث واملتزايد الواسع لالنتشار نظرا مرتفعة، منو معدالت حتقيق يف

  احلجم. واملتوسطة ةالصغري  ابملؤسسات عليه يطلق أن ميكن الذي من النوع هي العامل يف املؤسسات عدد أكرب
 املؤسسة على رتكزي تنموي برانمج إنشاء خالل من األساسي اهلدف إن للشعب: اآلنية احلاجات إرضاء-د

 هو احمللية الصناعات على املسيطرة املبادئ أهم استهالكية فأحد وسلع وسيطة سلع إنتاج واملتوسطة، هو الصغرية
منتجات  سلسلة وسيعبت أو املستوردة املنتجات تعوض مواد إبنتاج سواء اآلنية للمستهلكني احلاجات إرضاء

 التبعية من ايت، واحلدالذ االكتفاء درجة من والزايدة اجملتمع احتياجات تلبية وابلتايل النهائي، استهالك
 على التنمية عوائد يعوتوز  املعيشة، وحتسني مستوايت االقتصادية، الرفاهية نشر على تعمل كما االقتصادية،

 منخفضة أبسعار توخدما سلع إنتاج املؤسسات هذه توفر كما الفقر؛ وتقليص نسبة املختلفة الدولة مناطق
 طرف من طلوبةاملنتجات امل من خمتلفة تشكيالت طرح على وقدرهتا الكبرية، املؤسسات مقارنة أبسعار

 .اجلديدة الرغبات مسايرة أي املستهلكني،
 للمستخدمني املقدمة خالل األجور من الدخل مصدر تشكل واملتوسطة الصغرية املؤسسة املداخيل: توزيع-هـ

 من الدولة إيرادات لتنمية جديدا مصدرا تعترب وابلتايل ،يهم اجلباية الذي الضرييب الوعاء توسيع يف وتساهم فيها
  1.البنوك خيص فيما القروض فوائد ودفع املختلفة والضرائب االقتطاعات خالل

يف البلدان املصنعة كما يف االقتصادايت الناشئة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي األكثر شغل:  مناصب خلق-و
تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة إحدى الوسائل اهلامة والفعالة يف خلق فرص عمل  ، إذ2توفريا ملناصب الشغل

                                                             

 .276-275عمار شاليب، نفس املرجع السابق، ص 1
2 Organisation internationale du Travail, Programme sur les entreprises durables, La formation à 

l’entrepreneuriat et à la gestion des PME, Novembre 2014, p1. 
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 توفري يف إجيايب بشكل واملتوسطة الصغرية املؤسسة تساهمو ، 1كافية المتصاص البطالة يف البلدان النامية واملتقدمة
 املشروعات تتطلبه مبا مقارنة حمدودة االستثمار، أموال رؤوس بتخصيص البطالة، وامتصاص دائمة شغل مناصب
 من أقل كلفةتوب عمل فرص توفري يف تساهم حيث للدولة، العامة كاهل امليزانية على األعباء خيفف مما الكبرية

 عمليات بعد العمومية خاصة املؤسسات من املسرحني العمال إدماج وٕاعادة الكبرية املشروعات توفريها يف كلفةت
 من عنها ترتب وما ،اهليكلية التعديالت إطار اجلزائر يف ومنها النامية البلدان من الكثري شهدهتا اليت اخلوصصة

 ابلنسبة وهذا مباشرة بصورة يكون جديدة عمل فرص استحداث نوأالعاملة،  اليد من هائلة أعداد تسريح
 االستحداث ومن خالل آخرين، ألشخاص استخدامهم طريق عن مباشرة غري بصورة أو ملستحدثي املؤسسات

، كما تتيح املؤسسات 2الشغل جمال يف للمطالب االجتماعية السريعة االستجابة تتحقق أن ميكن العمل لفرص
الصغرية العديد من فرص العمل وتستقطب العمالة ممن مل يتلقوا التدريب والتكوين املناسبني، والتخفيف من حدة 

بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بتكلفة خلق فرص العمل مشكلة البطالة اليت تعاين منها معظم الدول، وذلك 
ابلصناعات الكربى، وهذا ما خيفف من العبء على ميزانيات الدول، وقد أشارت دراسات اجلدوى هلذا النوع من 
املؤسسات إىل اخنفاض تكلفة فرص العمل يف هذه الصناعات مما يعين قدرة تلك املؤسسات على إاتحة فرص عمل 

، كما أهنا تستخدم فنوان إنتاجية أكثر تكثيفا للعمل ومن هنا تتميز ابرتفاع نسبة العمل إىل رأس أكثر من غريها
  3كما أهنا ال حتتاج إال إىل تدريب بسيط وسريع للعامل العادي.  ،املال

 وتقليص املناطق خمتلف بني التنمية يف توازن خلق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسة تساهم خلق توازن جهوي:-ز
 إحدى واملتوسطة الصغرية املؤسسة تعترب كما،  السكاين إعادة التوزيع يف واملسامهة الدخل لتوزيع اجلهوي التفاوت
 من االستثمارات عدد توجيه تتطلب االجتماعية االقتصادية التنمية ألن وذلك الريفية التنمية االقتصادية عوامل

 لرتقية هامة أداة جيعلها مما، النائية يف املناطق األنشطة لتوطن ةفعال أداة تشكل أن ميكن اليت الريفية املناطق حنو
واملدينة  الريف بني خاصة الوطين املستوى على املناطق بني والتكامل وسائل االندماج وٕاحدى احمللية الثروة وتثمني

 ذات حملية أولية مواد على تتوفر كالزراعة، أين ريفية ومتوسطة صغرية مشاريع يف ابالستثمار وذلك ،وتوطينها
 املدن، حنو الريفي النزوح ووقف البطالة تقليص مها واحد سياق يف ميكن حتقيق هدفني هنا ومن مناسبة، أسعار

 خلق على يساعد أن من شأنه الصغرية والبلدان الريفية املناطق يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات انتشار ذلك أن
 املشروع فإن عام، بشكل املعيشة مستوى ورفع تقيم فيه الذي لياحمل اجملتمع ألفراد ومهارات ومعارف فرص

 الدخل املنخفض ذات من اجملموعات لكثري ابلنسبة قبل من موجودة تكن مل اقتصادية جيدة فرصة يتيح الصغري
                                                             

 املفتوحة القدس جامعة ( ، جملة منوذجاً  تبسة والية ( احمللية لتفعيل التنمية كآلية واملتوسطة الصغرية شريف غياط، حمي الدين مكاحلية، املؤسسات 1
 .209، ص2015األول  تشرين - (1 ) والثالثون السابع العدد - والدراسات لألحباث

 .277شاليب، نفس املرجع السابق، صعمار  2
حالة اجلزائر، امللتقى الوطين  -الالوي، انجية صاحلي، دور مؤسسات "الصناعات التقليدية واحلرف" يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  مفيد عبد 3

 .6، ص2012أفريل  19و 18ح ورقلة، يومي حول: اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة قاصدي مراب
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 الدخل ذوي من املستهلكني طلبات يف تلبية يساهم النائية املناطق يف املؤسسات هذه وجود أن كما واألقليات،
تقليل  يف كذلك هاما دورا املؤسسات وتلعب هذه التكلفة، البسيطة ومنخفضة واخلدمات السلع من املنخفض

 رمبا املؤسسات هذه إن بل الدولة نفسها، يف منوا األكثر املناطق إىل منوا األقل املناطق من اهلجرة وعواقب خماطر
 املؤسسات تعترب هذه كذلك املتوازنة، التنمية حتقيق إىل اهلادفة اهلجرة العكسية من نوع حتقيق يف فعالة أداة تعترب
 على هذه يطلق أن وميكن مجيع التخصصات، يف البشرية الكفاءات وٕاعداد لتدريب عمل وورش معامل مبثابة

 الثراء". وتوزيع العادلة أهنا "أداة للتنمية املؤسسات
الصادرات وتوفري  زايدة يف كبرية إمكانيات واملتوسطة الصغرية املؤسسات أثبتت لقد الصادرات: ترقية-حـ

 الدول، بعض مدفوعات ميزان يف فائض حىت إحداث أو املدفوعات، ميزان يف العجز وتقليل الصعبة العمالت
دول  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات صادرات متثل املثال سبيل فعلى األسواق األجنبية، غزو خالل من وذلك
 صادرات هذه ضعف نسبة يعادل ما وهو الدول، هذه الصادرات يف جمموع من %40 نسبة آسيا شرق

 وخدمات سلع إنتاج على قدرة الصغرية وللمشروعات ،االقتصادية والتنمية التعاون منظمة دول يف املؤسسات
 ميزان دعم يف يساهم املستوردة، مما لتلك بديلة وخدمات سلع إنتاج قدرة على أيضا ولديها للتصدير قابلة

 التقليدية على الصناعات احملافظة يف املؤسسات هذه تساهموأيضا  الواردات، حمل اإلحالل خالل املدفوعات من
كما تساهم املؤسسات الصغرية ابستخدام أفضل أنواع الفنون اإلنتاجية   1األجيال، وتواصل ربط خالل من واحلرفية

وتنويع هيكل الصادرات عن طريق دعم وتشجيع هذه  يف التصدير مباشرة وذلك إبنتاج السلع اليت تتجه للتصدير،
 2املؤسسات وتوفري املساعدات الفنية والتنظيمية هلا ومدها ابملعلومات عن احتياجات األسواق اخلارجية.

 الوطنية، املشروعات يف احمللية يةوالبشر  الطبيعية املوارد واستغالل تطوير ظل يف وزايدهتا: املضافة القيمة خلق-ط
 .اإلمجايل احمللي الناتج يعزز مما
 املبيعات، حجم وزايدة التخزين تكاليف تقليل على يساعد مما الكبرية: للمؤسسات األولية املواد توفري-ي

 وكذلك اإلنتاج، هيكل وتوسيع احلجم، وتنويع واملتوسطة والكبرية الصغرية املشروعات بني التكامل حتقيق وابلتايل
 تركيز إعادة أجل من الكربى املؤسسات منها ختلصت اليت اهلامة وغري غري املرحبة اإلنتاج حلقات كل استعادة
 حاجيات توفري يف مسامهة فعالة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تساهم وعليه األصلي، النشاط على طاقاهتا

 واملوزع املورد دور فتلعب بينهما، يتم الذي التعاقد الباطين أو املناولة عقود خالل من وهذا الكربى، املؤسسات
أكثر  مع السيارات إلنتاج "موتور مؤسسة "جنرال تعاقدت املثال سبيل فعلى البيع للزابئن، بعد ما خدمات وتقدمي
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 العملية يف حتتاجها  1اليت القطع أو األجزاء من بكميات إلمدادها صغرية مؤسسة أو مصنع ألف 26 من
 .عامل 100 من أقل فيها يشتغل صغرية مؤسسة ألف 16 بينها من اإلنتاجية،

تقوم املؤسسات الصغرية ابستقطاب فوائد األموال واملدخرات مسامهة املؤسسات الصغرية يف تعبئة املدخرات: -ك
الصغرية كون تكاليف إنشاء هذه املؤسسات ال حتتاج لرؤوس أموال ضخمة من جهة واخنفاض درجة املخاطرة يف 

 .2االستثمارات الصغرية من جهة أخرى
إن التحوالت االقتصادية العاملية دور وأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت البلدان النامية:  -2

اهليكلي والذي من إحدى  لفرضت على الدول النامية وإعادة تصحيح اقتصادايهتا، بتطبيق برانجما واسعا للتعدي
تطوير  ةمن هنا طرحت حتميو  ،بنوده إعادة هيكلة مؤسساهتا االقتصادية حسب ما يتطلبه نظام اقتصاد السوق

إذ وابإلضافة إىل أمهيتها يف االقتصاد العاملي، تؤدي املؤسسات الصغرية واملتوسطة  3املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
يتجلى هذا الدور وأمهية هذه املؤسسات من خالل العديد من و الدول النامية، دورا هاما وابرزا يف اقتصادايت 

املؤشرات أمهها نسبة مسامهتها يف االقتصاد الوطين بـ: مستوى الناتج احمللي اخلام، حجم العمالة املوظفة، العدد 
 الدور هذا استخالص نميك اإلمجايل للمؤسسات، مستوى القيمة املضافة، الرتكيب التكاملي للنسيج االقتصادي، 

 خالل:                                                                   من األمهية وهذه
اتمة  سلع إلنتاج األخرى الصناعات ومنتجات املتوافرة اخلام املواد من االستفادة على املؤسسات هذه قدرة -أ

 الصناعات إنتاج جمال يف العمل على قدرهتا إىل إضافة املستهلكني، وأذواق احتياجات تلبية يف تساهم الصنع
 سد يف يساعد الذي األمر اخلارج، من عليها احلصول يتم اليت الصغرية واالستهالكية الغذائية احلرفية والسلع

 .4املدفوعات ميزان يف العجز ختفيض يف يساهم مما ،السلع هذه من احمللي السوق من احتياجات جانب
 أو كبري مال رأس إىل حاجتها لعدم نظرا التأسيس بسهولة الصغرية واحلرفية الصناعية املؤسسات تتسم -ب

 فإهنا وابلتايل املختلفة يةالصناع التنمية جماالت يف والعمل اإلنتاج على قدرهتا إىل إضافة تكنولوجيا متطورة،
               . الصناعات ههذ يف العاملني أو الشركاء أو للمؤسسني سواء العمل، فرص املزيد من توفري يف تساهم

 األحيان بعض يف يهاف تتوافر ال قد اليت احمللية والظروف األوضاع مع التكيف على املؤسسات هذه قدرة-جـ
 على املؤسسات هذه درةق إىل ابإلضافة الدولة، ميزانية على العبء خيفف مما األساسية، للبنية مرافق متطورة

                             . للبيئة امللوثة النفاايت من التخلص وسهولة الكبرية الصناعات من خملفات االستفادة

                                                             

 .278عمار شاليب، نفس املرجع السابق، ص 1
 .6الالوي، انجية صاحلي، نفس املرجع السابق، ص مفيد عبد 2
-مع اإلشارة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب–سهام شيهاين، طارق محول، تقييم برامج دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  3
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 هبا املؤسسات يامالق عن حتجم قد اليت اخلدمية أو اإلنتاجية األنشطة يف املؤسسات هذه بعض تتخصص -د
 بعض على تصنيع الرتكيز يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات من الكثري جناح فمثال النشاط، نفس يف العاملة الكبرية

 هذه خالل من احمللي إلنتاجا زايدة فإن هنا األملنيوم، ومن خامات بعض أو البرتول تكرير عن الناجتة الكيماوايت
 غري الصادرات زايدة يف همستسا كما احمللي، البديل هلا جتد اليت السلعية الواردات ختفيض إىل املؤسسات سيؤدي

                                                                                                                     . البرتولية
 ،الصناعات من العديد يف ةاملستخدم اإلنتاجية التقنية تغري معدل زايدة إىل التكنولوجي التطور سرعة أدت -هـ

 يف مصنع كل يركز نأ على استثمارية تكلفة وأقل حجما أصغر مصانع إقامة على العمل األمهية من حيث أصبح
 إنشاء يف صناعاتال هذه تساهم كما،  معينة صناعات تتطلبها اليت أو الدقيقة السلع من عدد قليل إنتاج

 تساهم أن ميكن جماح أكرب صناعات إلنشاء نواة تعترب كما القائمة، الصناعات جديدة وتطوير حملية صناعات
 . الكبرية عيةالصنا املؤسسات حتتاجها اليت اإلنتاج مستلزمات اإلنتاجية وتوفري القاعدة توسيع يف
يف  مسامها عامال معينه خدمات أو سلع من صغرية طلبيات ملواجهة دفعات على اإلنتاج ةطريق انتشار يعترب -و
 االستجابة على قدرة أكثر املؤسسات هذه جيعل األعمال، مما هذه أبداء لتقوم الصغرية املؤسسات هذه نتشارإ

 واملناطق صغرية دنامل يف نتشاراإل من ميكنها املؤسسات هذه حجم صغر أن كما املستهلكني، السريعة ملتطلبات
 التوزيع حتقيق يف يساهم مما متطورة، صناعية خدمات إىل األحوال بعض يف احتياجها عدم نظرا إلمكانية القروية،

 1.عيالقطاع الصنا املتوازن ملؤسسات
 واملتوسطة يف حتقيق التنمية االجتماعية الصغرية املؤسسات دور :اثنيا

 إحداث تنمية اقتصادية يفواملتوسطة إىل جانب األمهية والدور االقتصادي الذي تلعبه املؤسسات الصغرية 
، حيث تنتشر هذه هو حتقيق التنمية الشاملةواملتوسطة اهلدف من املؤسسات الصغرية  كذلك  مستقلة، لكن

عاداهتم، واستغالل الوقت الضائع ما ميكنها من التأثري يف سلوك األفراد وتفكريهم و  وهو يف أرجاء البالد،  املؤسسات
 لي:جتماعيا من خالل ما يا واملتوسطة الذي ينجم عنه آفات اجتماعية سيئة، ومنه تتضح أمهية الصناعات الصغرية

إحدى وسائل تدعيم املشاركة  تعد هذه املؤسساتتدعيم دور املشاركة الوطنية يف تنمية االقتصاد الوطين:  -1
صغار املدخرين لالستثمار  الوطنية يف تنمية االقتصاد القومي ألهنا تعتمد على رؤوس األموال الوطنية ومدخرات

لتنمية وتساهم يف إعداد الوطنيني اى مشاركة أفراد اجملتمع يف فيها، ومن مث فإهنا تعد من الوسائل اليت ترفع من مستو 
                       الصناعيني وتكوين جمتمع صناعي من احلرفيني.                                    

ويتم ذلك من خالل ما توفره هذه املؤسسات يف مناصب الشغل، وما التخفيف من املشكالت االجتماعية:  -2
تنتجه من سلع وخدمات موجهة إىل الفئات االجتماعية األكثر حرماان وفقرا وبذلك توجد عالقات للتعامل مما يزيد 

أقدر  واملتوسطة املؤسسات الصغريةإن اإلحساس أبمهية التآزر والتآخي بصرف النظر عن الدين واللون واجلنس، 
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على احتواء مشكالت اجملتمع مثل البطالة والتهميش، والفراغ وما يرتتب عليهم من آفات اجتماعية خطرية عن 
 طريق منحهم مناصب عمل قادرة تؤمن هلم االستقرار النفسي واملادي.                                                 

رية للصناعات التقليدية إن نسبة اإلانث يف املؤسسات الصغ رفع مشاركة اإلانث يف النشاط االقتصادي: -3
ستفادة من أوقات فراغهن واحلرف مرتفعة ألهنا تتطلب عمالة نسائية، وهذا ما يساعد على استغالل طاقاهتن واال

                         وزايدة دخلهن ورفع مستوى معيشتهن، ويدعم مشاركتهن يف النشاط االقتصادي.         
يم اجتماعية لدى األفراد  تعمل املؤسسات الصغرية على خلق قتكوين نسق قيمي متكامل يف أداء األعمال:  -4

جيال حيث يبدأ الفرد يف اكتساب كاالنتماء يف أداء العمل احلريف إىل نسق أسري متكامل يف احلرف واليت يتوارثها األ
ة األمر الذي يرتتب عليه تكوين متارس يف داخل إطار األسرة الواحدالقيم اليت تلقي إليه منذ مراحل الطفولة، وحىت 

فية أو التقليدية والبيئة ميكن أن فئة من العمالة املنتجة واليت تعمل يف النسق الواحد واملؤسسات الصغرية خاصة احلر 
يتكون و ؤسسات ذه املتنتشر هف ،تدعم هذا النسق األسري املتكامل وحتقق ذلك على مستوى األقاليم املختلفة

 بذلك النسق االجتماعي املتكامل يف أداء األعمال الصغرية على مستوى اجملتمع كله.
إن املؤسسات الصغرية فرصة لألفراد إلشباع حاجاهتم ورغباهتم من خالل إشباع رغبات واحتياجات األفراد:  -5

فهي أداة لتحقيق الذات لدى األفراد  ،ساتالتعبري عن ذاهتم وترمجة أفكارهم وخرباهتم وتطبيقها من خالل هذه املؤس
 .1وحتقيق اإلشباع النفسي وحتقيق القوة والسلطة

 تقدمي يف واملتوسطة غريةالص املشروعات تساهم حيث اجملتمعات: يف قيادية طبقة وبناء تدريب على العمل -6
 عملية يف عاليةف أكثر بشكل تساهم جديدة أفكار على طرح يساعد ما وهذا جدد منظمني لظهور أكرب فرصة

 القدرة متلك ال ولكنها جليدةا االستثمارية األفكار متتلك واليت اجملتمع من فئات عديدة متكني وابلتايل التنمية،
                                                       .واقعية مشاريع إىل األفكار هذه حتويل على املالية واإلدارية

 من موجودة تكن مل دميةخ أو سلعية اقتصادية أنشطة ابستحداث واجلماعية: الفردية املبادرة روح ترقية -7
 إحياء وكذا مشروعاهتم، يف اتيةالذ ااٍلبتكارات أصحاهبا على قدرة اٍلرتفاع وذلك االبتكار على قدرهتا وارتفاع قبل

                  .                                       وغريها التقليدية الصناعات تنشيط إعادة ذلك ومثال عنها، التخلي مت اقتصادية أنشطة
 يف لتفاعلهم الفرصة املهمشة االجتماعية الفئات تعطي والسياسي: االجتماعي لالستقرار أساسي عامل -8

 .وطموحاهتم ذاهتم عن والتعبري الصغرية هنج املشروعات تبين خالل من املبدعة اإلنتاجية العملية
 أعباء حتمل يف النمو، واملسامهة ومعدل الوطين الناتج حجم زايدةكما ميكن القول أن هذه املؤسسات تساهم يف 

 ، وهذه املؤسسات كذلك تعداحلادة االقتصادية األزمات الكلية وجتنب االقتصادية التوازانت على احلفاظ، و الدولة
                                           .الرايدي واالجتماعي دورها مبا يعزز املختلفة، واالجتماعية االقتصادية األنشطة املرأة يف دور وتفعيل لدمج وسيلة

 من االجتماعية العالقات تقوية أي اجملتمع وخدمة :ااٍلجتماعية األواصر وتقوية املستمر النمو على قدرهتا -9
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 عمالء غالبية أن حبكم املختلفة، اجملتمع وفئات الصغريةاملشروعات  أصحاب بني املستمر التفاعل خالل
نظرا  فيها املشتغلة للعمالة املهاري املستوى األحيان، وكذلك ارتفاع من كثري يف الصغرية حمليني املشروعات
 الباطن، ويؤدي من التعاقد أساس على الكبرية املؤسسات وبني بينها التعاون برامج وقيام الدقيق، للتخصص

 اإلنتاج.                                                                تكاليف ختفيض إىل التخصص يف إمعاهنا
 قدرهتا حيث من أو هبا،ألصحا االقتصادية األهداف حتقيق على القدرة حيث من سواء :والكفاية الفعالية -10
 حمدوديتها أو صغرهاب تتصفو  النامية، الدول أسواق خلدمة مناسبةفهي  ،العميل واحتياجات رغبات إشباع على

 البيئة. تلوث وجتنب ي،االقتصاد النشاط فروع كل يف االنتشار على القدرةمع الوقت،  نفس يف تنشئتهاسهولة و 
 الكساد أو االنكماش أوقات يف خاصة الطبيعية غري الظروف مواجهة يف وذلك :للتكيف والقابلية املرونة -11

 .اإلدارة مبرونة الصغرية املؤسسات تتسم العمالقة، حيث الكبرية املؤسسات عنه تعجز ما وهذا االقتصادي،
 وكذا العميل، رضا درجة من يزيد مما واملورد، العميل من قرهبا بسبب شخصي طابع هلا متميزة خدمة تقدميو 

 .1اإلنتاج احلديثة وجودة املتغريات مع التأسيس والتكيف املورد، إضافة إىل سهولة إرضاء
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 املبحث الثاين: اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية
بقاء املؤسسة يف السوق وتطورها ل ةأحد العوامل األساسيالتنافسية يف إدارة األعمال وكوهنا امليزة نظرا ألمهية 

عدة جوانب واملتمثلة  وتوسعها سواء من حيث احلجم أو من حيث اجلودة والنوعية، وجب التطرق إليها من خالل
 .وغريها والقوى املؤثرة فيهاأساس يف: مفهومها، نشأهتا، 

  املطلب األول: التنافسية وحتليل قوى التنافس
امليزة التنافسية هي ما تتميز به املؤسسة عن بقية منافسيها وتعطيها األفضلية عليهم، ومن أهم خصائصها 

 اكتساهبا، على الدميومة واالستمرارية هو ذلك من واألهم الرائدة، ابملؤسسة ترتبط وهي السوق يفاالنفرادية 
 مها االثنني من واحدة عن خترج لكنها ال سيةتناف ميزة الكتساب املؤسسات عليها تركز اليت األساليب وتتنوع
توجد مخس قوى تنافسية تؤثر على هيكل الصناعة، مما يتطلب ضرورة التحكم فيها كما   1املنتجات، ومتييز التكلفة

 2من طرف املؤسسات اليت تعمل يف نفس قطاع النشاط.
 .املؤسسة تنافسية -أوال

تتعامل مع متطلبات و السوقية أو ترفع منها ال بد أن تتكيف حىت حتافظ املؤسسة على بقاءها وحصتها 
 السوق والتنافسية الشديدة خاصة يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل.

 اليت أبهنا )"القدرة البعض يعرفها حيث هلا، حمدد تعريف تقدمي على اإلدارة علماء يتفق ملالتنافسية:  تعريف -1
 ذو يكون أن من أوسع مضموهنا أن يرى اآلخر والبعض) منافسيها" مقاومة على معني وقت يف املؤسسة متتلكها

 االستعانة ، وميكن)السوق يف الرايدة أو القيادة مركز يشغلون الذين هم املتنافسون أو دفاعي )فالتنافسيون طابع
أن   حيث متنافسون، مجيعهم ليس لكن منافسون اخليول سباق يف املشاركني كل  :ذلك لتوضيح التايل ابملثال
 مفاده آخر تعريف خالل من بوضوح هذه نلمس أن ، وميكناألوىل ابملراتب الفائزين على فقط تطلق الصفة هذه
، 3"املنافسني من وفعالية كفاءة أكثر بشكل وخدمات مبنتجات املستهلك تزويد على هي القدرة التنافسية "

يف البداية على املستوى الكلي، وبصفة خاصة التنافسية بني  قد مت تطويره مصطلح التنافسية أن إىل هنا ونشري
البلدان، )وهو التعريف الذي تقدمه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، وهي حتاول أن توسعه اليوم إىل جممل 

هذه  املنظمات اخلاصة والعامة )املؤسسات، املناطق(، فمصطلح تنافسية املؤسسة يعود على الكفاءات اليت متتلكها
واليت ميكن أن تبين عرض جاذب كفاية من أجل إرضاء خمتلف أصحاب املصلحة، ويف املقام األول زابئنها،  ةاألخري 

 يوجد تعريفني كبريين للتنافسية:، كما يف األسواق واألقاليم اليت تقرر أن تنشط فيها
                                                             

 علوم يف علوم الدكتوراه شهادةأطروحة مقدمة لنيل "، اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية القدرة حتسني إشكاليةبعنوان: " العابد لزهر 1
 .44، ص2013، 2قسنطينة جامعة، التسيري

2 Mohamed Seghir DJITLI, Marketing Strategique, IBN SINA edition, impression et diffusion, Algerie, 1998, 

p55. 
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و حول "التنافسية هيث هنا واحلد السعر، ويؤسس تنافسية املؤسسة على عامل واحد وهوالتعريف الضيق: -أ
ابئن وجممل أصحاب السعرية"، وابلرغم من أنه تعريف حصري فهو يبدو مقبول ابلنسبة للسوق أين يكون الز 

 مسألة القدرة الشرائية(.  املصلحة يهتمون يف البداية ابلسعر )حساسية السعر ابلنسبة للطلب واليت تعكس أساسا
من العوامل املفسرة لتنافسية مؤسسة معينة )التموقع االسرتاتيجي، نوعية  الذي أيخذ العديدالتعريف املوسع: -ب

ور اإلقليمي للمؤسسة وممارسة دورها ضاملنتجات، اإلبداع التكنولوجي، السياسات االجتماعية والبيئية، سياسات احل
 رحصرا، حتاول التطو  كفاعل حملي مسؤول وغريها(، هذا التعريف )واحلديث هنا خيص التنافسية غري السعرية(، أقل

ولكنها جتاول التوجه ألسواق وأنظمة حيوية يتواجد فيها أصحاب املصلحة، يف املقام األول املستهلكني )حلساسيتهم( 
ومربرات أخرى كالسعر )ضعف مرونة الطلب ابلنسبة للسعر انتج عن نوعية املنتجات، الوالء للعالمة التجارية 

 1وغريها(.
 ي:ه املعايري من جمموعة على ابإلعتماد األنواع هذه حتديد ميكنالتنافسية:  أنواع -2
 :إىل املعيار هذا حسب التنافسية وتنقسم :املوضوعي املعيار -أ

 اإلعتماد يتم ما وغالبا اف،كليس   لكنه املؤسسة لتنافسية الزما شرطا املنتج تنافسية تعترب :املنتج تنافسية -
 هناك أن عتبارإب صحيح، غري أمر هذا األخري، ويعد هذا تنافسية لتقومي وحيدة كأداة التكلفة سعر على

 .البيع بعد ما كاجلودة وخدمات داللة أكثر تكون قد أخرى مؤشرات
 املنتج تقومي يتم مثال ليةالناحية املا فمن املنتج، يف منه أمشل أساس على تقوميها يتم املؤسسة: تنافسية -

 .املنتجات كل امشهو  أساس على يتم تقوميها املؤسسة تنافسية بينما حيققه، الذي اهلامش إىل ابإلستناد
 :إىل املعيار هذا حسب التنافسية تنقسمالزمين:  املعيار -ب
 نتفاءل أن جيب ال نهأ غري احدة،حماسبية و  دورة خالل احملققة اإلجيابية النتائج على تعتمداللحظية:  التنافسية -

 .احتكارية ةوضعي يف املؤسسة جعلت أخرى أو ظروف السوق يف عابرة فرصة عن تنجم قد لكوهنا بشأهنا
 .2استغالل دورات خالل عدة من املدى طويلة وابلنظرة املستقبلية ابلفرص ختتص :التنافسية القدرة- 
 مؤسستنا تقدمها اليت و اخلدمةأ البضاعة نفس بتقدمي تقوم اليت املؤسسة دوما يعين ال املنافس بورتر حسب"

 ."أرابحها من جانبا ن يقطعأ وحياول يساومها من كل هو وإمنا الزابئن حاجات إلشباع
املنافسة بتواجد عدة أنواع ختتلف يف إطارها حدة  تتميز حتليل قوى التنافس )منوذج بورتر للمنافسة(: -اثنيا

وشدة املنافسة واسرتاتيجيات الشركات ملواجهتها، وهذا يرجع إىل وجود ما يسمى ابلقوى اخلمس أو منوذج بورتر 
للمنافسة، واملقصود منه هو أن هناك مخسة قوى أساسية تؤثر على شدة املنافسة والصراع بني املؤسسات، وابلتايل 

                                                             

1 Platforme rse, Compétitivité et développement durable – l’enjeu des TPE/PME, Rapport d’étape, paris, 

novembre 2014, p14-15. 
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ري على أرابح املؤسسات املعنية، فكلما كانت هذه القوى يف صاحل املؤسسة يقل الضغط أو التأثري السليب على التأث
 1.(12) رحبية املؤسسة والعكس صحيح، كما يبني ذلك الشكل رقم

 )منوذج قوى التنافس اخلمس( (: حتليل هيكل الصناعة12) الشكل رقم
                                         

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(2)ّ
 المزاحمةّبينّالمنافسين:ّ                                                                                 ◄: حواّجزّالدخول◄ ّّّّ

 نمو الصناعة.   -اقتصاديات الحجم.                                                    •
 التكلفة الثابتة. -      تمييز المنتج. •     

 تمييز المنتج. -          قوى         مركز العالمة.   •
 ن                                                                                          التمركز والتوازن بين المنافسي -التنافس               تكلفة التبديل.  •    

 زيادة الطاقة بشكل متقطع. - النابعة                مقدرة الوصول إلى منافذ التوزيع.   •
 مركز العالمة. -من تهديد           احتياجات رأس المال.   •
 تكاليف التبديل. - الدخول              القدرة في الحصول على أحدث تكنولوجيا.   •
 حواجزّالخروج:      ◄    إلى السوق                آثار الخبرة والتعلم.   •

 تخصص األصل. -ّّّّّّّّّّّّتصرفاتّالحكومة:◄      
 تكلفة الخروج لمرة واحدة. -             حماية الصناعة.   •
 العالقات المتداخلة مع وحدات نشاط أخرى                                                                             -                     تشريعات الصناعة.   •
 حواجز عاطفية.-                     اتساق السياسات.   •
 قيود حكومية واجتماعية.-      تحركات رأس المال بين الدول.                                     •
 أسعار الصرف للعمالت األجنبية.   •
 (                                           1الملكية األجنبية.                         )   •
 .المساعدة المقدمة للمنافسين   •

 الرسوم على السلع المستوردة.     (5)                
       (4                                                            ) 

                             قوى التنافس النابعة من ممارسة                                 قوى التنافس النابعة من ممارسة
                                                               

ـــن لـــقـــوة املســــــــــــــــاومــــــة                                ملـــا                        املشرتين لقوة املساومة   وردي
 

ــــــــمــــــــورديــــــــنّ◄ّ قوةّالمشترين:  ◄ ّال :                                            قــــــــوة
 .عدد الموردين المهمين •
 .  عدد المشترين المهمين..                     قوى       مدى توافر بدائل لمنتجات الموردين •
   الصناعة  توافر البدائل لمنتجات.  مدى التنافس                       التمييز أو تكلفة التبديل الخاصة لمنتجات  •

 تكاليف تحول المشتري.. . النابعة                                                الموردين.   
 الخلفي تهديد المشترين والخاص بالتكامل   .              من تهديد  تهديد الموردين والخاص بالتكامل األمامي •
 األمامي. . تهديد الصناعة والخاص بالتكامل  .                المنتجات لتكامل الخلفيتهديد الصناعة والخاص با •
 الكلية مدى مساهمة الصناعة من التكلفةالبديلة      .                       مساهمة الموردين في جودة الخدمة •

 للمشترين.  المرتبطة بمنتجات الصناعة.                                           
 مساهمة الموردين في التكلفة الكلية للصناعة.                            . ربحية المشترين. •
 ( 3) أهمية الصناعة في تحقيق ربح للموردين.                 •
 
 
 

  توافرّالبدائل: ◄                                        
  توافر بدائل قريبة -                               

 تكاليف التبديل ابلنسبة ملستخدم السلعة. -                                    
 تكاليف مصنعي السلعة اجلديدة ومدى تشددهم. -                                    
 لسلعة البديلة.سعر/قيمة ا -                                    

ــةاملصدر: فرحات  ــتـــصاديـ ــة املـــؤسسات االقـ ــرات تنافـــسيـ ــة(، ، غول، مـــؤشـ ــزائريـ ــات اجلـ ــالة املـــؤسسـ ــة )حـ ــتـــصاديـ فـــي ظـــل العـــوملة االقـ
 .79، ص2006 اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،

                                                             

، علوم التسيري، أطروحة دكتوراه يف )حـالة املـؤسسـات اجلـزائريـة( فـي ظـل العـوملة االقـتـصاديـة، تنافـسيـة املـؤسسات االقـتـصاديـةمـؤشـرات ، فرحات غول 1
 .77، ص2006 اجلزائر، جامعة اجلزائر،

 الداخلون اجلدد واحملتملني
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فيما يتعلق حبجم املشاريع اليت تؤلفها نسبة إىل إنتاجها إن عدد املشاريع يف صناعة معينة، أو درجة الرتكز 
الكلي خيتلف عن مدى احتكار السوق اليت متوهنا تلك الصناعة، وقد تضم صناعة ضئيلة الرتكيز، تتألف من عدد 
كبري من املشاريع الصغرية نسبيا عدة احتكارات قوية لسلع معينة، بينما قد تصم صناعة أخرى مشروعني أو ثالثة 

 1تنافس بشدة فيما بينها كما تتنافس منتجاهتا ومنتجات السلع األخرى يف كافة األسواق اليت متوهنا.ت
ليت تساهم يف حتديد جاذبية اثل حمور ومركز القوى وهي مت )املنافسة احلالية(: شدة املنافسة يف الصناعة -1

 ل أساسبة وهي:توجد أربعة عوامالصناعة، ومن بني العوامل املؤثرة يف حتديد درجة شــدة املنافسة 
 .افة للنشاطضحصة التكلفة التابثة إىل إمجايل القيمة امل –منو الصناعة.                 - 
                              التمركز والتوازن بني املنافسني. -مدى عمق متييز املنتج.      - 

فهي قوة تنافسية تتعامل مع السهولة والصعوبة اليت  جدد(: ني)هتديد دخول منافس الداخلني اجلدد هتديد -2
ومن الواضح أنه كلما زادت صعوبة الدخول إىل  ،ميكن أن يواجهها املنافس اجلديد عند بداية العمل يف ذلك اجملال

سني سبعة عوائق تواجه املناف Porterالسوق قلت املنافسة وزادت األرابح احملصلة على املدى البعيد، وقدد حدد 
 2اجلدد يف الدخول إىل السوق وهي:

تصميم، املواصفات الفنية، احلجم : وتتمثل يف خلق شيء فريد واستثنائي، سواء من انحية النوعية، المتييز املنتج-أ
ني اجتاه العالمة التجارية املعروفة والسعر وغريها، وهذا ضروري ألنه يسمح خبلق ظاهرة الوفاء والوالء العايل للمستهلك

غيري عادات الشراء احلالية، تالسوق، مما يتطلب من املنافسني اجلدد بذل جهود صناعية وتسويقية كبرية من أجل  يف
 وكسب والء جديد ملنتجات الشركة.

ى سلم واسع وعريض حىت : واليت جتعل من املنافس اجلديد يتقيد وجمرب على االنطالق علاقتصادايت السلم-ب
 هذا ما يصعب حتقيقه من الوهلة األوىل.يتمكن من تغطية التكاليف، و 

مة، بفعل ما تتطلبه : إن دخول منافس جديد يف السوق حيتاج إىل رؤوس أموال ضخحاجيات رؤوس األموال-جـ
التسويق،  صاريف اإلشهار،معمليات التمويل الكبرية جدا واليت تشمل، هياكل اإلنتاج، املخزون، حقوق الزابئن، 

ات املتواجدة من قبل، عكس وهي تكاليف معقولة إىل حد بعيد ابلنسبة للمؤسسوغريها،  والتطويرالتوزيع والبحوث 
 املؤسسات اليت تريد الدخول إىل القطاع ألول مرة.

: إن دخول منافس جديد يف السوق يثري حتفظا كبريا من قبل املوزعني فيما خيص الدخول إىل قنوات التوزيع-د
ه، اليت تعترب جديدة وابلتايل يتخوفون من عدم إقبال املستهلكني على شراءها، فضال التعامل معه وتوزيع منتجات

على أهنا منتجات إضافية توزع مع املنتجات األخرى، مما يزيد من أعباء وأتعاب املوزعني مع عدم معرفة النتائج 
                                                             

، 1974والنشر، الطبعة األوىل، بريوت، حممد سلمان حسن، التخطيط الصناعي، ترمجة فوائد الدهوي، موفق حسن حممود، دار الطليعة للطباعة  1
 .16ص

، 2015عمان،  عبد الوهاب حفيان، دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املنظمات، دار األايم للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 2
 .55ص
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درة ومسعة هؤالء املوزعني، املستقبلية من جراء التعامل مع منتج غري معروف، اليت قد تكون خسائر تؤثر على ق
ابإلضافة إىل ما سبق فإنه عادة ما جند املؤسسات القوية املوجودة يف السوق تسيطر على قنوات التوزيع وخمتلف و 

التسهيالت اللوجيستيكية، مما جيرب الداخل اجلديد إىل هذا القطاع حتمل تكاليف عالية ابستخدام شبكة التوزيع 
ن قنوات توزيع خاصة به، وهذا ما يتطلب أمواال ضخمة تنعكس سلبا على سعر املنتج احلالية أو العمل على تكوي

 النهائي وقدرته على املنافسة يف السوق.
تحملها املشرتي للمرور من منتج ي: وتتمثل يف تكلفة التغيري احلقيقية أو النفسية اليت البد أن تكلفة التحويل-هـ

 مورد معتاد إىل منتج داخل جديد.
ألخص ابلنسبة للمشرتين : تسمح هذه القوة حبصول املؤسسة على مستوى عال من الوفاء، ابصورة العالمةقوة -و

كل عائقا كبريا لضمان الذين هم أقل حساسية وأقل أتثرا حبجج ودالئل وشعارات الداخلني اجلدد، وهذا ما يش
 جناح الداخل اجلديد إىل السوق.  

ختالف ثالثة عوامل وهي: اب: ختتلف ردود الفعل جتاه املنافس اجلديد قرد فعل املنظمات املوجودة يف السو -ز
 أوضاع السوق، الصناعة، وهيكل املنافسة.

 بناء على هذه العناصر الثالثة فقد أيخذ رد الفعل أحد األشكال التالية:
 .عنيفا يف املواجهة ومؤملا ابلنسبة للمنافس اجلديد 
 اء من خالل التحالف ة أو تغيري قواعد اللعبة يف السوق، سو أييت بصيغة إعادة ترتيب أوضاع املنافس

 ري قوانني اللعبة.ملواجهة قوة املنافس اجلديد وعدم السماح له بتغيوغري ذلك  ندماجسرتاتيجي، اإلاإل
  نعيش ونضع اآلخرين يعيشون أيضا، وهنا تصبح مسألة الدخول إىل السوق ممكنة، كما أن فرص بقاء

 1من الناحية العملية. املنافس اجلديد أكرب
كما أن أي تطوير يف قطاع املنتجات البديلة يعكس يف احلقيقة تدهورا يف قطاع الصناعة احلايل، إذا مل 

 2يتطور بشكل موازي.
 فس الوظيفة للمنتج املعين ابلنسبةعلما أن املنتجات البديلة هي املنتجات اليت تؤدي نهتديد املنتجات البديلة:  -3

هتديدا ابلنسبة للمؤسسة،  ، ولكن برتكيزها على تكنولوجيات خمتلفة، وعليه فإهنا تشكلاملستهلكنيلنفس جمموعة 
وافر حرية االختيار أمام الستبدال ميكن أن يتم يف أي حلظة، وتاوذلك ابألخص يف ظل توافر العوامل التالية: 

ة، مع تغري العالقة نوعية/سعر لعالمة معين املستهلك، وكذلك تعود املستهلك على شراء السلع البديلة أو عدم والئه
 املنتج البديل مقارنة ابملنتج املرجعي أي كونه أفضل نوعية وأقل تكلفة.

                                                             

 .81-80، نفس املرجع السابق، صفرحات غول 1
 .101، ص2008املؤسسة، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، قسنطينة، رحيم حسني، إسرتاتيجية  2
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عزلة كليــة عـن بقية القطاعات  وتبعا ملا بينا آنفا ميكننا الوصول إىل نتيجة وهي أنه ال ميكن ألي قطاع العيش يف
تقاطعة بني منتج القطاع يبا، وترتجم هذه الظاهرة بتواجد مرونة ماليت تعرض منتجات تليب نفس االستعمال تقر 

 جيب أن تتجاوزه املؤسسات واملنتجات البديلة، وابلتايل ميكن القول أبن املنتجات البديلة تفرض سقفا للسعر ال
 ظل العوامل بـديـلة، خاصة يفل املستهلكني إىل استهالك املنتجات الو اليت تنتج املنتج األصلي وإال فسوف يتم حت

ميكن ي األخذ بعني االعتبار اليت املذكورة سابقا، وهذا ما يدفع املؤسسات اليت لديها أبعاد اسرتاتيجية وتفكري عامل
 أن تسببها املنتجات البديلة.

ل الطلب على منتـجـات املؤسسات، إن الزابئن أو املشرتين بصفتهم ميثلون هيك )املشرتين(: قوة مساومة الزابئن -4
عار املنتجات املشرتاة، رفع إهنم يسعون دائما إىل حتقيق بعض املكاسب واملنافع اليت ميكن تلخيصها يف: خفض أسف

ة أكرب قدر ممكن من املساومة نوعيتها ابستمرار، مع العمل على زايدة أوضاع املنافسة بني البائعني، وكذلك ممارس
 معهم.

الزابئن أمام املوردين، فسوف يكون إبمكاهنــــم التأثــري على  نستنتج أبنه من خالل القوة التفاوضية هلؤالء
مردودية املنتجني وتقييدهم أكثر وجعلهم يلتزمون بضمان حتقيق أكرب املنافع للمستهلك، فضال على إجبارهم تقدمي 

يت تطرقت خدمات واسعة للزبون وشروط دفع وتسديد متميزة ومناسبة هلم، ومن خالل خمتلف األفكار والدراسات ال
إىل مدى أتثري املشرتين وقوهتم التفاوضية ومساومتهم، يتضح جليا أبهنا مرتبطة ابلعديد من الشروط، واليت تزيد أو 
تنقص من قوة املشرتين يف تعاملهم مع املؤسسات املنتجة، وعادة ما تتمثل هذه الشروط اليت ترتبط هبا سلطة 

 1املشرتين يف العناصر التالية:
  ة مقارنة برقم أعمال الشركة كرب حجم مشرتايت هؤالء العمالء أو تركز جمموعة الزابئن بشرائها كميات معترب

ملقدم للحصول على احيث تستفيد من تطبيق سياسة الشراء   Kanart,Scars,Wal)البائع(، وهذا ما تفعله شركة 
 خصم يف الكمية، وحتقيق مزااي أخرى.

 سهولة، وهذا ما يدعم قوهتم ب، وابلتايل قدرة الزابئن على إجياد موردين آخرين عدم أو قلة متايز املنتجات
هم وعدم منحهم تسهيالت التفاوضية، ألنه إبمكاهنم التحول إىل مورد آخر يف حالة عدم استجابة املورد لشروط

 وضماانت. 
 /اخلدمات. ارتفاع درجة حساسية الطلب للتغيري يف أسعار السلع 
 يفرض شروطه على  تقوم ابلبيع املباشر للمستهلك، حيث أن هذا األخري قداليت ت وجود بعض الشركا

 هذه  الشركات.
 /ة ابلطلب، السعر احلقيقي اخلدمة، أي على دراية اتم حيازة الزبون على كل املعلومات املتعلقة ابلسلعة

 للسوق وحىت التكاليف اليت حتملها املورد.
                                                             

 .82، نفس املرجع السابق، صفرحات غول 1
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 تلف ابختالف السلعة واليت تعطي القوة التفاوضية للمؤسسة ختأبن هذه الشروط املذكور  إذانستنتج 
وعليه فإن  ،ملة جتاه الصناعجتارة اجلملة، وجتارة اجل كما أهنا ختتلف من جتارة التجزئة/  صناعية(، )استهالكية/

وكذلك  قسام السوقية املناسبة،املؤسسة وبفعل هذه التأثريات اليت ميكن أن تنجم من جراء سوء اختيار الزابئن واأل
ة، فهنا يتوجب على املؤسسة عدم حتقيق حاجياته ورغباته بصفة كاملة وخاصة يف ظل كثافة الصناعة وشراسة املنافس

ون ابلنفع والفائدة على سرتاتيجي وذلك ابختيار الزابئن الذين يعودالسعي جاهدة إىل حسن اختيار القرار اإل
 املؤسسة، حىت تتمكن من خالل تلك العملية حتسني وضعيتها التنافسية.

وأتيت قوة مساومة مموين املؤسسة ابلـمواد األوليـة وخمتلـف املستـلزمات املستخدمة يف  قوة مساومة املوردين: -5
الء رفع سعر منتجاهتم، خفض مستوى اجلودة أو احلد من الكميات املباعة لزابئن معينني، اإلنتاج، من إمكانية هؤ 

 1وهذا دون اخلوف من فقدان حصته السوقية ومكانته يف هيكل الصناعة ومن دون فقدان عمالئه.
ل ملؤسسات اليت تتعامانستنتج من ذلك أبن املوردين األقوايء يؤثرون على مردودية نشاط زابئنهم، أي 

القيود مثل اخنفاض  الزايدات يف األسعار وغريها من ءمعهم، خاصة يف حالة عدم إمكانية املؤسسات نقل عب
نخفض حصتها السوقية وقدرهتا كله يعود ابلسلب على املؤسسة اليت ستخسر زابئنها وت  اجلودة إىل املستهلكني، وهذا

ة إىل أن هناك جمموعة من البد من اإلشار ف ،ستنخفضعلى املنافسة، وبصفة عامة ميكن القول أبن رحبية الصناعة 
 مخسة عناصر وهي: الشروط تعطي أكثر قوة وأكثر ضمان للمساومة من قبل املوردين واليت خلصها بورتر يف

فسة احلرة وعليه التأثري يف أرابح للتصرف يف األسعار تزداد كلما كان بعيدا عن آاثر املنا )املورد( إن قوة اجملهز -
 ين الصناعيني.املشرت 

 جها.تقل قوة تصرف اجملهز لرفع السعر يف حالة املنظمة املشرتية حتتكر السوق يف إنتا -
اد بديلة بتكلفة معقولة، ترتفع قوته التصرفية يف حالة كون املشرتي عميل غري مهم، وتقل إذا كانت هناك مو  -

 . وتكون قوة املساومة يف حدها األقصى عندما ال توجد مواد بديلة
إلمتــــــدادات األمامية لصناعته، اتتعاظم قوة املساومة إذا استطاع حتقيق تكامل إما مبعىن الشراء أو السيطرة على  -
 زئة.على سبيل املثال عندما تشرتي مصانع األحذية متاجر بيع اجلملة أو حمالت بيع التجف
ي أن حيقق تكامل خلفي ه إذا استطاع املشرت إن هتديد اجملهز يف الفقرة السابقة ميكن أن يوازن أو يعوض عن-

 هيز.لصناعته، مثل شراء مصانع األحذية لشركة دابغة اجللود، أو السيطرة على مصادر التج
نالحظ من خالل ما سبق أبن املورد من جهته كذلك يسعى جاهدا إىل رفع قدرته التفاوضية اليت تسمح 

يعرفها السوق لفرض شروطه، خاصة يف ظل عدم وجود منافسة  له بتعظيم أرابحه واالستفادة من التطورات اليت
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حادة ومنتجات بديلة، وهذا ما يصعب من مهام املؤسسات اإلنتاجية، ألهنا تصبح تتحمل تكاليف إضافية مرتفعة 
 1وابلتايل اخنفاض أرابحها بفعل رفع األسعار، اليت تؤثر على الطلب والقدرة الشرائية للمستهلك.

مسة السابقة منوذج "القوى التنافسية اخلمس"، ويظهر الشكل السابق أنه حتليل العوامل اخلويطلق على 
ميكن متثيل اهليكل العام لصناعة ما بواسطة مخس أطراف رئيسيني وهم: املنافسون، املشرتون، املوردون، السلع 

اخلمس(، والعوامل الكامنة وراء القوى  ن اجلدد يف السوق، وأيضا العالقات املتداخلة بينهم )القوىو البديلة، والداخل
 2اخلمس واليت تساعد يف تقدير مدى جاذبية الصناعة.

 التنافسية. امليزةاملطلب الثاين: ماهية 
 مث إىل  1939Chamberlin التنافسية يرجع إىل للميزة األساسي املفهوم أن يظهر التسيري أدبياتمبراجعة 

1959 Selznick وصف  حني هذا املفهوم يف تطور حصل مث ابلقدرة، امليزة ربط الذيchandel  و Hoferامليزة 
من  كل وضع مث املوارد، ختصيص خالل من مقابل منافسيها املؤسسة تطوره الذي الفريد الوضع أبهنا التنافسية

Day 1984    و Porter 1985 هدف تعد أهنا اعتربا حيث التنافسية، يل من الصياغة املفاهيمية للميزةااجليل الت 
 3اإلسرتاتيجية.

 .التنافسية امليزة مفهوم -أوال
يشغل مفهوم امليزة التنافسية حيزا ومكانة مهمة يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية، فهي متثل العنصر االسرتاتيجي 

 التنافسية الضغوط وتؤدي 4احلرج الذي بقدم فرصة جوهرية لكي حتقق املنظمة رحبية متواصلة ابملقارنة مع منافسيها،
 التنافسية امليزة والبحث عن حتقيق 5التكاليف، على والرقابة واإلنتاجية املرونة من مزيد أجل مة إىل السعي منظابملن

 عن متميز ومنتج أقل نفقة ذات خدمة وأ سلعة تقدمي على املؤسسة قدرة عن بورتر )عبارة يرى اليت هي كما
 من جمموعة"هي فيعرفها أبهنا  Hugues. Silvestreأما  ) القدرة هبذه اإلحتفاظ إمكانية مع األسواق يف نظريه

 أن يرى حيث "منافسيها مع ابملقارنة للمؤسسة التميز تضمن واليت السوق، يف القيمة وذات املدركة العناصر،
 على للحصول مثنا دفعه ما تفوق أو أن تعادل جيب اليت للقيمة الزبون إبدراك يقرتن مل ما كايف غري لوحده التفرد
 من خالهلا ميكن اليت الوسائل إىل يتطرقا مل أهنما التعريفني هذين على املالحظ املنتجات، لكن أو اخلدمات تلك
 بتصميم الوظائف املرتبطة جمموعة من أتنش اليت امليزة تلك "أهنا إىل البعض يذهب لذلك .6التنافسية امليزة بناء
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 من جمموعة إستخدام نتيجة"من منافسيها  أفضل بطريقة أدائها يتم واليت املؤسسة منتجات وتطوير وتصنيع
 Faheyحسب  األمر يتطلب وإمنا والثاين، األول التعريفني تغليط هذا معىن ليس أو التكنولوجيا، لكن املهارات

 وهي التنافسية وامليزة "منافسيها من أفضل بصورة املؤسسة تنجزه ما "وهي املميزة املقدرة نسميه ما بني نفرق أن
 فإنه التنافسية وامليزة املميزة املقدرة بني العالقة فهم وألجل، "الزابئن نظر وجهة من منتوجها أو املؤسسة مييز ما"

 التاليني: إىل املدخلني التطرق من البد
 ميكن اليت ابلطريقة نوطم مقدرة مميزة أي حيازة أن على املدخل هذا يقوم :اخلارج إىل الداخل من مدخل -1

 املال رأس زايدة يف نائيةإستث مقدرة املؤسسة ذات كانت فإذا تنافسية، ميزة إىل األخرية هذه حتويل خالهلا من
 .ما تنافسية على ميزة احملافظة أو توليد يف تستخدمه أن فعليها

 مثال( الزبون ملؤسسة )خدمةاهبا  ترغب اليت التنافسية املزااي حتديد بعد أي :الداخل إىل اخلارج من مدخل -2
 .لتحقيقها املطلوبة املميزة املقدرات حتديد يتم

 لوحدها املوارد لىعابإلعتماد  تنافسية ميزة حتقيق ميكن ال حيث العنصرين بني تكامل فهناك مث ومن
 على اإلعتماد ميكن ال أنه املناسب، كما ويف الوقت األفضل، اجملال يف وتوظيفها إلستخدامها الكفاءة توفر دون

 :أييت مبا يةالتنافس امليزة وصف ميكن العموم وعلى، املوارد إىل اإلفتقار ظل يف لوحدها الكفاءة
 .1مطلقة وليست ابملقارنة تتحقق أي نسبية أهنا- 
 .املنافسني على واألفضلية التفوق حتقيق إىل تؤدي أهنا -
 .املؤسسة داخل من تنبع أهنا-
 .ألنشطتها املؤسسة أداء كفاءة يف تنعكس أهنا-
 .الشراء على وحتفزهم املستهلكني يف التأثري إىل تؤدي أهنا-
 .طويلة ملدة تتحقق أهنا-
 كما ميكن التطرق للميزة التنافسية من وجهة نظر كلية أو جزئية كما أييت:-3
ستوى يف أوائل الثمانينات من أي على مستوى الدولة وقد ظهر االهتمام هبذا امل املفهوم على املستوى الكلي: -أ

ريكية وما صاحب ذلك من قبل االقتصاديني على إثر العجز الذي شهده امليزان التجاري للوالايت املتحدة األم
 االقتصار على التعاريف التالية: ر ميكنتزايد ملديونيتها اخلارجية واحتدام املنافسة األجنبية يف أسواقها ومن هذا املنظو 

ة ما على حتقيق معدل مرتفع يعرف تقرير التنافسية العاملية تنافسية الدولة على أهنا تعين مدى مقدرة دول -
ى أن القدرة التنافسية هي اليت لنمو حصة الفرد من الدخل احمللي ويؤكد هذا التقرير الصادر عن املنتدى العاملي عل

 اهليكلية لكل اقتصاد وطين.تعكس الصفات 
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ولة ما تعكس يف احلقيقة ليبني أن تنافسية د (OECD)وأييت تعريف املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية  -
ظ فيه على املداخيل احلقيقية الدرجة اليت ميكن وفقها إنتاج السلع واخلدمات املوجهة لألسواق الدولية حبيث حتاف

  .ى الطويل، على أن يكون ذلك وفق سوق حرة وعادلةملواطنيها وتوسع فيها على املد
رى أن ل فهي تأشهر التعاريف يف هذا اجملامن  ( Laura D 'andréaTyson )ويعد التعريف الذي قدمته  -

ة بشكل يتمتع فيه مواطنو الدولة تنافسية الدولة تعكس القدرة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار املنافس
يت تناولت التنافسية على وميكن اإلشارة عموما إىل أن التعاريف ال ،ستوى معيشة يتطور بشكل مستمراملعنية مب

اه الضيق على تعريف التنافسية املستوى الكلي انقسمت يف معظمها إىل اجتاهني، ركز االجتاه األول منهما وهو االجت
اعا والذي اعتمد يف تعريفه ثر اتسأكستناد إىل متغريات اقتصادية قصرية األجل؛ يف حني كان االجتاه الثاين ابإل

 للتنافس على املتغريات اهليكلية متوسطة وطويلة األجل.
ون على أن مستوى املؤسسة هو وفقا هلذا املنظور جند أن اغلب الباحثني يتفق املفهوم من املنظور اجلزئي: –ب 
ملؤسسات وليست ن ا، يرون أبKrugmanو   Porterهنم كما يقول كل من أل ،نسب لتطبيق مفهوم التنافسيةاأل

 الدول هي اليت تتنافس فيما بينها، ووفقا لذلك ميكن استعراض التعاريف التالية :
قدورها االحتفاظ مبستوى ذا ما كان مبإأن امليزة التنافسية ملؤسسة ما ميكن أن تتحقق  ( McFetridge )يرى  -

دون أن يكون ذلك على  خنفاض يف التكاليف وارتفاع يف احلصة السوقيةإمرتفع من اإلنتاجية واألرابح مقابل 
  .حساب األرابح

فها علي السلمي على أهنا "جمموعة املهارات والتكنولوجيات والقدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها ويعر  -
ز واالختالف التمي أتكيد حالة منوإنتاج قيم ومنافع أعلى مما حيققه املنافسون؛  1تحقيق أمرين أساسيني:واستثمارها ل

 ."بني املنظمة ومنافسيها
ؤسسة ما أن ختلقها لزابئنها مفريى أن "امليزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة اليت ابستطاعة  M.Porterأما 

قدمي منافع متفردة يف املنتج ابلنسبة ألسعار املنافسني مبنافع مساوية، أو بتقل أحبيث ميكن أن أتخذ شكل أسعار 
                                 .                                            "تعوض بشكل واسع الزايدة يف السعر

دية أهنا أتت لتعكس إن املالحظ على العديد من الدراسات اليت جاءت لتفسر تنافسية املؤسسة االقتصا
الرحبية  والتميز ومسامهة املؤسسة يف النمو املتواصل وكذا مدى مسامهتها يف التجارة الدولية  :أربعة معايري أساسية هي

حبسب احلصة السوقية احملصلة؛ وعلى هذا األساس جاءت التعاريف لتعكس واحدا أو اثنني من هذه املعايري األربعة، 
ن هذه التعاريف ال ختتلف يف عمومها إال من حيث ذكرها أو إغفاهلا لبعض االنعكاسات املرتتبة إأو بعبارة أخرى ف

هنا "ذلك املفهوم االسرتاتيجي الديناميكي الذي يعكس الوضع أعلى امليزة التنافسية واليت ميكن أن نعرفها على 
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ختلقه من قيمة لعمالئها حبيث ميكن أن  التنافسي النسيب املريح واملستمر ملؤسسة ما إزاء منافسيها من خالل ما
 1كثر متيزا أو حصة سوقية مرتفعة".أقل تكلفة أو أيتجلى يف شكل تقدمي منتجات 

مقارنة  للمؤسسة امميز  تنافسيا وضعا يعكس اسرتاتيجي مفهوم هي التنافسية امليزة أن القول وميكن
كل  ويف نافسني،امل من أقل أبسعار أو عالية جودة ذات منتجات تقدمي خالل من ذلك مبنافسيها، ويتجلى

 متميزا شامال أداء ةاملؤسس تضمن ولكي املنافسني، سلع عن متفردة أو مضافة قيمة للزبون تقدم هي األحوال
 متثل واليت موارد متميزة متالكا عليها رحبيتها وتعظيم السوقية حصتها وزايدة الزابئن والء هلا يضمن عملياهتا لكل

 .املعرفة إقتصاد ظل يف أمهها اإلسرتتيجية والكفاءات املعارف
 التنافسية:  امليزة فعالية شروط اثنيا:

  تكون: أن جيب فعالة التنافسية امليزة تكون حىت
 .املنافسني على والتفوق األسبقية متنح أي حامسة -
 .املنافسني تقليد من خصوصا عنها الدفاع ممكن -
 .الزمن خالل إستمرارها إمكانية أي مستمرة -

 احلسم شرط حيث مقرون ابآلخر منها شرط كل ألن التنافسية امليزة صالبة الثالثة الشروط هذه وتضمن
 .2إمكانية الدفاع بشرط مرتبط األخري وهذا اإلستمرار، بشرط مرتبط

  :التنافسية امليزة اثلثا: خصائص
 املؤسسة قبل من تستخدم أن ميكن اليت خصائصها، خالل من التنافسية للميزة األوضح املفهوم يظهر

 :يه اخلصائص وهذه التنافسية، ميزهتا لتقييم
 .الزبون وحاجات رغبات من تشتق -
 .األعمال جناح يف األهم املسامهة تقدم -
 .البيئة يف والفرص املؤسسة موارد بني الفريدة املالءمة تقدم -
 .املنافسني قبل من التقليد وصعبة األمد طويلة -
 .الالحقة للتحسينات قاعدة تقدم -
 .املؤسسة لكل والتحفيز التوجيه تقدم -

 :أبهنا التنافسية امليزة وصفت فقد ذلك إىل وابإلضافة
 .املنافسني على واألفضلية التفوق حتقيق إىل تؤدي -
 .هلا قيمة وحتقق املؤسسة داخل من تنبع -
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 .كليهما أو للعمالء تقدم ما يف أو أنشطتها ويف املؤسسة أداء كفاءة يف تنعكس -
 .املؤسسة تقدم فيما ليةاألفض إدراكهم خالل من الشراء على وحتفيزهم العمالء يف التأثري إىل تؤدي أن جيب -
 .وجتديدها تطويرها يتم عندما بسرعة تزول وال طويلة ملدة تتحقق -

عن املزااي  احلديث ندع مفهومها يتوضح أن جيب واليت األمهية ذات األمور من :التنافسية الضرورة -رابعا
 أجل من علومات اإلسرتاتيجيةامل نظم استخدام منها يقصد واليت التنافسية، ابلضرورة يعرف ما وهو أال لتنافسية،ا

 املصارف، قطاع يف وضوحب هذا األمر مالحظة ونستطيع، املنافسة إطار يف البقاء وضمان املنافسني بركب اللحاق
 بعد أما تنافسية، ةميز  الوقت ذلك يف ظهورها أعدت بداية يف اآليل الصرف مكائن استخدمت عندما أهنا حيث

 من الحق وقت يف استخدمتها اليت لتلك املصارف ابلنسبة تنافسية ضرورة تعد أصبحت استخدامها أن اتسع
 .منذ ظهورها استخدمتها اليت املصارف بركب تلحق أن أجل

 من أجل املبدعة املعلومات تكنولوجيا استخدام تعين املعلومات نظم على املعتمدة التنافسية امليزة وابلتايل
 واللحاق تقليد املنافسني أجل من املعلومات تكنولوجيا استخدام فتعين التنافسية الضرورة أما املنافسني على التقدم

ترغب  اليت املخاطرة مقدار يف األساسي الفرق يكمن حيث جدا، مهم املصطلحني بني إذن بركبهم، فالتمييز
 خماطرة كبرية ذلك فقاتر  قد تنافسية ميزة كسب أجل من املعلومات نظم استخدام فعند حتملها، يف املؤسسة

 تقلد أن املؤسسة به يقصد التنافسية للضرورة املعلومات نظم تطبيق أخرى جهة ومن النظام، ينجح ال عندما
 عن تبحث أن املؤسسات على يتوجب املنافسة، وابلتايل املؤسسة تقليد لغرض أخرى مؤسسة طورته الذي النظام
 األوان، فوات بعد إال له تنتبه ومل األمر هذا أغفلت إذا التنافسي، لكن مركزها يف تفوقا حتقق لكي التنافسية، امليزة
 أخرى ملؤسسات تنافسية مزااي األمر حقيقة يف هي واليت الضرورة التنافسية، حتقيق أجل من تسعى سوف فإهنا
 على تقدما هلا حيقق ال املكسب هذا أن إال املؤسسات، ركب تبقى ضمن أن هبدف بتقليدها املؤسسة تقوم

 1 .دائرهتا ضمن جيعلها تبقى مناإو  املنافسة املؤسسات
 خصوصاوأحجامها  ميثل امتالك امليزة التنافسية هدفا إسرتاتيجيا تسعى مجيع املؤسسات ابختالف أنواعهاو 

مثل اجلودة، أو  املتوسطة والصغرية منها، لتحقيقه يف ظل التحدايت التنافسية الشديدة للمناخ االقتصادي احلايل،
والتكنولوجية هبدف إنتاج  السعر املنخفض، فهي إذن حنو السعي الدائم الستغالل املوارد املالية، واملادية، والبشرية،

 .2لتايل التميز عن املنافسنيقيمة للمستهلكني تليب احتياجاهتم، واب
 
 

                                                             

1 http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/305/_-_-_-_._-_.pdf, 02/10/2016, 09 :00 

 (84، ص2015-2014خيضر بسكرة، السنة اجلامعية  حممد مساح صوحل، حماضرات يف اقتصاد املؤسسة، جامعة) 
ر يف ظل االنفتاح االقتصادي اجلديد، اجمللة اجلزائرية سليمة غدير أمحد، عيسى هبدي، تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية يف اجلزائ 2 

 .19، ص2015/ ديسمرب  03عدد  –للتنمية اإلقتصادية 
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 سرتاتيجية كاستجابة لتحقيق امليزة التنافسيةاإل (:13)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .81، ص1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية، املصدر: 
  التنافسية امليزة لبناء العامة سساملصادر واألاملطلب الثالث: 

العميل  حلاجات االستجابة التجديد، اجلودة، الكفاءة، نذكر التنافسية امليزة لبناء العامة األسس من
 أو أو املنتجات فيه تنشط الذي اجملال عن النظر بغض األسس هذه تتبىن أن مؤسسة ألي وميكن واملعرفة

 .تقدمها اليت اخلدمات
  مصادر امليزة التنافسية: -أوال

 تتمثل مقومات امليزة التنافسية ابألساس فيما أييت:
املهارات املتميزة )كاملعرفة الفنية، القدرات والذكاء( واملوارد  هناك مصدرين أساسيني للميزة التنافسية يتمثالن يف 

ن حماوالت تفسري امليزة التنافسية للكثري من املؤسسات بينت وأ ،(وغريها املتميزة )كاملوارد املالية، طاقة إنتاجية ممتازة

 اإلمكاانت الداخلية: 

 جوانب القوة 

 جوانب الضعف

 السرتاتيجيةا

 

 هيكل الصناعة: 

 الفرص

 التهديدات

 

 ميزة تنافسية

 

 

 موقع تنافسي قوي

 

 التوافق
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املؤسسات على استغالل  أن مصدرها ال يرتبط ابلتموقع اجليد يف مواجهة ظروف البيئة اخلارجية بل بقدرة تلك
  مواردها الداخلية، اليت تعد الكفاءات واملعرفة واجلودة أحد عناصرها األساسية.

 النهائية التالية: وميكن من خالل توفري هذين املصدرين واستغالهلما بفاعلية احلصول على املصادر
ملدخالت املستخدمة إلنتاج مثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية اتتجسد الكفاءة يف االستغالل األ الكفاءة: -1

دل كفاءة املؤسسة كلما خمرجات حمددة، ابعتبار املؤسسة أداة لتحويل املدخالت إىل خمرجات، فكلما ارتفع مع
فاءة ذا كانت تستحوذ على كإقلت املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة، فاملؤسسة تتميز تكاليفها ابالخنفاض 

 إنتاجية عالية مقارنة مبنافسيها، مما يسمح هلا ببناء مزااي تنافسية. 
تلبية رغبات املستهلكني واحلرص نتيجة للتغريات السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام املؤسسات باجلودة:  -2

هتمام األول له والقيمة على رضاهم إذ مل يعد السعر العامل احملرك لسلوك املستهلك، بل أصبحت اجلودة هي اال
فسة أن تصنع منتجات ذات اليت يسعى للحصول عليها، هذا ما أوجب على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء يف املنا

 . جودة عالية
تعد األصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط املؤسسة يف البيئة التنافسية املرتكزة على املعلومات املعرفة:  -3

لقد زاد اهتمام تلك املؤسسات املعتمدة على األصول الفكرية القابلة للقياس كاملعرفة، ابعتبارها شرطا واملعرفة، ف
أساسيا ضمن سياساهتا االستثمارية، كما أصبح قياس القيمة احلقيقة للمعرفة أمرا ضروراي للمؤسسات ذات املعامالت 

فاملؤسسات الناجحة هي اليت تستثمر فيما تعرفه، حبيث  ،اخلاصة، وبراءات االخرتاع، والعالمات التجارية املتميزة
تنقل تلك املعرفة عرب قنواهتا التنظيمية لالستفادة منها يف عمليات إنتاج السلع واخلدمات أو يف تطوير اهلياكل 

 1والوظائف والعمليات.
ملنجزة بطريقة تسمح أن تكون احفظ )ختزين( األنشطة ، و يف توثيق املعرفة تثمني تمثلي :ة وتقييمهاتثمني املعرف

ها، عادة إنتاجا واستغالهلا وإها من خالل نشرهميكن تثمينليها، و طالع عدها من يريد االجيمتاحة للجميع، املعرفة 
 ربامجكة أساليب  خالل عد عارف املؤسسة تكون منمإن القدرة على تثمني ف ،معارف جديدة ومتطورة وإيداع

اجعة الدائمة للمعلومات املخزنة القيام بعملية املر بينها يتمثل تقييم املعرفة يف  (d’information logiciels) املعلومات
 .  أجل تدعيمها مبعلومات جديدة أو إثرائهامن 

تتوفر  املؤسسات اليتمن  دها كثريممتميزة تعت تسيرييةلتشكيل منهجية  املعرفة تسيري تبلورت مفاهيملقد   
 :ة فيما يلييوتتمثل هذه املنهج املؤسسة تحقيق أهداف، واليت تسمح بثروات معرفيةهبا 
 ؛خارجية صادر داخلية أومالرصد املنتظم واملستمر للرصيد املعريف واملدخالت املعرفية املتجددة سواء من   -
 ؛والتقنية املتميزة ،يةالعلم واملستوايت ،املتميزة مع املؤسساتتقومي مستوى املعرفة املتاح ابملقارنة   -

                                                             

للمؤسسة االقتصادية، امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة اجلديدة  سعيدي وصاف، مساليل حيضيه، حنو تسيري اسرتاتيجي للمعرفة وامليزة التنافسية 1
 .36، ص2005والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصادايت، جامعة حممد خيضر بسكرة، نوفمرب 
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 ؛األفضل املؤسساتو  ،عن املنافسني املؤسسةحصر الفجوة املعرفية اليت تفصل   -
 ؛ملعرفة التنظيمية وحتديثهاومتابعة جتديد ا ،وتطوير وسد الفجوة املعرفية ،التخطيط لتنمية الرصيد املعريف  -
وأمناط التنظيم  ،العمل تطوير أساليب، و ومنتجاهتا املؤسسةاستثمار املعرفة املتاحة بتوظيفها يف عمليات   -

 ؛ملعرفة التنظيمية املتجددةاخلق ما ترشد إليه التنافسي، إضافة إىل أطراف املناخ املؤسسة ومع والعالقات داخل 
 ؛واعد اختاذ القراراتقوتضمينها يف  ،وخطط املؤسسة ،اسرتاجتيات، و إدماج املعرفة التنظيمية يف سياسات  -
 1.واستثمار التفوق املعريف يف حتقيق قيمة مضافة أعلى ،شاد ابحلصيلة املعرفية املتجددةاالسرت   -
 يف نشاط دجدي شيء إدراج عن يبحث عملي، تصور هو (Innovation)االبتكار  أو التجديد :التجديد -4

 قبل، منوفة معر  مبادئ العمل يف تضع جديدة طرق عن ببساطة أو جديد اكتشاف عن ينتج أن وميكن ما،
 إىل التوصل كار بوصفهمااالبت أدبيات يف الغالب يف كمرتادفني واالبتكار االخرتاع مصطلحي يستخدم ما وكثريا
 التمييز يتم أخرى االتحيف  بينما ابلتكنولوجيا، ذلك يرتبط ما وعادة اجلديد املنتج إىل مث ومن جديدة فكرة

 يعين االبتكار أن حني يف ترتبط ابلتكنولوجيا ابلكامل جديدة فكرة إىل التوصل إىل االخرتاع يشري حيث بينهما
 بني منيز أخرى جهة جديد، من لتأيت بشيء اجلديدة األفكار عمل إعادة أو تشكيل إعادة بوصفه التجديد
 يف تصوري طابع خذأي أي أنه جديدة أفكارا تولد بطرق معلومات جبمع األول يسمح حيث واالبتكار اإلبداع

 إىل األفكار بتحويل بيقياتط طابعا ملموسا أيخذ فهو وابلتايل األفكار هلذه الفعلي التجسيد هو الثاين أن حني
 منتجات.

 اإلدارة ونظم اإلنتاج ياتوعمل املنتجات أنواع على يطرأ تقدم كل يعين "فاالبتكار ابملؤسسة يتعلق وفيما
 أن ميكن الناجحة لتجديدا عمليات أن القول وميكن" املؤسسة تعتمدها اليت واالسرتاتيجيات التنظيمية واهلياكل
 .منافسوها إليه يفتقر ومتفردا جديدا شيئا متنح املؤسسة ألهنا التنافسية للميزة رئيسيا مصدرا تشكل

 يف االستغالل اءةالكف تتجسد جهة فمن مفاهيم عدة هلا توأعطي جوانب عدة من للكفاءة ينظر الكفاءة:-5
 كفاءة معدل لما ارتفعوك حمددة، خمرجات إلنتاج املستخدمة املدخالت بكمية وتقاس املتاحة، للموارد األمثل

 مما ابملنافسني مقارنة تنخفض التكاليف وعندها معينة، خمرجات إلنتاج املطلوبة املدخالت قلت كلما املؤسسة
 على والقدرة املؤسسة توىمس على واسع النطاق التزاما يقتضي الكفاءة حتقيق أن إال تنافسية، ميزة ببناء يسمح
 .املختلفة الوظائف بني وثيق تعاون حتقيق
 إنتاجية عنصر زادت فكلما ،تكلفتها وهيكل املؤسسة لكفاءة الرئيسية احملددات أهم أحد العاملني إنتاجية وتعترب
 :من خالل ذلكو  العمل عنصر إنتاجية زايدة املؤسسة على لذلك املنتجة، الوحدة تكلفة اخنفضت العمل

 عالية مقارنة كفاءة قحتق عالية مبهارات يتمتعون أفراد توظيف تستطيع اليت فاملؤسسة العاملني: تدريب-أ
 :بـ نهم القيامميك العالية املهارات ذوي األفراد ألن الكفاءة، منخفضي أفرادا توظف اليت ابملؤسسة

                                                             

 .47-46صص ، مرجع سبق ذكرهسعيدي وصاف، مساليل حيضيه،  1
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 والتلف األخطاء تقليل ومدى العمل نوعية احرتام. 
 العمل جداول حتقيق يف املطلوبة السرعة. 
 املطلوب األداء ومستوى العمل بكمية االلتزام. 
 األعمال أداء يف الوفر وزايدة التكلفة خفض. 

 القرارات ابختاذ بعض خمولني املوظفني من جمموعة يف تتمثل نسبيا، حديثة ظاهرة هي  :الذاتية اإلدارة فرق- ب
زايدة  أو املكافآت، ابالستخدام وختصيص تتعلق وبصالحيات اإلشراف من بقليل ويعملون عملهم ختص اليت

 يضم حيث عادة، املشرفون هبا يقوم اليت من اإلجراءات وغريها اخلدمة إهناء أو االنضباطية، اإلجراءات أو الراتب
 املهام الفريق أعضاء كل يتعلم كامل منتج إنتاج يتولون موظف، مخسة عشر إىل مخسة ما بني النموذجي الفريق
ابملرونة،  يتميز فريق عمل إىل ذلك ويؤدي ألخرى، وظيفة من بينهم فيما الوظائف ويتناوبون على العالقة ذات

 العمل تنظيم إدارية مثل وواجبات مبهام أيضا ويقومون البعض، بعضهم غياب تعويض الفريق أعضاء ويستطيع
 الكربى املسؤوليات وحتمل جدد،1أعضاء وتعيني واستخدام ابخلامات اخلاصة الطلبات واعداد اإلجازات، وجدولة

 أكثر العملية وتكون واملشرفني، املراقبني عن نتيجة االستغناء النفقات يف وتوفري املنتج جودة زايدة إىل يؤدي مما
 .املرن التصنيع وتقنية الذاتية فرق اإلدارة بني مزاوجة هناك كان إذا فعالية

اجليد،  التدريب أو اإلعداد بببس العمل يف والراغبة القادرة البشرية املوارد متتلك اليت املؤسسة تبقى لذلك
 مجلة ابستمرار بسبب تتغري اليت العمل بيئة يف والتطور البقاء للمؤسسة تضمن األجل طويلة تنافسية مبيزة تتمتع

 .السوق يف حصة أكرب على للسيطرة املنافسة بينها من التحدايت من
وفنية،  وانسانية فكرية تمهارا من ميلكه وما البشري، العنصر مصدرها تنافسية ميزة هلا اليت املؤسسة إن

 :اآليت حتقق أن تستطيع
 وتنفيذه القرار صناعة جناح ضمان.  
 اإلنتاجية العمليات وفعالية كفاءة.  
 األعمال بيئة يف واملتوقعة احلالية والتهديدات الفرص حتليل دقة.  
 التكنولوجي التطور مع التكنولوجي والتفاعل التكيف. 

عن  عبارة هي واليت ةالبشري املوارد كفاءات يف أخرى جهة من تتمثل الكفاءة أن القول ميكن وابلتايل
 متطلبات الوظيفة ضمن مكيف ديناميكي تنسيق يف تتجمع اليت والسلوكية والعملية النظرية املعارف من توليفة

 .التنافسية ميزهتا يدعم بشكل واملؤسسة
 

                                                             

1 http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/305/_-_-_-_._-_.pdf, 02/10/2016, 09 :00 

 (90-89مساح صوحل، حماضرات يف اقتصاد املؤسسة، نفس املرجع السابق، ص) 
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 التنافسية:  امليزة حياة دورة -اثنيا
 مواجهة املؤسسات يف ةامليز  تلك على احملافظة للمؤسسة أمكن إذا االستمرارية مسة التنافسية للميزة يتحقق

 يف ذلك ويتم متثيل حياة، ةدور  التنافسية للميزة فإن املنتجات حياة لدورة ابلنسبة احلال هو فمثلما املنافسة،
 :التايل الشكل

 : دورة حياة امليزة التنافسية(14)الشكل رقم 

 
 .86، ص1998كتاب، االسكندرية، نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز االسكندرية للاملصدر: 

 :يف التنافسية امليزة حياة دورة مراحل وتتمثل
 من الكثري حتتاج لكوهنا تنافسيةال للميزة املنشئة للمؤسسة ابلنسبة املرحل أطول تعد وهي :التقدمي مرحلة 

 يعزى حيث فأكثر أكثر انتشار لزمنا مرور مع التنافسية امليزة وتعرف ،واملايل املادي البشري، واالستعداد التفكري
 .الزابئن من يدامتز  عدد قبل من به حتضي الذي القبول إىل ذلك
 يركزون بدؤوا املنافسني أن رابعتبا االنتشار، حيث من نسبياا استقرار  هنا امليزة تعرف :التبين مرحلة 

 .ميكن ما أقصى هنا الوفورات وتكون عليها
 ميزة بتقليد قاموا املنافسني لكون الركود، إىل فشيئا شيئا وتتجه امليزة حجم : يرتاجعالتقليد مرحلة 

 .1الوفورات يف اخنفاض مثة ومن عليهم، أسبقيتها تراجع وابلتايل املؤسسة،
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 على جديدة إنشاء ميزة أو عسري بشكل وتطويرها احلالية امليزة حتسني ضرورة هنا أتيت: الضرورة مرحلة 
 جديدة، ميزة على احلصول أو التحسني من املؤسسة تتمكن مل ذاوإ احلالية، امليزة أسس عن متاما ختتلف أسس
 .دمن جدي التنافس إىل العودة الصعوبة من يكون وعندها متاما أسبقيتها تفقد فإهنا

حياة  دورة بتتبع مطالبة فهي لذلك األبد إىل تنافسية ميزة على املؤسسة حتصل أن ميكن ال أنه ونشري
 .1جديدة ميزة إنشاء أو والتطوير التحسني إلجراء املناسب الوقت ملعرفة امليزة،

 والبيئة ودورمها يف تنمية تنافسية املؤسسة اإلنتاجية املطلب الرابع:
ملؤسسات اليت ترغب ويل اؤ لقد أصبح احلديث عن اإلنتاجية بدل اإلنتاج، الشغل الشاغل للعديد من مس 

 خمرجات أبقل مدخالت يف كسب مكانة يف السوق العاملي، من خالل االستعمال األمثل ملواردها أي حتقيق أكرب
ن خالل ختفيض التكاليف أو تعظيم املخرجات ابستعمال نفس احلجم من املدخالت، وهو ما تتوصل إليه املؤسسة م

بيئة اليت قد تكون من أسباب لعمال واآلالت، فضال عن االهتمام حبماية الوالتحكم يف استعمال املواد األولية وا
نتجات اخلضراء أو اليت ال ختفيض التكاليف وعامال مهما لزايدة املخرجات بفعل تزايد إقبال املستهلكني على امل

 تضر ابلبيئة. 
 أمهية التكلفة يف تنمية تنافسية املؤسسة أوال:

مؤشرات جديدة تدل على  عامل األعمال واالقتصادايت يف عصر العوملة، وظهوررغم التطورات اليت يعرفها  
التنافسية، فاملؤسسات اليت تصنع  قدرة املؤسسة على التنافس، إال أن التكلفة تبقى أحد أهم هذه املؤشرات أو املزااي

ع، االستثمار، خدمات ما بعد ي، االنتاج، التوز "التصميم" )تكاليف التصور منتجاهتا أبقل تكلفة مقارنة مبنافسيها
لتكاليف يف حالة توصلها إىل (، فيمكن القول بطريقة أخرى أبن املؤسسة تتحصل على ميزة ابوغريها البيع واإلدارة

خرى فهي تلك املؤسسات اليت أأتدية نشاطاهتا املنشئة للقيمة بتكلفة إمجالية أقل من تكلفة املنافسني، وبعبارة 
هبذا يكون للمؤسسة و عوامل التكلفة بفعالية طبعا مع تساوي تكلفة هذه العوامل،  عرفت كيف تستعمل خمتلف

 القدرة على بيع  كميات أكرب وابألخص يف ظل متتع منتجات املؤسسة ابجلودة العالية.
قد يتطلب األمـر من كل هذا مرتبط كذلك مبدى إنتاجية العامل واستخدام ما يسمى مبنحىن اخلربة، و    

قط على تدنية تكاليف الصنع فتركز  أال تريد التنافس ابالعتماد على التكلفة يف ظل هذه املتغريات، املؤسسة اليت
 سلسلة القيمة وسيلة وعلى هذا األساس تعترب (،وغريها فقط وهتمل النشاطات األخرى )جتارية، خدمات، هياكل

 لتكلفة.باشرة مبيزة اوهلذا سنحاول تناول بعض العناصر املرتبطة م ،رئيسية لتحليل التكلفة
: إن نقطة االنطالق لتحليل التكاليف يتمثل يف حتديد سلسلة القيمة للمؤسسـة سلسلة القيمة وامليزة ابلتكاليف-1

واألصول الثابتة ملختلف النشاطات املنشئة للقيمة ومتابعة سلوك ( Fonctionnement) وختصيص تكاليف التشغيل
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املنافسني، ويف هذا الصدد ومن أجل التحليل اجليد للتكاليف فالبد من اتباع تكاليفها ومنوها، ومقارنة ذلك مع 
 1اخلطوات التالية:

 لتايل إبمكاهنا تغيري هيكل عزل التكاليف اليت متثل تكاليف سريها أو أصوهلا جزءا هاما أو تنمو بسرعة واب
 التكاليف.

 لكل. أو اثبت من اجتميع النشاطات اليت تكاليفها أو أصوهلا ال متثل إال جزء صغري 
 .عزل النشاطات اليت ختتلف فيها عوامل تطور التكاليف 
 .جتميع النشاطات اليت ختضع لعوامل متماثلة لتطور التكاليف 

ق األمـر ابلنشاطات الرئيسية أو إن التفكيك األويل لسلسلة القيمة إىل نشاطات بسيـــطـة، وذلـك ســواء تعـلـ
يف، ومنه العمل على معرفة للمؤسسة مبعرفة االختالفات املعتربة يف سلوك التكالالنشاطات الثانوية، سوف تسمح 

ميكن تدنيتها إىل حدود أقل  النشاطات ذات التكاليف املعقولة واملتميزة والنشاطات ذات التكاليف الكبرية واليت
سة مليزة التكلفة املنخفضة سوحىت يف حالة اكتساب املؤ  ،حىت تزداد القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق العاملي

رتاتيجية وخاصة يف ظل قبول مقارنة ابملنافسني، فاألهم من ذلك هو استمرارية هذه امليزة حىت تصبح هلا قيمة اس
 الزبون هلذه القيمة املمنوحة له من قبل املؤسسة.  

ف سلسلة اختال يف هذا السياق تسعى املؤسسة الوصول إىل كفاءة خصوصية لسلسلة القيمة يف حالة 
االهتمام  للقيمة فإن ما جيب القيمة للمؤسسة عن سلسلة القيمة للمنافسني، ولكن يف حالة تشابه النشاطات املنشئة
أبن  M.PORTER ىوير ، به ومتابعته من قبل املؤسسة هي عوامل تطور التكاليف ابلنسبة ملختلف النشاطات

 تني أساسيتني مها:املؤسسة إبمكاهنا حيازة ميزة التكاليف من خالل وسيل
 لية.مراقبة عوامل تطور التكاليف وخاصة ذات الوزن الثقيل والكبري يف التكلفة الك 
 إعادة منوذج سلسلة القيمة (Remodeler،) االنتاج، اءة للتصميم،ابللجوء إىل انتهاج طريقة أخرى أكثر كف 

                                                             وغريها. التوزيع والتسويق
نستنتج أبن املؤسسة تبذل قصارى جهودها من أجل البحث عن الفرص التــي تســمـــح لــها بتـدنـية التكاليف 

التأثري على املرتبطة بكل نشاط، وهي ثقافة وسلوك يف التسيري لدى الكثري من املؤسسات العاملية، وهذا شريطة عدم 
متييز املؤسسة ومنتجاهتا، وابألخص ابلنسبة للنشاطات املسامهة يف التمييز، وجند أن بعض املؤسسات تعمد إىل 
التضحية جبزء أو كل التمييز يف مصلحة حتسني وختفيض التكاليف. هلذا البد على املؤسسة اليت تسعى إىل التنافس 

العوامل احملركة للتكاليف يف خمتلف النشاطات املنشئة للقيمة، ابالعتماد على التكاليف، العمل على تشخيص 
والسعي إىل التحكم فيها بصورة أحسن من املنافسني، حىت تتمكن من االحتفاظ مبيزهتا التنافسية، خاصة ابلنسبة 

يف نشاطات ذات التكاليف املرتفعة واليت جتد فيها املؤسسة أكرب الفرص لتحسني تنافسيتها بتخفيض التكاللل
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عشرة عوامل أساسية لتطور التكاليف جيب على املؤسسة مراقبتها بدقة وتتمثل  PORTERاملرتبطة هبا، ولقد أحصى 
 1أساسا فيما يلي:

تصادايت السلم يف النشاطات مراقبة اقتصادايت السلم )الوصول إىل السلم املالئم، اختاذ اإلجراءات لتدعيم اق -
المتياز للنشاطات االسلم حيث املؤسسة تتمتع بوضعية مفضلة، إعطاء  احلساسة للسلم، استغالل اقتصادايت

 املنشئة للقيمة مدارة من خالل سلم تفضيلي للمؤسسة(.
خلصوصية للخربة، التعلم على امراقبة منحىن اخلربة يف كل اجلوانب )تسيري منحىن اخلربة، احلفاظ على امللكية  - 

 املنافسني(.
               )تسوية حجم النشاطات أثناء التقلبات(. (Capacites) دراتمراقبة آاثر استعمال الق - 
مة أو النشاطات املنشئة )استغالل االرتباطات بني التكاليف داخل سلسلة القي (Liaisons) مراقبة االرتباطات -

 دية(.العمل ابلتعاون مع املوردين واملوزعني، من أجل استغالل االرتباطات العمو  للقيمة،
ملهمة، حتويل املعرفة يف ا)توحيد النشاطات  (Interconnexions) مراقبة االرتباطات البينية داخل سلسلة القيمة - 

 التسيري للنشاطات املتشاهبة(.          
 الندماج(. )اللجوء إىل فحص دوري إلمكانيات االندماج وحتطيم ا (Integration) مراقبة االندماج -
سسة اليت تنتظر قبل االندفاع، )استغالل املزااي املخصصة للسباق أو ابلنسبة للمؤ  (Calendrier) مراقبة الروزانمة -

 تنظيم روزانمة املشرتايت بداللة دورة األعمال(.
مية اجلدوى واليت ال تساهم يف تغيري اإلجراءات عد( Discretionaires)مراقبة املقاييس القابلة للمباحثة واملناقشة  -

جتاه املفضل للمؤسسة، اجتناب ستثمار يف التكنولوجيات اليت تسمح بتوجيه عوامل تطور التكلفة يف االالتمييز، اال
 (.Fioritures) الفخر

 )تعظيم التموطن(. (Localisation) مراقبة متوطن األجهزة وغريها  -
 .(وغريها)القوانني احلكومية، النقاابت  (Institutionnels)مراقبة العوامل املؤسساتية  -

 مة خمتلفـة كـليـة عن املنافسني،أما ابلنسبة لنمذجة سلسلة القيمة واليت تصل إليها املؤسسة ابنتهاج سلسلة قي
 واليت تصل إليها املؤسسة من خالل املصادر التالية:

 عملية إنتاج خمتلفة.                                     -
 (.automation)اختالفات يف املكننة  -
                                  .دائرة جديدة للتوزيع -
 مادة أولية جديدة.  -
 دعائم إشهارية جديدة.     -
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 ردين والزابئن.و التموطن اخلاص ابلتجهيزات مقارنة ابمل (deplacement) حتويل -
 اختالفات هامة يف التكامل العمودي حنو األمام أو حنو اخللف. -   
 اشرة عوض املبيعات غري املباشرة.املبيعات املب -

من خالل هذه التعديالت اجلذرية لسلسلة القيمة سوف تصبح املؤسسة أكثر كفاءة، كما تفــرض مقياسا 
جديدا للتكلفة يف القطاع الذي تنشط فيه، سواء أبداء أحسن ملختلف النشاطات أو ابستغالل االرتباطات استغالال 

اليف ال تنخفض آليا أو عشوائيا، ولكن بفعل جمهودات معتربة ويقظة دائمة وقدرة دقيقا، خاصة إذا علمنا أبن التك
املؤسسة على التغيري يف الوقت املناسب حفاظا على استمرارية امليزة ابلتكاليف، فتصل املؤسسة بذلك إىل وضع 

 1مصادر التمييز. حواجز للدخول وتسهل من حركية املؤسسة من خالل منع املنافسني من تقليدها واستعمال نفس
املزااي اليت تستطيع الشركات حتقيقها من زايدة احلجم حمدودة، ومع ذلك، ابلنسبة  :حتقيق وفورات احلجم الكبري-2

لكثري من األنشطة ال يتم الوصول إىل هذه النقطة ما مل يتحقق حجم خمرجات ضخم، لذلك، الشركات الكبرية 
عدد قليل من أنشطة غالبا ما تستطيع اشتقاق بعض مزااي احلجم على حساب املنافسني الصغار يف أداء على األقل 

وإن قدرة املؤسسة على النجاح يف السوق العاملي يتوقــف على درجـة التنميط ومقدار ما حتققه من  2سلسلة القيمة،
وفورات احلجم الكبري اليت تستطيع الوصول إليها من خالل تقدمي منتجات ذات مواصفات موحدة، تباع يف العامل 

 ,COCACOLA بنفس اإلعالانت، مثل ما هو احلال ابلنسبة لشركة أبسره حتت نفس االسم التجاري وتروج

COLGATE PALMOLIVECO…  ومؤسسات أخرى عديدة، وهذا ما يسمح هلذه املؤسسات ابهتالك
(Amortir ) تكاليف البحث والتطوير الضرورية على عدد أكرب من الوحدات وابلتايل ختفيض أسعار إطالق

 توسيع منافذ تصريف منتجات املؤسسةو  احلجم الكبري أو اقتصادايت السلمعين حتقيق وفورات ، وياملنتجات
(Debouchés،)  مما يسمح للمؤسسة إبنتاج كميات أكرب، ومنه ختفيض تكاليف الوحدة الواحدة، فتتحسن بذلك

 التنافسية السعرية للمؤسسة، األمر الذي يقود املؤسسة إىل أسواق جديدة.
من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض التكاليف، خاصة إذا كانت السلعة تتطلب نستنتج أبن توسع اإلنتاج   

منشآت وآليات ضخمة أو يف حالة كون التكاليف الثابتة ضخمة، وابلتايل وطبقا لقانون اقتصادايت احلجم الكبري 
خفض التكلفة تنتشر التكاليف الثابتة مع توسع إنتاج املؤسسة وتتوزع على عدد أكرب من الوحدات املنتجة وبذلك تن

ناء على ما سبق ميكن القول أبن املعىن احلقيقي ، وبالثابتة للوحدة الواحدة، أي يقل متوسط التكلفة الثابتة
ن املؤسسة كلما زادت من كمياهتا املنتجة، ويف ظل بقاء التكاليف الثابتة على حاهلا، فإن أ القتصادايت السلم هو

ذلك سيؤدي إىل اخنفاض تكلفة الوحدة الواحدة، مع العلم أن تكلفة الوحدة الواحدة يساوي جمموع التكاليف على 
ملنتجاهتا مقارنة ابملنافسني، عدد الوحدات املنتجة، وهو ما مينح للمؤسسة القدرة على حتديد أسعار منخفضة 
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وابلتايل الرفع من تنافسيتها يف السوق وتنمية حصتها السوقية وربح أسواق جديدة، خاصة إذا متكنت املؤسسة من 
ما جتدر اإلشارة إليه، هو أن اقتصادايت السلم تعين أبن النشاط املسري بكل و احملافظة على هذه امليزة لفرتة طويلة. 

سة، هو األكثر كفاية كلما منا وزاد السلم الذي تنشط فيه املؤسسة وحجم نشاطاهتا، ولكن هذا قدراته يف أي مؤس
يف ظل مراعاة عدم تدمري اقتصادايت السلم الذي قد يلحق ابملؤسسة يف حالة ارتفاع حجم النشاط إىل حد ال 

 1،ائل املشرتاة للوصول إىل ذلكتستطيع من خالله املؤسسة حتفيز عماهلا وترتفع األجور والتكاليف اخلاصة ابلوس
 متديد التكاليف الثابتة من األمور اليت جيب التطرق إليها، هو أن مفعول السلم وآاثره ترتكب من جمموعتني مها:و 
(etalement)  ،حتسني التحكم يف املصاريف ؛ و إلدارة(اعلى االنتاج الكبري )تكاليف التصميم، التطوير، املتاجرة

ءات أحسن، حيث أن حجم االنتاج الكبري يسمح برتتيب طريقة جديدة لإلنتاج، املكننة، أكثر ابالعتماد على إجرا
 (.                             وغريها ختصص وتسارع عامل اخلربة

فع مبيعات وإنتاج ر وفضال عما مت التطرق إليه واملتمثل يف إمكانية خفض تكاليف االنتاج من خالل 
ات الداخلة يف صنع منتجاهتا، املؤسسة، فإن املؤسسة أحياان إبمكاهنا الشراء من أحسن سوق يف اخلارج لبعض املركب

 تدنية التكلفة أو يفأن يكون وسيلة فعالة والذي ميكن (، foreign sourcing)وهو ما يسمى التموين من اخلارج 
 تنمية جودة املنتج النهائي.

تكرار األداء يـخضع لنظرية التعلم،  يرتبط منحىن اخلربة ارتباطا وثيقا ابلتكلفة، ذلك أن )التعلم(: منحىن اخلربة -3
خلربة كميزة تنافسية ا فكلما زاد عدد مرات أداء عملية إنتاجية معينة اخنفض وقت التكرار، وقد يكون منحىن

ا الرتفاع وحتسن إنتاجيتها، للمؤسسة بفعل الفرق يف سعر التكلفة الذي تصل إليه املؤسسة مقارنة ابملنافسني نظر 
 صنع املنتجات وذلك بتحسن يفحيث مع مرور الوقت تتوصل املؤسسة إىل تدنية تكاليفها النامجة عن اخلربة احملصلة 

الحظ أبن التغري التكنولوجي يف ، وامل(وغريها املة، تشغيل اآلالت  وترتيبها، اإلمداد)يد ع أداء العديد من العوامل
يتم اكتساب اخلربات عند و العديد من الصناعات يرجع إىل التعلم واكتساب اخلربة يف جمال العمل إىل حد كبري، 

تكلفة الوحدة الواحدة من القيمة "نه: قيام املؤسسة إبنتاج املزيد من منتج ما، وعليه ميكن تعريف منحىن اخلربة على أ
رة يتضاعف فيها اإلنتاج ماملضافة ملنتج متجانس، مقاس بوحدات نقدية اثبتة، تتناقص بنسبة اثبتة ومتوقعة كل 

ات من الوصول إىل نتائج ويف هذا السياق مسحت املالحظة الدورية لبعض النشاطات املختلفة يف املؤسس ،الكلي"
فهناك العديد من  ،يةيف كل تضاعف للخربة اإلمجال %30  إىل %20 هامة، من بينها أن التكاليف تنخفض بنسبة

 :أساسا يف أناليت تتمثل العوامل تساهم يف ختفيض التكاليف على طول منحىن اخلربة و 
ختصص العمل واملناهج، فالتنميط يرفع بتكرار نفس املهمة من قبل العمال؛ و فعالية العمل اليدوي ترتفع 

بفعل اإلبداعات  (،Procedes) طرق أو عمليات جديدة للصنعن فعالية العمال يف أتدية مهامهم؛ ابإلضافة إىل م
يقة إبداعية جتهيز أحسن لإلنتاج، فتتحسن جناعة التجهيزات بطر (؛ وكذا )الروبوتيك والنظم املدعمة ابلكومبيوتر
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طريقة و  1؛تغيري املواد املستعملة، حيث مع اخلربة الصانع ميكنه اللجوء إىل موارد أقل تكلفةبفعل اخلربة احملصلة؛ مع 
 جديدة لتصميم املنتج، فيتم بذلك تصميم املنتج بطريقة تسمح له ابستعمال ألقل للموارد. 

اليف، فما عليها إال أن املؤسسة إذا أرادت حتسني تنافسيتها على مستوى التك يتبنيالل ما سبق من خ
رجة اخلربة يف كل حالة )التعلم( اخلاص بكل نشاط منشئ للقيمة وحتديد أحسن قياس لد فهم ميكانيزمات اخلربة

)تدريب، مكننة، مواد  متطلباته حىت تتمكن من توفري الشروط الالزمة لتدنية تكلفة خمتلف نشاطاهتا كال حسب
ل تدنية التكاليف، فما وفضال على ذلك فإن املؤسسة اليت تريد النمو وحتسني تنافسيتها من خال أولية أحسن(،

يها، فتنم بذلك احلصة مما يعين النمو أبكثر سرعة عن منافس عليها إال الوصول إىل ذلك يف أسرع وقت ممكن،
ة، مما يدفع املؤسسات إىل مرحلة اإلطالق اليت تكون فيها حمصالت اخلربة معترب  السوقية، وابألخص إذا كانت يف

 انتهاج سعر االقتحام، أي الدخول إىل األسواق أبسعار منخفضة.
ة على التحكم يف تقنيات البد من اإلشارة إىل أن املؤسسة حىت تتمكن من التحكم يف تكاليفها، فهي جمرب 

ديد التكاليف بصورة دقيقة و للبعض تسميتها حماسبة التكاليف، حىت تتمكن من حتاحملاسبة التحليلية أو كما حيل
حالة وجود فرص للبيع أبسعار  وحمكمة، وابلتايل على األقل معرفة السعر األدىن الذي تبيع به منتجاهتا، وطبعا يف

 أكرب فما على املؤسسة إال البحث عنها واستغالهلا بكفاءة.
 يف تنمية تنافسية املؤسسة اإلنتاجية ودورها اثنيا:

يت أفرزت منافسة عاملية يف ظل التحوالت العميقة يف ميدان االقتصاد والتجارة على الصعيد العاملي، ال
ايدة الفاعلية والكفاءة أو شرسة، أصبح من خالهلا جناح املؤسسات مرهوان بوجود إدارة انجحة قادرة على بلوغ وز 

ق أهدافها املسطرة وتنفيذ ؤسسة من خالل أتدية نشاطاهتا وسعيا منها لتحقيبعبارة أخرى حتسني اإلنتاجية. فامل
األداء وقياس نتائج النشاط،  سياساهتا املختلفة بكفاية وفعالية، فإهنا تقيس مدى توصلها إىل ذلك من خالل تقييم

ومدخالهتا )عمالة، مواد، قق( )إمجايل اإلنتاج احمل واملتمثل يف إجياد مقياس للعالقة بني كل من خمرجات املؤسسة
جية، وكل هذا مرتبط رأس مال، خدمات، معلومات( يف فرتة زمنية معينة، وهو ما يصطلح على تسميته ابإلنتا

دفع املؤسسة إىل حتسني إنتاجية تبعملية حتويل املدخالت إىل خمرجات عن طريق التدريب وطرق االنتاج املثالية، اليت 
جيع العاملني، وهلذا سوف ع معدالت اجلودة والتفوق الفين عن طريق احلوافز وتشوكفاءة منظومات اإلنتاج وترتف

 ؤسسات. نتطرق إىل بعض النقاط األساسية حول اإلنتاجية وكيفية مسامهتها يف رفع تنافسية امل
"مقياس ألداء فرد أو قسم، أو إدارة، فهي تعبري عن قدر  ميكن تعريف اإلنتاجية على أهنا:: مفهوم اإلنتاجية-1

الناتج احملقق من استخدام قدر معني من املدخالت أو املوارد يف فرتة زمنية حمددة)يوم/شهر/سنة("، إذا فاإلنتاجية 
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عبارة عن عالقة كمية بني حجم املخرجات وحجم أحد أو بعض أو كل املدخالت، وذلك وفقا لنطاق قياس 
 ية، وهلذا ميكن تعريفها ببساطة على أهنا: "اإلنتاجية هي العالقة النسبية بني املخرجات واملدخالت".اإلنتاج

     عادة ما يتم قياس اإلنتاجية الكلية للمؤسسة ابلعالقة التالية:

 

والذي ينجم من مثالية اإلدارة واخنفاض تكلفة  رات اهلامة لتحديد تنافســـــــية املؤســـــــســـــــة،شـــــــتعترب اإلنتاجية من املؤ  
جودة اإلنتاج وحوافز العاملني أو ما يســمى ابإلنتاج الرتشــيدي الذي يســتخدم أقل كمية من الوقت واملواد والعمالة 

         واليت تقاس يف الغالب ابلعالقة التالية: ياس اإلنتاجية اجلزئية،فضال عن اإلنتاجية الكلية هناك مؤشرات لق، والطاقة
  ومن أمثلتها ما يلي:،ّّّّّّّاملخرجات

 أحد املدخالت  
 إنتاجية اخلدمات"  -س املال،  أإنتاجية ر -إنتاجية املواد،   -إنتاجية العمل،    -"

  أساسية تسمح لنا بفــهم املعىن احلقيـقييف سياق احلديث عن اإلنتاجية ميكن التمييز بني مصطلحات 
 الفــاعليــة والكفــاءة اإلنتــاجيــة، واليت تتمثــل يف الكفــاءة، بينهــا وبني الكفــاءة والفعــاليــة، قوالــدقيق لإلنتــاجيــة والفر 

ّّّّّّّّّّّّّّّ:والعالقة التالية تعطينا أكثر وضوحا ابلنسبة هلذه املفاهيم الثالثة واالرتباطات املوجودة بينها
 الفعالية   إمجايل النتائج احملققة                 اإلنتاجية                      املخرجات الكلية       

 الكفاءة   املشغلة         إمجايل املوارد        املدخالت الكلية                                      
"قدرة نظم اإلنتاج على تشغيل املدخالت"، فالكفاءة هبذا أضيق من  تعرف على أهنا: مفهوم الكفاءة: -2

فهي النسبة بني ما مت أداؤه وما جيب أداؤه أو العالقة بني املدخالت واملخرجات، فهي كيفية احلصول  اإلنتاجية،
ي تعبري عن فالكفاءة بذلك ه ،على أكرب قدر ممكن من املخرجات جملموعة من املوارد املتاحة يف صورهتا احلالية

درجة النجاح يف حتقيق األهداف أو مدى القدرة على استخدام مدخالت أو موارد املؤسسة ابلقدر املناسب وفقا 
ملعايري حمددة للجدولة )أي قدر من الناتج أو املخرجات يف زمن حمدد( واجلودة والتكلفة، لتحقيق خمرجات أو نتائج 

ى مدى حسن أداء عملية حتويل املدخالت إىل خمرجات، وهو ما يعين حمددة أو بعبارة أخرى فالكفاءة هي دليل عل
األفراد هم الذين يقومون جبميع ف 1حسن استغالل املوارد املتاحة، دون إسراف أو ترك طاقة عاطلة دون استغالل،

الحنرافات. الوظائف واألعمال يف املنظمة كالتخطيط، والتنظيم، وتنفيذ األعمال، والرقابة على التنفيذ، وتصحيح ا
ومن ذلكن فإن هلذه الدائرة عالقات متشاهبة مع بقية دوائر املنظمة وتتمثل يف رعاية الشؤون اإلدارية للعاملني يف 

 2مجيع احملاالت كاالستقطاب، واملقابالت، والتعيني، والتدريب، والعطل واإلجازات، والتنقالت وغريها.
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لقول أبن املؤسسة ميكن أن اوميكن  املرغوب فيه أو هدف خمطط"، : "حتقيق األداءأبهناتعرف : مفهوم الفعالية-3
الفعالية تقيس نسبة املخرجات تكون فعالة يف حتقيق هدف معني، ولكن غري كفؤة يف استخدام املوارد املتاحة هلا. ف

هداف ع ضرورة قياس األاحملققة إىل املخططة، أي نسبة األهداف احملققة إىل نسبة األهداف املخططة، ولكن م
لطموح(. كما تعرف الفعالية املخططة بدقة وأبمانة وفق أصول القياس العلمي )غري مبالغ فيــها وال منقوصة من ا

لعمالء وغريهم من "القدرة على حتقيق أهداف وتوليد خمرجات أو نتائج تشبع حاجات وتوقعات ا على أهنا:
 بيئية حميطة." ات حكومية( يف ظل متغريات)مسامهني وعاملني وموردين أو دائنني أو منظم املستفيدين
الوصول إىل األهداف  من خالل ما سبق يتضح لنا جليا أبن الفاعلية نسبية، ألن املؤسسة قد تتمكن من 

ملدخالت أو املوارد املستخدمة جزئيا أو كليا أو ال تستطيع على اإلطالق، فالفاعلية هبذا جتسد عالقة نوعية بني ا
ىل اإلجناز املخطط أو املرغوب، إلنتائج احملققة أي أهنا تقاس بنسبة اإلجناز الفعلي أو احملقق وبني املخرجات أو ا

وعا واستخدامه ابألسلوب وذلك بغض النظر عن التكلفة. فهي بذلك االختيار املناسب ملزيج من املدخالت كما ون
 . ه يف الوقت املناسبؤ الصحيح يف أداء ما جيب أدا

)األساليب *الرغبة(*)املستوى الفين التكنولوجي( = )القدرة *)مستوى األداء( اإلنتاجية = يتضح أبن و 
 املواد(  *املعدات *)األساليب *املواقف والظروف( *)االجتاهات*املهارة( *=)املعرفة  1املواد (*املعدات*والعمليات 

بكفاءة وفعالية، مما حيتم عليها أن تكون فاإلدارة يف املؤسسة تعمل على حتقيق األهداف وتنفـيذ السياسات 
مرنة مبا حيقق هلا ذلك، مع العلم أبن قياس وتقييم جناح اإلدارة يف حتقيق هذه األهداف يتم من خالل تقييم األداء 
وقياس نتائج النشاط، وهو ما يسـمـى ابإلنـتاجيـة، واليت تلعب فيه اإلدارة دورا أساسيا. ومنه نستنتج أبن اإلنتاجية 
تتحقق عن طريق كفاءة العمالة وفعالية املديرين والتكنولوجيا املطبقة يف اإلنتاج ودرجة األوتوماتيكية وامليكنة واآللية، 
وتضمن التكنولوجية املؤدية لإلنتاجية العالية األفكار اجلديدة واالخرتاعات واألساليب الفنية واملواد وطرق العمل، 

ساعة بنسب خمتلفة يف الدول املتقدمة حبسب االخرتاعات واإلبداعات اليت تنجزها وعليه تتزايد إنتاجية الفرد يف ال
الشركات يف هذه البلدان. كما ميكن أن خنلص إىل أن حتسني اإلنتاجية يف املؤسسات تعين زايدة اخلدمات املقدمة 

عات يف استثمار رأس املال للزابئن، وزايدة التدفقات النقدية وحتسني العائد على األصول ورحبية أكرب، ومنه توس
وطاقة إنتاجية أكرب وتوفري فرص عمل جديدة، وبعبارة أخرى فإن حتسني معدالت اإلنتاجية أو اإلنتاجية املرتفعة، 
من خالل املزج بني الفعالية والكفاءة، تؤدي إىل زيـادة الــقـدرة التنافسية للمؤسسة سواء حمليا أو عامليا، وهو شرط 

الوصول ؛ و التوصل إىل النتائج املرغوبة )الفعالية( ظل عوملة املنافسة، وهذا ما يعين بصفة خمتصرة: أكثر من ضروري يف
ميكن القول أبن الفاعلية هي حتقيق األداء ، و )الكفاءة( إىل اهلدف أبقل تكلفة وأحسن استغالل واستخدام للموارد

ملخطط قد تغيب الفعالية يف استخدام املوارد املتاحة، املرغوب فيه أو اهلدف املخطط، ومع هـــذا رغـم حتقيق اهلدف ا
والفعال ملوارد املؤسسة كلها، فهي تقيس وتعرب أكثر عن درجة كفاءة املؤسسة  ءفاإلنتاجية إذن هي االستخدام الكف
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إىل أن كما جتدر اإلشارة ،  يف استخدام مواردها )عمالة، مواد، رأس مال(، اليت مت استخدامها يف العملية اإلنتاجية
العديد من املؤسسات استغلت التطورات التكنولوجية وغريها من أجل تنمية إنتاجيتها وقدرهتا التنافسية يف السوق 

تعاين العديد من املؤسسات من ضعف إنتاجيتها أو أزمة اإلنتاجية واليت يسموهنا "بقلق العاملي، ومقابل ذلك 
، تدهور العالقة بني األسعار واألجور واإلنتاجية؛ و عمالة للخارج.هجرة ال: اإلنتاجية"، وتقيسه بعض الدول عن طريق

فشل ؛ وكذا عدم فعالية وتطبيق التشريعات واللوائح أو القوانني حبزم وأيضاوكذلك الغياب والتأخر عن العمل؛ و 
اجعة اإلنتاجية غياب أو نقص الدور احلكومي يف مر ؛ مع اإلدارة يف إجياد مناخ فعال لتحسني اإلنتاجية بني العاملني

حجم الشركة ودرجة ترشيد القرارات، وكذلك صعوبة وعدم القدرة على قياس إنتاجية ؛ ابإلضافة إىل ابلشركات
 1 أثر خليط التكنولوجيا والعمل اآليل والعمل اليدوي على اجتاهات اإلنتاجية.؛ و القوى العاملة

هناك استخداما للمصادر خللق السلع أو اخلدمات فالعمليات اإلنتاجية تقع يف قلب األنشطة للمنظمة، وأن 
واليت قد تؤدي إىل جعل املؤسسة انجحة ويف موقع تنافسي جيد أو قد تؤدي إىل فشلها، وأن وظيفة اإلنتاج هي 
عبارة عن ذلك اجلزء التنظيمي املسؤول عن إنتاج السلع اليت تستهلك، كذلك فإننا ندرس العمليات اإلنتاجية ألهنا 

والنتيجة النهائية هي أن املتغريات اجلديدة اليت برزت على  2،كلف يف املنظمة إن مل تدار بشكل جيدزء املمتثل اجل
الساحة العاملية )التوجه حنو اقتصاد السوق، ظهور املنظمة العاملية للتجارة، املنافسة العاملية واملؤسسات العاملية(، 

جملهودات يف سبيل حتقيق ميزة تنافسية متكنها من البقاء واالستمرار دفعت ابملؤسسات االقتصادية إىل بذل املزيد من ا
يف التنافس حمليا وعامليا، وهو ما حتققه اإلنتاجية من خالل البحث عن مقاييس اإلنتاجية لتحقيق املواءمة أو التوفيق 

اختاذ القرار ذات  بني األهداف املتعددة واملتضاربة يف بعض احلاالت ابلنسبة للمؤسسة، وكذلك دراسة جماالت
التأثري على مقاييس اإلنتاجية املختلفة مثل قرارات التسعري، ختصيص املوارد على األنشطة املختلفة وضرورة البحث 

 عن أدوات سلوكية وكمية يف آن واحد، متكن من حتقيق الفاعلية ملثل هذه القرارات.
نتاجية من جـهـــة ورضـا املستهلك من كيز على زايدة اإلإن إدارة التغيري اليت تتطلبها املرحلة احلالية هتتم ابلرت 

املنتج ومصادرها، كما  جهة أخرى، وهلذا فإن املؤسسات يتحتم عليها البحث عن األسباب اليت تزيد من تكاليف
 ها.تبحث عن مصادر زايدة املخرجات من أجل الرفع من إنتاجيتها وإمكانية تنمية تنافسيت
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 واملتوسطة ومتطلبات التأهيل الصغرية املؤسسات تواجه اليتالتحدايت والصعوابت املبحث الثالث: 
تواجهها  املشاكل والتحدايت،ذا وك درجة تعقد البيئة بفعل التكنولوجيا والعوملة وكثرة املتدخلني فيها،نظرا ل

 لتأهيل.لوعها خضفيما يتعلق مبختلف الصعوابت و وخصوصيات هذه املؤسسات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ةالعومل عصر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت املطلب األول: التحدايت

 جذرية تعديالت حدوث إىل سيؤدي واملنافسة واالتصال، التكنولوجيا يف وتطورات تغريات العامل شهدي
البقاء  أجل من اجلديد القرن حتدايت مع التكيف عليها لزاما أصبح واليت األعمال، منظمات على توجهات

 .واالستمرارية
 أوال: التحدايت املرتبطة ابلعوملة

 يف العشرين القرن من األخري العقد يف االقتصادية واألدوات األنظمة مست اليت التغريات أسهمت لقد
 وتقدم علمي وتكنولوجي كبري، وميكن توضيح ذلك كما أييت: عامليا، االقتصادية معادلة القوى تشكيل إعادة

 الثالثة، الصناعية الثورة ابسم عليه يطلق ما بوجود اجلديد العاملي االقتصادي النظام متيزاملعلومات:  ثورة -1
 .املعرفة الكثيفة والتكنولوجيا واملواصالت، املعلومات واالتصاالت يف علمية ثورة متثل واليت

 يف حموراي دورا تلعب أهنا إذ اجلديد، االقتصادي للنظام املادي األساس متثل املعلومات ثورة أصبحت وقد
 .أجزائه مجيع يف التغيري وحمرك تشكيله

 بشكل األسواق هذه تقارب هو العامل ألسواق ابلنسبة املعلومات ثورة خمرجات تعكسها اليت والداللة 
 ملتطلبات لالستجابة منها حماولة يف الصغرية الشركات بني االندماجات وتشجيع شكل امللكيات، وتغيري كبري،
 التكلفة لتحقيق ختفيض مثة ومن الكبري، اإلنتاج الكبري أو ابحلجم اإلنتاج املتخصص أمهها من واليت العاملية، البيئة

  العاملي. املستوى على التنافسية املقدرة احلجم وزايدة بوفورات عليه يطلق ما
 وسرعة الدول بني نتقالواإل تصالاإل عمليات تسهيل إىل التكنولوجي التقدم أدى لقدالتكنولوجي:  التطور -2
 للدول، السياسية احلدود جتاوز إىل أدى كما املالية، أو التجارية الدولية سواء االقتصادية املعامالت أداء يف

 بني العامل يف االستهالك أمناط تشابه إىل أدى العاملية، كما الصفة أتخذ املنتجات جعلت بصورة األسواق واتساع
 .الصناعية الثالثة ابلثورة يعرف ملا حقيقي نتاج هي التطورات وهذه الثقافات، خمتلفة شعوب

 على تعتمد اليت اإلنتاجية األساليب ونشر بتنمية لالهتمام ابملؤسسات التكنولوجي التقدم أدى كما
 ويدعم حيسن مما املؤسسات، داخل األداء إنتاجية ورفع املنتجات، جودة من العالية هبدف الزايدة التكنولوجيا

 .ابملنافسني مقارنة هبا تتمتع اليت التنافسية املزااي
 احلديثة والتقنيات املعلومات وتبادل واملواصالت، االتصاالت جمال يف الفين التقدم أدى لقداالتصال:  عاملية -3

 وحضاراي، جغرافيا املسافات فيها تالشت صغرية قرية العامل جعل هذا ماو  ،املسافات طي إىل والفضائيات
 ويف جنده ما دولة يف يظهر الذي فاملنتج شديدة التنافس، عاملية بيئة يف تعمل واملؤسسات الشركات وأصبحت
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 خالل من أو واألقمار الصناعية، الفضائيات خالل من سواء العامل دول أسواق مجيع يف يطرح اللحظة نفس
 .االنرتنت شبكات

 إنشاء خالل من وذلك عاملية وجعلها الدولية التجارة دائرة توسيع إىل العامل دول سعت التجارة: عاملية -4
 هتدف واليت ، 1995سنة يف العاملية التجارة منظمة حملها حلت واليت والتعريفة اجلمركية للتجارة العامة االتفاقية

 إىل ابإلضافة اخلدمات حترير وكذا والصناعية، الزراعية جتارة السلع حترير أساسية وبصفة ،العاملي التجارة حترير إىل
 التالية: األهداف حتقيق إىل تسعى للتجارة العاملية واالستثمار، فاملنظمة الفكرية امللكية

 .املوارد ختصيص يف االقتصادية الكفاءة على يعتمد التجارة يف دويل تنافسي وضع خلق -
 .احلقيقي الدخل منو معدالت زايدة خالل من املعيشة مستوايت ورفع العاملي القومي الدخل تعظيم -
 إىل يؤدي مما واخلدمات السلع يف جتارواإل املتواصل، اإلنتاج وزايدة العامل ملوارد الكامل التوظيف حتقيق -
 .ذلك لتحقيق الكفيلة الوسائل ودعم ومحايتها، البيئة على احلفاظ مع املوارد لتلك ستخدام األمثلاإل
 .العاملية التجارة نطاق وزايدة الدويل، العمل لتقسيم جديدة أمناط وخلق اإلنتاج توسع -
 .التنمية مستوايت ملختلف ومالئمة مناسبة بيئة يف يعمل جلعله الدويل للسوق املناسبة احلماية توفري -
 .أفضل بصورة الدولية التجارة يف منوا واألقل النامية الدول إشراك حماولة -

 إىل انضمامها جراء من العربية الدول فيها مبا النامية الدول على العاملية التجارة منظمة أتثريات ومن
 الصناعات بعض اختفاء مثة ومن األسواق فتح بقواعد االلتزام نتيجة الدولية املنافسة حدة تزايد  OMC : عضوية
 السلعة جبودة مرتبطة منافسة أو سعرية منافسة كانت سواء الدولية املنافسة على مواجهة قدرهتا لعدم نتيجة
 وإغالق لتدهور نتيجة القصري األجل يف البطالة معدالت تزايد من حالة الدول استخدامها، كما ستشهد وكفاءة
 الوطين لالستثمار الدولية الشركات مزامحة احتماالت املنافسة، وكذا هناك القادرة على غري املؤسسات بعض

 واالستحواذ، الدمج أنشطة تزايد يعين ابلتجارة، وهذا املرتبطة االستثمار إجراءات اتفاق تطبيق بعد خاصة
 .الدول النامية يف االستثمارات حركة على السيطرة ذات الكربى الكياانت وانتشار

 أجل هتذيب من وذلك اجلودة، مبتطلبات يعرف ما ظهور العاملية املنافسة ازدايد عن : ترتباجلودة عاملية -5
 شهادات كل أصبحت العاملية اجلودة فيها، وبنشوء يتداول ما مستوى ارتقاء حيافظ على حنو على العاملية التجارة
 وابلتايل العاملية، للتجارة دويل مرور جواز مبثابة ISOمثل  القياسي للتوحيد عاملية منظمات من املمنوحة اجلودة
 أن دون أسواقها إىل اجلودة املتدنية واخلدمات السلع دخول من حتد أن املنظمة يف األعضاء الدول مبقدور أصبح

 املنظمة. وثيقة مع ذلك يتعارض
 شبه نظام هو العشرينو  الواحد القرن يف العاملي االقتصاد ملسرية العام اإلطار أن تعين : واليتاخلصخصة -6

 .والطلب العرض قوى وتفاعل الثمن جهاز وفعاليات آليات السوق عمل على قائم ،واحد
 عليها لزاما أصبح إذ الشركات، تواجه اليت التحدايت أخطر من التلوث أصبح : لقدالتلوث من احلد عاملية -7

 غري املوارد واستخدام اإلنتاجية، املخلفات من البيئة حلماية خاصة وضع اسرتاتيجيات للموارد، استخدامها ترشيد



 

113 

 

 واقعّتنافسيةّالمؤسساتّالصغيرةّوالمتوسطة:ّثانيالفصلّال 113

 املنتجات استخدام إعادة إىل إضافة الصناعية واأللوان املركزات استعمال من احلد وكذا األفراد، بصحة الضارة
 اإلنتاج. يف واملخلفات

 من العديد بتوجه العاملية الساحة : متيزتواالستحواذ االندماج حنو واالجتاه االقتصادية التكتالت زايدة -8
 وبدء املوحدة األوروبية الدول، فالسوق هلذه التنافسية القوة لزايدة وتكتالت اقتصادية اتفاقيات يف للدخول الدول
 .اجلديدة االقتصادية الكياانت ملواجهة تكتالت يف للدخول الدول من العديد أغرى قيامها
 يف الرغبة االجتاه هذا يعكس وقد والتحالف، االستحواذ أو االندماج على الرتكيز بزايدة األعمال عامل متيز كما

 املناسب. احلجم اقتصادايت إىل والوصول الفاعلية وزايدة املوارد جتميع طريق عن للشركات التنافسي زايدة املوقف
 اجلديدة:  الصناعية البيئة مالمحاثنيا: 

  جديدة هي:  مالمح العاملية الصناعية البيئة اكتسبتوالتطورات العلمية والتكنولوجية  التغريات بفعل
 ابملنظور العمل الكبرية املؤسسات أخذت العاملية املنافسة حدة ابزدايدالعاملية:  املنافسة وشدة حدة تزايد -1

 حتقيق إىل حاليا العاملية الشركات تسعى واحدة، لذلك سوق العامل أصبح أن فرضية من انطالقا لعملياهتا العاملي
 .العاملية األسواق يف التنافس على قدرهتا لتعزيز التنظيمية البشرية، الرأمسالية،: املختلفة ملواردها العاملي االستغالل

 أصبح العاملية حنو االجتاه تزايد معالتنافسية:  للميزة حتقيقا للتنافس اسرتاتيجيات وضع على الرتكيز -2
 املبتكرة االهتمام ابملنتجات ازدايد إىل أدى مما العامل، يف مكان أي من احتياجاهتم لشراء استعداد على العمالء

 تغريت الظروف هذه ظل املالئم، ويف ابلسعر وبيعها توافرها يتم أن بشرط الوثوق هبا من العالية الدرجة ذات
 تركز العاملية جعلت الشركات العاملية، الصناعات من العديد داخل هلا احملركة والعوامل املنافسة ديناميكيات

 اهتاملشرتي منتج القيمة خلق يف للنجاح وجوهراي أساسيا عنصرا ابعتبارها التنافسية امليزة مفهوم على اهتمامها
 الرئيسية األطراف ودراسة للصناعة إسرتاتيجية حتليالت إجراء حنو أوال اهتمامها الشركات وجهت لذا وخدماهتا،

 واحملتمل املنافسة الشركات السوق، يف حاليا واملوجودة املنافسة وتشمل: الشركات الصناعة هذه املشاركة داخل
 تقوم التحليالت هذه إجراء وبعد املشرتين، املوردين، البديلة، املنتجات تنتج اليت السوق، الشركات إىل دخوهلا

 .ومتواصلة مستمرة تنافسية ميزة حتقيق هتدف اسرتاتيجياهتا للمنافسة ووضع بصياغة الشركات
 تقوم املنافسة من جديدة نوعية برزت األسواق لعاملية استجابةالزمن:  عنصر على املعتمدة املنافسة ظهور -3

 .للشركات التنافسية القدرة حتسني مث ومن العميل، أو املستهلك لصاحل الزمن عنصر ختفيض أساس على
 :أمهها عناصر عدة خالل من الزمن أساس على املنافسة أبعاد بلورة وميكن

يعرف  (املنتوج حياة دورة زمن اختصار خالل من ذلك ويتحقق لألسواق اجلديدة املنتجات تقدمي زمن ختفيض -
ختفيض  ذلك عن ويرتتب النهائي(، املنتج وإنتاج املواد من املدخالت شراء بني املنقضية الفرتة نهأ على الزمن ذلك

 .التوزيع لعمليات املخصصة املساحات ختفيض وأيضا اإلنتاج، تكاليف ختفيض للمخزون، املخصصة املساحات
 .إايه وتسليمه للمنتج العميل طلب بني املنقضية الفرتة هبا يقصد و للعميل، الدورة زمن ختفيض -
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 يف املرونة حملدد لتحقيقا الوقت يف والتخزين اإلنتاج إىل الوصول دفهب العمليات تغيري أو حتويل زمن ختفيض-
 .التصنيع عمليات

 دورة ختفيض إىل كنولوجيالت االبتكار معدالت تزايد أدىالتكنولوجي:  والتغري االبتكار معدالت تزايد -4
 االهتمام على ذلك يف مركزة األسواق إىل منتجات جديدة تقدمي يف تسرع الشركات جعل ما هذاو  ،املنتج حياة

 .عالية وبكفاءة بسرعة تتم اليت املنتجات تصميم بعمليات
 يف خمتلفة نظم على الرتكيز يتم احلديثة التصنيع بيئة ظل يفاحلديثة:  التصنيع ونظم عمليات على الرتكيز -5

 إىل التنافسية لميزةل كأساس الكفاءة من عنصر التحول بغرض وذلك املتقدم، التصنيع تكنولوجيا مثل التصنيع
 هو املرنة التصنيع ونظم دماملتق التصنيع تكنولوجيا من متواصلة، فاهلدف تنافسية ميزة حتقيق يف الفعالية عنصر

 منتجات إنتاج مع التكيفو  ،آخر منتج اجإنت معني إىل منتج إنتاج من السريع ابلتغيري التصنيع لعمليات السماح
 .املستمر اإلنتاج عمليات مبزااي االحتفاظ مع كبرية أبحجام متنوعة

 االعتماد تزايد هي العاملي ستوىامل على الغالبة السمة إناملوردين:  مع العالقات إدارة حنو االهتمام توجيه -7
 مزيد توجيه يتم هنا ومن انت،واملكو  املواد العاملية من الشركات احتياجات تدبري يف اخلارجية التوريد مصادر على
 ابعتبارهم منهم قرتاباإلو املوردين،  مع جيدة عالقات وحتقيق الشراء بعمليات اخلاصة اجلوانب حنو االهتمام من

 .اإلنتاجية العملية يف وحموري أساسي مكون
 حاليا، الصناعية البيئة يف تطوراتال أهم اجلودة على الرتكيز ميثلالشاملة:  اجلودة إدارة مفاهيم على الرتكيز -8

 الشركات معظم أتبد لذلك ،اخلدمية أو املؤسسات الصناعية معظم داخل اسرتاتيجيا هدفا اجلودة تعد حيث
 التغيري إحداث ستهدفالربامج ت كتل فمثل تعمل هبا، اليت الطريقة تطوير هبدف اجلودة حتسني برامج إبعداد

 .ككل املنظمة مستوى على والتطوير
 ابعتبارها أساسا التصنيع عملية إىل النظر ميكن أنه وهي أساسية فكرة إىلاحملدد:  الوقت فلسفة حنو التوجه -9

 وانطالقا واملخرجات، املدخالت لعناصر تدفق املفهوم عملية هذا جذور وترجع تعتمد على نظام الوقت املضبوط،
 ختفيض أمكن كلما واملكوانت املواد من للمدخالت مضافة قيمة حتقيق ميكن فإنه احملدد الوقت فلسفة من

 احلاجة حالة يف عليها احلصول يتم اخلام املواد ألن نظرا خمزون يوجد لن أبنه القول ميكن الزمن، ونظراي عنصر
 .1فورا بيعها يتم املنتجات النهائية أن كما ،إليها

 :ما يف الشكلللمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعايري تصنيفها كوميكن تلخيص التحدايت األخرى 

                                                             

العاملية، امللتقى الدويل حول  املستجدات مع التكيف متطلبات العربية و الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تواجه اليت نعيمة برودي، التحدايت 1
 .119-118-117، ص2006أفريل  18 و 17 العربية، يومي الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أتهيل : متطلبات
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 ني حممد مسحان، املشروعات الصغرية، ماهيتها والتحدايت الذاتية فيها، امللتقى الدويل حول : متطلباتسحممود حسني الوادي، حاملصدر: 

 .5ص، 2006أفريل  18 و 17 يوميابلشلف، اجلزائر  بوعلي بن حسيبة العربية، جامعة الدول يف واملتوسطة الصغرية  املؤسسات أتهيل

 واملتوسطة ومتطلبات التأهيل الصغرية املؤسسات تواجه اليت املطلب الثاين: املشاكل

 خمتلف التحدايت اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة :(15)الشكل رقم 
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تواجه  ، فإن هذه املؤسساتبفعل العوملة إلضافة إىل التحدايت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطةاب
 واملتوسطة فيما أييت: عدد من الصعوابت واملشاكل، وميكن تصنيف املشاكل اليت تتعرض هلا املؤسسات الصغرية

ن منو وتطور قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كافة أحناء العامل يواجه جمموعة من املشاكل، وهذه وأ
منطقة ألخرى ومن قطاع آلخر ولكن هناك بعض املشاكل اليت تعترب مشاكل موحدة أو قد تكون خمتلفة من 

متعارف عليها تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كافة أحناء العامل، وتعترب طبيعة املشاكل اليت تتعرض هلا 
املشاكل داخلي وهي املؤسسات الصغرية واملتوسطة متداخلة مع بعضها البعض، وبشكل عام يعترب جزء من هذه 

املشاكل اليت حتدث داخل املؤسسة أو بسبب صاحبها، يف حني أهنا تعترب مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وأتثري 
عوامل خارجية أو البيئة احمليطة هبذه املؤسسات، ومن خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة هبذا اخلصوص، 

 1واجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبشكل عام يف كافة أحناء العامل:كان ابإلمكان تلخيص أهم املشاكل اليت ت
 )صغري، صناعي مشروع أي وتشغيل إنشاء مكوانت أهم من املال رأس توافر يعدالتمويل:  مشاكل أوال:

 مبرحلة وانتهاء التشغيل مبرحلة ومرورا التأسيس مبرحلة بدءا متويلية بثالثة مراحل مير أن البد الذي كبري( متوسط،
 املشروع، احتياجات حسب التمويل مصادر قد ختتلف املراحل هذه ويف والتوسع، اإلحالل أو والنمو التجديد

 مصادر هناك أن شك فال غري كافية واملتوسطة الصغرية للمؤسسات متويل كمصادر األفراد مدخرات كانت فإذا
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت املشاكل بني البنك، فمن متويل وخاصة املؤسسات هذه لتمويل بديلة

 القروض، وتعدد سداد فرتة القروض، وقصر على الفائدة أسعار ارتفاع جند: البنوك من التمويل على حصوهلا
 وعدم الصغرية املؤسسات أصحاب لدى املصريف الوعي توافر القروض، وكذا عدم على احلصول إجراءات
 واملتوسطة، وأيضا الصغرية للمؤسسات خاصة امتيازات و إعفاءات منح البنوك، وعدم مع التعامل على اعتيادهم
وكذلك ارتفاع املخاطر املصرفية هلذا النوع من القروض  2واألولوايت، واملشروطية ابحلجم املتعلقة التمويل حمدودية

مقارنة مع اإلقراض العادي، وعادة ما تلجأ البنوك إىل االبتعاد عن أي نوع من أنواع املخاطر املصرفية، وتكتنف 
ماانت املشاريع الصناعية الصغرية حتديدا، واملتوسطة بصورة عامة خماطر تكفي البتعاد البنوك التجارية، وتدين الض

الالزمة والكافية، كما أن الصعوبة اليت تواجه البنوك التجارية يف حماولتها لتسييل موجودات هذه املشروعات نظراً 
الخنفاضها من جانب، واالعتبارات االجتماعية من اجلانب اآلخر، وكذلك حمدودية الثقافة املصرفية لدى أصحاب 

 3البتعاد عن البنوك للحصول على التمويل الالزم ملشروعاهتم.املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد دفعهم ذلك ل
 الدول أغلب يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات خصائص أبرز من لعلابلتكنولوجيا:  املتعلقة املشاكل اثنيا:
 الدخول وبني بينها وحيول املؤسسات تلك أمام عثرة يقف حجر تقليدي تكنولوجي أسلوب إتباعها هو النامية

                                                             

، 2006يهاب مقابله، املشروعات الصغرية واملتوسطة أمهيتها ومعوقاهتا، مركز املنشآت الصغرية واملتوسطة، عمان، األردن، ماي إحسن احملروق،  1
 .4ص ،)بتصرف(

 .118نعيمة برودي، مرجع سبق ذكره، ص 2
3 https://badir.com.sa/blog/ar/2012/12/12/1472/, 30/08/2016, 10 :00 
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 التكنولوجيا جديدة، فنقل أسواق إىل من الدخول وحرماهنا القاتلة للمنافسة يعرضها الذي األمر واسعة أسواق إىل
 ابلنسبة للمؤسسات أمهيتها تزداد اليت اجملاالت أهم من يعد التكنولوجيا جمال يف احلاصل التطور من واالستفادة

 التجديد مشكلة: جند التكنولوجيا جمال يف املؤسسات تلك تواجهها اليت املشاكل بني واملتوسطة، ومن الصغرية
 والتطوير. البحث جمال يف عالية فنية مؤهالت ذوي متخصصني وجود تتطلب واليت واالبتكار

 املستوى على سواء التسويق مشكل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعاينالتسويقية:  املشكالت اثلثا:
 إىل أساسا ذلك وبعود والتصدير، احمللي املستوى على التسويق جمال يف أي املستوى اخلارجي، على أو الداخلي
 من أو واخلاص، العام القطاعني يف الكبرية املؤسسات من جانب سواء املؤسسات نلك تواجهها اليت املنافسة
 احمللية واملتوسطة الصغرية املؤسسات حجم سوق ضيق عنه ينجم والذي ألسواقها األجنبية املنتجات غزو جانب
 املؤسسات تلك إىل تعرض ذلك يؤدي وقد املنتجات، تصريف خالهلا من يتم اليت التسويقية املنافذ ضيق بسبب

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات منتجات تواجه اليت الصعوابت بني النهائي، فمن أو املؤقت التوقف احتماالت إىل
 املنافسة اليت طبيعة وكذا األسواق وطبيعة احلجم حيثمن  اخلارجية لألسواق دراسات وجود جند عدم اخلارج يف

 أذواق مع يتناسب مبا الصغرية املؤسسات منتجات بتطوير االهتمام عدم وأيضاالصغرية،  املؤسسات تواجه
تطوير،  أو تعديل أي إجراء دون طويلة لفرتة بنفس املواصفات ينتج املنتج يظل حيث األجانب، املستهلكني

 ارتفاع نتيجة اخلارج يف الصغرية املؤسسات ملنتجات الكافية واإلعالن الدعاية بعمليات القيام على القدرة وعدم
 .1واملتوسطة الصغرية املؤسسات منتجات لتسويق متخصصة مؤسسات وجود العمليات، وعدم تكاليف تلك

 اإلدارة يف احلديثة األساليب اأصحاهب إتباع بعدم واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتميزالعمالة:  مشكالت رابعا:
 والتمويل اإلدارة وظائف بني عادة جيمع الذي املالك املدير منط املؤسسات هذه إدارة يف يسود حيث والتسيري،
 واحملاسبة الوظائف ترتيب سجل يف املعروف ابملعىن الوظيفي التخصص عدم وجود إىل ابإلضافة ،وغريها والتسويق
 مشكلة وتعترب 2املؤسسة، وإدارات أقسام يف العمل املعامل لسري واضح إداري تنظيم وجود وعدم وغريها، واالقتصاد

العمالة  فنقص بسهولة، جتاوزها الصغرية للمنشآت ميكن ال اليت األساسية املشكالت من املدربة الفنية العمالة
 ملتطلبات والتدريب التعليم نظم مالئمة لعدم نظرا وذلك املؤسسات تلك تواجه اليت العقبات أهم من يعترب املدربة
 .أعلى أجور دفع على لقدرهتا الكبرية املنشآت يف العمل املدربة العمالة الصناعية، وتفضيل التنمية

 واملتوسطة الصغرية ملؤسساتا يف االستثمارية ابحلركة املتعلقة اجلهود كافة دمطتصاإلدارية:  املشاكلخامسا: 
 .والرتاخيص الواثئق من لعديدا تتطلب اليت املعقدة البريوقراطية واإلجراءات اإلدارية العوائق من كبرية مبجموعة

                                                             

 .119نعيمة برودي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 الصغرية  املؤسسات أتهيل حول : متطلبات اجلزائر، امللتقى الدويل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل وإجراءات نصرية قوريش، آليات 2
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تواجه معظم : واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنافسية ابلقدرات املتعلقة االقتصادية املشاكل سادسا:
احلادة، ذلك أن قوى  املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف الدول النامية قدرا متزايدا من املنافسة والضغوط

التدويل والعوملة تضغط على الشركات مبختلف أنواعها وأحجامها، مبا يف ذلك هذه املؤسسات، ففي غالبية الدول 
النامية تظل هذه املؤسسات تعمل يف أنشطة تقليدية تتسم ابخنفاض اإلنتاجية وضعف اجلودة وصغر األسواق احمللية 

كنولوجية، وال يوجد يف معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغرية ومتوسطة قوي اليت ختدمها وقلة الديناميكية الت
وديناميكي، وأهم ما مييز هذا القطاع هو قلة املؤسسات احلديثة القائمة على كثافة رأس املال، إذ جند أن العديد 

 اليت الدول دايتاقتصا ستعاين، كما 1منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويقدم سوقا حمدودة جدا
 ستدخل اليت االقتصادية للمؤسسات ابملستوايت التنافسية متعلقة وأكيدة كبرية حتدايت الشراكة اتفاقيات أبرمت
 واليت ةدول املتقدممؤسسات ال بني األوضاع اختالل استمرار ظل يف متوازنة غري منافسة إطار يف حرة منطقة
تطورت  الكبرية اليت والتسويقية واإلدارية والتكنولوجية التقنية وقدراهتا املرتفعة، وإنتاجيتها العالية، بكفاءهتا تتميز
 جيعل مما السابقة، املستوايت كافة على الفعالية احملدودة يةدول النامال مؤسسات وبني وارتباطها، اندماجها آليات
 2القوي. الطرف لصاحل حمسومة احلرة املنطقة يف االقتصادية املنافسة نتائج

 والضرائب الرسوم اقتطاع طريقة حيث من كبرية صعوابت توجدالضريبية:  ابألنظمة املتعلقة املشاكل سابغا:
  3الفوائد. استثمار إعادة عمليات على املطبق اجلبائي العادية النظام استغالهلا دورات خالل املؤسسات هذه على

 العقار على احلصول آليات تنظيم عدم هو املستثمرين تواجه اليت العراقيل بني منابلعقار:  املتعلقة املشاكل اثمنا:
الذي يعترب مرحلة أساسية إلمتام اإلجراءات و ويتمثل خاصة يف إشكالية احلصول على عقد ملكية أو إجيار  4الصناعي،

 5األخرى، مما حيدد الرغبة يف االستثمار.
 
 
 
 

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير أتهيل : مستلزماتاملطلب الثالث

                                                             

1 http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6102, 05/08/2016, 15 :30. 
 .119نعيمة برودي، نفس املرجع السابق، ص 2
 األوروعربية، امللتقى الدويل حول : متطلبات الشراكة ظل اجلزائرية يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل يف ابملشاركة التمويل بالل أمحية، دور 3

 .5، ص2006أفريل  18 و 17 العربية، يومي الدول يف املتوسطة و الصغرية  املؤسسات أتهيل
 .3نصرية قوريش، نفس املرجع السابق، ص 4
 زهية موساوي، خدجية خالدي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتدي العوملة: ضرورة التكيف مع احملافظة على البقاء، دراسة منوذج االقتصاد 5

 .5ص ،2004 نوفمرب سعيدة، جامعة والفعالية، الرهاانت بني اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول: األول الوطين امللتقىاجلزائري، 
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لالنضمام  1988لقد تولد مفهوم "أتهيل املؤسسات" من خالل اإلجراءات املرافقة اليت ابشرهتا الربتغال عام 
والذي كانت أهدافه  « PEDIP » من خالل الربانمج االسرتاتيجي لتحديث االقتصاد الربتغايلفإىل االحتاد األورويب، 

ة التحتية الداعمة للقطاع الصناعي، وتدعيم قواعد التكوين املهين، األساسية تتمثل يف تسريع وترية حتديث البني
إىل حتسني وكذلك توجيه التمويل لالستثمارات املنتجة للمؤسسات وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ابإلضافة 

املؤسسات قصد حتسني يعرف التأهيل "مبجموع اإلجراءات اليت تفيد مبرافقة كما    1،الصناعيإنتاجية ونوعية النسيج 
يف  ،وكذا تنويع النسيج الصناعي لتسهيل انضمامها وانفتاحها على السوق" تنافسيتها وتكثيف مركزها يف األسواق

 2ف.املؤسسات ويعاجل نقاط الضع  يعزز من نقاط قوةمما اطار برانمج للتحسني الدائم 
 الكائنات من كغريها ةواملتوسط الصغرية املؤسسات: واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل مستلزماتأوال: 

 بعني ومتغرياته احمليط هذا أتخذ مكوانت أبن ملزمة بذلك فهي فيه، تعيش يذال مبحيطها وتتأثر تؤثر املوجودة
 :من وماعم املتغريات هذه هذه وتتكون املختلفة، وسياساهتا إسرتاتيجياهتا وضع عند اإلعتبار

 من واملنافسني وغريهم والبنوك نواملوردي العمالء يف أساسا واملتمثلة االقتصادي(: )احمليط اإلقتصادية القوى -1
 السلع من ملنتجاتا خمتلف من احمليط هذا يف كنظام املؤسسة خمرجات وتتكون اجملال، هذا يف املتعاملني

 املنافسة، ودرجة بيعةوط واملستعملني املستهلكني إلحتياجات تبعا ومواصفات حمددة وكميات أبنواع واخلدمات
 .النشاط إلجناز تالضروراي من وغريها ومعلومات ومتويل أولية ومواد وعمل طاقة من فتتكون مدخالهتا أما
 املدين اجملتمع ومكوانت ،املستهلكني مجعيات العمالية، اهليئاتكاإلجتماعي(: )احمليط اإلجتماعية القوى -2

 .بداخلها العمال نيب املوجودة اإلنسانية العالقات خالل من تتجسد كما اجملال، تعتين هبذا اليت األخرى
 على قوية جد أتثريات خريةاأل وهلذه القانونية، والضوابط احملددات خالل من والقانونية: السياسية القوى -3

 .والتشريعي ايتواملؤسس السياسي اإلستقرار انحية من خاصة وإستمرارها بقائها على بل سلوك املؤسسات
 التطور مواكبة أجل من تمرةاملس التبادلية العالقات خالل من وتظهر التقين(: )احمليط التكنولوجية القوى -4

   .والتسيري اإلنتاج نياتوتق أساليب تطوير أو واملعدات، اآلالت وتطوير خالل حتديث من ذلك سواء كان التقين؛
 مع والتأثر التأثري دائمة مباشرة عالقة يف دوما فهو خارجي؛ أو داخلي ومكانته احمليط هذا مكوانت كانت وكيفما

 الشروط وتوفري لوضع عموميةال السلطات تدخل البد من اإلجيايب، لذا التأثري حتقيق إىل تسعى دوما اليت املؤسسة
                                    .                                                    احلقة املوضوعية للمنافسة

                                :يف تتمثل أساسا اليتو  للتأهيل: الضرورية املستلزمات توفر اثنيا:

                                                             

سياسات التمويل وأثرها على امللتقى الدويل حول حممد دهان، متويل عمليات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ، عبد احلق بوعرتوس 1
دراسة – .وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات امللتقى الدويل حول سياسات التمويل، -دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–االقتصادايت واملؤسسات 

 .5، ص2006نوفمرب  22/ 21بسكرة يومي  حالة اجلزائر والدول النامية،
 .51أمينة رقراقي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 كل يف بكثافة فيها ستثمري أن جيب اليت األساسية والركيزة األهم العنصر عتبارهابالبشري:  العنصر أتهيل-1
 ما من خالل العشرين لقرنا تسعينيات منذ عامليا العنصر هبذا اإلهتمام تطور وقد كل املستوايت، وعلى الوظائف

 قد واإلداريني اإلقتصاديني رباءاإلقتصادي، فاخل والتقدم النمو لتحقيق قاطرة أعتربت واليت البشرية، ابلتنمية مسي
 ضعف أمهها أن ن علىسيتفقو  أهنم نشاطها، إال كان أاي اإلقتصادية املؤسسة تعثر أسباب حتديد يف خيتلفون

 ثروة البشرية: املوارد أن هي ملياع هبا يؤمنون ال لكن نظراي اجلميع هبا يؤمن اليت واحلقيقة البشرية؛ املوارد إدارة
 ومبهاراهتا هبا قاءاإلرت ومت ووجهت أحتضنت وكلما نفسها، وإمنا للدولة املؤسسات، أو للشركات فقط ليست

                    اإلقتصادي املنشود؛ التقدم حتقيق يف املسامهة إىل ذلك أدى وإبداعاهتا،
 يعتربان املالية ؤسساتوامل البنوك ألن ككل، املايل النظام إصالحواملصرفية:  املالية املؤسسات أتهيل-2

 األخرية هذه ألن ؛خاص بشكل واملتوسطة الصغرية واملؤسسات عام بشكل للمؤسسة اإلقتصادية الفاعل الشريك
 وتصرفاهتا املرتفعة فوائدها ببنس البنوك أن إال نشاطاهتا، املالية ولطبيعة مواردها لنقص التمويل طلب على جمربة

 الصورة هبذه فهي لتايلواب األحيان، من يف الكثري زابئنها عن تبتعد املرتددة؛ وقراراهتا البطيئة، وتدخالهتا املتقلبة،
 مع التكيف مليةعيف  مساعدة وغري الصغرية واملتوسطة، املؤسسات وتطوير وأتهيل وتنمية إلنطالق معيقة

تكييف  أجل من والسريع اداجل السعي نعتقد فيما ويتحتم واملبادرة، ابلسرعة ميتاز الذي اجلديد احمليط متغريات
 املشاركة مبساعدة املصريف اجلهاز حتديث " يتطلب وهلذا اجلديد اإلقتصادي الواقع متطلبات مع البنكية املنظومة
 ملالية".ا الوساطة وتعميق النامي اخلاص والقطاع املؤسسات لدعم خالل اخلصخصة من أو األجنبية

 من واملتوسطة الصغرية ساتابملؤس العالقة ذات اإلدارات كل أتهيل أيمكوانته:  بكل اإلداري احمليط أتهيل-3
 لتحقيق متوسطةو  صغرية مؤسسات شكل يف اخلاص اإلستثمار تنمية فكرة تطوير على بل تعمل تتقبل أن أجل

 الوطنية السياسة أهداف عرقلةل البريوقراطية بطرقها اإلدارة تعمل وأالاجملال،  هذا يف املسطرة الوطنية األهداف
 التجاري. السجل زومرك اجلبائية، واإلدارةاجلمركية،  اإلدارة على خصوصا هنا ونركز املعامل، احملددة

 أهنا إال الوطنية، التنمية جمال يف رئيسي عنصر واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن معواإلحتضان:  الرعاية-4
 وإنعدام اإلبتكار روح وغياب التنافسية وضعف التكنولوجيا إستعمال ومستوى التسيري جمال يف مساوئ من تعاين
 ضغوطات عن زايدة ؛ةفاملختل املوارد ضعف إىل إضافة والرسكلة التكوين أو اإلستشارة خدمات اللجوء إىل ثقافة
 يف عليه يفرتض اليت العمومية السلطات قبل من واإلهتمام الرعاية إىل حتتاج أهنا نرى لذلك واإلتفاقيات؛ العوملة
 لقواعد املؤسسات من النوع هذا وحتضري وتطوير إلحتضان وأتهيل شامل برانمج بعث بضرورة القصري املدى

 اإلقتصادية للرشادة تبعا واملوارد، والتسويق وغريها والتسيري، اإلنتاج، جمال يف إسرتاتيجيتها وتكييف السوق إقتصاد
 1 الدولية. واملعايري

                                                             

 الصغرية واملتوسطة املؤسسات أتهيل اجلزائر، امللتقى الدويل حول : متطلبات يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير أتهيل تومي، مستلزمات ميلود 1
 .1000-999، ص2006أفريل  18 و 17 ابلشلف، اجلزائر )بتصرف( يومي بوعلي بن حسيبة العربية،جامعة الدول يف
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 ري أمهها:اختاذ جمموعة من التداب وحىت تنجح برامج أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ينبغي
ؤسسات على املستوى التقين املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك بتعميم برانمج أتهيل هذه امل دعم تنمية -

لعمل جيب أن تكون جراءات اإوالتسيريي وحثها على وضع برامج للمواصفات على مستوى املنتجات و 
 مؤكدة؛

لبات اقتصاد كيف مع متطحتسني قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة من أجل السماح هلا ابلت -
 السوق؛

 صاديني العموميني واخلواص؛تسهيل الوصول إىل املعلومات املهنية لرؤساء املؤسسات واملتعاملني االقت -
قطاع  ةملباشرة برتقياحتسني احمليط املقاواليت من خالل دعم املؤسسات والتنظيمات ذات العالقة  -

 ؛املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك دعم الوزارات املرافقة
  ء واملرافقة(؛)مساعدة يف الفكرة، اإلنشا دعم إنشاء وتطوير املؤسسات املالية املتخصصة -
ة، الوصول إىل املعلومات تعزيز التسيري العملي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )تكوين، خربة واستشار  -

 املوجهة هلذه املؤسسات(؛
ائق التحول التكنولوجي على ختفيض عو  تطوير تكوين األفراد من خالل دورات تكوينية لتحسني القدرة -

 والتنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
اكتساب  تنمية البحث والتطوير ابلشراكة مع خمابر البحث واجلامعات اليت تشكل واحدة من شروط -

 .1التكنولوجيا املتطورة واإلبداع التقين
فالتأهيل هو رفع أداء إدارة املؤسسة من خالل خمتلف وظائفها إىل مستوى منافسي املستقبل، أي رفع القدرة  اإذ

 2التنافسية إىل مستوى القدرات التنافسية للمؤسسات اليت ستنافسها، سواء يف السوق احمللي أو الدويل.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (، رسالة مقدمة2000-2014لياس غقال، تقييم الدور التمويلي للشراكة األورو جزائرية يف أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خالل الفرتة )إ 1
 .52، ص2017دة دكتوراه علوم، ختصص: نقود ومتويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اهكمتطلب لنيل ش

، 2008، عبد الرمحان اببنات، انصر دادي عدون، التدقيق اإلداري وأتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، دار احملمدي العامة، اجلزائر 2
 .101ص
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 خالصة الفصل:
من أهم الوسائل لتحقيق النمو االقتصادي نظرا لسهولة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمما سبق يتضح أن 

اليت جتعلها قادرة على اجلمع بني التنمية االقتصادية وتوفري مناصب الشغل وجلب الثروة، فهي و  ،تكيفها ومرونتها
احلكومات إىل جانب املؤسسات الكبرية إبمكاهنا رفع حتدايت التنمية وغزو األسواق اخلارجية، لذا فإن خمتلف برامج 

جتاه، ابعتبار أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة منذ ظهور اإلصالحات السياسية واالقتصادية قد كرست هذا اإل
ثل إحدى األولوايت اليت ينبغي منحها األمهية اخلاصة يف ظل التغريات اليت يشهدها اجملال االقتصادي الشامل يف مي

هناك تشريعات وقوانني وتصنيفات خمتلفة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  اقتصاد السوق، كما جتدر اإلشارة إىل أن
 حسب خصوصيات كل بلد واملعايري اليت يعتمدها يف ذلك.

وذلك لقدرهتا الكبرية  ،وبذلك فإنه توجد أمهية كبرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اقتصاداي واجتماعيا
لعدد كبري من املواطنني سواء يف التجمعات السكانية الكربى النمو االقتصادي وتوفري مناصب الشغل حتقيق  على

وحىت القرى واألرايف، وهذا لتوسع نشاط هذه املؤسسات يف مجيع املشاريع، خاصة يف قطاع الصناعة التحويلية 
 وقطاع اخلدمات.

 يوقد تفطنت الكثري من الدول إىل قدرة هذه املؤسسات على الرفع من املستوى االقتصادي، إذ حظ
يف البلدان األكثر تطورا وعرف ازدهارا كبريا ويظهر  وهتيئة اإلقليم ابألولوية ضمن خمتلف برامج اسرتاتيجيات التنمية

ذلك جليا يف اقتصاد الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب وكذا دول جنوب شرق آسيا والربازيل مما جعلها حتقق منوا 
 لدان النامية كذلك.هائال، وهو األمر الذي بدأت هتتم به الب

ويف ظل التحدايت واملشاكل اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا متطلبات تطويرها وآفاقها 
رية غاملستقبلية، يربز لنا عامل مهم من شأنه االستجابة لكل هذه اجلوانب ويتمثل يف ضرورة عمل املؤسسات الص

 مستدامة، وهو ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايل. واملتوسطة على اكتساب وحتقيق مزااي تنافسية 
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 متهيد:  
واالندماج االقتصادي العاملي وسياسات والعوملة  املعرفةالقتصاد  الشديدة التنافسية التحدايت ظل يف  

، ونظرا ألمهية التنافسية االنفتاح وحترير األسواق، إضافة إىل التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فإن حمور اهتمام املؤسسة يف إدارة األعمال وكوهنا شرط من شروط بقاء املؤسسة يف السوق وتطورها وتوسعها، لذلك 

صبح يرتكز جوهراي على مدى إجياد السبل الكفيلة خبلق ميزة تنافسية لدى املؤسسة االقتصادية أاالقتصادية ومسرييها 
الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة، ذلك ألهنا حتتاج للبقاء والتطور بشكل املؤسسات ، و مستدام واحملافظة عليها بشكل

دامة مزاايها التنافسية، ومن تلك ستأكرب، وقد تبحث هذه األخرية على خمتلف األساليب االسرتاتيجية لتحقيق وإ
ثر وتتأثر بنشاط املؤسسات الصغرية األساليب اليت تبدو جديرة ابلدراسة، هو كيفية التعامل مع األطراف اليت تؤ 

واملتوسطة، أي بعبارة أخرى إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة، وحىت تتحقق هذه الدراسة ال بد من دراسة خمتلف 
دامة تنافسية املؤسسات الصغرية ستإحتقيق و العوامل اليت تساعد على املزج بني إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة و 

   عمل على متتني قدراهتا التسيريية والتسويقية.، مع الواملتوسطة
ألن تطبيق مفهوم املســــــؤولية  ،وحتتاج كافة املؤســــــســــــات إىل تطبيق أنظمة املواطنة الصــــــاحلة للمؤســــــســــــات

 يف الســــوق يف البقاء جلأ من التنافســــي الصــــراع فمعادلة كبري من الناحية التنافســــية،  جتماعية ســــيكون له دوراإل
املســـتمر،  والتطوير املنافس جناح مقومات واكتســـاب اقتناصعلى  تعتمد جديدة رؤية وبناء النظر إعادة إىل حاجة
 وخمتلف أصــــحاب املصــــلحة، وحىت واملوردين العمالء مع القرار يف الشــــراكة مســــتوى إىل تصــــل ةمتين عالقة وبناء
 إىل اللجوء على العمل جيب العوملة عصـــر حتدايت ومواجهة واملتوســـطة الصـــغرية املؤســـســـات بقاء مقومات تتوافر

 القتصـــــاد النوعي التأهيل خالل من واملتوســـــطة الصـــــغرية للمؤســـــســـــات التنافســـــية القدرة وزايدة األداء كفاءة رفع
 ، املعارف تنمية على والعمل ،يالعامل املســــتوى إىل ترقى تصــــنيع عمليات لتحقيق املعرفة حنو الســــعي ،املؤســــســــة

 الصــــــغرية واملؤســــــســــــات الكبرية املؤســــــســــــات بني التكاملية العالقات دعم، و البشــــــرية للموارد املتواصــــــل التأهيلو 
 االبتكار ترقية ، اهتمنتجا تســـويق جمال يف واملتوســـطة الصـــغرية للمؤســـســـات التصـــديرية القدرات تعزيز، واملتوســـطة

 الهتمام، واواالتصــال ملإلعال اجلديدة للتكنولوجيا واملتوســطة الصــغرية املؤســســات اســتعمال وتشــجيع التكنولوجي
، واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم يف فعالة أداة ابعتبارهاواألقطاب التنافسية   واملشاتل األعمال حباضنات أكثر
ميكن أن تكتســــب املؤســــســــات الصــــغرية واملتوســــطة مسعة وتعزز من ميزهتا التنافســــية عندما متارس وتدعم أنشــــطتها كما 

ة تدعم معترب إن امتالكها ملوارد معينة غري املوارد املالية جيعل منها قادرة على تقدمي اجنازات اجتماعية جتماعية، واإل
 ، وسيتم تقسيم هذه الفصل إىل ثالثة مباحث أساسية كما أييت: اجملتمعات وترفع من شأهنا

 يزة التنافسية املستدامة وخصائصهااملاملبحث األول: 
  االسرتاتيجية لتعزيز املزااي التنافسية املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاحملاور بحث الثاين: امل

 ملؤسسات الصغرية واملتوسطةتنافسية ا ستدامةالالعالقة مع أصحاب املصلحة املبحث الثالث: 
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  وخصائصها التنافسية املستدامة يزةملا: ولاملبحث األ 
يزة التنافسية مستدامة ينبغي أن بعدما مت التطرق ملفهوم امليزة التنافسية مبختلف جوانبها وحىت تكون هذه امل

 زاايها التنافسية.واملضامني اليت من خالهلا حتافظ وتعزز املؤسسة من متشتمل على جمموعة من العناصر 
 امليزة التنافسية املستدامة املطلب األول: ماهية
لتنمية املستدامة يف املنظمة، وأصبح املزج بني امليزة التنافسية واامليزة التنافسية املستدامة على  ينطوي مفهوم

 من الضروري اكتساب هذه امليزة وتعزيزها حىت حتقق املنظمة البقاء والتوسع.
  مفهوم االستدامةأوال: 

د أن املفهوم الذي جن إذبشأن حتديد املقصود ابالستدامة، الكتاب والباحثني أيضا  تباينت وجهات نظر
يلة األجل يف اإلشارة إىل والذي يستند إىل استخدام عبارة الرحبية طو  غموضا،أقل املفاهيم  (Porter, 1985)طرحه 

ق على ون أداء املنظمة متفو مفهوم االستدامة، وأشار كذلك إىل األداء فوق املتوسط يف حماولة منه للتعبري عن ك
ستدامة يرتبط ابألجل الطويل. من هنا جند أن مفهوم اال، (Porter 1985)املنظمة تلك أداء الصناعة اليت تنتمي إليها 

ستمرت املنظمة حبالة مصطلح الزمن بوصفه مصدرا الستدامة املزااي التنافسية اليت ا (Barney)فيما استخدم 
فهوم األكثر دقة من الناحية االحتفاظ هبا بعد أن ضاعفت جهودها لتكرار تلك املزااي بعد انقطاعها، ويعد هذا امل

 العملي.النظرية ولكنه ليس ممكنا وليس ذو معىن يف الواقع 
ألغراض حتديد ما إذا كان ابإلمكان  (Barney)و  (Porter)آراء كل من  (Wiggins 1997)من جهته تبىن 

 عده مقياسا، وأشار إىل أن استمرار األداء االقتصادي املتميز للمنظمة ميكن األداء املتميز للمنظمة مستمرا اعتبار
والذي ميكن أن يستمر يف إطار املدى الزمين  ،لعملية املقارنة فيما بني أداء املنظمة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه

مثل )دورة حياة  1الذي ميكن أن خيتلف من صناعة ألخرى اعتمادا على جمموعة من العوامل، منها ما هو خارجي
املنتج، قوانني محاية براءات االخرتاع( ، وعوامل أخرى ختص طبيعة الصناعة )مثل صناعة احلاسبات اإللكرتونية( 

ا ذات دورة حياة قصرية ال تتجاوز سنوات حمدودة، و )صناعة بعض األجزاء األوتوماتيكية اليت توصف أبهن
يشري البعض إىل أن مفهوم االستدامة ميتد ليشمل كل  مافي، وملحقاهتا( اليت متتاز أبن دورة حياهتا طويلة نسبيا

املنافسني من القيام بتقليد نقاط القوة  ماالتصرفات اليت تقوم هبا املنظمة واليت من شأهنا أن تضيق أو تسد الطريق أم
 من ذلكيتضح و ، والقدرات اإلسرتاتيجية املتفردة للمنظمة أو قيامهم ابستبداهلا من خالل استخدام أية موارد أخرى

أن هنالك ارتباطا فيما بني االستدامة واملدى الزمين الذي تتحقق فيه حالة االستدامة من جهة، فضال عن االرتباط 
بني االستدامة والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه املنظمة، ومدى طول أو قصر دورة حياة املنتجات اليت فيما 

                                                             

حتليلية، املؤمتر العلمي معن وعد هللا املعاضيدي، إدارة املخاطر االسرتاتيجية املسببة لفقدان املنظمة للمزااي التنافسية، اآلليات واملعاجلات: دراسة نظرية  1
 .6، ص2007أفريل  17-16إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، –السابع 
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تقدمها الصناعات املختلفة، وكذلك االرتباط بني االستدامة والتصرفات اليت تتخذها املنظمات واليت من شأهنا  
 فسية.حتديد قدرة املنافسني على التصرف حبرية الستدامة مزاايهم التنا

 اثنيا: املزااي التنافسية املستدامة
ليت متارس منظمات األعمال فيها اميكن النظر إىل امليزة التنافسية املستدامة بوصفها خمرجات حلالة التنافسية ّ    

ألعمال جاهدة إىل استدامة هذه أعماهلا واليت ميكن أن تقود إىل حتقيق امليزة التنافسية، عند ذلك حتاول منظمات ا
متفردة لدى املنظمة تساهم يف  ويف إطار ذلك نرى أن املنافسة تتطلب استخدام نقاط قوة وقدرات، املزااي التنافسية

ات تلك ميكن أن تعد مبثابة الدفاع عن املنظمة ضد حاالت التقليد من قبل املنظمات األخرى، فنقاط القوة والقدر 
يف تضييق أو سد الطريق  من شأنه من أفعال وتصرفات تسهم مزااي تنافسية حتاول منظمة األعمال القيام بكل ما

بقصد احلد أو التقليل من  ،فردةأمام املنظمات املنافسة للنجاح يف تقليد استخدام نقاط قوة املنظمة وقدراهتا املت
ة، وهذا ما يدخل يف لكها املنظمة الثانياملزااي التنافسية للمنظمة األوىل من جهة، واإلمداد ابملزااي التنافسية اليت متت

  إطار املخاطر اليت تتسبب بفقدان امليزة التنافسية.
اإلدارة اإلسرتاتيجية على استقصاء  تركز غالبية البحوث يف ميدان :التأصيل النظري الستدامة املزااي التنافسية -1

اير وتباين يف أداء املنظمات وتوضيح الفروقات اجلوهرية يف األداء بني منظمات األعمال، األمر الذي يشري إىل تغ
تفوق فيها على مة األعمال وتونتائجه، وإن هذا التباين يرتكز يف الكثري من جوانبه على امليزة اليت حتققها منظ

ا إذا كانت قد بنيت استنادا منافسيها، واليت يصعب على املنظمات األخرى تقليدها يف غالب األحيان، ال سيما فيم
تيجية أو حماوالت التجديد املستمر ومبا إىل موارد املنظمة متفردة القيمة أو قدراهتا االسرتاتيجية أو التزاماهتا االسرتا

ء املتميز املستمر، وأن ما يعنيه ات اليت حققتها للعمل على دميومتها وحتقيق مستوايت األدايهيئ الفرصة أمام املنظم
قيق مستوايت من األداء االقتصادي اإلداريون مبصطلح املزااي التنافسية املستدامة، يشري إليه االقتصاديون يف إطار حت

مزااي تنافسية يصعب على  لك من خالل امتالكاملتميز املستمر، وكال وجهيت النظر تؤكدان على إمكانية حتقيق ذ
 املنافسني تقليدها. 

وابسرتسال التسلسل التارخيي جلهود الكتاب والباحثني يف هذا اجملال، جند أن بداايت االهتمام ابمليزة  
مث تبعته جهود جمموعة الباحثني يف  ،(Ansoff 1965)التنافسية كانت قد ظهرت من خالل اجلهود اليت قام هبا 

Harvard Business School  واليت أشارت إىل جهود(Porter)  يف أواخر السبعينات وبداايت الثمانينات
)Porter, 1979, 1980(،1  أول من طرح فكرة امليزة التنافسية املستدامة هو لكنGeorge Day 1984  عندما أشار

سرتاتيجية لغرض مساعدة املنظمة يف البقاء، ولكن احلقيقة اليت مناذج خمتلفة يف اإليف القول أبنه ميكن احلصول على 
يف منوذجه املعروف يف حتديد  Porter 1985امليزة التنافسية املستدامة هو ما قدمه بورتر يستند عليها يف منشأ 

سرتاتيجيات التنافس واليت مت ربطها مع البيئة، من خالل املنتجات اليت تقدمها الشركة واليت تتوافق مع حاجات إ
                                                             

  .8-7، صنفس املرجع السابق املعاضيدي، معن وعد هللا 1
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امليزة التنافسية املستدامة يف حقيقتها منتج إىل أن يشريان  Chaharbaghi & Lynch 1999املشرتي، وهبذا الصدد  
تيجية، على اعتبار أن امليزة التنافسية املستدامة هي تلبية احلاجات يرتبط جبانبني مها امليزة التنافسية وامليزة االسرتا

 احلالية للسوق وآخذين بعني االعتبار احلاجات املستقبلية لألجيال القادمة.
وقد ظهرت نظرية امليزة التنافسية املستدامة يف السنوات األخرية من القرن املاضي كأحد أكثر اهلياكل النظرية 

اإلداري وخصوصا يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية، وقد ركز العديد من علماء اإلدارة التشكيلة الواعدة يف األدب 
، ومع Hall 1992الواسعة من املضامني والقضااي اليت تناولت هذه النظرية، ومنهم على سبيل املثال وليس احلصر 

إىل أهنا تعبري  Peteraf 1993امليزة التنافسية، فقد أشار ذلك فقد اجتهد الباحثون فيما يرونه مناسب للتعبري عن 
 & Huntإىل أهنا تعبري عن التوجه حنو السوق، بينما أشار  Aaker 1993عن املوارد غري امللموسة، فيما أشار 

Morgan 1995  إىل أهنا تعبري عن التعلم التنظيمي، وأشارSlater 1995  إىل أهنا تعبري عن اإلبداع، وأشار
Darasuraman 1997 ويق ابلعالقة، ولكن يف القرن الواحد والعشرين أخذ املصطلح معىن سإىل أهنا تعبري عن الت

عندما مت توجيه السؤال إليه عن الشيء األكثر أمهية والذي ميكن  Warren Buffettآخر وكما هو مؤشر يف إجابة 
لتنافسية املستدامة، حيث أهنا متثل املستوى األعلى امليزة اأن يبحث عنه لغرض تقييم الشركة والذي يتمثل يف وجود 

يف إدارة املنظمة وإهنا ال تقتصر على املوارد امللموسة أو غري امللموسة فحسب، بل أن األمر أبعد من ذلك بكثري 
 1لكوهنا تركز على التوجه املعمق حنو عمليات األعمال املنجزة من قبل املنظمة.

اهلواء  املاء، ميكن القول أبن البيئة تتكون من أربعة مكوانت أساسية ) األرض، :مفهوم التنمية املستدامة -2
اليت تعترب مبثابة املخرج اجلديد  ن التغلب على أزمة التنمية مير عرب التنمية املستدامة،وأ والثقافة والقيم االجتماعية(،

رك فيها مديرو املؤسسات حىت تكون النتائج واليت البد أن يشا من خالل ربط البيئة ابلتنمية االقتصادية، للتنمية،
البعد البيئي من منظور التخطيط االسرتاتيجي خلدمة األجيال  تشمل التنمية املستدامة،، و أقرب إىل الواقع املعاش

 .احلالية والقادمة بربط التشغيل األمثل للموارد املتاحة واملستقبلية ابلتوازن البيئي يف ظل التواصل الثقايف واحلضاري
وهلذا البد على املؤسسات أن تبحث عن حتقيق معدالت النمو والرفع من اإلنتاجية بعيدا عن التشوهات 

ويف ظل  واإلختالالت اهليكلية ويف ظل اإلصالحات االقتصادية والتوزيع املثايل للموارد النادرة وعالج الفقر واملرض،
الطبيعي من أزمة التنمية اليت تعيشها  2اليت هي املخرج القضاء على التخلف البيئي والتعليمي والصحي واالقتصادي،

 (.16) يف الشكل رقم وميكن تلخيص أهم احملاور اليت تشملها التنمية املتواصلة بصورة واضحة، اقتصادايت العامل،

                                                             

االستدامة،  إلسرتاتيجية اعتمادها يف HP لشركة ملستدامة حماكاة التنافسية وامليزة لالستدامة املفاهيمي محدان، اإلطار بين خالد البكري، اثمر  1
  .7، ص2013 الشلف، اجلزائر، ،9العدد -واإلنسانية اإلجتماعية للدراسات األكادميية

 .198فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 (: حماور التنمية املستدامة16لشكل رقم )ا                                  
 مقومات التنمية االقتصادية                                        

 الرعاية الصحة، املسكن، الطعام،           
        :أسلوب احلياة

 مقومات التنمية السياسية                 البيئة النظيفة                          
 تكافؤ الفرص(   -التعليم-)احلرية               مراقبة التلوث

                         مقومات التنمية البشريةالثقافة البيئية                                
 رفع مستوى املعيشة -السلوك البيئي                               القيم  

 العادات والتقاليد-األسرة-الفرد   
 .498ص ،1999االسكندرية  مؤسسة شباب اجلامعة، النجار "إدارة األعمال االقتصادية والعاملية"،فريد  املصدر:

مقومات التنمية  )مقومات( أساسية وهي: من هذا الشكل أبن التنمية املستدامة تشمل أربعة حماور ويتبني
بنــاء عـلى هذه املقومات ويف ظل ، و أسلوب احلياةو  مقومات التنمية البشرية، مقومات التنمية السياسية، قتصاديةاإل

فإن إدارة التغيري ابلنسبة  التنمية املستدامة والنظم اجلديدة للحفاظ على مستوى مالئم للبيئة وازدايد خماطر التلوث،
)منع  للدول واملؤسسات واملنظمات العاملية بدأ من إصدار تشريعات وقرارات وإجراءات تنظيمية للحفاظ على البيئة

اليت  ألنه يف الوقت الراهن أصبح من اخلطأ إدارة التغيري مبعزل عن االعتبارات البيئية، (،…الغذاء املاء، هلواء،تلوث ا
كوهنا أداة تنافسية فعالة ابلنسبة للمؤسسات يف سوق ،21 أصبح تشكل احملور األساسي إلدارة التغيري يف القرن

 ة العالية واملنتجات غري امللوثة للبيئة.أصبح فيه املستهلك سيدا للسوق ويطالب دائما ابجلود
إن محاية البيئة ومنوها أصبح ركنا أساسيا للتنمية، ألنه بدون اإلدارة البيئية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -3

يف  ال سيما 1هذه األخرية تبقى املوارد غري كافية وابلتايل تتدهور، وهكذا فإن هذا الرتابط بني البيئة والتنمية،
ميكن التعبري عن تبين نظام اإلدارة البيئية يف تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة و املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 كما يف الشكل اآليت:

                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة -واقع وآفاق-فاطمة غفل، تطبيق نظم اإلدارة البيئية يف مؤسسات االمسنت اجلزائرية  1
 .61ص ،2017اجلزائر،  حممد بوضياف، املسيلة،

 التنمية املتواصلة
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 توسطةيف املؤسسات الصغرية وامل هتطبيقو نظام اإلدارة البيئية : (17) الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marion Personne, Contribution à la methodologie d'integration de l'environnement dans lesاملصدر:

PME-PMI : Evaluation des performances environnementales, pour obtenir LE GRADE DE DOCTEUR, 

INSA de Lyon, France, 16 janvier 1998, p85. 
سات إعادة النظر يف طريقة إدارهتا وتسيريها هذا يفرض على املؤساإلدارة الناجحة يف ظل التنمية املستدامة:  -4

وثقافتها وتعاملها مع مكوانت البيئة، واليت تنعكس على الطرق واإلجراءات اإلنتاجية والتسويقية اليت تضر ابلبيئة، 
ق وذلك يف ظل التسويق العاملي وحترير التجارة العاملية، حيث ستكون الغلبة للمهرة واملبتكرين يف جمال تصميم وتسوي

 وتنشط فيها، وعليه فمسؤول 1منتجات صديقة للبيئة، وتسمح للمؤسسة ابكتساب ميزة تنافسية يف األسواق اليت
التسويق يف املؤسسة اليت ترغب تنمية قدرهتا التنافسية حمليا وعامليا إبمكاهنم تكثيف البحوث حول فائدة ومواقف 

 إلجابة األكثر مالءمة هلم.زابئنهم اجتاه املشاكل اإليكولوجية، بغية تقرير منط ا
ومن خالل ذلك تتخلى املؤسسة عن النظرة التقليدية للبيئة واليت ترى أبن تلوث البيئة غري مكلف عكس 

هتمام هبا واحلفاظ عليها يتعارض مع هدف الرحبية والسيطرة على التكلفة، وبفعل النظرة هتمام ابلبيئة، وأن اإلاإل
السلبية اجتاه محاية البيئة وعدم وجود االهتمام هبا بصفة فردية وطواعية وانعدام الدافع من قبل الكثري من املؤسسات 

عات اإلجبارية للحفاظ على البيئة. ولكن عكس العاملية، اليت تعتربها زايدة يف التكلفة فقط، صدرت القوانني التشري
ذلك هو احلقيقة ابلنسبة للكثري من املؤسسات األخرى واحلكومات ومنظمات محاية البيئة، حيث ميكن للمؤسسات 
حتقيق عدة مزااي وإجيابيات من جراء االهتمام ابلبيئة وااللتزام ابلتشريعات احلكومية، واليت تنمي تنافسية املؤسسة، 

هذه املزااي يف خلق حوافز إدارية متس مجيع أبعاد املنظمة، كما ميكن خفض التكاليف عن طريق العبوات  ونلخص
واإلنتاج األقل ضخامة، وكذلك االقتصاد يف استعمال وإعادة استعمال الطاقة واملواد اخلام وإحالل املواد غري الضارة 

                                                             

 199فرحات غول، نفس املرجع السابق، ص 1

 السياسة البيئية

 اإلجراءات

 اإلفصاح البيئي

 القوانني التحليل البيئي

 األهداف

نظام اإلدارة البيئية  التدقيق
 للموقع
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واحلفاظ على األسواق، وكذا التغلغل األفضل لألسواق، مما يقلل احتمال التلوث،  ابلبيئة مكان املواد الضارة، 
ابإلضافة إىل حتسني املركز التنافسي عن طريق تقدمي املنتجات اخلضراء واملتميزة، واحلصول على احلوافز املالية من 

جتنب خالل زايدة الرغبة يف شراء أسهمها وسهولة حصوهلا على القروض، مع إدارة املخاطر البيئية واالهتمام هبا 
 املؤسسة الوقوع يف املنازعات اليت قد تسببها التشريعات املتعلقة ابلبيئة.

ميكن اختصار هذه املزااي واإلجيابيات يف عاملني أساسيني كاان وراء اهتمام املؤسسة ابلبيئة ومها: الدافع و 
 ارسة محاية البيئة ابلرحبية. األديب واألخالقي واالجتماعي حنو اجملتمع؛ وكذا الدافع املايل، ويتمثل يف ارتباط مم

 وفيما أييت جدول يلخص أهم االسهامات العلمية يف جمال امليزة التنافسية املستدامة:  
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 (: اإلسهامات العلمية لتحديد مفهوم امليزة التنافسية املستدامة9اجلدول رقم ) 
 املسامهة العلمية عنوان املقالة/ الكتاب السنة

Alderson 

(1965) 
« The Search for Differential 

Advantage » اسية هي: امليزة التنافسية املستدامة تتمثل بوجود ثالث قواعد أس
يجيات إلجنازها هي: التكنولوجيا، القانونية، اجلغرافية، وهناك أربع اسرتات

 التميز، التجزئة، الصفقة، االنتقائية.
Hall (1980) « Survival Strategies in a 

Hostile environment» األكثر متيزا الشركات الناجحة ستنجز أعماهلا إما من خالل التكلفة أو. 
Porter 

(1985) 
« Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining 

Superior Performance» 
  .ر امليزة التنافسيةستناد إىل سلسلة القيمة كأداة أساسية يف حتليل مصاداإل

Hamel and 

Prahalad 

(1989) 

«Strategic Intent» ر امليزة التنافسيةستناد إىل سلسلة القيمة كأداة أساسية يف حتليل مصاداإل. 

Barney 

(1991) 
« Firm Resources and 

Sustained Competitive 

Advantage» 
إمنا جيب أن تتعلم  الشركة جيب أال تبحث عن امليزة التنافسية املستدامة، و 

 .ميزة جديدة لبلوغ القيادة يف السوقكيف ختلق 
Hall (1993) « A Framework Linking 

Intangible Resources and 

Capabilities to SCA» 
مح للشركة ابمتالك تتمثل يف املوارد املختلفة )األصول، القدرات( واليت تس

 .قدرة متميزة كنتيجة للميزة التنافسية املستدامة
Srivastava, 

Shervani, 

and Fahey 

(1998) 

« Market-Based Assets and 

Shareholder Value: A 

Framework for Analysis» 
الثقافة، واللتان االستناد إىل جانبني رئيسيني مها العالقة مع الزابئن و 
 .يمة للزبونقتقودان إىل إجناز امليزة التنافسية املستدامة وإلضافة 

Hoffman 

(2000) 
« An examination of the 

sustainable competitive 

advantage concept: Past, 

Present and Future» 

سرتاتيجية مثل ى يف اإلاستناد امليزة التنافسية املستدامة إىل املفاهيم األخر 
 .التوجيه، قيمة الزبون، تسويق العالقة والشبكات

Sadri and 

Lees (2001) 
« Developing corporate 

culture as a competitive 

advantage » 
فسية املستدامة قياسا الثقافة اإلجيابية تكون دالة هامة لتحقيق امليزة التنا

 .ابآلخرين من املنافسني
Adams and 

Lamont 

(2003) 

« Knowledge management 

systems and developing 

SCA» 
ر النجاح س يف إقرااإلبداع التنظيمي وأتثري أنظمة إدارة املعرفة تكون أسا

 .ملستدامةللتجارب املبدعة يف املنظمة لتطوير امليزة التنافسية ا
Kotelnikov 

(2004) 
«Sustainable competitive 

advantage: How to survive 

against your competition 

over a long period of time» 

والقدرات املؤثرة تميزة بية( ما بني القابليات املؤ يقرتح منوذج التعاضد )التدا
 .سية املستدامةيف عمليات اإلنتاج كمصادر أساسية لتحقيق امليزة التناف

Khandekar 

and 

Sharma 

(2005) 

Managing human resource 

capabilities for sustainable 

competitive advantage: an 

empirical analysis from 

Indian global organisations 

التنظيمي وامليزة  رتاتيجية لرأس املال البشري لتحقيق األداءاألمهية االس
املنظمة، وهناك ارتباط  التنافسية املستدامة واملستندة إىل املوارد املتاحة يف
مي للتأثري اإلجيايب يف إجيايب ما بني قابليات املوارد البشرية واألداء التنظي
 .حتقيق امليزة التنافسية املستدامة

Javalgi and 

Radulovich 

(2005) 

« SCA of internet firms: a 

strategic framework and 

implications for global 

marketers» 

الل تطوير ميكن للشركات أن تنجز امليزة التنافسية املستدامة من خ
تهداف الزبون القدرات التفاعلية إلدارة العالقة مع الزبون وحتسني اس

 .وزايدة والئه لتحقيق التأثري األكرب عليه
 إلسرتاتيجية اعتمادها يف HP لشركة امة حماكاةملستد التنافسية وامليزة لالستدامة املفاهيمي محدان، اإلطار بين خالد البكري، اثمر املصدر:

 .8، ص2013، 9العدد -واإلنسانية اإلجتماعية للدراسات االستدامة، األكادميية
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 التنافسية املستدامةاملطلب الثاين: مقومات بناء امليزة  
يف ساحة املنافسة، وذلك ابالعتماد  تعترب امليزة التنافسية املستدامة؛ السبيل الوحيد الذي يضمن للمنظمة البقاء     

 على املهارات واملعرفة. 
 أوال: استدامة امليزة التنافسية 

 توقف على ما يلي:تميكن القول أن استدامة امليزة التنافسية للمنظمة و 
استدامتها يف األسواق يتطلب و حيث أن بناء امليزة التنافسية أسس التنافس )األصول والقدرات التنافسية(: ـ 1

تصميم والتصنيع، إلنتاج سلع توفر جمموعة من األصول واملوارد والقدرات التنافسية، مثل توفر مهارات خاصة يف ال
 درة على التنافس.مميزة وذات قيمة للمستهلك، أو توفر قدرات بشرية كافية قا

ة، اليت يتم التنافس هبا هو من : إن حتديد املنظمة الختياراهتا من املنتجات واألسواق املستهدفميدان التنافسـ 2
 ل املنتجات املناسبة.من خالل توظيف قدرات املنظمة يف املكان املناسب، ومن خالوكذا ستدامة؛ متطلبات اإل

سرتاتيجية اليت تتبناها والعمل على استدامتها يتوقف على اإل زة التنافسيةاملي: حيث أن بناء طرائق التنافس ـ3
 .1الشركة؛ اسرتاتيجية املنتج، اسرتاتيجية املوقع، اسرتاتيجية التسعري، اسرتاتيجية التوزيع وغريها

 وميكن توضيح مقومات بناء امليزة التنافسية املستدامة من خالل الشكل التايل:
مقومات بناء امليزة التنافسية املستدامة. (:18)الشكل رقم   

 الطريقة اليت تنافس هبا:                                                                  أين تنافس:
إختيار السوق.–إسرتاتيجية املنتج.                                                                         -  
إختيار املنافس.–إسرتاتيجية املوقع.                                                                        -  
إسرتاتيجية مصادر التوريد.-  
إسرتاتيجية التسعري.-  
أخرى.-  
 

 

 أساس التنافس:
 األصول واملهارات أو الكفاءات والقدرات.

 .75، ص1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، املصدر: 
تنافسية  تبني أن حتقيق امليزة التنافسية يتم يف حالة اتباع املنظمة إلسرتاتيجيةيوعلى ضوء هذا التحليل، 

 .1منافسيها احلاليني أو احملتملني مستقبالا أو تقليدها من جانب أي من هتحمققة للقيمة بشرط عدم حماكا

                                                             

 .101فرحات غول، مرجع سابق، ص:  1

 امليزة   التنافسية
 املستدامة
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 املستدامة التنافسية امليزة اثنيا: مصادر 
 اخلارجية واملقدرات نظمةللم الداخلية املقدرات بني الربط يتطلب املستدامة التنافسية امليزة حتقيق نإ

  .وخارجية داخلية املستدامة التنافسية امليزة مصادر يعين أن وهذا
 :يف تتمثلو  واملهارات واألنشطة املنظمة مبوارد املرتبطة املصادر وهي الداخلية: املصادر-1
 :2التايل اجلدول يف كما ملموسة غري وموارد ملموسة موارد إىل وتنقسماملوارد: -أ

 للمنظمة امللموسة وغري امللموسة (: املوارد10رقم ) اجلدول
 امللموسة غري املوارد امللموسة املوارد

 أمثلة املورد أمثلة املورد
 قرتاضاإل على املنظمة قدرة - املالية املوارد

 املوارد توليد على املنظمة قدرة-
 الداخلية

 املوارد
 البشرية

 املعرفة -
 الثقة -
 اإلدارية القدرات -
 التنظيمية الروتينات-

 املوارد
 التنظيمية

 وأنظمة للمنظمة الرمسي اهليكل -
 والرقابة والتنسيق والتنظيم التخطيط

 موارد
 االبتكار

 االفكار -
 العملية القدرات -
 االنتشار على القدرة -

 املنظمة موقع أمهية - املادية املوارد
 املصنع معدات تنظيم -
 األولية املواد إىل الوصول -

 موارد
 السمعة

 الزابئن لدى السمعة -
 التجارية والعالمة االسم -
 .املنتج ومعوليته جودة عن التصورات -
 الكفاءة، من حيث نياملورد لدى السمعة -

 املتبادلة. العالقات، واملنافع
 املوارد

 التكنولوجية
 الرباءات، مثل التكنولوجي الرصيد -

 األسرار النشر، وحقوق العالمة،
 التجارية

 يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة قمري، دور املعرفة يف تعزيز القدرة التنافسية املستدامة، دراسة حالة جممع صيدال، حياة املصدر:
 .29، ص2016/2017، 1املنظمات، جامعة ابتنة وإدارة تطبيقي اقتصاد :التسيري، ختصص العلوم

 ـ:ـب تتسم كانت إذا املستدامة التنافسية امليزة حتقيق يف تساهم املوارد فإن(Barney 1991) وحسب 
  .اإلحالل صعوبة التقليد، صعوبة القيمة، الندرة،

 امليزة أن على ويؤكد ها،تؤدي اليت واألنشطة وأساليبها املنظمة إدارة أساسا وتشملواملهارات:  األنشطة -ب

                                                             

، 2012، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، دراسة حالة اجلزائر، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوكعامر بشري،  1
 .183ص

التسيري،  العلوم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة جممع صيدال، أطروحةقمري، دور املعرفة يف تعزيز القدرة التنافسية املستدامة، دراسة حالة  حياة 2
 .28، ص2016/2017، 1املنظمات، جامعة ابتنة وإدارة تطبيقي اقتصاد :ختصص
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 تتولد حبيث هبا اخلاصة شطةاألن أداء يف الداخلية قوهتا لنقاط األعمال منظمة استغالل هي املستدامة التنافسية 
 تنمية على املنظمات ركيزت ضرورة اإلسرتاتيجيون ويرى ألنشطتهم، أدائهم يف حتقيقها املنافسون يستطيع قيمة ال

 أجل من نوعها من فريدةال املوارد قاعدة على االعتماد وضرورة حماكاهتا، الصعب من اليت اجلوهرية الكفاءات
 مستدامة. تنافسية ميزة حتقيق

إذ  ،التنافسية للمزااي صدرام اخلارجية البيئة متغريات خالل من وتشكل ومتعددة كثرية وهياخلارجية:  املصادر-2
 املنظمات يف تؤثر اليت نولوجيةوالتك والدميوغرافية واالقتصادية السياسية العوامل من جمموعة اخلارجية البيئة تضم

 امليزة وحتقيق خلق يف دور هلا واخلارجية الداخلية املصادر كال أن من الرغم اإلجيايب، وعلى أو السليب ابالجتاه
 متثل اخلارجية البيئة عوامل كانت فإذا، أكثر الداخلية املصادر على يعتمد نهأ إال املستدامة للمنظمة التنافسية

 واستثمار الظروف مع التعامل على املنظمة وقدرة موارد خالل من إال تتحقق ال امليزة التنافسية نإف للمنظمة فرصا
مبنافسيها، مما ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية مستدامة، وتشري خفض جوهري للتكاليف مقارنة و  1الفرص، هذه

 بطريقة مثلى. 2القدرات إىل مهارات املنظمة يف التنسيق بني مواردها ووضعها قيد االستخدام اإلنتاجي
ربعة مهام هنا تظهر أمهية اعتماد مبادئ اإلدارة ابملوارد والقدرات، هذه اإلدارة اليت تقوم على أ: املوارد املتميزةّ-3

استغالل هذه املوارد بطريقة مثلى؛ وخلق وإجياد و : حتديد املوارد النادرة؛ محاية هذه املوارد النادرة؛ 3داخل املنظمة هي
  املوارد النادرة.

  لعاملياملطلب الثالث: اجلودة الشاملة واملواصفات الدولية أداة تنافسية يف السوق ا
يركز على اجلودة اليت تعتمد على مسامهة مجيع أفراد املنظمة لتحقيق ظهرت اجلودة الشاملة كمدخل إداري 

  4النجاح طويل األمد من خالل حتقيق رضا الزبون وحتقيق املنافع جلميع أفرادها وللمجتمع.
  .أوال: مفاهيم أساسية حول اجلودة واجلودة الشاملة

فكرة االعتماد على امليزة التنافسية إن الظروف اليت تنشط فيها املؤسسات يف الوقت احلاضر، جعل من 
الوحيدة أمر غري مقبول ابلنسبة للمؤسسات الطموحة والرائدة، كاالعتماد على تقدمي منتج بسعر منخفض، أو 

واليت تعين:  ،Zero defect إشهار مؤثر، بل حتولت املؤسسات للعمل بفكرة اجلودة الشاملة أو كما يسميه البعض
ل خصائص السلعة أو جودة كل ما تقدمه من خدمات وما تقوم به من أعمال وأنشطة"، "أن املؤسسة تنافس على ك

من هذا املنطلق و حيث أن االهتمام املعاصر ابجلودة أصبح عامليا، األمر الذي عجل بظهور معايري دولية للجودة. 
عامليا حيكم الكثري من قرارات أصبح مصطلح إدارة اجلودة الشاملة، شائعا يف اللغة اإلدارية املعاصرة، بصفته توجها 

                                                             

 .30-29قمري، نفس املرجع السابق ص حياة 1
سرتاتيجية، مدخل متكامل، )الطبعة بسيوين: اإلدارة اإلمحد عبد املتعال، إمساعيل علي أجارديث جونز، تعريب ومراجعة: حممد سيد  ،شارلز هل 2 

 .186-185ص  ،2008السادسة(، دار املريخ للنشر، الرايض، 
3Jean.chales Mathé, Dynamique concurrentielle et valeur de l’entreprise, edition, paris, 2004, p 23-24. 

 .20، ص2012اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، حممود عبد الفتاح رضوان، إدارة اجلودة الشاملة،  4
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اإلدارة، يف خمتلف جماالت األعمال، وهو ما دفع ابملؤسسات إىل بذل املزيد من اجملهودات، من أجل استكمال  
ن حدة مقومات ونظم اجلودة لضمان التأهل للحصول على شهادة املنظمة العاملية للمواصفات. وميكن القول أب

املستهلك، جعلت املؤسسات ال تكتفي جبودة املنتج فحسب، بل دفعتها إىل االهتمام بكل املنافسة وتغري متطلبات 
، أو بصفة خمتصرة اجلودة الشاملة، مع التحلي مبجموعة من املواصفات، واليت يفرضها …عناصر التصميم واإلنتاج

ي املدخل الطبيعي لتحسني أداء عامل األعمال يف وقتنا احلاضر، وهلذا فاجلودة الشاملة مبعناها الشامل والواسع ه
  1املنظمة.

  أما من حيث أبعاد اجلودة فيمكن إجيازها فيما يلي:
  نسبة للماكينة(.خصائص املنتج األساسية مثل وضوح األلوان ابلنسبة للصورة )أو السرعة ابلاألداء: 
  بعد. عن خصائص املنتج الثانوية ومتثل الصفات املضافة إىل املنتج كجهاز التحكماملظهر: 

  اإلنتاج حسب املواصفات املطلوبة أو معايري الصناعة.املطابقة: 
  .مدى ثبات األداء مبرور الوقت أي متوسط الوقت الذي يتعطل فيه املنتجاالعتمادية: 
  مسبق(. لالعمر التشغيلي املتوقع )لكل منتج عمر تشغيلي حمدد بشكالصالحية: 

  حيح.هتمام ابلشكاوى ابإلضافة إىل مدى سهولة التصحل املشكالت واإلاخلدمات املقدمة: 
  عميل.مدى جتاوب البائع مع العميل مثل لطف وكياسة البائع يف التعامل مع الاالستجابة: 

  شقة.إحساس اإلنسان ابخلصائص املفضلة لديه كالتشطيبات اخلارجية يف مبىن أو اجلمالية: 
املنتج، كأن حيمل العميل فكرة أن املنتج الذي يشرتيه من أفضل املنتجات اخلربة واملعلومات السابقة عن مسعة املنتج: 

  2يف السوق.
  اثنيا: مبادئ تطبيق اجلودة الشاملة:

إن تطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة بصفة انجحة، مرتبط مبدى توفر جمموعة من املرتكزات واملبادئ اليت 
تلتزم هبا املؤسسة من أجل ضمان حتقيق الرايدة والنجاح الباهر يف وتتمثل أهم املبادئ اليت جيب أن  تبىن عليها،

لتزام طويل األجل إبحداث التطوير املستمر يف كل العمليات واألنشطة؛ مع تبين إدارة اجلودة الشاملة، من خالل اإل
 -ت "الزبوناألداء السليم من أول مرة؛ وكذا التدريب الفعال لتوضيح عالقا (،ZERO ERROR)مفهوم عدم اخلطأ 

املورد"، داخليا وخارجيا؛ والرتكيز عند الشراء ليس على السعر األقل ولكن التكلفة الكلية األقل؛ ابإلضافة إىل 
االهتمام إبدارة التحسني املستمر يف العمليات "ال ترتك شيئا للصدفة"؛ وكذلك اتباع أساليب فعالة وإجيابية لإلشراف 

وأتكيد خرباهتم  مل بني أجزاء املشروع "تكوين شبكات"؛ وأيضا متكني األفرادوالتدريب؛ وحتقيق الرتابط والتكا

                                                             

 .203فرحات غول، نفس املرجع السابق، ص 1
 .23-22، ص2012حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة، مفاهيم وتطبيقات، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، عمان  2
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إبعادة التدريب؛ وتنمية مدخل متكامل إلدارة أنشطة اجلودة الشاملة؛ مع جتنب القرارات غري املؤسسة على  
 الشاملة فهي متعددة، ومن أمهها:أما ابلنسبة للفوائد اليت جتنيها املنظمة من تطبيق إدارة اجلودة ، 1املعلومات املتكاملة

 ع املوردين.حتسني الوضع التنافسي للمنظمة يف السوق ورفع معدالت الرحبية، وتعزيز العالقات م-
 رفع درجة رضا العمالء، وحتسني جودة املنتجات املصنعة أو اخلدمات املقدمة.-
 إخنفاض تكلفة العمل نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدالت التالف.-
 ملرة األوىل.افتح أسواق جديدة وتعظيم حصة األسواق احلالية، والقيام ابألعمال بصورة صحيحة من -
 دريب.زايدة معدل سرعة االستجابة للمتغريات داخل املنظمة، وتطوير القدرات من خالل الت-
 2حفز العامل وشعوره بتحقيق الذات من خالل مشاركته يف وضع األهداف واختاذ القرارات.-

خالل ضمان استقرارها وبقائها  دف إىل محاية حياة املؤسسة منتهإدارة اجلودة الشاملة إمنا كن القول أن ومي
لضمان تنميتهم وتطويرهم وتقدميهم  وتطورها بني املؤسسات املنافسة، عن طريق توفري مناخ مالئم لعمل أفرادها

مما يزيد من والئهم للمؤسسة  ،وتطلعات العمالء األداء اجليد، مبا يسمح بتوفري منتجات وخدمات تليب احتياجات
مدخل إداري يركز على اجلودة اليت هي إدارة اجلودة الشاملة كما أن   3وكسب ثقتهم وميكنها من حتقيق أهدافها،

جناح طويل األمد من خالل حتقيق رضا الزبون وحتقيق املنافع جلميع  تعتمد مسامهة مجيع العاملني يف املنظمة لتحقيق
 .4العاملني فيها وللمجتمع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 206فرحات غول، نفس املرجع السابق، ص 1
 .24-23أمحد جودة، مرجع سبق ذكره، صحمفوظ  2
 .21ص ،2008أمحد بن عيشاوي، إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 3
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 لمؤسسات الصغرية واملتوسطةسرتاتيجية لتعزيز املزااي التنافسية املستدامة لاحملاور اإلاملبحث الثاين:  
مستدامة، كما أن  تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبصائص تساعدها على اكتساب مزااي تنافسية

، األمر الذي من شأنه لتطورتساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على البقاء واإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 
ذه العوامل لتعزيز املزااي هسرتاتيجي يعمل على املزج بني إأن ميكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من تبين مدخل 

 .التنافسية املستدامة
 توسطةاملطلب األول: حمور التنافسية التسويقية للمؤسسات الصغرية وامل

سة التنافسية والتسويق درامن خالل التسويقية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  التنافسية جيب الرتكيز على
 .توسطةدراسة وصفية حول املزيج التسويقي يف املؤسسات الصغرية وامل أببعاده املختلفة وكذا

 .األهداف: أوال
 يف: تتمثل األهداف املتوخاة من خالل الرتكيز على هذا اجلانب

ده املختلفة، وكذا دراسة وصفية تمثل يف القيام بدراسة نظرية حول التنافسية والتسويق أببعات: األهداف العامة-1
ييف النشاط التسويقي حول املزيج التسويقي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مع تقدير إمكانية تطوير وتك

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، ااألداء التسويقي على تنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واستنتاج أمهية حتسني 
 ة.مث اخلروج بنتائج وتوصيات لتحسني التنافسية التسويقية للمؤسسات الصغرية واملتوسط

 : األسس العلمية -2
 ؛ت يف البيئة االقتصاديةمع التغريا سرتاتيجية التسويقية يف تكييف املؤسسات الصغرية واملتوسطةدور اإل 
 ؛ جودة املنتجات واخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطةحتسني 
  ؛الصغرية واملتوسطة سرتاتيجية اإلعالن واالتصاالت التسويقية املناسبة للمؤسساتإالبحث يف تشكيل 
 ؛ية االقتصاديةالتجارة االلكرتونية كأداة لتفعيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتقيق التنم 
  .شروط الرفع من فعالية األداء التسويقي يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة 

سرتاتيجية املنتج، السعر، الرتويج، السوق، السوق الدويل، إهتمام ابلسياسات التسويقية، وذلك ابالعتماد واإل
لتغري، كما أن السوق والتسويق عبارة عن عملية مستمرة يف بيئة عملية دائمة ا 1التصدير، فعالية األداء التسويقي،

 2ديناميكي ودائم التغري وابلتايل جيب أن تستمر ديناميكية اجلهود التسويقية للمؤسسة كي تواكب ديناميكية السوق.
 .سرتاتيجيات التنافسية الشاملةاثنيا: اإل

الصناعة  وهيكل الداخلية املؤسسة إمكاانت بني ما التوفيق من تنطلق اليت التنافس إسرتاتيجية إن
 وهنا مستدامة تنافسية ميزة حتقيق أي الطويل املدى على القطاع نتائج من متوسط أعلى نتائج حتقيق تستهدف

                                                             

1 http://www.univ-chlef.dz/labo/DECOPILS/?page_id=12, 12/07/2017, 11 :00 )بتصرف( 
 .204، ص1995هويل إيدمونز، تسويق املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ترمجة فريق بيت األفكار الدولية، مؤسسة املؤمتن للتوزيع، الرايض،  2
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 إسرتاتيجية ضمن ميكننا فإنه وعموما األهداف؛ مالءمته لتحقيق ومدى الناجح االسرتاتيجي اخليار أمهية تكمن 
 اآلخر عن خمتلفة خطوات سرتاتيجيات يتطلباإل هذه من نوع كل خيارات، ثالثة بني ما منيز أن التنافس
 الذي اهلدف االسرتاتيجي وكذا معني( قطاع أو معني سوق معني، )منتج امليزة عليه تبىن الذي املستوى حبسب

وهي:  Porterلنموذج  تعترب امتدادا واليت الثالثة امليزة ابإلسرتاتيجيات هذه لتحقيق املؤسسة تسعى أساسه على
 .1الرتكيز التميز، واسرتاتيجية اسرتاتيجية ابلتكاليف، الشاملة اهليمنة إسرتاتيجية

ستمرار يف ذا اخليار بناء اإلمكاانت التصنيعية ذات الكفاءة العالية، واإليتطلب ه :التكلفة قيادة إسرتاتيجية-1
 على التكلفة قيادة إسرتاتيجية تعرفو  2ختفيض التكاليف ابستخدام اخلربة السابقة والرقابة احملكمة على التكاليف،

 ذلك يكون أال على اآلخرين، من املنافسني أقل بتكلفة السوق يف خدمة أو سلعة طرح على املنظمة قدرة" أهنا
 مزااي بعدة التكلفة قيادة إسرتاتيجية ، وتتميز"الزبون عنها يبحث اليت املنفعة مستوى أو اجلودة حساب على

 :وهي املنافسة على املنظمات تشجع
 .السعر أساس على املنافسة حيث من أفضل موقع يف -
 .السعر ختفيض على املساومة ميكنهم ال حيث األقوايء العمالء جتاه حبصانة تتمتع -
 سوقية حصة على اذاالستحو  عادة تتطلب التكلفة قيادة أن وخاصة األقوايء، املوردين من مأمن يف تكون -

 .ملوردينا مع التفاوضية اقوهت يعزز مما نسبيا، كبرية كميات شراء وابلتايل السوق، من كبرية
 .اجلدد املنافسني من هجوم أي مواجهة من ميكنها اممتاز  تنافسيا موقعا حتتل -
 .البديلة السلع ضد كسالح السعر ختفيضات استخدام منافسيها مع ابملقارنة ميكنها -
 املنافسني منتوج عن ملنظمةا منتوج مييز عما أهنا البحث على التمايز إسرتاتيجية تعرف :التميز إسرتاتيجية-2

 قيمة يعطي التميز هذا تايلوابل ممكنة، مدة أطول منها تستفيد املنظمة جعل أجل من التنافسية هذه امليزة وتوظف
 إحدى منتوج لتميز االتاجمل من العديد ، وهناك"التقليد وصعبة قوية إسرتاتيجية قدرة على كما يقوم للمنتوج،
 أو اجلودة أساس على يزالتم يف تتمثل واليت املنظمات املنافسة منتوج عن املنظمات إحدى منتوج عن املنظمات

 املبلغ مقابل للزبون أكرب ةلقيم املنتوج تقدمي على أساس أو للزبون كربأ مساعدة خدمات تقدمي أو التقين التفوق
 أمهها:  مزااي عدة اإلسرتاتيجية هذه املدفوع، وحتقق

يف  سبق بتحقيق ةللمنظم تسمح رائدة تكنولوجيا امتالك خالل من التكنولوجي التفوق أساس على التميز -
 اإلنتاج؛ جمال

                                                             

’ جامعة قاصدي مرابحأمحد باليل، إسرتاتيجية التنافس كأساس مليزة تنافسية مستدامة، املؤمتر العلمي الدويل: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،  1
 .466، ص2005مارس  09-08 ، اجلزائر،ورقلة

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف -دراسة ميدانية-أمينة قندوز، مسامهة التسويق االسرتاتيجي يف تدعيم املؤسسة على غزو األسواق الدولية  2
 .182ص، 2017علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
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 أمام دخول ئقاعا يعترب كما البديلة، املنتجات منافسة من احلماية للمنظمة يعطي والذي للماركة الكبري الوالء - 
 اجلدد؛ املنافسني

يدفع  أن مستعد خرياأل هذا الن السعر، يف زايدات فرض إبمكاهنا حيث املنظمة على خطرا الزبون ميثل ال -
 عليه؛ حيصل الذي التميز مقابل عاليا استثنائيا سعرا
 .التنافس إسرتاتيجية نفس يتبع املنافسني من كبري عدد وجود عدم -
 متيزت تقليدها، فكلما يصعب وكفاءات ومهارات موارد على املنظمة ابعتماد مرهون اإلسرتاتيجية هذه جناح إن

 حتقيق أعلى يف لالستقرار وقابلية جناحا أكثر اإلسرتاتيجية هذه كانت كلما املستوايت من جبملة املنظمة
 .1األرابح

 تركيز سرتاتيجية من خاللاإل ههذ هتدفو  تنافسية ميزة وبناء الصناعة داخل اجليد التموقعالرتكيز:  اسرتاتيجية-3
 استخدامات على زابلرتكي أو معني، جغرايف سوق مستوى على أو الزابئن، منمعينة  جمموعة على هتانشاطا

 القطاع نفس يف صصالتخ املتنافسني من أي حياول ال عندما إليها يلجأ ما وكثريا، للمنتج معينة وخصائص
 احلجم يف كبري كلبش الصناعة قطاعات تتفاوت عندما األكثر جاذبية القطاعات يف وكذا املستهدف، السوقي
 .املنتج استخدامات وتنوع الرحبية، ومعدالت والنمو

 السوق، من معني جانب خدمة يف التخصص هو االسرتاتيجية هلذه األساسي املبدأ أن اإذ الواضح من
 فعالية أكثر املؤسسة أداء فيه يكون الذي اجلانب هذا من املنافسني على وحماولة التفوق بكامله، السوق وليس
 على تركيزها وحبكم سرتاتيجيةاإل هذه خصائص من أن هو إليه اإلشارة جتدر السوق، وما كامل يف منه وكفاءة

 مواردها تسمح ال اليت للمؤسسات مالئمة جيعلها ما ضخمة، وهو أمواال تتطلب ال الغالب يف هناأ حمدد، جمال
سرتاتيجية الرتكيز إكما أن  2،املخاطرة يف اعتمادها عنصر ضعف عن فضال وهذا السوق، يف حمدود جزء بتغطية إال

هتدف إىل بناء ميزة تنافسية والوصول إىل موقع أفضل يف السوق من خالل إشباع حاجات خاصة جملموعة معينة 
  3من املستهلكني، أو بواسطة الرتكيز على سوق جغرايف حمدود، أو الرتكيز على استخدامات معينة للمنتج.

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطةوروح املقاوالتية املطلب الثاين: حمور التنافسية التسيريية 
املشرفني يف حتقيق األداء  مبعرفة دور التسيريية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، التنافسية جيب الرتكيز على

 .غرية واملتوسطةحتديد متطلبات حتسني أداء املؤسسات الص املتميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا
 أوال: األهداف: 

 تتمثل األهداف املتوخاة من خالل الرتكيز على هذا اجلانب يف:

                                                             

 .32-31قمري، نفس املرجع السابق ص حياة 1
 .469-468أمحد باليل، نفس املرجع السابق، ص2
 .121نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص 3
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سسات الصغرية واملتوسطة، وحتديد وتتمثل يف معرفة دور املشرفني يف حتقيق األداء املتميز للمؤ : األهداف العامة-1 
سرتاتيجي صية التسيري اإلمتطلبات حتسني أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مث القيام بدراسة نظرية حول خصو 

مدى أتثريها على املوقع و وحمددات املنافسة العاملية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والتعرف على خصوصيات 
لصغرية واملتوسطة يف التنافسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذلك دراسة وتقييم مدى مسامهة املؤسسات ا

سات الصغرية واملتوسطة وفق اإلسرتاتيجية الصناعية والتكامل االقتصادي، وإعادة أتهيل أنظمة التسيري يف املؤس
 .ت األداء والتنافسيةمتطلبا

 : األسس العلمية -2
 ؛شروط ومتطلبات تطبيق التسيري االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ؛واملتوسطة دراسة هيكل وأشكال املنافسة العاملية، والوضعية التنافسية للمؤسسات الصغرية 
  ؛واملتوسطةسرتاتيجيات املناولة الصناعية للمؤسسات الصغرية إمداخل 
  ؛ة واملتوسطةمداخل الرؤية االسرتاتيجية لتأهيل سريورة اختاذ القرارات يف املؤسسات الصغري 
 ؛وسطةسرتاتيجية كمدخل لتأهيل أنظمة التوجيه يف املؤسسات الصغرية واملتاليقظة اإل 
 ؛حمددات ومكوانت تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

ختاذ إسرتاتيجي، التأهيل، سريورة ابلتنافسية، املنافسة، التسيري اإل هتمامعتماد واإلوذلك من خالل اإل 
 .1سرتاتيجيةسرتاتيجية، اليقظة اإلالقرارات، الرؤية اإل

 م: .ص.املؤ تنافسية لتحسني املسري تنمية كفاءة :اثنيا
 2املؤسسات من الكفاءات،حتياجات إسرتاتيجية الناجتة عن ذلك تغري من إن تطور البيئة والتطورات اإل   

 .مؤسسته تنافسية حيسن لكي يكتسبها أن يفرتض اليت حتسينها والكفاءات يف املسري ودور
 ,.Stalk G., Even P تعرضها اليت املنتجات جودة كانت مهما أنه كفاءاهتا:  لتنمية م.ص.دوافع املؤ -1

Lawrence E.S   منتجاهتا، بشراء وتقنعهم غريها قبل العمالء إىل تصل أن من متكنتإن و  املؤسسة،أن يرى 
 ...جديدة إبداعات إىل لديها اليت األفكار حتويل استطاعت ومهما اإلنتاج يف متقدم وضع أسلوب على وعملت

 مطالبة م.ص.املؤ فيها مبا تستخدمها، فاملؤسسات اليت الكفاءات هي واحدة نقطة سوى ال تعكس فإهنا
 اإلسرتاتيجية يف الكفاءات إيدراج يظهر هتماماإل هذاو التنافسية،  حتسني يف دور من هلا ملا ابلكفاءات ابالهتمام

 فيه تناقش الفردي املستوى مستويني، تشمل املؤسسة يف فالكفاءات مستوايهتا، ورفع تطويرها على والعمل
 جمموعة يف حمصورة وتكون أنشطة عدة أو نشاط أو املؤسسة كافة ويشمل اجلماعي الفردية واملستوى الكفاءات

 3 معينة.
                                                             

1 http://www.univ-chlef.dz/labo/DECOPILS/?page_id=12, 12/07/2017, 11 :00 )بتصرف( 
2 J.F Soutenain, P. Farcet, Organisation et gestion de l’entreprise, BERTI editions, Alger, 2007, p279 
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يف إشارة إىل التغريات املستمرة يف عامل األعمال ومؤسساته اليوم، للمسري:  الفردية الكفاءات وتطوير تنمية -2 
 وقد 1فهناك دائما أساليب عمل جديدة، وتقليص للعمالة، وإعادة تنظيم املؤسسة، ومبادرات جديدة وغريها،

 يكون ال وقد خاص، العائلية بشكل املؤسسات يف يظهر ما وهو املؤسسة عن األول املسؤول هو املالك يكون
 يلي وفيما ت،وتعدد له اختلفت التسميات وقد املسامهني، طرف من وعني املال رأس من نسبة ألي مالكا

 .هلا مفهوما نورد أن سنحاول
راد، وهذه اجملموعة فجمموعة من األجيب أن يتحلى املسري بتحمل مسؤولية م: .ص.املؤ تنافسية على املسري أثر-أ

فاملسري ال جيب أن يتساهل مع من ميكنه أن يضعف فريقه، ويتموقع كقائد ذو  2قد ختتلف من حيث احلجم،
 نشاطها، على أتثريه يف يظهر املؤسسة تنافسية على واضح أثر للمسريذلك أن  3قناعات ومبادئ تسيريية واضحة،

 أو لقرارات اختاذه بسبب وذلك وإفالسها، املؤسسة خسارة إىل حىت سلبيا، ويؤديأو  إجيابيا يكون األثر هذا
أكدت  ولقد املؤسسة، مبيعات زايدة تعين أهنا حتسنها مؤشرات بني ومن تعريف التنافسية اختاذها، ويف عن امتناعه
 وروح ابلذكاء يتصف أن جيب واملسري السوقية، احلصة زايدة على إجيايب أتثري له اجليد املسري أن الدراسات بعض

 4،يتصف هبا اليت املميزات على يتوقف التوسع يف املسري جناح أن، و ذلك يعمم مث ابلنفس والصرامة والثقة املبادرة
كما ينبغي للمسري أن يتحلى بروح املقاوالتية اليت تتمثل أساسا يف كوهنا مسار يكمن يف تبين مشروع ما انطالقا 

 5وتنظيم املوارد الضرورية وحتمل املخاطر النامجة عن ذلك كما هو احلال ابلنسبة جلين األرابح.من وجود فرصة أعمال، 
وإمكاانت فنية  ال بد للقائد اإلداري من صفات شخصية ومؤهالت علميةللمسري:  الفردية الكفاءات تنمية-ب

 الكبرية املؤسسات أن جند للكفاءات املسريين اكتساب ألمهية نظراو  6أهداف املنظمة، ومهارية ليتمكن من حتقيق
 املؤسسات يف املسريون هلا خيضع اليت احلديثة التكوين أشكال بني ومن على تكوينهم، ضخمة مبالغ تنفق

 هلم تسمح اليت الالزمة ابلكفاءات يتمتعون ال م.ص.املؤ يف املسريين أبن الدراسات من أظهرت العديد املرافقة،
يف  إفالسها تشهر ما كثريا حيث فيها، الفشل نسبة زايدة يفسر ما وهو وفعالية، بنجاح إبدارة مؤسساهتم

 التكوين لدى نقص إىل يعود ذلك أبن االقتصادية والتنمية التعاون منظمة وترى إنشائها، من األوىل السنوات
 وحول التسيري، مبادئ تعليمهم تشمل التسيري، جمال يف تكوينية لدورات إجرائهم يف يكمن واحلل املسريين، هؤالء
 أولئك سواء احملتملني، واملسريين القائمة املؤسسات مسريي التكوين خيص نشاطهم؛ وأن يرتكز أن جيب ماذا

 من معينة فئة التكوين خيص أن جديدة؛ وكذا  مؤسسات سينشؤون الذين أو احلاليني سيخلفون املسريين الذين
                                                             

 .47، ص2008القاهرة، ايسر محاية، دليل كارنيجي: كيف تكون قائدا انجحا ومبدعا، دار كنوز للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  1
2 Michel Darbalet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Management, BERTI Edition, 5 eme edition, Alger, 2007, 

p276. 
3 Jean-Pierre PARRAYON, des managers et des hommes, Dunos, Paris, 2006, p158. 

 .110صنفس املرجع السابق،  العابد، لزهر 4
5 Stephen Robbins et autres, Management, L’essentiel des concepts et pratiques, Pearson Eduction, 7eme edition, 

France, 2011, p154 
 .141، ص2011هند رشدي، كيف تكون قائدا انجحا؟، دار اخللود للنشر والتوزيع، القاهرة،  6
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 أو تصديري نشاط لديهم الذين أو حمددا ميارسون نشاطا الذين املسريين أو اجلدد املسريين خيص كأن املسريين، 
 يشتمل أنكما ينبغي املسريون؛   يواجهها اليت احلقيقية املشاكل على التكوين يرتكز التصدير؛ وأن على قدرة كامنة

 مرحلة من بداية تعرتضهماليت  املشاكل مواجهة يف املسريين تنفع اليت واإلرشادات النصائح من مجلة على التكوين
 .اإلنشاء

 ويستمر لفرتة يكيةدينام أكثر جعله ميكن لكن الزمن، من بفرتة حمدد ساكن طابع ذو هو التكوين هذا
 األطوار التعليمية يف تبدأ الشباب، فئة لدى مقاوالتية ثقافة نشر على يرتكز الذي التكوين وهو حمددة، غري

 به يقوم ما الفرد، وهو هلا ضعخي اليت التكوينية الدورات وخمتلف املهين التكوين ومراكز اجلامعة إىل وميتد األوىل
 مسريي فيهم وايت مبااملست عند كل املقاوالتية ثقافة نشر على يعمل حيث اجملال هذا يف األورويب اإلحتاد

 على لعملا تشجع واليت لديهم، الثقافة هذه بعث إىل التكوين احملتملني، ويهدف واملسريين القائمة م.ص.املؤ
 من هي املسؤولية وحتمل طرواخل ابملبادرة الشعور أبن حتسيسهم للنجاح، واعتبار اإلبداع كأساس والتطوير البحث

التسيري  مبادئ نيتلق التكوين ويشمل خاصة، مؤسسة إنشاء على تشجيعهم مثة ومن خصائص املقاوالتية، أهم
 حتسني يف فقط كفاءته على سريامل اعتماد اإلنشاء، وإن عملية هبا متر اليت واملراحل مؤسسة إنشاء وكيفية واإلدارة
 عنه، تنوب اليت لشخصيةا حيضر أن عليه بل فيه، يقع قد املؤسسة وخطأ كبريا على خطرا يعترب املؤسسة تنافسية

 ستعاين املؤسسة انتك ضعف نقطة يلغي مما املستخدمني، بقية إىل اليت ميتلكها الكفاءات نقل على يعمل وأن
 أن ما ولسبب ميكن نالزم من حلظة ويف فإنه أساسية، كفاءة يعترب كان وإن فهو عليه فقط، اعتمدت لو منها

 أنه كفاءة لىع واحد بشري مورد على تعتمد أن املؤسسة على يعوضه، فليس من جتد املؤسسة ولن تفقده 
 املستخدمني إىل ميتلكها ليتا الكفاءات ينقل أن عليه أبن قيل ما نؤكد لذا هلا، املسري مالكا كان لو حىت أساسية

 داخل ميتلك كفاءة شخص كل على بل فقط، املسري عند يتوقف ال األشخاص بني نقل الكفاءات اآلخرين، 
  .1األفراد بقية إىل ينقلها أن املؤسسة تنافسية حتسني يف أو كبري قليل جبزء املؤسسة تسهم

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واإلبداع بتكارالتنافسية ابإلاملطلب الثالث: حمور 
لبحث عن اآلليات الفعالة اببتكار واإلبداع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التنافسية ابإل جيب الرتكيز على

التجارة ية ملسايرة العمل يف ظل للتواجد على املستوى الدويل، وكذا البحث يف الوسائل العلمية والتكنولوجية الضرور 
 .لكرتونية ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاإل

 تتمثل األهداف املتوخاة من خالل الرتكيز على هذا اجلانب يف:األهداف:  وال.أ
تتجلى أساسا يف أمهية اإلبداع وضرورة املبادرة بذلك يف ظل البيئة اليت تعيشها املؤسسات و : األهداف العامة -1

 ضرورة تعديل املزيج التسويقي وفق متطلبات املستهلك احمللي والدويل، وكذا البحث عنالصغرية واملتوسطة، مع 
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اآلليات الفعالة للتواجد على املستوى الدويل، والبحث يف الوسائل العلمية والتكنولوجية الضرورية ملسايرة العمل يف  
  ظل التجارة االلكرتونية ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 : العلميةاألسس -2
 ؛اإلبتكار واإلبداع يف التسويق واملزيج التسويقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 االقتصادية للمؤسسات  وفعاليتها يف حتقيق التنمية سرتاتيجية التصدير والبحث عن األسواق األجنبيةإ

 ؛الصغرية واملتوسطة
 ؛لصغرية واملتوسطةالتسويقي للمؤسسات اداء سرتاتيجيات الرتويج االلكرتوين ودوره يف حتسني األإ 
  وذلك من  ة للمؤسسات الصغريةعتماد اليقظة التكنولوجية ملسايرة التحدايت التقنية العاملية ابلنسبإأمهية

تيجيات التسويق الدويل، سرتاإبداع التسويقي، بتكار واإللكرتوين، اإلهتمام ابلتسويق اإلعتماد واإلخالل اإل
 .املستهلك الدويل، اليقظة التكنولوجية سرتاتيجية التصدير،إ

 .اإلبداع وفعاليته يف رفع تنافسية املؤسسةا: نياث
ن السبل الرئيسية لتعظيم املزااي مازداد اهتمام املؤسسات العاملية ابإلبداع مبختلف أنواعه، إمياان منها أبنه  

شاطات البحث والتطوير خالل تدعيم ن التنافسية للمؤسسة يف السوق الذي تسوده املنافسة العاملية، وذلك من
 عن إعطاء أكثر حرية للموظفني وتوفري اإلمكانيات الالزمة لذلك من برامج وميزانيات وحتفيزات مادية ومعنوية، فضال

 يف املؤسسة لإلدالء آبرائهم، بل وتشجيعهم على ذلك.
ضروري ابلنسبة للمؤسسات، يف لقد أصبح من البتكار)اإلبداع( يف املؤسسات بشكل عام: التجديد واإل -1

ظل املنافسة العاملية الشرسة، التصدي هلذه املنافسة، بل التفوق عليها عن طريق التجديد واالبتكار، ويف خمتلف 
 (،…بتكار طرق جديدة يف اإلنتاج، التسويق، التمويل، إدارة األفرادإ) اجملاالت، ذلك ألن جمال اإلبداع واسع جدا

املؤسسة إىل التجديد، الذي جيعلها تتقدم عن غريها وتسري يف ركب التطور والنمو وتعظيم األرابح ويقود اإلبداع 
   1على املدى الطويل.

بتكار حبسب املفكرين، فهناك من يعرفه على أنه: تتعدد التعاريف املتعلقة ابإلتعريف اإلبداع )االبتكار(: -2
منتج أو تنظيم أو نظام إداري أو دمج عنصرين أو أكثر فــي عنصر  "القدرة على توليد فكرة أو أفكار جديدة لتطوير

خرتاع إبتكار و إبتكار يعترب من اخلطوات األوىل للتجديد، أي "، ويتضح من خالل التعريف أبن اإلفضلأمشل أو أ
احلد الفاصل بتكار عند تطبيقه ألول مرة، ويكون خرتاع هو اإلفكرة جديدة، ويعرفه البعض على النحو التايل: "اإل

بتكار هبذا، ما حيث يكون املخرتع واملبتكر مها نفس الشركة". فاإل  Dupont’s nylonبتكار مثل خرتاع واإلبني اإل
خرتاع، فاملبتكر هو الشركة اليت تقوم ستخدام األمثل لإلهو إال مرحلة نسبية من العملية املؤدية للتقييم الكامل واإل

نفتاح التفكري إبتكار عبارة عن حالة فكرية يشجعها البعض اآلخر فريى أبن اإل خرتاع ألول مرة. أمابتطبيق اإل
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ستعراض والتصور، ويتطلب تفكريا عميقا وال شعوراي والتأمل يف األفكار املتضاربة املختلفة وأعمال الالشعور واإل 
، ومنه ميكن أن نستنتج معىن قبل أن حيدث اإلهلام، فاإلبداع يقود إىل التجديد والتجديد يسمح ابلتقدم على الغري

بتكار هو إجياد تطوير جديد أو تعديل جديد على ، على النحو التايل: "اإل(Innovation) بتكارآخر لإلبداع أو اإل
قتصادي أو دفاعي". واإلبداع ابعتباره شيء جديد إمادة أو عملية إنتاجية أو خدمية تؤدي للحصول على عائد 

تسيري املؤسسات االقتصادية، أو بعبارة أخرى توفيقات جديدة لعوامل اإلنتاج اليت تطورها مطبق يف تقنية اإلنتاج أو 
 املؤسسة وتدفعها أو تقودها إىل النمو والتوسع يف أسواقها وربح املعركة التنافسية.

 ان التكنولوجيأات، وهذا يرجع إىل قتصاد أو للمؤسسبتكار دورا ابرزا سواء ابلنسبة لإل: يلعب اإلبتكارأمهية اإل -3
وري والسريع، فهذا يتطلب تطوير كرب وابستمرار، كما أن هذا العصر يتميز ابلتغري الدأاجلديدة تدفع التنمية بسرعة 

ؤسسات يف دورة حياهتا جل استمرارية حياة املأصبح ضروراي من أبتكار يف املؤسسات، الذي ونشر اإلبداع واإل
 $مليارات10لبالغة من مجلة مبيعاهتا ا %32األمريكية، حيث  3M وحتقيق أهدافها، وكمثال على ذلك، شركة

 ة.ضياامل القليلة سنواتالبتكار والتطوير يف خدمات وسلع جديدة وذلك يف سنواي نتيجة لإل
من خالل ما سبق تتجلى األمهية اليت تعطيها املؤسسات العمالقة للتجديد واإلبداع املتميز، من أجل كسب 

وربح املعركة التنافسية، وذلك من خالل إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تقف حاجزا حصص سوقية جديدة 
، ألن الظروف واملشاكل ختتلف وال تتشابه، ففي كل مرة (أمامها يف كل اجملاالت )فنية، إنتاجية، تسويقية، مالية

 1ية البحث والتطوير وهي:بتكار حلول جديدة، بفعل عدة عوامل اليت زادت من أمهإتتطلب حال جديدا و 
 -             .مال.كرب حجم منظمات األع  -ازدايد حدة املنافسة بني املنظمات 
 -                     .ة.ارتفاع تكلفة البطال -ارتفاع توقعات املستهلكني 
 -                              .اخنفاض الطلب. -التضخم الوظيفي 
 -    .كار جديدة حلل مشاكل قائمة.تزايد الطلب على أف -                      ارتفاع تكلفة التحويل 

ور اإلنتاجية، الركود، تده ) كرب حجم العمالة وتنوعها، ازدايد مستوى العاملني، فضال عن عوامل أخرى كثرية
إعطاء أكثر اهتمام ؤسسات إىل ارتفاع تكلفة اإلدارة، تزايد املخزون الراكد(، فكل هذه العوامل وغريها دفعت ابمل

خ املناسب الذي يسمح بتكار واإلبداع، من قبل الدولة من جهة واملؤسسات من جهة أخرى، مع توفري املنا لإل
ية املناخ املناسب يعترب عامال بتكار له أداء فعال يف األسواق وينمي اخلربات النادرة، فتنمإابلوصول إىل إبداع و 

ل البد من مناخ فعال تعمل بتكار، بتوفري الكفاءات البشرية للنجاح يف اإلأساسيا لبعث اإلبداع، ألنه ال يكفي 
ساعدة املبتكرين واملخرتعني، بتكارات يشجع على مبتكار، ألن املناخ احمليط ابإلفيه تلك الكفاءات وينمو فيه اإل

الفنية ابلشركات بحوث عة عملهم، والقيام بذلك يف شكل إطار تنظيمي كإدارات اليودفع األجور املناسبة لطب
 خلربة الدولية.اواملعامل املركزية ابحلكومة ومعاهد األحباث اخلاصة أو التابعة للجامعات أو بيوت 
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واملستنتج من خالل كل ما سبق، أن كل شيء مبين على األداء الذي  :بتكار واألداءمنظومة التجديد واإل -4 
األساس مبا حيققه من ميزة تنافسية للمنتوج وجيلب املستهلكني بتكار أو اإلبداع، الذي يرتبط يف سوف حيققه اإل

فهذه العوامل متفاعلة فيما بينها، هي اليت تؤدي  1ابعتباره خاصا ومتميزا ومصدر القيمة اإلضافية ابلنسبة إليهم،
وجود التكامل )النجاح(، أو عكس ذلك قد تقوده إىل نتائج سلبية يف حالة عدم  ابإلبداع إىل النتيجة املنتظرة منه
بتكار و التعـامل مـع أحـــد هذه العناصر، واألمر الذي نتوصل إليه هو أن جناح اإلأوالتنسيق، أو سوء فهم وتطبيق 

خرتاع مرتبط بعوامل عديدة، وتبقى إدارة البحث والتطوير هي العقل املدبر واحملرك للشركات، وعليه والتجديد واإل
 دارته، والتعامل معه كنظام له مدخالت وتشغيل وخمرجات.فال بد من إجياد طريقة مناسبة إل

 ية املستدامةاملطلب الرابع: خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال امليزة التنافس
كما سبق ذكره واليت تنطبق على    ابإلضافة إىل طرق اكتساب املزااي التنافسية املستدامة اليت مت التطرق إليها

املتوسطة خصوصيات كل من املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أن للمؤسسات الصغرية و 
  .لالسبو جتعلها مضطرة إىل االعتماد والرتكيز على جمموعة من الطرق 

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات وجناح نتشارإ أوال: عوامل
 الصناعية املؤسسات من راانتشا أكثر واملتوسطة الصغرية املؤسسات جند فإننا املالحظة ودققنا نظران إذا

 : التالية لألسباب وذلك الكربى
 ن نذكر منها:أميكن  : اخلاصة العوامل -1

 دورهم بضآلة يشعرون ألهنم الكربى الشركات لدى العمل يف احلاضر الوقت يف األفراد من الكثري رغبة عدم -
 هلذه مالك أهنم على العاملني إىل ينظر ما كثريا حيث الصغرية املؤسسات يف احلال عكس وذلك على فيها

 هبدف وذلك ؤسسةامل أرابح أو مال رأس يف العاملني إبشراك الصغرية تقوم الشركات ما كثريً  املشروعات، فمثال
 جهودهم أن على هبا العاملون حيس اليت الكبرية املشروعات 2عكسعلى  وهذا، الشركات هذه إىل انتمائهم زايدة

 تنفيذ يف دورهم يقتصر حيث ،املؤسسة هذه إدارة يف واملشورة القرار ميلكون ال وأهنم الغري إلفادة تذهب
 يف هناك احنراف كان ما إذا التقومي وال قرتاحاإل وال الرد ميلكون وال اإلدارة عن الصادرة والقرارات السياسات

 على واملبادرة التضحية روح لديهم فتموت مؤسستهم مبصري حيسون ال جتعلهم األسباب فهذه ،الشركة هذه تسيري
 العمال متوفرة، فإن والعامل، واالستشارة اإلدارة بني املباشر االتصال فيها يكون اليت الصغرية عكس املؤسسات

 هذه مردودية بذلك فرتتفع إجناحها أجل من والتضحية ابلبذل يقومون لديهم، وابلتايل الثقة من بنوع حيسون
 . جديدة عمل فرص نشاطها وإجياد يف التوسع وابلتايل رحبيتها وتقوى املشاريع
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 لصغر نظرا واإلنتاج لتسويقا قسمي بني االتصال لسرعة واألسعار: وذلك ابإلنتاج اخلاصة القرارات اختاذ مرونة - 
 مراعاة دون اإلنتاج بعملية يقوم اإلنتاج قسم حيث الكربى املؤسسات عكس البريوقراطية، وهذا حجم العملية

 عن زائدة كبرية مياتك أنتج رمبا أو السوق يف مطلوبة غري منتجات أنتج فرمبا قسم التوزيع واحتياجات لطلب
 اإلنتاج قسم نيب تصالاإل فسهولة املؤسسة، إذن على عبء ويكون بذلك الفائض فيتكدس البيع قسم حاجات

 املنتجة كمياتابل املتعلقة احملدد، الوقت الالزمة ويف القرارات اختاذ يف وسرعة مرونة هناك جيعل التسويق وقسم
 . السوق متطلبات مع تتفق اليت البيع أسعار املطلوبة، وحتديد والنوعية

 هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات انتشار إىل تؤدي اليت والعوامل األسباب بني من إن :املستثمر رأمسال صغر 
 تكوين على لتقاءاإل ستثمرينامل من قليلة جمموعة إبمكان أنه الصغري، حيث املشروع يف ال املستثمرامل رأس بساطة
 ويف واملدن الريف اطقمن يف املشروعات هذه إقامة ابإلمكان أين يكونلديهم،  املتوفرة أمواهلم جيمع مشروع
 ألهنا كبرية أموال رؤوس إىل حتتاج الكبرية اليت املؤسسات عكس على ،الصناعية املناطق ويف الزراعية املناطق
 . والطرقات واملاء التجهيزات كالكهرابء أنواع بكل جمهزة ضخمة مباين تتطلب

 وتتمثل أساسا يف:: العامة العوامل -2
 واملتوسطة غريةالص للمؤسسات املميزات أهم من األنشطة: إن بكل هتتم واملتوسطة الصغرية املؤسسات -

 . واملدن واملزارع ايفاألر  يف األماكن مجيع ويف واخلدماتية، والصناعية ةيالفالح جبميع األنشطة اهتمامها
 القليل يكفي ألهنا واسع بشكل انتشارها يف ساعد مما ماهرة عاملة يد تتطلب ال واملتوسطة الصغرية املؤسسات -
 ودفع البشرية املوارد يف ستثماراإل يف تفكر جيعلها ال فهذا ابلعمل للقيام واخلربة التجربة من املعرفة واليسري من

 املشاريع، على هذه لىع املستثمرين وإقبال نتشارواإل التوسع عملية يسهل عليها ذلك، مما على كبرية نفقات
 . قةد بكل العمل أداء على وماهرة قادرة فنية عاملة يد تتطلب اليت الكبرية املشاريع عكس

ألنه  وذلك كبرية مؤسسة أو مشروع إقامة من بكثري أسهل هو مصغر مشروع إقامة إن: مشروع إقامة سهولة-
 وحفر الطرق تعبيد من القاعدية اهلياكل وإعداد واحلفر للرتبة دراسة من املؤسسة لبناء الالزمة األرض هتيئة يتطلب
 الضخمة املباين إقامة مث ،املشروع وحجم يتناسب مبا األراضي هذه برصيف وكذا واملاء الغاز والكهرابء مترير قنوات

 املشروعات بينما، التهيئة هلذه وطائلة ضخمة أمواال يتطلب الذي املعدة لذلك، األمر واملخازن اآلالت الحتواء
 يكلفها كما كبرية تكلف مصاريف ال ذلك من العكس على بل الباهضة األموال هذه تتطلب ال الصغرية

 مثل تؤهل اخلاصية فهذه ،تكاليفال أبقل متوسطة أو صغرية مؤسسة إقامة جدا السهل من املشروع الكبري، فإذن
 معدل وختفيض العاملة األيدي توظيف يف التوسع وابلتايل عليها وإقبال املستثمرين نتشارلإل املشاريع هذه

 1البطالة.

                                                             

 .102ص، مرجع سبق ذكرهأرميص،  سامل علي 1
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  .زااي التنافسيةدامة املستبداع إلخصوصيات اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اإلاثنيا:  
وفقدانه يعين فقد املؤسسة املتميزة مكانتها، واملؤسسات املتميزة من عوامل التميز األساسية هو اإلبداع، 

ت املنتجات سلطت الضوء اابتكار اليت كرست لنجاح راسات أغلب الد كما أن  1تفتح اجملال أمام إبداعات األفراد،
تيجية العامة للمؤسسة اليت ابتكار ال يشكالن عامال للتنافسية إال إذا أدجمت يف اإلسرت واإل على أن البحث والتطوير

أوجدت التغريات يف عناصر البيئة التنافسية اليت تواجهها املنظمات احلاجة لدى تلك كما  2،منها وتوجههاتث
ويف ظل  3، فقامت ابالستجابة هلذه احلاجة بتبين سياسات لإلبداع على مستوى املنظمة،املنظمات إىل اإلبداع

ل تواجد املؤسسات ظالعوملة والتحدايت اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واملنافسة الشديدة خاصة يف 
الكبرية والشركات املتعددة اجلنسيات يف السوق وذلك يف خمتلف اجملاالت، فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج 

املؤسسات، كما هذه للبقاء يف السوق عرب أمهية اإلبداع ومكانته يف مواجهة الصعوابت والتحدايت اليت تعرتض 
عتمدها هذه املؤسسات لتطبيق اإلبداع، أين أصبح هذا األخري من العوامل جيب إظهار األساليب والطرائق اليت ت

 األساسية لكسب التفوق التنافسي وهو ضرورة حتمية وقائمة الستمرار حياة هذه املؤسسات.
تمثل أساسا يف: التطوير من الداخل، عقود تبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: طرائق اعتماد اإل -1

  4املؤسسات الباطنية )مكاتب الدراسات(، اقتناء الرخص والتعاون مع اهليئات العمومية.التعاون، 
لعوامل اليت تدفع ابملؤسسة إىل تتمثل حمددات اإلبداع يف ا بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:حمددات اإل-2

اخليا، وهذه احملددات أساسا هي: دتطوير اإلبداع واليت ختتلف بني اعتبار اإلبداع ضروراي الستمرار املؤسسة وإرادة ال
ميثل الطلب املرتفع يف السوق  إذ، الطلب يف السوق، اإلرادة الداخلية والتطورات التكنولوجية واملنافسة يف القطاع

شبعة، وهذا يعين كسب أهم حمددات اإلبداع، مبعىن أن أغلب املنتوجات اليت تقدمها املؤسسات يف سوق غري م
رادة الداخلية للمؤسسات أكرب، فتلجأ املؤسسة لإلبداع لكسب ثقة الزبون وحتقيق والئه، كما أن اإلحصة سوقية 

والفرص املتاحة يف بيئتها، كما يتحدد  ستمرةامليقظة الجتعلها تلجأ لإلبداع ابلنظر إىل التهديدات املتتالية ملنتوجاهتا و 
 ملنافسة يف القطاع.اإلبداع يف املؤسسة عن طريق التطورات التكنولوجية وا

                                                             

، -فرع جنرال كابل-نسرين فكرون، دور نظام املعلومات االسرتاتيجية يف حتقيق متيز املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكهرابئية،  1
 .36، ص2017علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد -دراسة حالة جمموعة سوانطراك-وفاء رحال، االبتكار والتنافسية املستدمية  2
 .176، ص2017خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 .390، ص2001التنظيمي يف منظمات األعمال، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، حممود سلمان العميان، السلوك  3
اجمللد –بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر: دراسة ميدانية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية عبد الرمحان بن عنرت، واقع اإل 4

 .161، ص2008العدد األول،  -24
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إلبداعية يف املؤسسات الصغرية تتمثل أهم مصادر األفكار ابداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: مصادر اإل -3 
لفة، الزابئن واملوردون، املنافسون، واملتوسطة يف: فكرة ابتكارية من املقاول، األسواق واملعارض، وسائل اإلعالم املخت

 لدولة.ابتكارية وهيئات العمال، البحث الواثئقي، االنرتنت، الطرائق اإلاملنتدايت وتكوين 
وسطة من خالل احلصول ويعد املقاول هو أبرز من يعمل على حتقيق اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملت
عالقة ة، كما جيب تطوير العلى أفكار إبداعية جديدة ألنه األحسن مقاما يف معرفة الوضعية اليت تعيشها املؤسس

ات وحاجات جديدة، كما أنه وحتسينها مع كل من الزابئن واملوردين واهليئات العمومية اليت تسمح ابإلدالء برغب
يتوجب على  وكذلكؤسسة، على املقاول حتفيز عمل الفرق الذي يؤدي إىل تقوية العالقة والتفكري يف مستقبل امل

 ني طريقة اإلنتاج.املقاول العمل على حتسني نوعية منتوج املؤسسة وحتس
بداع يف املؤسسات ويل اإلتتمثل أهم مصادر مت بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:مصادر متويل اإل -4

ت شخصية )قروض من الصغرية واملتوسطة أساسا يف: التمويل الذايت، القروض البنكية، إدخال شريك، عالقا
 أصدقاء(، السوق املالية ودعم الدولة.

تتمثل الغاية من اإلبداع أساسا يف: الرفع من بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأتثرياته: اإل الغاية من -5
 1احلصة السوقية ومواجهة املنافسة، بناء وحتسني صورة املؤسسة، جتديد املنتوجات، ختفيض التكاليف والتصدير،

ثريات اإلبداع فتكون يف الغالب إجيابية ومتس أما أت 2،فاإلبداع يبدأ صغري ولكن يف كثري من األحيان ينتهي كبري
أساسا: مستوى التنظيم يف املؤسسة )توزيع النشاطات اجلديدة بني العمال وكيفية الزايدة يف األجور(، العالقة مع 

احلصة السوقية، حتفيض التكاليف، الرفع من رقم األعمال من الزابئن واملوردين، تقوية العالقة مع املنافسني، الرفع 
 3واإلنتاجية.

التاريخ واألرقام يثبتان تفوق املؤسسات بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: الصعوابت اليت تواجه اإل -6
بتكار واإلبداع إال أن الصعوابت اليت تواجه املؤسسات الصغريةو املتوسطة يف ميدان اإل 4بتكارات،الصغرية يف جمال اإل

متويل خارجي، مقاومة التغيري من طرف العمال، نقص املعلومات، نقص يف تتمثل أساسا يف: صعوبة احلصول على 
 كفاءات املوارد البشرية يف املؤسسة، التكاليف املرتفعة للبحث والنقص يف اهلياكل.

كما جيب توفري املناخ املناسب لإلبداع واالبتكار لدى بداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:نتائج اإل -7
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إاتحة فرص التعبري عن األفكار والسماح ابلتفكري املتجدد وغري التقليدي 
وتشجيع العاملني على املشاركة الفعالة يف حل املشاكل؛ وجيب ختصيص نسبة معينة من ميزانية املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة لتشجيع اإلبداع؛ مع إاتحة الوقت واالمكانيات، وهتيئة املناخ املناسب والقضاء على الروتني؛ كما جيب 

                                                             

 .165-163صص )بتصرف(  مرجع سبق ذكره،عبد الرمحان بن عنرت،  1
2 Peter Drucker, Innovation and Entrepreneurship, HARPER Edition, NEW YORK 1985, p73. 

 .166)بتصرف( ص مرجع سبق ذكره،عبد الرمحان بن عنرت،  3
 .330، ص2002عبد احلميد مصطفى أبو انعم، إدارة املشروعات الصغرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  4
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جتماعية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تضطلع بدور فعال وقيادي جتاه اجملتمع انطالقا من املسؤولية اإل 
بتكار واإلبداع اليت اح بني اخلربات، وعدم معاقبة حماوالت اإلنفتللشركات؛ ابإلضافة إىل تشجيع منطق املخاطرة واإل

بتكار واإلبداع؛ وكذا حتديد أهداف واقعية، مل تنجح؛ وضمان االستمرارية، فاألهداف املتغرية ابستمرار حتطم اإل
فراد ممن تتوفر فيهم وتقليل الرقابة اخلارجية؛ مع األخذ ابحلسبان أمهية احلوافز بني املبدعني واملبتكرين، واختيار األ

بتكار ليشكلوا العناصر البشرية كمورد رئيسي لتحقيق أهداف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وكذا صفة اإلبداع واإل
سرتاتيجيات اجلديدة يف هذا اجملال، بتكار والتطوير واإلتفويض السلطة واملشاركة يف القرار؛ وأييت التدريب على اإل

إدارة املوارد البشرية وهو بذلك ميثل حجر الزاوية يف صيانة املوارد البشرية وهتيئة املناخ  كجزء ال يتجزأ من أساسيات
 1بتكارات.املناسب لإلبداع واإل

 تنافسيةال ميزة اكتساب على واملتوسطة الصغرية املؤسسات تساعد اليت صوصياتاثلثا: اخل
 متالك ميزاتا على تساعدها واليت مبجموعة من اخلصوصيات، واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتميز

 : منها نذكر تنافسية، ودخوهلا األسواق العاملية،
العمل،  عنصر كثافةب واملتوسطة الصغرية املؤسسات فيها تنشط اليت اجملاالت غلبأ تتميز: العمل عنصر -1

 على ومثاال ،للمشاريع لالزمةا األموال رؤوس إىل تفتقر اليت البلدان يف البسيطة اإلنتاج فنون مع يتناسب ما وهو
 الصغرية ملؤسساتاطريق  عن عمل فرصة مليون 5,8 من أكثر خلقت األمريكية الوالايت املتحدة جند يف ذلك

 فس الفرتة حوايل نيف حني أن الشركات الكربى شغلت خالل  1992-1987واملتوسطة خالل الفرتة املمتدة من 
 عامل. مليون 2,3

تثري  واليت أن تتجه حنو األسواق الصغرية واحملدودة واملتوسطة الصغرية ميكن للمؤسسات: األسواق ختيارإ -2
 فرنسا تشري يف أن اإلحصائيات كاألسواق اجلهوية إال خاصة تسويقها حجم ولطبيعة اهتمام املؤسسات الكبرية،

 2التصدير. بعمليات يقوم من فقط  %20 بينما جهواي منتجاهتا واملتوسطة تسوق الصغرية من املؤسسات 80% أن
 ال تعتمد فهي التنافسي، وقعاكتساب امل يف كميزة إجيابية اعتباره ميكن التنظيمي هيكلها بساطة إن: التنظيم -3

أن املؤسسات  جند ثلمام متعددة تنظيمية مستوايت يتطلب الذي البريوقراطي ابلنمط التنظيم املتسم كثافة على
ال  لذا احلسن للتنظيم، السري يعرقل واجلمود للعامل لعدم حتفيز مصدر األحيان من كثري يف يكون الكبرية أين

 الصغرية املؤسسات به تتميز ما عكس على أهداف املؤسسة واملشاركة يف قراراهتا، حتديد يف العامل يشرتك
 االقرتاب التنظيم قاعدة يف للعمال املوجودين ويسمح فاحلجم الصغري يقلص من املستوايت التنظيمية واملتوسطة،

  .اتيجية للمؤسسةبفتح اجملال لإلبداع واملشاركة يف القرارات االسرت  يسمح ما القرار وهذا مراكز من

                                                             

 .170-169ص ، ص)بتصرف( مرجع سبق ذكره،عبد الرمحان بن عنرت،  1
 علوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحةاجلزائر،  يف واملتوسطة الصغرية املتميز للمؤسسات التنافسي واألداء الكفاءات مىن مسغوين، تسيري 2

 .39، ص2013التسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة 
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قورنت  ما سواق، إذاابأل األخطار وجود حالة يف احملتملة التكاليف مدى هنا واملقصود: السوق خماطر -4 
ستثمارات إلة نظرا حلجم اهذه األخرية تتحمل أخطار كبري واملتوسطة ابملؤسسات الكبرية فإن  الصغرية املؤسسات

 وحجم حصتها يف األسواق.
ؤول املؤسسة يتميز فمس وبسيطة، معقدة طرق تسيري غري واملتوسطة الصغرية املؤسسات تستعمل :التسيري -5

احملور  ويتمثل عماله، نم عنصر كل مع مباشرة عالقة على فهو التسيري، ميادين كل يف والتدخل الدائم، ابحلضور
خاصية  ذه املؤسساتتسيري ه على نطلق أن ميكن حىت والتسيري ابلتنظيم القرارات املتعلقة كل يف األساسي

وهو ما يعطي  (La personalisation de la gestion) التسيري "الصغرية واملتوسطة"، منها مبا يسمى شخصائية
 فما األزمات، ثو حد عن ذلك ظهر وقد واملتوسطة مرونة وتسيري بدون تعقيدات كبرية،  الصغرية للمؤسسات

 سسات الكبرية.املؤ  فقدته مبرتني مما أقل فرنسية إحصائيات حسب املؤسسات يف هذه عمل من مناصب فقد
 قعيالتمويل  فإن امللكية يف هذه املؤسسات، لطبيعة نظرا: واملتوسطة الصغرية للمؤسسات امللكية طبيعة -6

صعوابت يف احلصول  جتد كانت وإن إلقامتها، الالزم ستثماراإل حجم ابخنفاض تتميز وأهنا مالكها عاتق على
فغياب فصل كل  1،الكافية الضماانت توفر عدم بسب وهذا نشاطها، لتوسيع البنوك من التمويالت املطلوبة على

  2املؤسسات تتميز عن غريها يف هذا اجلانب. من امللكية، اختاذ القرار والرقابة، هو ما جيعل هذه
لعمل املتغرية، إضافة إىل مع ظروف ا التكيف على هلا القدرة واملتوسطة الصغرية املؤسسات: اإلدارة مرونة -7
ارات، حيث ال توجد لوائح جامدة رمسي يف التعامل، ابإلضافة إىل بساطة هيكلها التنظيمي ومركزية القر الطابع غري ال

 واقف.عملية اختاذ القرارات إال أن األمر يرجع إىل خربة صاحب املشروع وتقديره للمحتكم 
اينة الرغبات املختلفة وذات مواصفات متب :واملتوسطة على إنتاج سلع خفيفة الصغرية املؤسسات قدرة -8

املناطق الريفية، واألقل تطورا،  للمستهلكني، وتعمل على توزيع الدخل وحتقيق التنمية املتوازنة من خالل انتشارها يف
ى خدمة األسواق احمللية، إسهاما وذلك بفشل مرونة املوقع، وقلة حاجياهتا للبنية التحتية، مما جيعلها أكثر قدرة عل

  يف التنمية واحلد من اهلجرة حنو املدن.
لقوية ابجملتمع احمللي احمليط االعالقات  واملتوسطة الصغرية املؤسسات أهم مميزات من: ابجملتمع العالقات قوة -9

ة هبا، وابلتايل فهم يشكلون هبا، ويستفيد هذا النوع من املؤسسات من تناقل أخبارها بواسطة أهل املنطقة احمليط
  فريق ترويج ملنتجاهتا.

                                                             

 .40ص مرجع سبق ذكره،مىن مسغوين،  1

2 Eric STEPHANY, la relation capital-risque/ PME « fondement et pratiques », de boeck, 1ere editions, Bruxelle, 

2003, p24. 
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تتفوق هبا و  واملتوسطة الصغرية املؤسسات هبا تتمتع اهلامة اليت من املزااي: العاملني مع الشخصي التعامل -10 
على املشروعات الكبرية هي العالقات الشخصية القوية اليت تربط صاحب العمل ابلعاملني نظرا لقلة العاملني وطريقة 

  1اإلشراف املباشر لصاحب املشروع يسمح بوضوح الرؤية وسري األمور بشكل صحيح.و اختيارهم، 
  قتصاداال يف حيوي دور لعب من واملتوسطة الصغرية املؤسساتالعوامل اليت متكن  :ارابع

                القتصاد وهي:يوجد عدد من العوامل اليت متكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من لعب دور حيوي يف ا
 وتطوير تنظيم إعادة حمل موميةالع اهليئات وخمتلف اإلدارة تسيري يكون أن جيب: واملؤسسايت القانوين اإلطار -1

 : ينبغي ذلك جلأ ومن، السوق قتصادإ متطلبات من مسايرة متكينها جلأ من وذلك ومهامها هياكلها جلميع
 مواكبة جلأ نم وذلك، السوق قتصادإ متطلبات فهم من ومتكينهم اإلدارة موظفي ورسكلة تكوين إعادة -

 . فرديةال املبادرة وتشجيع ستثماراإل برتقية املتعلقة التشريعات على مستوى احلاصل التطور
 ببطء تتطور اإلدارة نأو  خاصة البريوقراطية العراقيل ختفيف جلأ من وذلك اإلدارة يف المركزية سياسة إتباع -

 . التنمية مقتضيات مع ابملقارنة شديد
 .متناهية بدقة هدافهأ وحتديد واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف ستثماراإل برتقية يتكفل موحد جهاز إقامة -
 جلأ من فعالة ليةآ وضع جيب واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع تطوير جلأ ومن: املصرفية املنظومة -2

 يفكاجلزائر،    لدسيما يف بال ستثماراإل لتطور األساسية املعوقات من البنوك تعترب أن حيث، املؤسسات هذه متويل
 تتالئم متويل لياتآ تطوير جيب ولذلك اخلاصة البنوك وضعف املصريف السوق على العمومية البنوك سيطرة ظل
 الرفع أو (العمومية البنوك) القروض منح قرار ختاذإ مركزية إلغاء ، مع واملتوسطة الصغرية املؤسسات خصوصية مع
 املالية املؤسسات قيام عتشجي ، وكذامستوى وكاالهتا على البنوك متنحها أن ميكن اليت للقروض األقصى احلد من

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات قروض ضمان مؤسسات قيام تشجيع، و املخاطر املال سأر  ذات
 املشاريع املقي املناسب الصناعي العقار على احلصول مشكل حدة من تخفيفلل: العقاري اجملال -3
 والتوسع نتشاراإل من احلدو  املستعملة وغري الشاغرة األراضي خالله من حيدد شامل جبرد القيام جيب ستثماريةاإل

، مع األراضي لكيةم سندات مشكل تفادي جلأ من وذلك العمومية األراضي ملكية توضيح، و للبناايت الفوضوي
 املساحات يف لنظرا إعادة وكذا جهة من الصناعية املناطق مستوى على األراضي منح كيفية يف النظر إعادة

 . أخرى جهة من ينعقال بشكل مستغلة غري تعترب واليت العمومية االقتصادية اململوكة للمؤسسات الشاسعة
 جلأ من وذلك هبا ستثمرينامل وإفادة وحتليلها االقتصادية املعلومات جلمع فعال نظام إنشاء جيب: اإلعالم -4

 الدراسات هذه جيعل ذيال األمر االقتصادية املعطيات من قاعدة اجلدوى لدراسات تكون وكي، االستثمار توجيه
 . سليمة أسس على ستثماراإل قرار اختاذ يف فعالة

                                                             

 .41ص مرجع سبق ذكره،مىن مسغوين،  1
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 الصغرية املؤسسات وتطوير ترقية يف فعاال دورا تلعب أن الكبرية للمؤسسات ميكن: الباطن من املقاولة ترقية -5 
 صغرية مؤسسات إنشاء وحتفيز اإلنتاج تكلفة ختفيف على يساعد الذي التعاقد نظام طريق عن وذلك واملتوسطة
  1.جديدة ومتوسطة

ن تبين إالعناقيد الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الطابع الصناعي: األقطاب التنافسية و  -6
كأحسن أداة لتعزيز القدرات اإلنتاجية والتنافسية يعد   العناقيد الصناعيةو  األقطاب التنافسية فكرة إسرتاتيجية

وزايدة  ،جورفع جودة املنت اجتكاليف اإلنت ضل خفال، من خذات الطابع الصناعي للمؤسسات الصهغرية واملتوسطة
  2.تسويق منتجاهتا

لكي تستطيع املؤسسة الصغرية واملتوسطة أن تتأقلم مع سرتاتيجية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة: اليقظة اإل -7
املستمرة من هنا تظهر أمهية اليقظة اليت متكن املنظمة من هذه املراقبة فحميطها، مث حتسن التوقع بتغريات هذا احمليط، 

قصد اختاذ القرارات الالزمة يف الوقت املناسب، ومتثل اليقظة العملية اليت يتم من خالهلا جتمع أعضاء التنظيم، حيث 
سرتاتيجية ملديري املنظمة، يتم تقسيم املعلومات املتعلقة ابحمليط اخلارجي وتفسريها، هبدف تغذية عملية اإلدارة اإل

رصد املعلومات املتعلقة ابلسوق )التكنولوجيا، املنافسة، املوردين، الزابئن( واملعلومات  سرتاتيجية علىوتعمل اليقظة اإل
سرتاتيجية جتماعي والثقايف(، وحتتوي اليقظة اإلاملرتبطة مبحيط األعمال )احمليط االقتصادي، القانوين، السياسي، اإل

سية، اليقظة التجارية واليقظة احمليطية، ويرتبط نوع على أربعة مكوانت اثنوية وهي: اليقظة التكنولوجية، اليقظة التناف
ة مكلفة جدا، لذا جند أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تستطيع أن تقوم إال اليقظكون لاليقظة حبجم املنظمة، 
 3 ابليقظة التكنولوجية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .1045ص مرجع سبق ذكره،عاشور كتوش، حممد طرشي،  1
العناقيد الصناعية كإسرتاتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة كلية بغداد للعلوم عبود زرقني، الطاهر تواتية،  2

 .161ص، 2014 العراق، واألربعون،االقتصادية، العدد احلادي 
ص ، 2014حممد رشدي سلطاين، اإلدارة االسرتاتيجية يف املنظمات الصغرية واملتوسطة، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  3

 .137-136ص
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 ملؤسسات الصغرية واملتوسطةتنافسية ا ستدامةالالعالقة مع أصحاب املصلحة إدارة ملبحث الثالث: ا 
يدة مع خمتلف خمتلف الصعوابت فهي حتتاج إىل إقامة عالقات وط جتاوز من م.ص.تتمكن املؤ لكي

ىل إشراك خمتلف أصحاب إاملتعاملني معها وكذلك األطراف ذوي الصلة مبجال نشاطها، وبعبارة أخرى فهي حباجة 
 املصلحة ال سيما يف العمليات اليت يؤثرون أو يتأثرون هبا.

 ملستدامة يف املؤسساتاملطلب األول: أصحاب املصلحة ومسعى التنمية ا
 طة وقرارات منظمة معينة"ابملعىن الواسع، أصحاب املصلحة ميثلون: "أفراد أو جمموعات هلم مصلحة يف أنش

أصحاب املصلحة ميثلون فاعل يؤثر أو يتأثر أبنشطة منظمة معينة، وميكن أن يكونوا داخل أو خارج وبتعبري آخر 
ن يف العادة و ففي مؤسسة ما، أصحاب املصلحة الداخليني عديد 1،املنظمة أو االثنني معا يف بعض احلاالت

ويتضمنون على العموم: النقاابت، مجاعات العمال، العمال، اإلدارات )املديرايت(، فيما أن أصحاب املصلحة 
املؤسسات اخلارجيني يتضمنون عموما: الزابئن، املوردين، ممثلي احلكومة، اجلمعيات القطاعية، املنافسني، املستثمرين و 

التنمية املستدامة ضمن إطار املالية، اجلماعات احمللية، اجلريان، مجاعات الضغط، اإلعالم، وعندما تكون مؤسسة ما 
 ميكن من اآلن إدراج أصحاب املصلحة سواء الداخليني أو اخلارجني الذين يصبحون "حاملي رهاانت" ملسعى

رة يف وضعية تفاعل قوية نوع املا مع أصحاب املصلحة، وابإلضافة ابلضرو  ، واملؤسسة تتموقع كذلكالتنمية املستدامة
وهو ما ال يتضمن ابلضرورة  يف اإلعتبار أصحاب املصلحةأخذ لذلك أغلبية املؤسسات الكبرية هلا اليوم ميول إىل 

 همإشراكهم املباشر ضمن املسعى، وأن إشراك أصحاب املصلحة ليس على كل حال شيء بسيط، فالعالقات مع
نظر الشكل املوايل(، وهبذا املعىن أكن كذلك أن أتخذ عدة أشكال تنطلق من وضعية الشراكة إىل وضعية صراع )مي

 فرتاضات املؤسسة.إحتمال وضع تساؤل حول القطاعات و إتطلب يإشراك أصحاب املصلحة 
 : أمناط احلوار بني املؤسسة وأصحاب املصلحة(19رقم ) الشكل

 
 

  

 

 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développementاملصدر:

durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et 

Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke,  

Janvier 2014, p1 
                                                             

1 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développement durable des 

PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et Développement Durable, en 

vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, Canada, Janvier 2014, p14. 

 صراع هتديد طلب مطالبة

من املؤسسة جتاه أصحاب  معلومات استشارة مشاركة شراكة
 املصلحة

من أصحاب املصلحة جتاه 
 املؤسسة
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حتياجات إديد عندما يوضع حيز التطبيق، ميكن إلشراك أصحاب املصلحة أن يكون مربح ويسمح بتح 
رتبطة تماعية والسياسية املج، وهذا املسعى يسمح كذلك بتقليل املخاطر اإلمستجابة هلأصحاب املصلحة وحماولة اإل

 جتماعي ألنشطتها.أبنشطة املؤسسة وحتسني القبول اإل
نطالق إلشراكهم يف مسعى إن حتديد أصحاب املصلحة ميثل نقطة اإلطراف اليت تلتزم املؤسسة جتاهها: األ أوال:

التنمية املستدامة، ويدرج نطاق واسع للفاعلني أين يكون من احملتمل إمجاال تقسيمهم إىل أصحاب املصلحة 
الداخليني )املسامهني، املستخدمني وغريها( وأصحاب املصلحة اخلارجيني )املوردين، الزابئن، اجلمهور وغريها(، 
والفهم اجليد الحتياجات أصحاب املصلحة جيب ابلضرورة أن يتبع حتديهم، وهذا الفهم ألصحاب املصلحة حسب 

إذ أن االتصال اخلارجي يشكل كذلك  1املؤسسة،تطلعاهتم، الرهاانت، القرب اجلغرايف وأيضا أثرهم على أنشطة 
كما ميكن التفكري يف أن أصحاب املصلحة لديهم   2منفعة خاصة حلاجة أصحاب املصلحة وفهم وترية سري املنظمة،

لتزام جتاه جتاه(، اإلقتصادية للمؤسسة فهم فعال مفضلني، ويف هذا املعىن )اإلأكرب أمهية أو أتثري على األنشطة اإل
ليكونوا عنصر أساسي ضمن املرحلة األولية، وإشراكهم ضمن املسعى سيؤدي إىل احلصول على  مني اثبتاملستخد

بعض املزااي عندما يتم اعتبارهم كـ: عامل ارتباط بني املردودية، وفاء الزابئن، إرضاء املستخدمني، الوالء واإلنتاجية 
 كما يبني ذلك الشكل اآليت:

 رتباط بني املردودية، وفاء الزابئن، إرضاء املستخدمني، الوالء واإلنتاجية.: اإل(20رقم ) الشكل
 

 

  

 

 

 

 املصدر:
Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développement durable 

des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et Développement 

Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, Janvier 2014, p17 

                                                             

1 Jean-François Parenteau, op.cit, p16 
2Jorgaan Laegaard & Mille Bindslev, Organizational Theory, Ventus publishing APS, Danemark, 2006, p101. 

 ملاذا التزام
 املستخدمني؟ 

ريع اليت خالل السياسات واملشامن هم حسبهم احملفزون من 
 تسمح هلم اباللتزام من أجل نتائج للزابئن

الرضا مرتبط بنوعية 
 اخلدمات املقدمة للزابئن

اجلودة يتم حتسينها من طرف 
الراضني، الذين املستخدمني 

 يتميزون ابلوالء وهلم إنتاجية
 مرتفعة

الزبون يكون ويف إذا مت 
 إرضاؤه

الل النتائج والنمو يتم حتفيزها من خ

 الزابئن وفاء
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حتياجاهتم اخلاصة جيب حتليلها، فكل أصحاب املصلحة ال ميكنهم أال إاحلقيقة كل أصحاب املصلحة و  يف 
يكونوا مشاركني مباشرة يف مسعى التنمية املستدامة، واملسار املوضوعي والشفاف املبين على وسائل فعالة يسمح 

حاب املصلحة، وعلى كل حال، من ابستهداف األنشطة اخلاصة للقيام هبا فيما بعد من أجل كل واحد من أص
لكن كذلك ملصلحة  ،لتزام بذلكلتزام جتاه أصحاب املصلحة ال خيضع فقط ملصلحة املؤسسة يف اإلاملهم ذكر أن اإل

 1وانفتاح أصحاب املصلحة على املشاركة يف هذا املسعى، وهو ما يعد حقيقة ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،
يف عالقتها مع أصحاب املصلحة، الصغرية واملتوسطة  ةاملؤسسلسابق من خالل خصوصية وذلك كما مت ذكره يف ا

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة عند اعتبارها بصفة مستقلة هي على العموم ذات أتثري على املؤسسات الكبرية سواء 
هذا النوع من املؤسسات جتماعي أو البيئي، ومن هنا مصلحة أصحاب املصلحة جتاه قتصادي، اإلعلى املستوى اإل

ميكن أن تكون صعبة اإلاثرة )التحمس(، وكمثال على ذلك منظمة غري حكومية تبحث يف تقليص الغازات الدفيئة 
 ،هتمام ابملؤسسات األكثر إنتاجا للغازات الدفيئة منها ابملؤسسات الصغرية واملتوسطةتكون موجهة أكثر إىل اإل

اليت هلا عادة أثر أقل فيما خيص هذا النوع من النتائج البيئية، ونفس النقطة ميكن أن تكون صاحلة ابلنسبة ألصحاب 
 خرين كاجملتمع احمللي، األطباء واجلمعيات األخرى.اآلاملصلحة 

ستدامة ميكن مسعى التنمية امل لتزام جتاه أصحاب املصلحة ضمناإللتزام جتاه أصحاب املصلحة: كيفية اإلاثنيا:  
لتزام ميكن إدماجها إلكال اأن أيخذ عدة أشكال انطالقا من احلوار البسيط إىل التعاقد كالتزام، كذلك خمتلف أش
لتزام املعاماليت، ام وهي: اإللتز على مستوايت متعددة، واألدبيات تشكل اختيارات من ثالثة مستوايت إسرتاتيجية لإل

 نتقايل والتحويل.اإل
من خالل التعويض املايل جملتمع  ستثمار يف اجملتمع وهو ما ميكن ترمجته مثالاماليت يبحث يف اإللتزام املعاإل

ألنه ال يقوم حبوار عرضي ر و لتزام يكون غري مباشحملي يتلقى بعض اآلاثر السلبية ملشروع ما، وهذا النوع من اإل
 حقيقي خالل مدة طويلة مع أصحاب املصلحة.

املؤسسة قد شرعت يف حوار  يف تطوير التزام سلمي أو متعدد االجتاهات أين تكون لتزام االنتقايل يبحثاإل
 مع اجملتمع، فالتقارير بني أصحاب املصلحة هي ليست منتظمة أكثر من كوهنا عرضية.

ختاذ إلتزام تسيري و لتزام التحويل حيدث عندما تندمج املؤسسة مع اجملتمع والعكس صحيح، ويقرتح هذا اإلاإل
على العكس من املستويني اآلخرين الذين ال يشركان عدد كبري من أصحاب  ،بصفة متزامنة يف أنشطة املؤسسةالقرار 

املصلحة، كما يوجد دليل لاللتزام جتاه أصحاب املصلحة املطور يف جزء منه من طرف برانمج األمم املتحدة للبيئة 
Unep وهي: السلبية )الكسل(، الرقابة، املعلومات،  أصحاب املصلحةيف مثاين مستوايت اللتزام  املذكور حسبه

 2املعاجلة، االستشارة، االشراك، التنسيق ابإلضافة إىل التأهيل، وهذه املستوايت يتم تقدميها يف اجلدول اآليت:
 

                                                             

1 Jean-François Parenteau, op-cit, p17. 
2 ibid, pp18-19. 
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 خمتلف مستوايت االلتزام جتاه أصحاب املصلحة :(11)رقم  اجلدول 
 املقاربة العالقة االتصال اهلدف املستوى نوع االلتزام

 
 
 
 
 
 
 

 املعاماليت
 

ال توجد  ال يوجد اتصال ال يوجد التزام السلبية
 عالقة

ال توجد أو فقط هناك طرف من 
أصحاب املصلحة يؤخذ يف احلسبان من 

أجل هدف زايدة اإلنتاج )الزابئن، 
 (وغريها املسامهني، املستخدمني

حتليل احتياجات  الرقابة
 أصحاب املصلحة 

اجتاه واحد 
أصحاب مصلحة )

 (يف الشركة

ال توجد 
 عالقة

الرقابة على أصحاب املصلحة يف 
مساعدة اإلعالم أو استطالعات الرأي 

 طرف جهة حمايدة
احلصول على  املعلومات

جهة نظر و 
أصحاب املصلحة 

بطريقة تسمح 
ابلتأثري على 

قرارات متخذة يف 
 الداخل

اجتاه ثنائي أو 
متعدد االجتاهات 
حمدود: املؤسسة 
تطرح أسئلة على 
أصحاب املصلحة 

 ليجيبوا عنها

عالقة 
قصرية أو 
طويلة 
 املدى

تنظيم جمموعات للحوار، للقاء وورشات 
 عامة، وغريها

العمل ضمن  املعاجلة
عالقة يكون فيها 
أحد الشركاء يسري 
األهداف ويقدم 

 التمويل

ثنائي االجتاه 
حمدود: املبادالت 
تتم حسب آجال 

 العقود

عالقة 
أو قصرية 

طويلة 
املدى 
)مرتبطة 
 ابلعقد(

العالقة بني املنظمة وأصحاب املصلحة 
أتخذ شكل متويل ألسباب ذات طابع 

 إنساين أو تعويضات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتقايل

 
 

 االستشارة

احلصول على 
وجهة نظر العمل 

 مباشرة مع
أصحاب املصلحة 
بطريقة تؤثر على 
القرارات املتخذة 

 يف الداخل

 ثنائي االجتاه أو
متعدد االجتاهات 
حمدود: املؤسسة 
تطرح أسئلة على 
 أصحاب املصلحة

 ليجيبوا عنها

عالقة 
قصرية أو 
طويلة 
 املدى

تنظيم جمموعات حوار، لقاءات 
 وورشات عامة، وغريها

 
 

 اإلشراك

 العمل مباشرة مع
أصحاب املصلحة 
بطريقة تضمن هلم 
فهم انشغاالهتم 

ثنائي االجتاه أو 
 متعدد االجتاهات:

هناك تقاسم 
 للمعارف

عالقة 
قصرية أو 
طويلة 
 املدى

املؤسسة وأصحاب املصلحة يتقامسون 
املعارف داخل جمموعات احلوار املتعدد 
األطراف ويبحثون على التوصل إىل 

 توافق 
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وأخذها يف  
 احلسبان

 
 

 التنسيق

إقامة شراكة مع 
 شبكة من 

أصحاب املصلحة 
بطريقة تعمل على 
حلول وأنشطة 

 ذات صلة

نائي االجتاه أو ث
 متعدد االجتاهات

عالقة 
طويلة 
 املدى

 املؤسسة والعديد من أصحاب املصلحة
خيططون لبعض املبادرات املشرتكة، 

 شراكات، وغريها

 
 التحويل

 
 التأهيل

تفويض بعض 
القرارات 
ألصحاب 
 املصلحة

ثنائي االجتاه أو 
 متعدد االجتاهات

عالقة 
طويلة 
 املدى

رمسي يف أصحاب املصلحة هلم دور 
هيكل التسيري أو هلم سلطات يتم 
ان، تفويضها )األعضاء، املسامهني، اللج

 وغريها(
 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développementاملصدر:

durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et 

Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, 

Janvier 2014, p20. 
املوظفني ليس و  1فمن خالل التعاون أو البحث عن حلول مشرتكة ضمن إطار أسلوب ملعاجلة املشاكل مثال،

واملسريين فقط هم أصحاب املصلحة، لكن هناك فئات أخرى تنتمي إىل أصحاب املصلحة مثل املستهلكني 
كما هو مبني و  2والعمالء ومحلة األسهم والوكاالت احلكومية والنقاابت، كلها فئات ميكن إشراكها يف قرارات املنظمة

توايت الثمانية مبستوايت االلتزام الثالثة املذكورة سابقا، يف اجلدول السابق، من املمكن ربط يف اجململ هذه املس
فااللتزام املعاماليت ميكن كذلك أن يتضمن مستوايت: السلبية، الرقابة، املعلومات واملعاجلة، وااللتزام االنتقايل يتضمن 

و التأهيل، وابختصار مستوايت: االستشارة، اإلشراك والتنسيق، وأخريا االلتزام التحويل يتضمن املستوى األخري وه
فإن القوة هي معاينة أن إشراك أصحاب املصلحة لدى املؤسسات يقرتح خمتلف طرق ووسائل احلوار وااللتزام جتاه 
خمتلف أصحاب املصلحة، والطريقة اخلاصة ميكن استعماهلا حسب صاحب املصلحة الذي يكون معه نوع من 

 ا اخليار.االلتزام املالئم وحسب األهداف املسطرة وضمن هذ
إن إشراك أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املستدامة ميكن أوقات االلتزام جتاه أصحاب املصلحة:  اثلثا:

أن يتم يف أوقات متعددة، فهو ميكن أن أييت قبل تنفيذ املسعى، وعلى مدى هذا اإلشراك أو خالل أوقات خاصة 
كن أن تكون قصرية، متوسطة أو طويلة املدى، وكذلك كتعديل الربانمج أو تطوير مشروع خاص، وهذه العالقة مي

تبعا ابألساس لطريقة االلتزام املختارة من طرف املؤسسة، ويف الواقع الوسائل األساسية املرجعية فيما خيص تفضيل 
كل التزام أصحاب املصلحة منذ البداية وهي: منبع املسعى، وهذه الطريقة تسمح ابستهداف بصفة قبلية الرهاانت 

                                                             

1 Luc BOYER, Noel EQUILBEY, G.RH. Nouvelles pratiques, édition EMS, Paris, 2003, p227. 
 .27، ص2009سيد حممد جاد الرب، إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي لتعظيم القدرات التنافسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر،  2
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من خطوة خارجية لتحديد أصحاب  األساسية ملسعى التنمية املستدامة اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان وتنتج إذا 
املصلحة واحتياجاهتم، وكذلك، فيما أن االلتزام ميكن أن يكون قصري، متوسط أو طويل املدى فالتوجه )املذهب( 

ار مشروع أو أنشطة عادية للمؤسسة، وهذا يفضل بشكل واسع احلوار املستمر مع أصحاب املصلحة سواء يف إط
االلتزام املستمر ميكن من جهة أخرى أن يسبب نوع من الصعوبة ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت هلا 
عدد مهم من أصحاب املصلحة أو اليت هي غري معتادة ابنتظام معهم، فمؤسسة صغرية ومتوسطة ميكن كذلك أن 

 1بعض أصحاب املصلحة خالل تطور املسعى. ختتار تفادي شيئا فشيئا
 مية املستدامةإشراك أصحاب املصلحة ضمن مسعى التن ومعايري املطلب الثاين: أهم اسرتاتيجيات

فكر حوكمة الشركات واملؤسسات، ألن مقاربة أصحاب املصلحة يف أصحاب املصلحة  ازدادت أمهية
  2.واليت تعد ضرورية للمؤسسات اليت تبحث عن ميزة تنافسيةتسمح خبلق قيمة االلتزام جتاه أصحاب املصلحة، 

 إشراك أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املستدامة سرتاتيجياتإأهم أوال: 
   تغيري هيكلسرتاتيجية ويفإىل أتثري إدماج طلبات أصحاب املصلحة يف صياغة اإل "Sahrma" يشري

وهو األمر الذي ينطوي على اعتماد طرق للتفكري يف وضع اسرتاتيجيات جديدة  ،املؤسسة وعملياهتا التنظيمية
 3.تتطلب مناذج جديدة للتعاون يف املؤسسة

 4شرتاك كل من اإلدارة واملوظفني يف صنع القرارات ذات االهتمام املشرتك،إتشري مشاركة املوظفني إىل و 
ذه األخرية جتاه البيئة من خالل وضع جمموعة من كما ينبغي أن تعمل الدولة واملؤسسات على حتسني سلوك ه

جتماعية، ومساعدة املنظمات لتزام ابألنظمة والتعليمات والضغوط اإلاإلجراءات حيري مبوجبها حتديد التعامل واإل
ايل واجلدول الت 5على إدارة وتقييم الفعالية البيئية اخلاصة أبنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا، وحتسني القدرة التنافسية،

 يبني أهم اسرتاتيجيات إشراك أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املستدامة:
 
 
 
 
 

                                                             

1 Jean-François Parenteau, , op-cit, p21. 
2 Jacques Igalens, Sébastien Point, « Vers une nouvelle gouvernance des entreprises : L'entreprise face à ses 

parties prenantes »,  Dunod, paris, 2009, p7. 
لإللكرتونيات، برج بوعريريج،  Condorنوال عبداوي، مسامهة املرونة اإلسرتاتيجية للمؤسسة االقتصادية الوطنية يف خلق قيمة للزبون، دراسة مؤسسة  3

 .86، ص2017أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
 .194، ص2006ابري كشواي، إدارة املوارد البشرية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الثانية، القاهرة،  4
 .197عبد الوهاب حفيان، مرجع سبق ذكره، ص 5

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-igalens-5300
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-igalens-5300
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/sebastien-point-77777
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
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 ستدامةسرتاتيجيات إشراك بعض أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املإ(: أهم 12اجلدول رقم ) 
 سرتاتيجيات البيئيةاإل سرتاتيجيات االجتماعيةاإل سرتاتيجيات االقتصاديةاإل 
و/أو اخلدمات مقدمة بشكل املنتجات  الزابئن

 نوعية/سعر جيد ضمن توليفة
الصحة والسالمة مدجمة انطالقا 

 من التصميم
 ةاألخذ ابالعتبار األثر على البيئ

تقليل األخطار البيئية املرتبطة  التوظيف، املؤسسة املواطنة فزاالستقرار الوظيفي، أجر تنافسي وحم األجراء
 ابهلياكل القاعدية

 الوقاية من املخاطر الشفافية، الوقاية من املخاطر أرابح األسهم، خلق القيمة لألسهم املسامهون

اجملتمعات 
 احمللية

املواطنة، املسامهة يف تنشيط  خلق القيمة
 اإلقليم

 احرتام البيئة

املوردون 
واملناولون من 

 الباطن

سعر تواصل العالقة بني أجل التسديد وال
 املالئم

 احرتام البيئة الشفافيةحتويل املعارف، 

 Jacques Igalens, Sébastien Point, «Vers une nouvelle gouvernance des املصدر: 

entreprises : L'entreprise face à ses parties prenantes »,  Dunod, paris 2009, p14. 

تعد خطوة حتديد أصحاب املصلحة أهم مدخل للحوار البناء معهم، وحتتوي هذه العملية على إجراءات 
عارضة ابإلفصاح عن املعلومات حيث يتم حصر األطراف املؤيدة لكسب دعمها واألطراف املوممارسات تبدأ 

للتفاوض معها، وأتيت عملية التشاور والتفاوض واليت ال بد من الوصول من خالهلا إىل أقصى توازن ممكن بني 
ستفيدة، وبعد هذه املمارسات املصاحل املتضاربة، مث حماولة إرضاء األطراف املعارضة وكسب أتييد ودعم األطراف امل

سرتاتيجيات يف املنظمة، ويف األخري يكون على أتيت حتمية مشاركة أصحاب املصلحة يف الرقابة على تنفيذ اإل
املنظمة إعداد التقارير اليت توضح نتائج كل العمليات السابقة، ويكون إشراك أصحاب املصلحة يف إعداد هذه 

 1طريق االستطالعات واالستبياانت املوزعة عليهم.التقارير من الضرورايت وذلك عن 
 دامة: أهم املعايري واملراجع إلشراك أصحاب املصلحة وفق مسعى التنمية املستاثنيا

احلوار وإشراك  علىمن دون غموض و املعايري واملراجع املعاصرة يف التنمية املستدامة تشجع منذ اآلن 
أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املستدامة، وميكن أن يبدو من احملتمل أن مسريي املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة مرتبكون بفعل وجود وسائل متعددة ميكن أن تساعدهم يف مسعاهم، إذ ميكن هلذه الوسائل أن تكون 

مسعاها مع حد أدىن من املؤشرات والوسائل، كما سيتم  وسائل دعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تبدأ عادة

                                                             

دراسة حالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -شامية بن عباس، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات وانعكاساهتا على التنمية املستدامة 1
 .130ص ،2015، 2الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-igalens-5300
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/sebastien-point-77777
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
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واليت ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تعتمد هبا البحث كذلك يف حتليل بعض الوسائل املرجعية املعرتف  
  1.عيار ووسائل تطبيقهاملعليها لتحسني التزاماهتا جتاه أصحاب املصلحة، فالوسائل املرجعية املقدمة تتضمن 

وعمل على تقدمي:  ISOقييس ويشكل جزء من العائلة الكبرية ملعايري املنظمة الدولية للت :ISO 26000عيار امل -1
ماعية واحلوار مع أصحاب "خطوط توجيهية للمبادئ الضمنية للمسؤولية االجتماعية، حتديد هذه املسؤولية االجت

وسائل إدماج السلوك املسؤول  املصلحة، القضااي املركزية وميادين النشاط املرتبطة ابملسؤولية االجتماعية وكذلك
كما املصلحة ملنظمة معينة،   يار يعاجل املسألة املرتبطة ابلقرب من أصحابللمنظمة"، والفصل اخلامس من هذا املع

ملصلحة ابالستماع ااملعيار يف أن إشراك أصحاب املصلحة جيب أن يتم بطريقة تفاعلية تسمح ألصحاب يدقق 
يعتمد أصحاب املصلحة  لوجهات نظرهم ويكون كذلك كخاصية أساسية لالتصال الثنائي، وبصفة مماثلة احلوار مع
عض العناصر اليت تسمح بيف جزء كبري منه على الصدق وال ميثل ببساطة عمل للعالقات العامة، واملعيار يشرح 

العالقة كون حمدودة، و أصحاب املصلحة توار يكون موضوعي وواضح، مصاحل احلللحوار أن يكون مفيد ويكفي أن: 
حاب املصلحة تكون أصمصاحل أصحاب املصلحة واملنظمة تكون مباشرة أو مهمة، وكذلك اليت تبىن بني مصاحل 

لى املعلومات والفهم ذات صلة وذات داللة وفق منظور التنمية املستدامة، كما أن أصحاب املصلحة حيصلون ع
اليت ميكن من خالهلا  لطريقةامن الضروري مالحظة أن املعيار يؤكد يف افتتاحيته على الضروري الختاذ قراراهتم، و 

أصحاب املصلحة،  مع  واراحلملؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك فيما يتعلق بصفة أدق حول التكيف مع سياق ا
املنظمات األخرى لنفس  املعيار أنه من املفروض ابلنسبة ملؤسسة صغرية ومتوسطة التحرك مجاعيا معكما يشرح 

ة واملتوسطة ميكنها  ملؤسسة الصغري ال من التحرك بشكل فردي، فقطاع النشاط أو يكون هلم نقطة مشرتكة أفض
 اب املصلحة.كذلك زايدة سلطة نشاطها مع تطوير جاذبية أكرب فيما خيص األمهية ابملقارنة مع أصح

هي هيئة ال هتدف إىل  REDDشبكة املؤسسة والتنمية املستدامة دليل شبكة املؤسسة والتنمية املستدامة: -2
ن التنسيق بني آالف الباحثني عدد هام من املوارد ذات الصلة برهاانت التنمية املستدامة املتأتية مالربح وتنتج 

ملصلحة ضمن مساعي التنمية اواملهنيني يف العامل أمجع، واهليئة قامت بتطوير دليلني ملعاجلة إشراك بعض أصحاب 
  .سطةلمؤسسات الصغرية واملتو ل املستدامة، وهذين الدليلني مها خمصصان

ويبحث يف تقدمي  :الدليل األول معنون بـ: "تشجيع املستخدمني على إتباع )اختيار( املنعرج األخضر"-أ
من أجل حتسني التزام املستخدمني ضمن مسعى التنمية املستدامة،  مثبتتنيلمؤسسات الصغرية واملتوسطة طريقتني ل

ا وأمثلة النشاط املقرتحة، واجلدول املوايل يقدم وكل طريقة مقرتحة هي مصنفة حسب تكلفتها والوقت املطلوب هل
 2الطرق الثالثة األوىل وكذلك أمثلة نشاطهم ذات الصلة.

                                                             

، منشور على املوقع: 1لية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال )دراسة حالة مؤسسة سوانطراك(، ص منصف شريف، دور املسؤو 1
(23/11/2014 .)http://www.zamoune.com/article/dnaO6g3/االسطوانة-–-واالقتصاد-الدارةا-كتب 

 09:00 ,21/11/2016: اتريخ االطالع
2 Jean-François Parenteau, op-cit, pp22-23. 

http://www.zamoune.com/article/dnaO6g3/كتب-الادارة-والاقتصاد-–-الاسطوانة
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 ع )اختيار( املنعرج األخضر": الطرق العشرة من أجل التزام املستخدمني "تشجيع املستخدمني على إتبا (13رقم ) اجلدول 
 األمثلة الطرق

 عادة التدوير لوجبتك للغذاء.العمل ابلدراجة اهلوائية، وأفصل نفاايت األمسدة واملكن أول من يذهب إىل  تقدمي املثال
مهيتها، وأتكد من أن اللجان أسند مسؤولية املشاريع البيئية واالجتماعية إلطارات عليا من أجل إبراز أ ابدأ من القمة

 تصدر الكربون أو القيام ابملرافقة ح الالبيئية يفهمون أعشاء اإلدارة العليا، وكذا أسند املشاريع املهمة لتصب
 والتفتيش البيئي للمسؤولني امليدانيني األعلى درجة.

أرفق ابلكالم 
 الفعل 

يك حىت يتمكنوا من املشاركة امنح الوقت والتمويل للمبادرات البيئية واالجتماعية وامنح الوقت ملستخدم
قة الصديقة للبيئة، وقم بشراء  على اإلانرة ابلطا يف املشاريع التطوعية، وكذلك اشرتي املواد اليت تساعد

ستخدميك ساعات مقروض الكربون لتعويض الغازات الدفيئة املنتجة من طرف مؤسستك، واعرض على 
 عمل مرنة أو خيارات عمل متحركة.

 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développementاملصدر:

durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et 

Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, 

Janvier 2014, p24. 
والذي يعمل مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اختيار الدليل املعنون بـ: "أعمل مع اجملموعات األهلية"،  -ب

إسرتاتيجية معقولة من أجل أن تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من إلزام اجملموعات األهلية يف مشاريع املؤسسة، 
يق مع اجملموعات األهلية وهي: االستثمار، االلتزام وتوجد ثالث اسرتاتيجيات أساسية تسمح للمؤسسة ابلتنس

سرتاتيجيات ميكن ربطها ابلثالثة مستوايت املقدمة سابقا )املستوى املعاماليت، واالندماج )التكامل(، وهذه اإل
نتقايل والتحويل(، وهناك املصفوفة البسيطة املوالية تسمح مبساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اختيار اإل

 1اإلسرتاتيجية املناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 Jean-François Parenteau, op-cit, p24. 
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 : اختيار اسرتاتيجية االلتزام ألصحاب املصلحة(14رقم ) اجلدول 
 االندماج التزام استثمار 
 )حتويل( )انتقايل( )معاماليت( 

ضمن أي إطار تفهم 
احتياجات/تطلعات اجملموعة 

 جتاه مؤسستك؟

جيد جدا واحتياجاته مفهومة 
 ومقبولة

 ليس جيد جدا، لسنا
 متأكدين مما ينتظره منا

يد ابلرغم من أننا نفهم ماذا نر 
 لسنا جاهزين للقيام به

 وفق أي معيار تفهم اجملموعة
 احلل؟

ليس جيد جدا، يربح من 
 خالل تعلمه حول مؤسستنا

قريب من اجليد، لكنه يظن 
 أبننا ال نفهم وجهة نظره

جيد، وجيب العمل معنا 
 حول املسألة

ق مع ما هي إمكاانت التنسي
هذه اجملموعة حول املشاريع 

 املشرتكة؟ 

ضعيفة، يوجد قليل من الربح 
 عند العمل مجاعيا

، توجد إمكانية ةمتوسط
 فرصة للعمل مجاعيا

مرتفعة، الطريقة الوحيدة 
لالستجابة الحتياجاته هي 
اعتباره كشريك والعمل معه 

 مجاعيا
 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développementاملصدر: 

durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et 

Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, 

Janvier 2014, p24. 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستجيبة أبغلبية ألجوبة العمود األمين جيب أن ختتار إسرتاتيجية لالستثمار 
للمجتمع أين تتصل ابجملتمع احمللي من خالل معلومات حول املؤسسة وأنشطتها اليت يتوقع أن تدعم ماليا قضيتهم، 

شهار، أكشاك املعلومات، التصرحيات الصحفية، نشرات األخبار، املتحدثني ابسم اهليئات، وهناك تقنيات كاإل
املسامهات اخلريية أو التطوعية للمستخدمني ميكن استعماهلا، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املستجيبة أبغلبية للعمود 

شكال يتم تشكيلها بطريقة تكون فيها اجملموعات األوسط جيب أن ختتار إسرتاتيجية االلتزام جتاه اجملتمع احمللي أو أ
األهلية ميكنها تقاسم انشغاالهتا مع املؤسسة، كما وتوجد تقنيات كاستطالع الرأي، احلوارات، اللجان االستشارية، 
مقابالت عامة أو أشكال حمايدة ميكن استعماهلا، وكانت املؤسسات املستجيبة أبغلبية ألجوبة العمود األيسر جيب 

، وهناك 1ختتار إسرتاتيجية التكامل )االندماج( أين يكون اجملتمع احمللي مندمج يف عملية التخطيط االسرتاتيجيأن 
 تقنيات كالشراكات اإلسرتاتيجية، جمموعات احلوار أو العمل اليت ميكن اعتمادها.

مكيف حسب السياق يف كيبيك، ويهدف إىل: "تشجيع وتسهيل تطبيق القانون حول : BNQ 21000الدليل -3
والفصل السادس . SD 21000التنمية املستدامة يف مجيع أنواع املنظمات"، والدليل مت تكييفه عن املرجع الفرنسي 

التوجيهية فيما خيص للدليل يكرس أحد أقسامه لالتصال مع أصحاب املصلحة، ويؤكد الدليل على بعض اخلطوط 
سرتاتيجيات اليت يتم تبنيها ابملقارنة مع هذه، وكذلك بعض طرق ووسائل نشر تطلعات أصحاب املصلحة، اإل

لتزام جتاه أصحاب املصلحة، الدليل يذكر أن: "كل إسرتاتيجية متكاملة إلدارة أصحاب املعلومات، وفيما خيص اإل

                                                             

1Jean-François Parenteau, op-cit, p25. 
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حيث لية اختاذ القرار اليت ميكنها التأثري فيها من اآلن"، والدليل املصلحة تتطلب مشاركة أصحاب املصلحة يف عم 
ملعلومات، ويقدم توجيهات اتبادل بساطة لكذلك مبستوى التزام جتاه أصحاب املصلحة ميس أسلوب معاماليت أكثر 

لة، حول درجة مشاركة أصحاب املصلحة الذين يتغريون حسب نوع املنظمة وحسب الرهان املتعلق بطبيعة املسأ
ستفادة ستشارة عندما يتعلق األمر ابلرهان الذي يتعلق أبنشطة املنظمة، واإلكما يفضل الدليل من جهة أخرى اإل

من معارف أصحاب املصلحة كوهنم مصدر استلهام ومصدر لإلبداع مع احلفاظ على سلطتها يف اختاذ القرار، وفيما 
ي ابلتشاور أين جتمع جمموعة مستقلة ممثلني عديدين خيص الرهان الذي ميس الصناعة أو اجملتمع، الدليل يوص

ليتوصلوا إىل توافق من خالل اعتماد العديد من معايري اختاذ القرار، ويف حالة ما إذا كان الرهان  صحاب املصلحةأل
وبغرض السماح  1،صحاب املصلحةميس مصلحة مشرتكة، سلطة اختاذ القرار هي ابلنتيجة لدى أكرب نطاق أل

، الدليل يتطرق لبعض طرق نشر املعلومات، واجلدول املوايل يوضح أصحاب املصلحةإبقامة حوار مع للمنظمات 
 .أصحاب املصلحةتصال فعالة مع خمتلف إإسرتاتيجية 

 تصال مع أصحاب املصلحةإلحول ا أمثلة: (15رقم ) اجلدول
 االسرتاتيجية

اجملموعة 
 املستهدفة

أمثلة موضوعية عن 
 تصالاإل

الرسالة أمثلة عن 
 املراد إيصاهلا

اإلسرتاتيجية من أجل 
لتحاق ابجملموعة اإل

 املستهدفة

 أمثلة عن وسائل االتصال

الزابئن مييزون املنتجات  الزابئن
حسب النوعية: 

املصدر احمللي، البيئة 
 وغريها

 بصمةاملنتج لديه 
 بيئية أقل 

املنتج يشجع 
 التشغيل يف املنطقة

جعل النوعية أمر 
 واقع ابلنسبة للمنتج 

إعالم املشرتين 
 املؤسساتيني

شعار بيئي، أصل من التقييس: 
بطاقة املنتج، نفس اإلقليم، 

منتجات غذائية من ملصقات 
 .نفس البلد

مجاعات 
 املصلحة

متيز املنظمة من خالل 
األداء املتعلق ابلتنمية 

 املستدامة

املنظمة حتسن 
دائما منتوجها 

وأدائها فيما خيص 
 التنمية املستدامة

نشر مؤشرات 
مفتاحية يف التقرير 

 السنوي

حصيلة األداء فيما خيص التنمية 
 املستدامة

التقرير السنوي والصفحات 
 املخصصة يف موقع الويب

متيز املنظمة من خالل  اجملتمع احمللي
املمارسات اليت حترتم 

 اجملتمع احمللي

املنظمة تلتزم إبجياد 
ت املناسب الوق

 لنقل البضائع

استشارة اجلوار 
والتعديل يف األوقات 

 األوىل

أمسيات لالستشارة، واستطالع 
الرأي عرب اهلاتف، لغة مباشرة 

 للشكاوى.
 Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de développementاملصدر:

durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement et 

Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de Maitre en Environnement, Université de Sherbrooke, 

Janvier 2014, p27. 

اخلدمات املهنية األكثر أمهية يف كندا واليت توفر اخلدمات يف ميثل أحد الغرف  Deloitte :Deloitteدليل -4
ستشارات والنصائح املالية، وهو معنون بـ: "فتح الباب ألصحاب املصلحة: مفتاح جماالت التقييس، اجلباية، اإل

                                                             

1 Jean-François Parenteau, op-cit, p26. 



 

164 

 

لمؤسساتّلّالتنافسيةّالمستدامةأصحابّالمصلحةّكمدخلّاستراتيجيّفيّالفصلّالثالث:ّإدارةّالعالقةّمعّ 164
ّالصغيرةّوالمتوسطة

مؤسسات ابلنسبة لل أصحاب املصلحةالتنمية املستدامة"، والذي يعمل على تسهيل إدماج إسرتاتيجية االلتزام جتاه  
والدليل يؤكد على أربعة مراحل أساسية يف  1جتماعية تشكل رهان كبري،وقطاعات النشاط أين تكون القابلية اإل

هذه اإلسرتاتيجية وهي: ختطيط وحتليل وتصميم احلوار، حتضري ووضع احلوار حيز التنفيذ، واملراقبة وتقدمي التقارير، 
املعنيني،  أصحاب املصلحةنة وهي: حتديد سبب التغيري ابلتشاور مع والدليل حيدد عوامل النجاح إلسرتاتيجية معي

لتزام ابلعمليات الداخليني واخلارجيني، وإدماج احلوار واإل أصحاب املصلحةصياغة نظرة مشرتكة تدرج تطلعات 
ين ، إعالم وتكو أصحاب املصلحةاحلوار مع  مبتكرة من أجل تعادلامليدانية، مع تبين وسائل وتقنيات تنسيق 

عتماد على القادة الذين يلزمون املنظمة إبتباع طريق التعلم، وإتباع ، واإلأصحاب املصلحةاملستخدمني يف احلوار مع 
حسب أربع اسرتاتيجيات كربى  أصحاب املصلحةلتزام جتاه وتقييم النتائج، ويضع كذلك رابط بني مستوى اإل

جتماعية، وحسب احلدث يكون لدى املؤسسة إسرتاتيجية تبحث يف كوهنا "متابعة"، "انضجة"، للمسؤولية اإل
 كما يبني ذلك الشكل املوايل: بينها  "قائدة" أو "مبدعة" وهناك مستوى مالئم من اإلشراك يربط 

 إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعيةمستوايت التزام أصحاب املصلحة حسب  :(21)رقم  الشكل
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1 Jean-François Parenteau, op-cit, p28. 
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)صناعة كندا( قامت بتطوير  Industrie Canada :Industrie Canadaدليل تنفيذ املسؤولية االجتماعية لـ -5 
هذا الدليل يبحث يف  للشركات: دليل للتنفيذ خاص ابملؤسسات الكندية"،جتماعية "املسؤولية اإلدليل معنون بـ: 

اجلزء ، و جتماعية والتنمية املستدامةستعالم )الواثئق( حول املؤسسات فيما خيص املسؤولية اإلستجابة لطلبات اإلاإل
ى األقل بـ: "جهد الثالث من هذا الدليل خمصص ألمهية التزام أصحاب املصلحة، ويعرف التزام أصحاب املصلحة عل

ميكن تقسيمه إىل ثالثة  ذيلمشاركة الل ةلتزام بدرجة خمتلفحقيقي )للمنظمة( لفهم آراء أصحاب املصلحة" وهذا اإل
حيدد الدليل التزام أصحاب املصلحة عرب مخس كما   1،ستشارة والتنسيقأصناف وهي: التشارك يف املعلومات، اإل

بدء ، ختطيط عملية اإلشراك، فهم أسباب إشراك أصحاب املصلحة، ضبط قائمة أصحاب املصلحة خطوات وهي:
ويذكر الدليل يف اخلطوة الثالثة واملتمثلة يف ختطيط عملية اإلشراك أمهية ، لتزاماتالقيام ابحلوار واحرتام اإل، و احلوار

قيود الوقت واألموال لتزام، قدرة أصحاب املصلحة، اختيار طريقة التزام مالئمة مع األخذ يف احلسبان أهداف اإل
الدليل حيدد أن املؤسسات كاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن أن ختتار ، و وطبيعة املعلومة املرجوة )نوعية أو كمية(

مقارابت أقل من دون حتديد على أية حال، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن كذلك أن تركز على اجملموعات 
املستخدمني، الزابئن واجلماعات األهلية، واإلشراك ميكن كذلك أن يتلخص يف  الرئيسية ألصحاب املصلحة، مبعىن

د أكثر واقعية كنشر املعلومات حول املسؤولية االجتماعية للشركات مبساعدة مواقع الويب ابعأأنشطة ذات 
 2للمؤسسة، الربيد االلكرتوين أو املطوايت.

 ملؤسسات الصغرية واملتوسطةتنافسية ا وإستدامةالعالقة مع أصحاب املصلحة املطلب الثالث: 
، فهي حتتاج إىل ى مشروعلمؤسسات الصغرية واملتوسطة رهان حقيقي ومسعل ملزااي التنافسيةا دامةستتعد إ

  دخل أساسي لتحقيق ذلك.مسرتاتيجية لتحقيق ذلك، وتعترب إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة خمتلف الوسائل اإل
 سطةدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتو ستأصحاب املصلحة يف إأوال: دور إدارة 

 فيما يلي تفصيال ألهم األطراف ذات املصلحة على النحو التايل: 
م فئة مهمة جدا من أصحاب املصاحل واملستفيدين املباشرين من نشاط املؤسسة االقتصادية، ه املسامهون:-1

ستثمارات. أبمواهلم اخلاصة متوقعني عائدا جمزاي ومناسبا من هذه اإلستثمار وهؤالء املالكني يتحملون خماطر اإل
وميكن أن يكون املالك شخصا واحدا أو جمموعة أو شركة مسامهة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوين آخر. وكل 

ملسامهني من حيوز على جزء من رأمسال املؤسسة مهما كان وزنه سواء تعلق األمر ابملستثمرين املؤسسيني أو صغار ا
سرتاتيجيات وسياسات إفباإلضافة إىل الرحبية اليت متثل املعيار األهم يف توجيه  ،لديه احلق يف توجيه سياسة املؤسسة

جتماعية يف رسم تلك ستثمارية، فمن حق املسامهني أيضا أن يفرضوا اجلوانب اإلقرارات اإلالاملؤسسة واختاذ 
                                                             

1 Jean-François Parenteau, op-cit, p29. 
 :حول عشر اإلقتصادية، امللتقى الدويل الثالث التنافسية للمؤسسات القدرة تعزيز يف اإلجتماعية املسؤولية وأمهية حممد أمني بربري، مراد كريفار، دور 2

الشلف،  بوعلي بن حسيبة ، جامعة-والرهات الواقع -التنمية املستدامة إسرتاتيجية تدعيم يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلجتماعية املسؤولية دور
 .13-12صص ، 2016نوفمرب  15و 14يومي 
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وهذا  ،الربح على املدى القصري فقط بل وعلى املدى الطويل كذلكالسياسات. فاملستثمرون ال يسعون فقط إىل  
وحتديد وحتليل أهم متطلبات املسامهني يف اجملالني البيئي  جتماعية وبيئية يف املؤسسة،إما يدعوهم إىل تبين سياسة 

 هلذه املتطلبات. الرسالة وقيم املؤسسة ومبادئ التسيري املعتمدة مراعاة ،جتماعي وإدخال تعديالت على الرؤيةواإل
قتصادية، فوجود هذه األخرية وهذه الشرحية من أصحاب املصاحل ذات أمهية كبرية لكل املؤسسات اإل الزابئن:-2

مرتبط إبنتاج سلع أو خدمات يستهلكها زابئن، وطبيعة التعامل معهم وإقناعهم ابستهالك هذه املنتجات عمل مهم 
املنظمات. وما يرجوه الزابئن من املؤسسة مير عرب إجراءات هتدف إىل من أعمال إدارة التسويق يف أي منظمة من 

حتسني اخلدمات للمستهلك عن طريق حتسني نوعية املنتج وخدمات أخرى ذات أمهية مثل اإلعالم الصادق حول 
لبيئية جتماعية واابخلصائص اإل1هتمامجودة ونوعية املنتجات، وكذلك رصد آراء املستهلكني وقياس درجة رضاهم واإل

هلا، حيث أن خدمة الزابئن اليوم هي تقدمي أشياء للعمالء مل يكونوا يتوقعوهنا تزيد من رضاهم عن املنتج أو رضاهم 
العالقة مع املستهلك هي مثل أي عالقة أخرى بني طرفني، مها املؤسسة واليت تقدم السلع و  2يف التعامل مع املؤسسة،

كما أن اإلعالن أو اإلشهار يساعد على خلق   3ون تلك السلع واخلدمات،أو اخلدمات وبني األفراد الذين سيتقبل
 4اهتمامات املستهلك والطلب على السلعة أو اخلدمة وتدعيم والئه.

كما أن  5بدأت الشركات يف حتويل القوة إىل فرق العمل اليت مسح هلا ابختاذ القرارات اخلاصة بنشاطها العمال:-3
الوظيفي واألهداف السنوية وخطط التطوير الفردية وخطط املكافآت السنوية واحلوافز بناء املؤسسة والتوصيف 

عتبار حتقيق أعلى معدالت األداء، وتفسريا اخلاصة، والكثري من األمور األخرى يتم وضع معادالهتا مع الوضع يف اإل
يق األهداف، وعملهم داخل لألمر فإن القصد يكون دائما توظيف أفضل العمالة ليتقاضوا مكافأة مناسبة لتحق

ويعتربون مصدر  .إذ تشمل هذه الفئة مجيع العاملني من إداريني وفنيني وفئات أخرى ،6إطار عمل حيدد مسؤولياهتم
ثروة للمؤسسة، حيث أن هلم مصلحة مهمة ال تقتصر على األجور فحسب بل تتعداها إىل توفري ظروف عمل 

كذلك نظام للحوافز. فالعمال يسامهون وبشكل إجيايب يف حتسني نوعية مالئمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب و 
سرتاتيجي هام داخل إبتكار طرق جديدة للعمل، وذلك ابعتبار املوارد البشرية ذات وزن إاإلنتاج واخلدمات، وكذا 

اد على قنوات عتمهتمام بتطوير الكفاءات البشرية على املديني القصري واملتوسط األجل واإلاملؤسسة من خالل اإل
                                                             

أصحاب املصاحل كمدخل ملمارسة املسؤولية االجتماعية من طرف منظمات األعمال يف اجلزائر : حالة  مععبد الرمحان العايب، إشكالية إدارة العالقة  1
 .10، ص2012 جوان عشر احلادي العدد وإدارية، اقتصادية جملة أحباث –برج بو عريريج  –املؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة 

 .14، ص2010سسة بداية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصر، إبراهيم الفقي، فن خدمة العمالء، مؤ  2
 .13، ص1997عبد الرمحن حممد العيسوي، سيكولوجية االستهالك والتسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  3
 .8، ص1996حممد فريد الصحن، قراءات يف إدارة التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  4
رت ابرون، إدارة السلوك يف املنظمات، تعريب ومراجعة: إمساعيل علي بسيوين، رفاعي حممد رفاعي، دار املريخ للنشر، الطبعة جريالد جرينربج، روب 5

 .529، ص2015الثالثة، الرايض، 
، 2016وىل، القاهرة، مارك أندرسن، مدخل إىل فن القيادة، ترمجة عايدة الباجوري، مراجعة طريف شوقي حممد، املركز القومي للرتمجة، الطبعة األ 6

 .66ص
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للحوار مع العمال خدمة لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة والسهر على إشباع رغبات العمال خدمة لتحقيق  
 األهداف العامة للمؤسسة.                                                            

القة مبنية على الثقة املتبادلة عميكن أن ينظر للعالقة بني املوردين واملؤسسات االقتصادية على أهنا  املوردون:-4
تعزيزها. ويتعلق األمر  والوثيقة جدا. لذلك يتوقع كل طرف من الطرف اآلخر أن يصون هذه العالقة ويبادر إىل

اهلدف هو احلصول على  املدى الطويل، وليسخبلق نوع جديد من العقود مع موردي املؤسسة تتمثل يف عقود على 
ئمة ومستمرة لتعم أفضل األسعار فقط وإمنا احلصول على خدمات ومنتجات ذات نوعية جيدة وخالل فرتات دا

 ع املوردين واعتبارهم طرفا فاعالالفائدة كل من املؤسسة واملوردين، مع ضرورة وجود قنوات للحوار الدائم واملستمر م
 .املؤسسة وكذلك إشراكهم يف عمليات تطوير منتجات وتقدمي خدمات جديدةيف حتسني أداء 

ميثل شرحية مهمة من املستفيدين، نقصد هبم كل من يقطن أو يعيش حول حميط وحدات اإلنتاج  اجملتمع احمللي:-5
جملتمع ن حياة وتطور اوأ ،ويتأثرون سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة من هذا النشاط الذي متارسه املؤسسة

قتصادية للمؤسسات خاصة فيما خيص توفري مناصب والتجمعات احمللية تعتمد وبشكل مباشر على التأثريات اإل
الشغل، ابإلضافة إىل مسامهة الضرائب واجلمعيات يف احملافظة على اخلدمات العامة وكذا التجارة. واملؤسسات 

ابعتبارها تدعم النظرة اإلجيابية لتلك املؤسسات اليت تبادر قتصادية جمربة على توطيد العالقة مع اجملتمع احمللي اإل
جتماعية عليها أن جتد قتصادية اليت ترى نفسها متحلية ابملسؤولية اإلبتعزيز العالقة مع هذا اجملتمع. واملؤسسة اإل

ية اجملتمع احمللي طرقا تسعى من خالهلا إىل تلبية متطلبات اجملتمع احمللي، مع وجود رغبة من املؤسسة يف اعتبار تنم
أحد املتغريات اإلسرتاتيجية للمؤسسة، من خالل توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنمية اجملتمع احمللي ومراعاة كل 

 من ترقية الصحة والثقافة والرايضة يف صياغة إسرتاتيجية املؤسسة وحماربة التهميش واإلقصاء االجتماعي.
الرتبة واملاء واهلواء. وقد أصبح اجملتمع معنيا بشكل كبري وبتزايد مستمر ابآلاثر البيئية  ويقصد هبا كل منالبيئة: -6

قتصادية على صحة اإلنسان أوال وعلى النبااتت واحليواانت واملياه اليت ترتكها املمارسات املختلفة للمؤسسات اإل
الالزمة لنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة وكذلك االهتمام بتكوين والرتبة واهلواء من آاثر، مع توفري املوارد املالية والبشرية 

هتمام البيئي ووضع أهداف تسعى املؤسسة من خالهلا إىل التخفيف من وتدريب األفراد حول كل القضااي ذات اإل
 اآلاثر السلبية على البيئة الطبيعية.

غري حكومية يكمن دورها يف إاثرة الرأي  بعض اهليئات اليت هلا أثر دويل حتت لواء منظمات مجاعات الضغط:-7
 ،العام وكذا اإلعالم حول املمارسات السيئة للمؤسسات االقتصادية اليت تطالب من مسرييها أبن يكونوا أكثر شفافية

ستغالل السيئ للنفوذ الذي حتوز عليه بعض املؤسسات مثل وذلك بتقدمي إيضاحات يف حالة ما إذا الحظوا اإل
قتصادية عرب العامل من شريفة وخمالفة قوانني العمل وتلويث البيئة. وتعاين كثريا كربايت املؤسسات اإلاملنافسة غري ال

هذه اجلماعات حيث أن تصرفات البعض منها أدى إىل تدهور مسعتها وصورهتا كأن تطالب مثال من الرأي العام 
ايل بسبب اخنفاض قيمة أسهمها يف البورصة وقد يرتتب عليه أيضا آاثر سلبية من اجلانب امل ،من مقاطعة منتجاهتا
منظمة العفو الدولية ومنظمة السالم األخضر،  الضغط ميكن ذكر ومن األمثلة على مجاعات ،وانسحاب املستثمرين
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ولتفادي الضرر الذي قد يلحق ابملؤسسات نتيجة تصرفات مجاعات الضغط، تقوم بعض املؤسسات إببرام عالقات  
 الرأي العام جتماعي لدىاحلكومية من خالهلا تسعى إىل تنمية ورفع الوعي البيئي واإلمع بعض املنظمات غري 

 كات. جتماعية للشر وتربهن أن تصرفاهتا تنصب ضمن املبادئ اليت تقوم عليها املسؤولية اإل
ملمثل القانوين قتصادية أمهية كبرية ابعتبارها اثل احلكومة فئة من املستفيدين تعري هلا املؤسسات اإلمت احلكومة:-8

ويتمثل دورها األبرز يف مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة للحفاظ على بقاء هذه األخري وتعزيز تنافسيتها،  1للدولة.
  وميكن التطرق لعملية املرافقة من خالل ما أييت:

التأكد من التوافق بني تمثل يف هدف عملية املرافقة فيما خيص إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ياملرافقة:  -أ
 جتماعي األدىن من أجل دميومة املشروع.الشخص ومشروعه، واحلصول على رأس املال اإل

 2وفق هذا التوجه يتم وضع املنشىء ضمن شبكة مع شركاءه التجاريني، املاليني واملؤسساتيني.
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة (: مراحل عملية مرافقة16اجلدول رقم )

أنشطة 
 املرافقة

مرحلة إنشاء 
 املؤسسة

 وصف عام للنشاط األهداف والوسائل

 التوجيه: الفكرة ستقبالاإل
*التأكد من التوافق بني 

 املنشئ ومشروعه.
 *دراسة الفرص.
 *دراسة اجلدوى

 *وصف املشروع وحالة تقدمه.
 *معرفة وضعية الشخص وبيئته.

 اإلنشاء.*املعلومات حول املراحل والفاعلني يف عملية 
 *اإلرشاد إىل هيئات الدعم.

 *إعادة توجيه الشخص حنو احلاجة.
 *بداية تشكيل املشروع.
 *تقييم جدوى املشروع.

 روع.*التوفيق بني املهنة والشخص، واملهنة الضرورية للمش
 املشروع ستشارةاإل

)اختبار كفاءة 
 الفكرة(

 حيوية املشروع:
*املساعدة يف احلصول على 

مبختلف رأس املال 
 أشكاله.

 *املساعدة يف اختاذ القرار.

 *املساعدة على احلصول على رأس املال املايل.
 * املساعدة على احلصول على رأس املال املعريف.

 * املساعدة على احلصول على رأس مال العالقات.
 شروع.*املساعدة يف اختاذ القرار، واملساعدة يف إجناز امل

 احملالت.*الدعم من خالل العتاد أو 
املؤسسة  املتابعة

تدخل حيز 
 النشاط

 دميومة املؤسسة:
 *القيادة، التكوين.

 

 ؤ والتقييم(.*املساعدة يف التنظيم اإلداري، وعلى القيادة )التنب
ومات *اليقظة التكنولوجية واملساعدة يف احلصول على املعل

 االسرتاتيجية.
 ل.واص*املساعدة يف التطوير االسرتاتيجي، والتكوين املت

 Louis-Jacques Filion, Management des PME: De la création à la croissance, Edition du renouveauاملصدر:

pedagogique inc, paris 2007, p169. 
 الصعوابت عن سابقا طرح ما ضوء يفدور احلاضنات اإلنتاجية يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -ب
 الكفاءة يف حتقيق ستمرارواإل املؤسسات هلذه البقاء أن على يدل الواقع نإف لدورها، املؤسسات هذه أداء يف

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
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 حمددة جهة لقيام املاسة احلاجة تولدت املنطلق هذا من إال، ليس الصدفة على يعتمد مناإ هلا داريةواإل نتاجيةاإل 
 توفري خالل من الصحيح، جتاهابإل والتسويقي نتاجياإل نشاطها توجيه يف وتساعدها هذه املؤسسات تتبىن

 ما نشاءإ أمهية ظهرت هنا املختلفة( من أبشكاله والدعم التمويل )من مشروع، أي لنجاح ساسيةاأل املقومات
 حل يف وتساعدها املؤسسات لتلك املقومات توفر تلك نأ ميكن اليت الصغرية( املؤسسات بـ )حاضنات يسمى

 سبق مناإو  اجلديدة ابلفكرة ليست احلاضنات أمامها، ففكرة والتطور النمو فاقآ وفتح زماهتاأ ومعاجلة مشاكلها
 دول إىل الفكرة وانتقلت املتحدة األمريكية، الوالايت يف املنصرم القرن من اخلمسينات عقد دايةب يف طرحت نأو 

 اليت اآلليات أهم إحدى احلاضنات تلك 3واعتبار النامية الدول من الكثري تعميمها لتشمل ومت وريباأل حتاداإل
 ات الصغريةؤسسامل بيد أتخذ مؤسسات لقيام أساسية حاجة هنا تتولد االقتصادي، ومن النمو على تساعد

 : خالل )احلاضنات( من عليها يطلق واليت، والتطور النمو فاقآ وفتح مشاكلها حل يف وتساعدها واملتوسطة
 هلا. لةالدو  عليها ودعم احلصول إجراءات تسهيل مع الصناعية املناطق يف راضياأل توفري 
 املصارف تقدمها اليت والبحثية الصناعية واالئتماانت القروض على للحصول الالزمة التسهيالت منح 

 الصناعات يف مثيالهتا على املفروضة الرسوم من واملعدات اآلالت عفاءإ، و التجارية األخرى والبنوك املخصصة
 الداخلية( الطرق، املياه تالكهرابئية، توصيال )الطاقة الصناعية ابخلدمات الصغرية الصناعات جتهيز، و الكبرية

 .املشروع عمر من وىلاأل الثالث السنوات يف قلعلى األ رمزية وأبسعار
 املختصة جهزةفرها األتو  اليت والبياانت املعلومات قواعد من الصغرية املؤسسات أصحاب استفادة تسهيل 
 املشاريع ملالكي لتدريبيةا للربامج احلاضنات دعم ستمرارإ، و الصناعية والتنمية الصناعية ستثماراتاإل جمال يف

 والتطورات يتناسب مبا اراهتممه لتطوير مام العاملنيأ اجملال فسح فضال عن والتسويقية داريةاإل مهاراهتم وتطوير
 .للعمل الفنية
 لنشاط مواتية انونيةق بيئة توفري يف سهاماإل شأهنا من اليت والقوانني التشريعات من جمموعة إصدار 

 والرتحيل. التسجيل جراءاتإوتسهيل  الصغرية الصناعات
 على املنتمي للحاضنة املشروع صاحب معاونة خالل من الصغرية املشاريع ألصحاب التسويقي الدعم 
 4احلاضنة. مع املتعاونة واجلهات الشركات عرب منتجاته بتسويق ومساعدته احمللية والدولية ابملعارض شرتاكاإل

 الصغرى املنشآت وجناح منو يف لتسارع مصممةأهنا األعمال  حاضنات إىل ينظرو اقتصادية، تنمية أداة وابعتبارها
إنتاج  هبدف املساندة، االقتصادية واخلدمات املوارد من ومصفوفة املوقع، خالل، توفري من واملتوسطة، والصغرية

                                                             

 .12ص مرجع سبق ذكره،عبد الرمحن العايب،  1
2 Louis-Jacques Filion, Management des PME: De la création à la croissance, Edition du renouveau pedagogique 

inc, paris 2007, p164. 
 املؤسسات أتهيل الصغرية، امللتقى الدويل حول : متطلبات املؤسسات تنمية يف االنتاجية احلاضنات جميد هالل، عارف معن اثبت، دور دريسإ 3

 .1017، ص2006أفريل  18 و 17 ابلشلف، اجلزائر، يومي بوعلي بن حسيبة العربية، جامعة الدول يف واملتوسطة الصغرية 

 .1020-1019صص ، نفسهاملرجع  4
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 ومزودة اآلخرين، وسط الطبيعية واحلياة على النمو والقدرة ابلصالبة تتمتع احلاضنات، من هذه تتخرج منشآت 
إلقامة  الرئيسة األهداف يف األعمال حاضنات جمال يف الدولية التجارب معظم اشرتكتو  ،ستمراراإل مبقومات

وذلك  تقدمها، اليت اخلدمات احلاضنات، ونوعية تلك ومتويل وإدارة إبقامة املناطة اجلهات وطبيعة احلاضنات، هذه
 والتمويل للتسويق، الدعم قابلة أو عمليات مناذج أو منتجات إىل أفكارهم حتويل يف املبتكرين من خالل: مساعدة

 واملعرفة، األحباث، خدمات ملنتسبيها، وتوفري والتسهيالت املتاحة اإلستشارية اخلدمات وتقدمي ملوجوداهتا، اجلزئي
 دورية، بصورة ملنتسبيها التشغيل عمليات نمو، وكذلك مراجعةال وتعزيز لزايدة واملراقبة واإلشراف، والتدريب،

   .1املرسومة األهداف لتحقيق
قتصادية املتنافسة من بعضها البعض عدالة املنافسة ووضوح آلياهتا واالتفاق تنتظر املؤسسات اإل املنافسون:-9

املنافسة ممكنة على أساس خفض التكلفة  تعد على إجراءاهتا وأال تكون منافسة غري عادلة وشريفة، كما أنه مل
بتكار، الذي جتيده وحسب، فالسوق يتطلب اجلودة، وكذلك السرعة واملرونة يف تلبية الطلب ومفتاح النجاح هو اإل

املشروعات الصغرية واملتوسطة، وتصح هذه املالحظة على التكنولوجيا، حيث أن التغيري التكنولوجي املعاصر تؤدي 
 2بتكار.الصغرية واملتوسطة دورا رائدا من خالل تعزيز اإل يف ظله املؤسسات

 املتوسطةات الصغرية و تعظيم تنافسية املؤسسو  ةحلمع أصحاب املص إدارة العالقة اثنيا: 
جتماعية يف ممارساهتا اإلدارية ال يرجع فقط إن الذي يقود املؤسسات االقتصادية إىل مراعاة املسؤولية اإل

جتماعية للشركات تشمل ذلك أن املسؤولية اإل، من الشركات ختفق يف إدراك دورها يف اجملتمع ألنه يف الواقع الكثري
بالنسبة للمهتمني بنظرية أصحاب املسامهني بل وأمام كل أصحاب املصاحل. ف خضوعها إىل املساءلة ليست فقط أمام

ويكون ذلك ابحلصول دون عناء على  تصالاملصاحل، فإن هؤالء األطراف ينتظرون من املؤسسة أسلواب جديدا يف اإل
معلومات شفافة وبذلك ميكن للمؤسسة أن تستفيد من ذلك حبيث تعلن للجميع أن نشاطها خيدم مصلحتهم 

العديد من الفوائد يقف يف مقدمتها حتسني صورة  لمنظمةحيقق ل وهو مافتحقق بذلك الشراكة والثقة يف آن واحد. 
يخ املظهر اإلجيايب لدى العمالء والعاملني وأفراد اجملتمع بصورة خاصة إذا اعتربان قتصادية ابجملتمع وترساملؤسسة اإل

جتماعية متثل مبادرات طوعية للمنظمة اجتاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غري مباشرة من أن املسؤولية اإل
أصحاب املصاحل أصبح عنصرا من قتصادية لعالقتها مع املؤسسات اإل ن كيفية إدارة، وأقتصاديةوجود املؤسسة اإل

العناصر املهمة املستعملة يف تقييم األداء. لقد أصبح من حق اجملتمع أن يعرف النتائج املرتتبة عن النشاط الذي 
قتصادية للشركة فحسب اإل متارسه املؤسسة وعن تصرفات مسرييها. ذلك أن هذا النشاط ال يؤثر فقط على القيمة

حنرافات بل يتعداها إىل القدرة على التعرف على املخاطر النامجة عن التصرفات ذات اإل ،يةاملتمثلة يف قيمتها السهم
قتصادية لذلك، لقد أصبح مهما أن تعطي املؤسسات اإلجتماعية واليت إن وقعت فقد تؤدي إىل اإلفالس. البيئية واإل
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هتمام الالزم لعمليات االتصال الكايف مع أصحاب املصاحل. وكل تقصري من جانب املؤسسة يف هذا اجملال ال اإل 
ن ممارسة التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات جيب وأملؤسسة. ابيسمح هلا ابلتعرف على مدى اهتمام الغري 

  1صحاب املصاحل يف هذه العملية.فهي بذلك مطالبة على إشراك أ ،أن حيفزها على التحاور واإلعالم
ملاذا بعض املؤسسات تطبق بعض ممارسات إدارة املوارد البشرية، فيما  ددات ممارسات إدارة املوارد البشرية:حم-1

أن املؤسسات األخرى ال تطبق ذلك أو تقوم بتطبيقها بطريقة خمتلفة؟ ولإلجابة على هذا السؤال، جيب أخذ العديد 
عتبار، مثل حجم املؤسسات، حضور أو غياب خصائص املالك، قطاع النشاط، التقنيات من العناصر يف اإل

املستعملة وغري ذلك، وكل متغري من هذه املتغريات يساهم يف خلق سياق خاص ابملؤسسة، واحللول اجليدة ابلنسبة 
خرى اليت ال تعاين من للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من نقص يف الكفاءة ابملقارنة مع املؤسسات األ
ختالفات بني املؤسسات نفس الوضعية، ويطلق إسم "املتغريات املوقفية" على هذه املتغريات اليت تولد العديد من اإل

الصغرية واملتوسطة، فالنموذج املوقفي إلدارة املوارد البشرية ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، املبني يف الشكل 
ة على العوامل الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تؤثر يف خيارات إدارة املوارد البشرية اليت سيتم املوايل، يعطي نظر 

نتماء تطبيقها، العوامل الداخلية تتمثل يف العوامل البشرية املتعلقة ابملالك املسريين )الشخصية مثال( واملستخدمني )اإل
تعلقة خبصائص املؤسسة )العمر، احلجم(، وهيكلها )اهليكل العمودي النقايب مثال(، ابإلضافة إىل العوامل التنظيمية امل

سرتاتيجيتها )اإلبداع(، أما ابلنسبة للعوامل اخلارجية اليت تتوزع بني العوامل التجارية )املنافسة( واجملتمعية إالسلمي( و -
يف ممارسات إدارة املوارد البشرية، )القوانني والتشريعات(، واملالك املسري يشكل مثال عن العوامل الداخلية اليت تؤثر 

نظرا للمكانة املهمة اليت حيتلها يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة، فاملالك غالبا ما خيتار بنفسه املمارسات اليت سيتم 
تطبيقها، وهذه اخليارات ميكن أن تتغري حسب سن وخربة املالك، مستوى تكوينه أو أسلوبه يف التسيري )مهيكل أو 

إن سريورة ممارسة أنشطة إدارة املوارد البشرية تتطلب نشاط تقييم األداء وذلك و  2،، ممركز أو غري ممركز(غري مهيكل
لتحديد مدى مالئمة الفرد للوظيفة والوظيفة للفرد، وحتقيق هذا اهلدف يتم من خالل ممارسة أساليب التقييم 

ة القدرة التنافسية للمنظمة ابلعديد من الوسائل منها تساهم ممارسات إدارة املوارد البشرية يف تنميكما   3املختلفة،
املني للتعامل اختيار العاملني الذين ميتلكون القدرة على االبتكار والتطوير اجليد ملهامهم ووظائفهم؛ مع إعداد الع

العمل؛ وزايدة ديثة لإلنتاج والعمليات؛ مع تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة من خالل حتسني بيئة مع التكنولوجيا احل
متر عملية التخطط للموارد البشرية اهلادفة إىل كما   اإلنتاجية من خالل تنمية القدرة على العمل وتدعيم الرغبة فيه.

أتمني التوازن بني العرض والطلب من القوى العاملة بشكل حيقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع 
  1سرتاتيجي العام فيها.ة العملية وأمهيتها يف املنظمة وعالقتها ابلتخطيط اإلمبجموعة من اخلطوات وفقا لشمولي

                                                             

 .13-12صص املرجع السابق، عبد الرمحن العايب،  1
2 Louis-Jacques Filion, op-cit, p235. 

 ،2011أساسية وحاالت تطبيقية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  عبد الفتاح بومخخم، تسيري املوارد البشرية، مفاهيم3
 .217ص

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
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 : النموذج املوقفي إلدارة املوارد البشرية ضمن سياق املؤسسات الصغرية واملتوسطة(22رقم ) الشكل 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             

 .127، ص2010منري نوري، تسيري املوارد الشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1

 العوامل البشرية
 يةممارسات إدارة املوارد البشر 

 جلب املوارد البشرية
 ختطيط املوارد البشرية
 حتليل مناصب العمل

 التوظيف واالختيار واالستقبال
 احلفاظ على املوارد البشرية

 األجورتسديد 
 نظام التحفيز واالهتمام
 ردوديةاملزااي االجتماعية وتقييم امل
 تنمية املوارد البشرية
 التكوين والتحسني

 عملتسيري املسار املهين وتوجيه ال
 بيئة العمل

 تنظيم العمل وظروف العمل
 ظروف العمل-العمل التوفيق بني

 االتصال والتسيري التشاركي
 األمن والصحة املهنية

 العوامل اخلارجية
 العوامل التجارية

 االقتصاد:
التغريات يف الدوالر 

 "العملة"
 املنافسة

 املناولة من الباطن
 سوق العمل:
 نسبة البطالة

 وجود اليد العاملة املؤهلة
 التكنولوجيا:

 اآلالت
 اإلعالم اآليل

 التحسني املستمر

 العوامل اخلارجية
 العوامل اجملتمعية

 السياسية والقانونية:اجلوانب 
 ملالتنظيمات والقوانني، قانون الع
عية نظام التقاعد واملعايري االجتما

  األخرى
 سياسة اهلجرة

 :اجلوانب االجتماعية والثقافية
 التنوع وتعدد الثقافات

 القيم اجملتمعية
 اجلوانب الدميغرافية:
 شيخوخة اليد العاملة

 اهلجرة والنزوح الريفي واجلهوي
 اخلصوبةمعدل 

 العوامل الداخلية

 املالك املسريون:
 امللف الشخصي

 الشخصية
 القيادة

 فلسفة التسيري
 التكوين

 املستخدمون:
 امللف الشخصي

 الشخصية
 التكوين

 اخلربة واألقدمية
 النقايب االنتماء

 

 العوامل الداخلية

 البنية:
 منط البنية واهليكل التنظيمي

 التخصص ومنط اإلدارة
 ريةمصلحة إلدارة املوارد البشوجود 

 طبيعة العمل ،وجود نقابة

 اخلصائص:
 نشاطالسن والقامة وميدان التطور وجمال ال
 املعطيات املالية والشكل القانوين
 نظام اإلنتاج والثقافة التنظيمية

 املوقع اجلغرايف
 

 

 االسرتاتيجيات:
 اإلجراءات واالسرتاتيجيات

 نوع االسرتاتيجية
 توفر املوارد

 العوامل التنظيمية

 Louis-Jacques Filion, Management des PME: De la création à la croissance, Edition duاملصدر: 

renouveau pedagogique inc, paris 2007, p236. 
 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
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مهامها وأنشطتها،  تكمن أمهية املورد البشري يف دوره املؤثر يف رفع كفاءة إدارة املنظمة وفعاليتها يف أداء 
واملواقف تؤكد احلاالت كما   1واملنافسة، بوصفه حمصلة هنائية لكفاءة وفعالية املنظمة ذاهتا، ومدى قدرهتا على التميز

العملية أن هناك فروقا جوهرية بني القيم واملبادئ واملعتقدات اليت تستند إليها املنظمات الناجحة يف ترتيب أوضاعها 
 2الداخلية ويف عالقاهتا مع بيئتها اخلارجية عن تلك القيم واملبادئ واملعتقدات اليت تستند إليها املنظمات غري الناجحة،

التطوير التنظيمي اليت تتجاهل رأس املال الفكري لن حتقق األهداف املرجوة منها، وسوف  ميكن القول أبن حماوالتو 
 3يظل جناح تلك احملاوالت رهن قدرة املنظمة على تنمية جدارة العاملني، امليزة التنافسية األوىل للمنظمات احلديثة،

لتحقيق التميز التنافسي من خالل حماولة إجياد  وجعلها كأساس هاإن إدارة املوارد البشرية البد هلا من اإلطالع مبهام
خاصة وأن النظرة  ،اإلدارة لنظام أداء قادر على رفع مستوى أداء العاملني بشكل ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية

املعاصرة املستندة إىل املوارد يف حتقيق امليزة التنافسية تتطلب عماال ميتلكون خصائص ومسات معينة ألداء جمموعة 
لتزام الذي يؤدي إىل أتكيد شعور العاملني سرتاتيجية املنظمة؛ وكذا غرس اإلن السلوكيات لتحقيق نتائج مرتبطة إبم

سرتاتيجي العايل سرتاتيجي ودعم القيادة اليت تعد مبثابة مفتاح األداء اإلرتباط ابملنظمة والتزامهم بتحقيق األداء اإلابإل
تصال األفقي والعمودي بني لتدريب على إدارة اجلودة الشاملة وبناء أمناط اإلللعاملني؛ مع انتهاج اإلدارة لنظام ا

تصال وانتهاج فرق العمل لضمان إشراك العاملني؛ كما جيب أن تسعى اإلدارة إىل دمج تكنولوجيات اإلعالم واإل
والبد أن يكون ذلك دخل حديث لتقدمي اخلدمات وتنفيذ التعامالت مع املتعاملني، مأسلوب اإلدارة االلكرتونية ك

  4يف إطار التوجه العام لإلرتقاء أبداء العاملني وتنافسية املنظمة.
 تأثر مبجموعتني من العوامل:تسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة إبدارة املوارد البشرية تبني أن اإليومما سبق 

النقاابت و لقوانني وحالة سوق العمل سواء يف احمليط اخلارجي للمنظمة أو يف داخلها، ومنها االعوامل املوقفية: -أ
هام، وهذه العوامل قد متثل قيودا سرتاتيجيات املنظمة وفلسفة اإلدارة وتقنيات تنفيذ املإخصائص القوى العاملة و و 

     على تشكيل سياسات إدارة املوارد البشرية.
 التوجه يف البشرية املوارد إدراج مت: واملعارف املهارات على ساساأ مبين البشرية للموارد سرتاتيجياإل التوجه-
 حيازة: )املهارات على مبين احلديث فالتسيري واملعارف، املهارات منطلق تبين خالل من للمؤسسات سرتاتيجياإل

 اكتشاف على والعمل سة،سللمؤ  القاعدية املهارات تشكل ما وهي (املهارات تطوير ،املهارات وتنشيط املهارات
 فردنة ومتابعة النوعي اجلانب على أكثر الرتكيز كذاو  ا،وحتويله نشرها مثة ومن (واجلماعية الفردية) املعارف ورمسلة

 بداية يف الوظيفة هذه القت بعدما وهذا املهارات، على واحملافظة ابلشخصنة املرتبطة األمهية خصوصا األعمال
                                                             

، أطروحة مقدمة -جيجل-ليندة فرخة، دور تطبيق اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف تنافسية املؤسسات، دراسة حالة الشركة االفريقية للزجاج  1
 .54، ص2017لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 .77مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .430ص، 2003عادل حممد زايد، إدارة املوارد البشرية "رؤية اسرتاتيجية"، كتب عربية، القاهرة،  3
 .202-199عبد الوهاب حفيان، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 وبذلك ،(الكمي اجلانب) حجمهم يف والتحكم األفراد عدد بتقليص األفراد مكاانتإب خاصة مشاكل الثمانينيات 
 .1البشرية للموارد النوعي التسيري حنو التحول

إن األصول أو املوارد املتمثلة يف رأس املال البشري، رأس املال املايل،  :التنافسية للمزااي مصدر البشرية املوارد-
 احلديثة وجوهر قدرهتا ظمةهي قلب املن ة(حلالعالقات مع أصحاب املص)الجتماعي اورأس املال  املال املادي،رأس 

التنافسية واألداء  قيقة أن اإلسرتاتيجية القائمة على املوارد هي احملدد األساسي للميزةحالتنافسية، وهذا يفسر 
 تكون أن جيب إذ أفرادها خالل من تنافسية مزااي حتقق نأ واملنظمات املؤسسات إبمكانو 2،تظماالتنافسي للمن

 احرتافيتهم ومدى ستنساخواإل التقليد صعبةهتم ومسامها هتموقابليا هتممهارا تكون عندما وهذا، التقليد صعبة املوارد
 فراداأل مواهب واستخدام لتوحيد مكانيةإ هناك تكون عندما وهذا :منظمة تكون أن جيب .االعمال تنفيذ يف

 أن جيب ، كماللتشغيل قابليتهم ومدى إليهم املوكلة لألعمال جنازهمإو  مهامهم وتعدد جديدة وظائف يف للعمل
 املايل دائهاأ ومستوى املؤسسات فقيمة التنافسية للميزة مصدرا البشرية املوارد تعد إذ ،عالية قيمة ذات تكون
 حمددات ابعتبارها) تنافسيتها ومدى واهليكلي التنظيمي دائهاأ مستوى حتسني يف فرادهاأ مبسامهة ساساأ تتحدد

 للميزة مصدرا فراداأل يكون: اندرة املوارد هذه تكون(، و فراداأل بنوعية جوهراي ترتبطو  مهيةاأل ابلغة سرتاتيجيةإ
 املميزات هذه توفرت ما ذاإو  فراداأل لباقي متوفرة ليست هتمواستعدادا ومعارفهمهتم مهارا تتكون عندما التنافسية

 4ويف احلقيقة فإن كل واجهات املنظمة تتأثر بوظيفة املوراد البشرية،، 3والثروة للقوة مصدرا فعال املوارد هذه تكون
اليت ختتص ابستخدام املورد البشري وفق قواعد  متثل إحدى الوظائف اهلامة يف املؤسسة إدارة املوارد البشريةكما أن 

دف إىل هت هي سلسلة من العمليات واإلجراءات والقواعد اليت الكفاءة والفعالية. أووأسٍس حديثة أبكرب قدٍر من 
م، هتم، واستخراج أفضل طاقاهتللحصول على أقصى فائدٍة ممكنة من أداءا ،املؤسسة نتِسبني إىلملتنظيم األشخاص ا

 .5واملعنوية واحلوافز املاليةختيار والتعيني، والتدريب، والتقومي، ستقطاب، واإلوظائف التخطيط، واإل من خالل
تتضمن اهتمامات املسامهني واإلدارة واملوظفني والنقاابت واحلكومة واجملتمع اهتمامات أصحاب املصلحة: -ب

ككل، األمر الذي يتطلب ضرورة وعي القائمني على وضع سياسات املوارد البشرية مبدى أتثر كل طرف من 
 6أصحاب املصلحة مع املنظمة.

                                                             

االقتصادية، امللتقى الوطين األول  املؤسسة تنافسية حتسني يف البشرية للموارد اإلسرتاتيجي التسيري عادل بوجمان، صربينة ترغيين، رشيد حممدي، دور 1
 .12-11ص، 2012نوفمرب  21/22حول تسيري املوارد البشرية: مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات، جامعة حممد خيضر بسكرة، يومي 

فروع اإلنتاجية جملمع املؤسسة الوطنية لعتاد األشغال دراسة حالة من ال-حممد الصاحل قريشي، تقييم أثر االستثمار يف املوارد البشرية على األداء التنظيمي،  2
 .88، ص2013، 2، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قسنظينة-العمومية

 .12-11صص  مرجع سبق ذكره،عادل بوجمان، صربينة ترغيين، رشيد حممدي،  3
4 Bruno Fabi et Denis J. Garand, L’acquisition des ressources humaines en PME, Revue internationale P.M.E, 

Volume 6, numéro 3-4, Presses de l’Université du Québec, Canada, 1994, p93. 
املؤسسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة  ملني علوطي، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية يف 5

 .133، ص2008اجلزائر ،
 .284، ص2005عبد الناصر حممد علي محودة، دارة التنوع الثقايف يف املوارد البشرية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية "حبوث ودراسات"، القاهرة،  6
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كما هو معلوم أن مجيع املؤسسات لتزام وإشراك أصحاب املصلحة: تنافسية املؤسسة بفضل اإلتعظيم -2 
كرب ربح ممكن، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكري أقتصادية مهما كانت وظيفتها هاجسها األول هو حتقيق اإل

عن معامالت غري أخالقية أو  جتماعية واألخالقية، حىت ال يكون حتقيق الربح راجعاهذه املؤسسات مبسؤولياهتا اإل
األطفال واإلخالل ابملساواة يف األجور وظروف العمل، واحلرمان من احلقوق األساسية للفرد. كما أن غري قانونية كتشغيل 

 .جتماعية والبيئيةة وتوليد فرص العمل حيتم عليها القيام بواجباهتا اإلرو الدور الذي تلعبه املؤسسات كمصدر للث
يعكس الواقع أن خلق القيمة  االرتباط بني القلب والعقل لتحقيق املصلحة العامة للمؤسسة:أمهية خلق -أ

والنتائج امللموسة ذات الطابع املادي يؤدي غالبا إىل إمهال العاملني يف املؤسسة والذين هلم عالقات أقل منطقية مع 
قتصادي فيكون اهلدف ابملنطق املايل واإلاملؤسسة، من أجل ذلك على املؤسسة أن هتتم ابلقلب أكثر من اهتمامها 

هو خلق القيمة والنتائج غري املادية اليت ميكن أن ترتجم إىل منافع مادية مرحبة للمؤسسة. ومن هذه املهام ذات 
سة والعامل من خالل حتفيز العامل ووضع نظام قيمي ينسجم مع سجتماعي بني املؤ الطابع نذكر: خلق الرابط اإل

، توضيح اهلدف من وراء العمل وجتنيد العمال من خالل حتديد هوية موحدة للمؤسسة، و املؤسسةنظام القيم لدى 
تطوير ، و توحيد رؤية بني املؤسسة والعاملني فيها ليوجه العاملون طموحاهتم حنو حتقيق أهداف املؤسسةوكذلك 

قتصادي ليس له قيمة إال إذا ارتكز و اإلقتصاديني إىل أن النمأشار الكثري من اإل، و  كفاءهتمنيفراد العاملني وحتساأل
على أخالقيات متنح الغاايت البشرية أمهية وأولوية مطلقة، فاملؤسسة ال ميكنها أن تتطور طويال يف جمتمع عرضة 

جتماعي يضمن إىل حد ما دعم مجيع أفراد جتماعي. إذ أن قيام املؤسسات بدورها اإللإلساءات ذات الطابع اإل
عرتاف بوجودها، واملسامهة يف إجناح أهدافها وفق ما خطط له مسبقا، عالوة ورسالتها التنموية واإلاجملتمع ألهدافها 

مع ومتطلباته املعيشية الضرورية إضافة إىل خلق فرص عمل جديدة من خالل تعلى املسامهة يف سد احتياجات اجمل
 مها:  جتماعية ذات طابع تنموي، وهناك حقيقتان مهمتانإإقامة مشاريع خريية و 

 املؤسسات ، فجتماعية ليست منفصلة كثريا عن الشغل الشاغل للمؤسسة بقدر ما هي أساسية لهالقضية اإل
جتماعية أن تعمل كمؤشرات مبكرة على نه ميكن للضغوط اإلأاليت تتجاهل الرأي العام تعرض نفسها للهجوم إال 

لى الرتكيز بصورة مبالغة على عن يشأنه أن يعود املدير العوامل اجلوهرية لتحقيق الرحبية، فأسلوب القيمة السهمية من 
 حتسني األداء قصري األجل لشركاهتم متجاهلني الفرص والقضااي اهلامة طويلة األجل.  

  احلاجة إىل معاجلة القضااي األخالقية ليس ابلكالم فقط وإمنا ابلفعل أيضا فليس كافيا وال حكيما أن
نني، فإذا أحجمت املؤسسة عن املشاركة يف النقاشات الواسعة املتعلقة بسلوكها تضطلع احلكومات مبسؤولية سن القوا

فعلى األرجح أهنا ستواجه نقدا متصاعدا بشأن نشاطاهتا، وتواجه خطرا أكرب للتورط يف السياسة احمللية كما قد يتأثر 
 سرتاتيجي سلبا.حميطها اإل

اجلانب األخالقي لألعمـال أن تطور ميزة تنافسية ذات بعد أخالقي:  ميكنعالقة مع أصحاب املصلحة لا-ب
يد الفلسفي ولكنه أيضـا وسيلة للتسيري اجليد لليس فقط صورة إليضاح ما هو سيئ وما هو جيد كما يعرف يف التق

نب للمؤسسة، فالبحث عن األخالقيات يف األعمال يلهم ويزود املؤسسة بنفس ينتج عنه آاثر رحبية يف اجلـا
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أن تطبيق األخالقيـات و قتصادي، كما أن احرتام قواعد اللعبة الصحيحة واملتوازنة بشكل متني لشرعيـة املؤسسة، اإل 
                                                                  1.يف ميدان األعمال يوجد الرتابط يف املؤسسة

وذلك من خالل : توازن يف العالقة بني املؤسسة والعاملني فيهايف خلق العالقة مع أصحاب املصلحة دور ال-
سرتاتيجيات اليت تسمح للعاملني بتحمل قدر أكرب من املسؤولية ندماج العاملني يف املؤسسة الذي هو جمموعة من اإلإ

عالقة مباشرة بزايدة من املعلوم أن الثقة بني اإلدارة والعاملني هلا و  2واملساءلة عن إعداد وعرض السلع أو اخلدمات،
نه يتفاىن يف عمله، ولكن عندما يشعر إإنتاجية العامل، فاملوظف الذي يعلم أن إدارة مؤسسته ستقدر جمهوداته ف

ن هذا إابلعكس، أي أن إدارة مؤسسته ال تفي بوعودها للعاملني وال تقوم مبسؤوليتها جتاههم على أكمل وجه ف
ن التزام املديرين ابحرتام حقوق العامل إلعمل واإلبداع وزايدة الكفاءة، وبذلك فاألمر يعترب غري حمفز له على تطوير ا

إىل جانب احرتام أخالقيات اإلدارة كالصدق واألمانة والعدل والوفاء مع العاملني يؤدي إىل ثقة العاملني يف اإلدارة 
جتماعية جتاه العاملني من شأنه أن إلوهذا بدوره يؤدي إىل حتفيزهم على العمل. وبذلك نقول أن احرتام املسؤولية ا

 يشكل ميزة تنافسية للمؤسسة، حبيث: 
لعامل من شأنه أن جيعله بتكار يف املؤسسة، فالرضا الوظيفي ليعترب العنصر البشري أهم خالق للتجديد واإل -

 ؛مبدعا يسخر كل طاقاته خلدمة مؤسسته
جتعله يفكر يف تبين موقف سليب  والتجديد فهي على األقل لنبتكار إذا مل تدفع أخالقيات اإلدارة ابلعامل إىل اإل -

 ؛عن مؤسسته أو خلق تنظيم رمسي معادي لإلدارة
جتماعي باته وحتسني وضعه اإلاعتبار العامل يف قلب اهتمامات املؤسسة وليس جمرد أداة ألداء املهام، وفهم ترق -

ذ القرارات جيعله قادرا على التفاعل شراكه يف اختاإواملسؤولية و ستقاللية له أثر مباشر على فعالية املؤسسة، ومنحه اإل
 ؛طراف أخرىأري منتظرة دون الرجوع إىل غورد الفعل الفوري على وضعية 

تقطاب للكفاءات البشرية يف جتماعية من طرف املؤسسات جتاه العاملني تعترب مبثابة مركز استبين املسؤولية اإل-
                                                             .ملؤهل هو ميزة تتنافس عليها املؤسساتسوق العمل، فاملورد البشري ا

تعترب هذه الشرحية من اجملتمع ذات  جتاههم:العالقة وجتمل املسؤولية حرتام إتوثيق الصلة مع العمالء بفضل -
املوجه هلذه الشرحية تقدمي املنتجات أبسعار ونوعيات  جتماعيأمهية كبرية لكل املنظمات بدون استثناء ومن األداء اإل

منة ابإلضافة إىل تقدمي إرشادات واضحة آمناسبة، واإلعالن هلم بكل صدق وأمانة وتقدمي منتجات صديقة هلم و 
فة بشأن استخدام املنتج، والتزام املنظمات مبعاجلة األضرار اليت حتدث بعد البيع وتطوير مستمر للمنتجات هذا ابإلضا

حتكار. فإذا تبني للزبون حرص املؤسسة على الوفاء بكل العمل مثل اإل لتزام األخالقي بعدم خرق قواعدإىل اإل
جيايب عن املؤسسة إن هذا يعين: وجود انطباع ذهين إجتماعي فلتزامات ذات الطابع اإلالتزاماهتا جتاهه خاصة تلك اإل

                                                             

 .13ص  منصف شريف، نفس املرجع السابق، 1
 .46، ص2004مصطفى حممود أبو بكر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، االسكندرية،  2
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العمالء ابلدعاية اجملانية لتلك املؤسسة عندما يتحدثون مع  سيقوم، كما لدى العميل وابلتايل تفضيل منتجاهتا 
نظرائهم عن املعاملة األخالقية اليت تقدمها هذه املؤسسة، وجتدهم يتحاكون عن مواقف جيدة حدثت هلم عند 

يشعرون  ممن اليسر أن حتصل املؤسسة على رأي العمالء عند حماولة تطوير خدماهتا ألهن، و مع تلك املؤسسة متعامله
عتماد مع اإل 2ومع حتسن صورة املؤسسة يصبح من السهل تكوين زابئن يرضون عن املؤسسة، 1،هلا بنوع من الوالء

على التسويق األخضر الذي يعمل على حتقيق امليزة عن طريق إجياد قيم بيئية معينة للزابئن، وإنشاء قطاع سوقي 
                                                                               3فسة من الناحية البيئية يف السوق.صديق للبيئة يسهم يف جعل املنظمة سباقة يف املنا

ومنظمات األعمال على أهنا عالقة  ينظر إىل العالقة ما بني املوردين لتزام االجتماعي جتاه املوردين:أمهية اإل-
ملشروعة اليت ميكن تلخيصها امصاحل متبادلة، لذلك يتوقع املوردون أن حترتم منظمات األعمال تطلعاهتم ومطالبهم 

اجية، وأسعار عادلة ومقبولة ليات اإلنتستمرار يف التوريد ملدة طويلة وخاصة لبعض أنواع املواد األولية الالزمة للعمابإل
مل، وتدريب املوردين على خمتلف للمواد اجملهزة ملنظمات األعمال ابإلضافة إىل تسديد االلتزامات، والصدق يف التعا

ؤسسة أبسلوب غري أخالقي طرق تطوير العمل، وكل هذا يعود أبثر مهم على أداء املؤسسة. أما عندما تتعامل امل
ني الطرفني تكون مبنية على ن العالقة بإداد مستحقاهتم بغري حق أو تعطيهم وعود كاذبة فمع املوردين كأن تؤخر س

على مقابل للمعاملة احلالية املكسب السريع. فاملورد ال يضمن تعامله مع املؤسسة مرة أخرى فيحاول احلصول على أ
رضا تلك املؤسسة عنه يف ب يكرتث وهو ما قد ينتج عنه اخنفاض اجلودة ألن املورد ال ،ويقدم اخلدمة أبقل تكلفة

ن املوردين ما تطلبه املؤسسات تستطيع تلك املؤسسة أن تطلب ماملدى البعيد ألن عالقته هبا قد ال متتد كثريا، وال 
لتطوير املنتج أو تقليل وقت التوريد  األخرى اليت لديها عالقة تعاون طويلة األجل معهم وابلتايل فلن جتد العون من املوردين

                      .                                                            أو تطوير طريقة العمل
ئة املسامهني فئة مهمة من أصحاب : تعد فجتماعي جتاه املسامهنيجتنيها املؤسسة من التزامها اإلالفوائد اليت -

هتمامات،  قائمة اإليفاملؤسسات يعد خلق القيمة للمساهم املصاحل املستفيدين من نشاط املنظمة، ففي معظم 
اخلسارة. وتكمن مسؤولية و نه يدرس موقفها املايل من حيث املكسب إفعندما يفكر املستثمر يف شراء أسهم شركة ف

إلضافة إىل محاية أصول املنظمة جتاههم إذا يف حتقيق أقصى ربح، تعظيم قيمة السهم، زايدة حجم املبيعات، اب
عتماد ملالية صادقة ميكن اإلانظمة وموجوداهتا. وهذا ال يتحقق إال إذا كانت ملتزمة اجتماعيا فتكون قوائمها امل

  ،فرص جذب املسامهني واملستثمرين نه يقلل منإعليها، أما املؤسسة اليت ختدع املستثمرين بتقدمي بياانت مالية كاذبة ف
   جديدة أو دخول أسواق جديدة.  يقلل من فرص توسع املؤسسة وإدخال منتجات  كما

                                                             

 .14-13منصف شريف، نفس املرجع السابق، ص  1
التجارية بتوسط الرضا جملة جامعة القدس عبد الرمحن شنيين، فاطمة بورقعة، أتثري الصورة الذهنية ملنتجات املنظمة على والء املستهلك للعالمة  2

 .203ص ،2017كانون الثاين، القدس،   ،7اجمللد الثاين، العدد -املفتوحة لألحباث والدراسات اإلدارية واالقتصادية 
ات االقتصادية اجلزائرية، فاروق براهيمي، التسويق األخضر كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ابملؤسسة االقتصادية اجلزائرية، دراسة عينة من املؤسس3

 .322ص ،2016أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
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يعترب اجملتمع ابلنسبة ملنظمات األعمال شرحية مهمة إذ تتطلع إىل جتسيد متانة العالقات جتاه اجملتمع: عالقة أمهية ال- 
معه وتعزيزها، األمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطاهتا جتاهه، من خالل بذل املزيد من الرفاهية العامة. واليت 

املسامهة يف دعم البنية التحتية، إنشاء اجلسور واحلدائق، املسامهة يف احلد من مشكلة البطالة، دعم بعض تشمل: 
احرتام العادات والتقاليد، دعم مؤسسات اجملتمع املدين، تقدمي العون لذوي و ،األنشطة مثل األندية الرتفيهية

املتواصل للمراكز العلمية كمراكز البحوث الدعم  م، وكذلكحتياجات اخلاصة من خالل الدعم املادي هلاإل
واملستشفيات. وعادة ما ينظر إىل مسؤولية املنظمة جتاه اجملتمع احمللي من زوااي خمتلفة، فقد تشمل رعاية األعمال 

 .اخلريية، الرايضة والفن، التعليم وتدريب املؤسسات، وإقامة املشاريع احمللية ذات الطابع التنموي
جتماعية تضم أنظمة البيئة املفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة املنظمة، إن املسؤولية اإلاملؤسسات ومحاية البيئة: -

ستمرارية، فما كان طريقة والتقارير البيئية للمنظمة، وهذا لتجنب قوى الضغط ودعاة محاية البيئة ولتضمن اإل
كن أن خنلص إليه هو أن أخالقيات األعمال يف الواقع ن ما ميإالستمرارها هو يف واقع األمر ميزة هلا. وأخريا ف

وموضوعة حتت املعاصر مل تعد تعرتف مبقولة "الغاية تربر الوسيلة" بل أصبحت الوسيلة لتحقيق الربح للمؤسسة مهمة 
 ن خلق ميزة تنافسية تدعم أخالقيات العمل يف املؤسسة هو أمر البد منه.إلذلك ف ،األنظار
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عوامل النمو والتنافسية للمؤسسات من لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: -3 
الصغرية واملتوسطة يف الوقت احلايل من رأس املال املايل إىل رأس املال الالمادي وتقاسم العارف، فاملؤسسات الصغرية 

من أجل إشباع احلاجات الالمادية املتزايدة يف السوق واملتوسطة جيب أن تعمل بدون توقف على إثراء عرضها 
)مهارة العيش، األخالق، املسؤولية االجتماعية، املساواة،...(، فالقيم الالمادية هي كل ما يشكل مصدر للميزة 
التنافسية ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي تسمح هلا بتحسني تنافسيتها، وهي تشكل عامل مفتاحي 

السامي سرتاتيجية، لذلك قام اجمللس إح فيما خيص بقائها وتطورها، فاألصول الالمادية أصبحت تشكل أصول للنجا 
ملعهد احملاسبني املاليني بفرنسا مببادرة تتمثل يف إنشاء مرجع للقيم الالمادية اجملددة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ات أين يكون تطبيقها يتغري حسب حجم املؤسسة، والعوامل مؤشر  4أو  3مبدأ، ولكل مبدأ يوجد  12وذلك بوضع 
رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي الداخلي، رأس مال الثالثة األساسية اليت تشكل رأس املال الالمادي هي: 

 .1العالقات اخلارجية
أنواع رأس املال  توي علىحتوفيما يلي لوحة القيادة للرتاث الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت 

وسطة بتعظيم تنافسيتها من سرتاتيجية اليت تسمح للمؤسسات الصغرية واملتومعايري التحليل وخمتلف املؤشرات اإل
دامة مزاايها ستوير وإخالل إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة وخمتلف العوامل ذات الصلة اليت من شأهنا تط

 التنافسية.
 

                                                             

1 Conseil Superieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Encourager les entreprises à gérer leurs actifs 

immatériels: du pilotage à la communication pour mieux se valoriser « Les 12 principales valeurs immatérielles 

et les indicateurs de mesure associés », France, 10 janvier 2011, p1. 
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 طةالقيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوس(: لوحة 17اجلدول رقم ) 
طبيعة رأس 

 املال
معايري 
 التحليل

 املؤشرات

رأس املال 
 البشري

ثقافة 
 املؤسسة

اية التكليف مبهمة، ديناميكية ودوافع املوظفني: نسبة املشاركة يف األحداث مثل وجبات هن-
 داء فيما خيص منح املكافئات.احلسبان ملعايري األ املشاركة يف املشاريع، قوة االقرتاح، األخذ يف

دماج األفراد، تواتر حتيني املهارات املعيشية: وجود ميثاق للقيام واملمارسات اجليدة )مستوى ان
 امليثاق،...(.

 روح الفريق ومستوى الكفاءة اجلماعية: جيدة، متوسطة، سيئة.
 املناخ االجتماعي: جيد، متوسط، سيء.

رأس املال 
 البشري

ع رقم األعمال، متوسط الكفاءات: تكامل املناهج، مستوى التكوين )نسبة االنفاق ابملقارنة م
 ه.عدد الساعات لكل موظف(، نسبة املوظف فيما خيص عدم إسناد العمل لغري 

 تنوع األرابح: التساوي بني الرجال والنساء، منحىن السن.
 اإلخالص والوالء: تطور معدل الدوران، التغيب.

رأس املال 
اهليكلي 
 الداخلي

العالمة 
 التجارية

 ، متابعة اإليداعات.احلماية القانونية: وجود شخص مكلف بذلك، إيداعات العالمات التجارية
 .االنفراد: عدد األمساء املتطابقة، عدد اجلريان الفعليني أو املرئيني

 السمعة: مؤشر السمعة العفوي واملدعم.
، عدد االستشهادات )يف ر ابلقيمة املطلقة والنسبية )رقم األعمال(الشفافية: ميزانية اإلشها

بكة شاحلضور على  وسائل اإلعالم(، عدد الصالوانت، عدد النشاطات )الرعاية، اإلعاانت(،
 االنرتنت )املواقع االلكرتونية، مستوى املرجعية(. 

التنظيم 
 الداخلي

 تواتر التحيني.كتيبات اإلجراءات: الوجود، العدد، التسمية، 
تقاسم املعارف: وجود عملية رمسية تسمح بتحويل املعارف )خاصة تلك اليت حبوزة األشخاص 

 املهمني(، صناديق األفكار، مدير املعارف.
 التحكم يف اجلودة: )عدد املرجتعات، نسبة املنتجات املعيبة، وجود عملية إلدارة اجلودة(.

اب واخللل يف العمل خالل السنة ومتابعة ذلك(، سهولة نظام املعلومات: املوثوقية )عدد األعط
 االستعمال، األمن املعلومايت )األمان، وجود وسائل حفظ البياانت(، تواتر التحيني والتقارير.

 تطوير الوسائل الداخلية: عدد وسائل دعم املعارف، تواتر التحيني، تواتر االستعمال.
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اإلبداع  
والبحث 
 والتطوير

يمة املطلقة والنسبية )النسبة احلايل واملستقبلي: االنفاق على البحث والتطوير ابلق مستوى اإلبداع
الل السنة احلالية من رقم األعمال( والتطور خالل الزمن )االنفاق على البحث والتطوير خ

اريف )عدد املشاريع اليت مت ابملقارنة مع السنة السابقة(، نسبة العائد على االستثمار هلذه املص
 كماهلا ابملقارنة مع اليت مت إطالقها(.است

لسنة األخرية ابملقارنة مع سياسة اإلبداع: عدد اإلبداعات التكنولوجية وغري التكنولوجية خالل ا
 السنوات الثالثة السابقة.

 عدد براءات االخرتاع ورخص االستغالل، متابعة احلماية القانونية.
 ألخرية.اديدة خالل الثالث سنوات نسبة رقم األعمال مع املنتجات واخلدمات اجل

 احلصول على وضع جبائي خاص.
 ر خالل الزمن.ياحلصول على قروض إلجراء البحوث والتطو 

الذكاء 
 االقتصادي

 وجود مسؤول عن اليقظة االقتصادية.
وجود وسائل لليقظة خاصة فيما يتعلق ابلعالمات التجارية، براءات االخرتاع واإلبداع 

 التكنولوجي.التكنولوجي وغري 
 حتسيس وتكوين املوظفني حول املوضوع.

 وجود استفسار هجومي ودفاعي.
رأس مال 
العالقات 

 اخلارجية

رأس مال 
 الزابئن

متابعة العالقة مع الزبون: وجود قاعدة بياانت للزابئن )إدارة العالقة مع الزبون(، عدد معايري 
 القة مع الزبون.التحليل اليت تكون مبنية على متابعة مستوى أداء الع

مستوى التبعية للزابئن: املسامهة النسبية ملختلف الزابئن يف رقم األعمال، وزن اخلمسة أو العشرة 
 من الزابئن الكبار يف رقم األعمال.

الوفاء: األقدمية، التكرار وتطور رقم األعمال، فقدان الزابئن )عدد الزابئن الذين مل جيددوا الشراء 
 ن الكلي(.ابلنسبة لعدد الزابئ

تكرار رقم األعمال: احلجم اليومي لرقم األعمال يف حمفظة الطلبيات، نسبة رقم األعمال 
 املضمون من خالل توقيع العقود، حصة رقم األعمال املضمون من الزابئن القدامى.

 التطور: احلصة النسبية للزابئن اجلدد يف احملفظة.
عرض 
 اخلدمات

 الزابئن.حتقيق حول الرضا: مستوى رضا 
 خدمات ما بعد البيع: وجودها ونوعيتها )نسب وآجال اإلجابة على األسئلة(.

 عدد اخلدمات امللحقة ابملنتج أو اخلدمة األساسية وحصة اإلنفاق حول هذه اخلدمات امللحقة.
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العالقات  
مع الشركاء 
 والشبكات

يف املصاريف، عدد  بيةمستوى املصاريف على املوردين وأصحاب املصلحة اآلخرين: احلصة النس
 املوردين الذين يف حالة احتكار.

ذين لديهم أكثر من عالقة الثقة: متوسط مدة العالقة، عدد املوردين أو أصحاب املصلحة ال
 ثالث سنوات ابلنسبة للعدد اإلمجايل.

 توسطة ابلنسبة ملورد.مستوى التبعية النسبية بني أصحاب املصلحة: وظن املؤسسة الصغرية وامل
لحة )تواتر وجود خريطة ألصحاب املصلحة: تصحيح العالقة مع كل طرف من أصحاب املص

 املبادالت، متوسط مدة العالقة(.
نقاابت، النوادي(، مستوى احلضور واالندماج يف البيئة: االنتماء لشبكة من املهنيني )ال

 الشراكات املؤسسية والعملية. 
الصورة 
الذهنية 
 والسمعة

لدفاع عن قضية، إمكانية تتبع الذهنية: اخنراط اجملتمع يف مشاريع املسؤولية االجتماعية: االصورة 
 أثر سلسلة اإلنتاج.

الدعم، غياب املخالفات، السمعة: الدعاية اإلعالمية، أو الرتقية من طرف املسريين، الرعاية و 
 وجود طريقة إلدارة األزمات.

التصنيف  
االئتماين، 
املعامالت 
البنكية 

والشركاء 
 املاليني

 التنقيط االئتماين، املعامالت البنكية والشركاء املاليني اآلخرين.

احرتام 
 البيئة

أسلوب 
 اإليزو

 وجود مقاربة بيئية: وضع خريطة للمخاطر البيئية.
 عملية متابعة املخالفات يف حق البيئة.

 احلصول على شهادة التقييس فيما يتعلق بـ:
ISO 9001 :.إدارة اجلودة 

ISO 14001 :.اإلدارة البيئية 

ISO 26000 :.املسؤولية االجتماعية للشركات 
 حداث،...(.الشفافية: أنشطة االتصال حول موضوع البيئية )اإلعالم، الشراكة، األ

 Conseil Superieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Encourager les entreprises à gérer leursاملصدر:

actifs immatériels: du pilotage à la communication pour mieux se valoriser « Les 12 principales valeurs 

immatérielles et les indicateurs de mesure associés », France 10 janvier 2011, p8-9. 

ابإلضافة إىل ما سبق : ةرية واملتوسطرأس املال الالمادي يف املؤسسات الصغبعض العناصر ذات الصلة ب -4
 فيما أييت: اتتمثل أساس فإنه توجد عناصر ذات صلة برأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت
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 يؤدي قد فقط املسري ءةكفا حتسني خالل من م.ص.املؤ تنافسية حتسنياجلماعية:  الكفاءات وتطوير تنمية -أ 
 بشكل لديها الكفاءات وترسيخ ةإقام من هلا البد لذا هلا، مغادرته عند زواهلا ورمبا للمؤسسةالتنافسية  تراجع إىل

 فردي. وليس مجاعي
 املوضوعية الكفاءات وهي به القيام للمؤسسة ميكن ما أهنا يعرفها على Penroseاجلماعية:  الكفاءات تعريف-

بتشخيص  يف األساسي احملور وتعترب فعله، على قادرة أهنا املؤسسة تعتقد ما يعين أن ،الذاتية الكفاءات وتقابلها
 أيضا ابلكفاءات تسميتها على اصطلحنا وقد تنافسية، مليزة املؤسسة اكتساب يف تساهم اليت األساسية الكفاءات
 لألفكار وتبادل وجود تعامل من انطالقا تظهر الكبرية واملؤسسات م.ص.املؤ يف اجلماعية والكفاءات التنظيمية،
 .1العمل أتدية طريقة بعضهم من فيتعلمون املؤسسة يف األفراد بني دائم واحتكاك

 اليت اإلجراءات من جموعةمب للقيام حيتاج املؤسسة يف اجلماعية الكفاءات تسيرياجلماعية:  الكفاءات تسيري-
 للكفاءات التسيري ذاه أييت لديها، اليت األساسية الكفاءات وتطوير واكتساب ومعرفة للمؤسسة احلفاظ تضمن

عمق  يف الضاربة فاءاتالك وتكوين الكتساب مجاعية ظاهرة عن يعرب الذي التنظيمي، ابلتعلم ما يعرف إطار يف
 الوضعيات تسيري تغري ظاهرة وهو مؤقت، أو دائم بشكل تؤديها اليت تلك ويف السطحية أنشطتها يف أو املؤسسة

 حمددة مجاعة يف أو احدو  فرد يف تنحصر ال مجاعية ظاهرة هو التنظيمي التعلمو  ،ذاهتا حد يف الوضعيات وتغري
 ويف املؤسسات، من عددا لتشمل وتتوسع واملؤسسة واجلماعة الفرد هي عدة مستوايت بل تشمل املؤسسة، داخل

داخل  من شخص يف تظهر أن ميكن بل ككل املؤسسة يف نشاهدها أن الضروري من أبنه يعين ال الوقت ذاته
 ومنيز حنو األحسن، التغيري هذا إحداث على قدرة له شخص توظيف يف أو ككل املؤسسة أداء يف يؤثر املؤسسة

 أن املمكن من املؤسسة أن أي الزمين، البعد على التعريف الصرحية، ويشتمل والكفاءات الضمنية بني الكفاءات
 ما وهو إرادي، غري أو إرادي بشكل إما وذلك تفقدها مدة بعد لكن الزمن من فرتة الكفاءات خالل متتلك
من  تتعلم وأن متتص نأ حتاول وأن لديها اليت الدائمة األساسية الكفاءات على تركز أن على املؤسسات يوجب

 القيام طريق عن ذلك تحققرحيلها، وي عن تنشأ اليت السلبية اآلاثر تتجنب حىت املستطاع قدر املؤقتة الكفاءات
 لتحسني حمورا تعترب ليتا األساسية الكفاءات واكتساب والتشخيص والنشر اجلرد يف تتمثل العمليات من مبجموعة
 .التنافسية

 الكفاءات على للحصول املؤسسات متارسها اليت األنشطة ختتلفوتطويرها:  الكفاءات على احلصول أنشطة -
 تدريبية لدورات اللجوء ابملرافقة، مع يعرف ما طريق عن املؤسسة داخل تدريبية دورات إعداد يف تتمثلو  وتطويرها،

 داخل متنوعة أنشطة ميارسون األفراد جعل على التكوين، والعمل يف متخصصة وكاالت تقوم هبا املؤسسة خارج
 على الوصاية أنشطة حمدد، وكذلك نشاط يف يستقروا أن قبل كيفية أدائها حول معارف ليكتسبوا املؤسسة،

 املؤسسة، والتشجيع يف املعارف تبادل منها الغرض دورية وغري دورية واجتماعات لقاءات األشخاص، وإعداد
                                                             

 .115ص، نفس املرجع السابق، العابد لزهر 1
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 امللتقيات يف املعارض واملشاركة زايرة التسيري، وكذلك فيها مبا املختلفة العلمية التاجملا يف واملطالعة القراءة على 
غري  أو رمسي بشكل اعتمادها يتم التكوين إطار يف معظمها تدخل واليت وغريها األنشطة الدراسية، فهذه واألايم
 1.أخرى إىل مؤسسة من نوع على كل م.ص.املؤ اعتماد نسبة وختتلف رمسي،

 كفاءاهتا لتنمية م.ص.ملؤا إليها تلجأ اليت اخلارجية املصادرالكفاءات:  على للحصول اخلارجية املصادر -
 والعمالء ستشاريةاإل التوالوكا والبنوك احلساابت حمافظي على عتمادواإل الكفاءات، يف توظيف وتتمثل فتتنوع،
 أخرى. ومصادر احلكومية والسلطات املهنية واجلمعيات املتنافسة ن واملؤسساتيواملورد

 من اعاإلبد يعترب م:.ص.لمؤل دامة املزااي التنافسيةاستتوليفة العوامل املساعدة على حتسني و  -ب
 ميكن اليت املزااي ىلإ ابلنظر كان حجمها مهما املؤسسة تنافسية عن احلديث عند استخداما األكثر املصطلحات

 .مصادرهو  انتقاله أمهيته وقنوات نبني أن سنحاول لذا ممارسته، أحسنت ما إذا عليها حتصل أن
 هذا أن واحلقيقة داع،اإلب عن للتعبري والتطوير البحث األحيان من كثري يف يستخدم:  R&Dوالتطوير  البحث-

بني  من آخر مبعىن أو بداعاإل إىل يؤدي أن ابلضرورة وليس أوسع مفهومه والتطوير فالبحث األول، مثرةهو  األخري
هبا  يقوم الدراسات اليت إنف لذلك إبداعا، تشكل جديدة معرفة إجياد إىل يؤدي والتطوير فالبحث اإلبداع، أهدافه

 ابعتماد سواء ،ن اإلبداعع املعربة املعايري أحد يعترب الذي والتطوير البحث على تعتمد املؤسسات يف لباحثونا
 ابلبحث املكلفني لباحثنيا ميثل عدد الذي البشرية املوارد مؤشر أو والتطوير البحث جماالت على النفقات مؤشر

 .خارجها أو ابملؤسسة اخلاصة املخابر يف والتطوير

 اإلبداع والتكنولوجيا بني جيمع ما وكثريا خرتاع،اإل أو ابإلبداع كثريا رتبطوت التقنية، علم هبا نعينالتكنولوجيا:  -
 من تكنولوجياالاستخدام و نقل  طريق عن ابإلبداع، التكنولوجيا وترتبط التكنولوجي، اإلبداع وهو واحد مفهوم يف
والتطوير، خرتاعات والبحث جمال آلخر، فالتكنولوجيا غلبت على كل ما هو جديد وهي الصورة النهائية أو مثرة اإل 

     .2اليت يعمل اإلبداع على جعلها ظاهرة وملموسة لكل من له صلة مبوضوع البحث والتطوير
    
    
    
    
    
    
    

                                                             

 .127ص، نفس املرجع السابق، العابد لزهر 1
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 الفصل خالصة 
 خالل من تنافسيتها، تحسنيل هبا القيام م.ص.للمؤ ميكن اليت اجلهود الفصل هذا تيب مما ورد يف هذاي          

 ايها التنافسية.دامة مزااستإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي لتعزيز و  على الرتكيز
 املبحث، ومضامينها، ليأيت خصائصهاأمهيتها و لميزة التنافسية املستدامة و كان خمصص ل  املبحث األولف

وذلك  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطةسرتاتيجية لتعزيز املزااي التنافسية املستدامة احملاور اإلمناقشة  فيه مت أين ثاينال
ضرورة معرفة املتغريات  علىأين مت الرتكيز  التنافسية التسويقية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةور حملمن خالل التطرق 

سرتاتيجيات التنافسية الشاملة اليت متكن املؤسسة الصغرية واملتوسطة من القدرة على البيئية احمليطة ابإلضافة إىل اإل
وروح التنافسية التسيريية نافسة سواء من انحية قيادة التكلفة أو اسرتاتيجية التميز أو اسرتاتيجية الرتكيز، ويف حمور امل

املتوسطة من خالل ضرورة اكتساب املسري لقدرات التسيري والقيادة اليت متكنه من للمؤسسات الصغرية و املقاوالتية 
بتكار للمؤسسات الصغرية التنافسية ابإل خمتلف الظروف، ويف حمور إجناح تسيري املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف

التذكري أبمهية اإلبداع واالبتكار يف بقاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابإلضافة إىل متيزها واملتوسطة، كان البد من 
 بروح املقاوالتية.

تم ف ،ملؤسسات الصغرية واملتوسطةتنافسية االعالقة مع أصحاب املصلحة الستدامة : يناملبحث الثاأما 
خمتلف أمناط اجلوار املتبادل  إبرازمن خالل صحاب املصلحة ومسعى التنمية املستدامة يف املؤسسات، فيه أل التطرق

بني املؤسسة وأصحاب املصلحة مثل االستشارة واملشاركة واملطالبة وغريها، وكيفية التزام املؤسسة جتاه أصحاب 
أهم االسرتاتيجيات املتبعة يف إشراك أصحاب املصلحة ضمن مسعى التنمية املستدامة، عرب  املصلحة، مث التطرق إىل
الجتماعية والبيئية، وبعد ذلك مت إبراز خمتلف املعايري واملراجع إلشراك أصحاب املصلحة وفق اجلوانب االقتصادية، ا

جتماعية للشركات، دليل شبكة املؤسسة والتنمية للمسؤولية اإل ISO 26000مسعى التنمية املستدامة، كاملعيار 
 املستدامة، إىل غري ذلك.

من مسامهني،  ة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،مت إبراز مسامهة أهم أصحاب املصلحة يف إدام كما
زابئن، عمال، موردين، جمتمع حملي، حكومة وغريها، كل من جانبه يف هذا الصدد، مث كان من الضروري إبراز دور 

ة املرافق الدولة على اعتبار أهنا الراعي واملسهل واليت توفر املناخ املالئم لنشاط ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب
   وتوفري احلاضنات هلذه املؤسسات.

ات الصغرية واملتوسطة، تعظيم تنافسية املؤسسو  ةحلمع أصحاب املص ويف األخري مت التطرق إلدارة العالقة
لتزام وإشراك أصحاب املصلحة، بفضل االات الصغرية واملتوسطة تعظيم تنافسية املؤسسوذلك من خالل إظهار كيفية 

عالقة مع ل، مث احلديث عن أن ااالرتباط بني القلب والعقل لتحقيق املصلحة العامة للمؤسسة مهية خلقبدءا أب
 للموارد االسرتاتيجي لتوجه، وبعد ذلك مت التطرق لأن تطور ميزة تنافسية ذات بعد أخالقي ميكنأصحاب املصلحة 

ابلنسبة للمؤسسات  التنافسية للمزااي مصدر البشرية، من خالل اعتبار واملعارف املهارات على ساساأ مبين البشرية
 املواردالنموذج املوقفي إلدارة املوارد البشرية ضمن سياق املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يربز أن الصغرية واملتوسطة، وتقدمي 
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واملتوسطة  لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغريةالبشرية مصدر للميزة التنافسية، وبعد ذلك مت تقدمي  
اليت تتضمن خمتلف العناصر اليت تساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

رأس املال الالمادي يف املؤسسات العناصر ذات الصلة ب واألخذ يف االعتبار العوامل ذات الصلة، ويف األخري مت إبراز
 م.ص.املؤ توليفة العوامل املساعدة على حتسني وإدامة املزااي التنافسيةالصغرية واملتوسطة، كتسيري الكفاؤات اجلماعية، 

 من حبث وتطوير وتكنولوجيا.
والعمل واملؤسسات الصغرية واملتوسطة جيب أن تكتسب مزااي تنافسية مستدامة من أجل البقاء يف السوق 

وقصد تطوير امليزة على توسيع نشاطها، وذلك يتأتى يف البداية من خالل معرفة القوى التنافسية املوجودة يف بيئتها، 
إىل إحداث جتديد وحتسني مستمر يف  ات الصغرية واملتوسطة، تعمد املؤسسوإدامتهاالتنافسية واحملافظة عليها 

 لشاملة، اإلبداع والتحسني املستمر.ابالعتماد على اجلودة ا منتجاهتا وخدماهتا،
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 متهيد:
تعترب الدراسة النظرية اليت مت التطرق فيها خالل الفصول السابقة إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

سرتاتيجي لتعزيز املزااي التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، عبارة عن ميدان للبحث حيتاج إىل إكمدخل 
 أو املتقدمة الدول يف سواء واملتوسطة، الصغرية املؤسسات أداء دور فرضإسقاطه على جتارب بعض الدول، إذ 

 للدخل العادل والتوزيع التوظيف فرص لزايدة املصاحبة سرتاتيجيات النموإ جناح شروط كأحد نفسه النامية،

، وكما هو مشار إليه فإن البلدان الكلية االقتصادية والسياسات األهداف من غريهااالستخدام الكفء للموارد و و 
 ا يف هذ اجملال هي اجلزائر، تونس وفرنسا.هباليت سيتم التعرف على جتار 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخيضع لتصنيفات فكل من اجلزائر، تونس وفرنسا ميلك جتربة يف جمال إنشاء 
جتماعية وكذا التنمية البشرية، وهي مؤشرات لديها صلة مبوضوع هذه الدراسة، عاملية يف جمال التنافسية واملسؤولية اإل

 م.كما أن هلذه الدول ارتباط ثقايف وجغرايف واترخيي واقتصادي، جيعل من معرفة كل جتربة جديرا ابلدراسة واالهتما
هتمام الذي حتظى به املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن خالل هذا الفصل سيتم معرفة واكتشاف اإللذلك 

هذه املؤسسات يف كل بلد من هذه  بعض األرقام املفتاحية حوليف كل من اجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك عرب 
البلدان، وكذا أجهزة الدعم واملرافقة هلذه املؤسسات وخمتلف املتعاملني معها خاصة من خالل التطرق ملوضوع 

دامة املزااي التنافسية عرب ذكر بعض العوامل املساعدة على ذلك، ال سيما ستالتنافسية واألقطاب التنافسية، وكيفية إ
 .ذلكإىل غري اإلبداع 

 قد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث هي:و 

 املبحث األول: التجربة اجلزائرية
 املبحث األول: التجربة التونسية
 املبحث األول: التجربة الفرنسية
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 املبحث األول: التجربة اجلزائرية 
فرق بني مؤسسة صغرية نلنا حتمل عبارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مضموهنا مفهوم احلجم مما جيع      

 ة إىل معايري أخرى.املستثمر، إضاف املال رأس ومتوسطة وأخرى كبرية من خالل معايري كمية كعدد العمال،
 املطلب األول: تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

واليت ميكن التطرق  والت،شهد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، العديد من التطورات والتح
 .مة هلاإليها من خالل معرفة أهم املراحل اليت عرفتها هذه املؤسسات وخمتلف اهليئات الداع

نظرا إلختالف التعاريف بني خمتلف الدول واهليئات الدولية مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: أوال: 
هـ املوافق  1422رمضان عام  27مؤرخ يف  18-01الوارد يف  القانون رقم  سوف نكتفي بتعريف املشرع اجلزائري

حسب املادة الرابعة فم املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  2001ديسمرب سنة  12
من نفس القانون تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية أبهنا مؤسسة إنتاج السلع و/ أو 

( دج أو ال يتجاوز مليار 2شخصا، وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري ) 250إىل  1اخلدمات اليت : تشغل من 
من املادة اخلامسة مليون دج، وتستويف معايري اإلستقاللية، كما أشارت  (500)جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة 

ويكون رقم أعماهلا  شخصا، 250إىل  50نفس القانون إىل تعريف املؤسسة املتوسطة أبهنا مؤسسة تشغل ما بني 
ومخسمائة  (100) يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني مائة دج أو( مليار 2)مليون وملياري ( 200) ما بني مائيت

شخصا،  49إىل  10فعرفت املؤسسة الصغرية أبهنا مؤسسة تشغل ما بني  املادة السادسةمليون دج،  أما  (500)
مليون  (100)أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة  جمليون د  (200)وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مائيت 

 (09)إىل تسعة  (01)إىل تعريف املؤسسة املصغرة أبهنا مؤسسة تشغل من عامل  املادة السابعةدج، بينما تعرضت 
مليون دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية عشرة ماليني  (20)عمال وحتقق رقم أعمال أقل من عشرين 

يف اجلدول  7و 6 ،5ووفق ملا تضمنته املواد  18-01دينار، وهبدف زايدة التوضيح نلخص ما تضمنه القانون رقم 
  1التايل:

 (: تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب املشرع اجلزائري18اجلدول رقم )
 طبيعة التصنيف عدد العمال رقم األعمال )الوحدة : دج( احلصيلة السنوية )الوحدة : دج(

 متوسطةمؤسسات  - عامل 250إىل  50من  مليار  2مليون إىل  200من  مليون 500مليون إىل  100من 
 مؤسسات صغرية - عامل 49عمال إىل  10من  مليون 200أقل من  مليون 100أقل من 
 مؤسسات مصغرة - عمال 9من عامل واحد  إىل  مليون 20أقل من  مليون 10أقل من 

امللتقى العلمي ص البطالة يف اجلزائر، مصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كإسرتاتيجية حكومية إلمتصااملصدر: 
 .3، ص2011نوفمرب   15-16يومي إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،  الدويل حول: 

                                                             

 امللتقى العلمي الدويل حول: مصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كإسرتاتيجية حكومية إلمتصاص البطالة يف اجلزائر،  1
 .3، ص2011نوفمرب   15-16يومي إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، 
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املعنية وزارة الحصائيات وعلى الرغم من أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقتصاد الوطين وحسب إ  
 يف اجلدول التايل: بنيملؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن تطور جمموع هذه املؤسسات املوجودة يف اجلزائر ماب

 2015-2003ئر خالل الفرتة (: تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزا19دول رقم )اجل
 اجملموع صناعة تقليدية املؤسسات العمومية املؤسسات اخلاصة السنوات

 العدد العدد العدد
2003 207949 788 79850 288587 
2004 225449 788 86732 312959 
2005 245842 874 96072 342788 
2006 269806 739 106222 376767 
2007 293946 666 116347 410959 
2008 392013 626 126887 519526 
2009 455398 591 131505 587494 
2010 482892 557 135623 619072 
2011 511856 572 146881 659309 
2012 550511 557 160764 711832 
2013 601583 557 175676 777816 
2014 656949 542 194562 852053 
2015 716895 532 217142 934569 

ائر، املؤمتر الدويل الثالث املصدر: بالل عوايل، كمال رزيق، بني املعوقات والتحدايت، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية املستدامة يف اجلز 
، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، -الرهاانتالواقع و –عشر: دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة 

 .11، ص2016نوفمرب  15و  14يومي 
 وهي:  أساسية ربع مراحلمرت أباملراحل اليت عرفها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر:  اثنيا:

شرتاكي اإل هجستقالل النإلااعتماد اجلزائر غداة  :1982-1962املرحلة األوىل مرحلة هتميش القطاع اخلاص  -1
لعام على اخلاص أدى إىل هتميش اقتصادية للتنمية وإعطاء األولوية للقطاع الذي يقوم على حتكم الدولة يف القوى اإل

 .وبقي تطور القطاع اخلاص حمدودا على هامش املخططات الوطنية PME-PMIدور قطاع 

طاع حظي الق :1988-1982اص وضع إطار تشريعي وتنظيمي لالستثمار الوطين اخل :املرحلة الثانية -2
إال أنه مل يشجع  ،الوطنية بدور يف حتقيق أهداف التنمية 1982ستثمار لسنة اخلاص ألول مرة بعد صدور قانون اإل

دخار زء من اإلستثمارات مما أدى إىل توجيه جعلى إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة بسبب حتديد سقف اإل
 . اخلاص حنو نفقات غري منتجة أو مضاربية

 طويلة حلقبة االشرتاكي النهج اعتماد ذلك ألنو  :2001-1988املرحلة الثالثة: اإلصالحات االقتصادية  -3

لذا  1اقتصادية، حتقيق تنمية إىل يؤد مل اخلاص القطاع حساب على العام القطاع يشجع كان والذي الزمن من
يف ظل اعتماد االقتصاد  1986حتوال جذراي نتيجة الخنفاض أسعار البرتول سنة  1988شهدت اجلزائر بدءا من سنة 

اجلزائري بنسبة كبرية على قطاع احملروقات ومع تفاقم األزمة تبنت اجلزائر خيار اقتصاد السوق كبديل عن النهج 
                                                             

 .1040ص مرجع سبق ذكره،عاشور كتوش، حممد طرشي،  1
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قتصاد السوق كخيار إبسبب النتائج السلبية املسجلة على مستوى خمتلف القطاعات دفعت إىل تبين و شرتاكي.اإل
 ومن أجل ذلك:  ،بديل

 تشجيع الشراكة؛ستثمار األجنيب و مكرسا مبدأ حرية اإل 1990أفريل  14صدر قانون النقد والقرض يف  -

اة بني املستثمرين الوطنيني قتصاد ونص على املساو لتعزيز حترير اإل 1993-10-05ستثمار يف صدر قانون ترقية اإل -
 ؛(APSI)متابعتها ستثمارات و إنشاء وكالة لدعم اإل ستثمار حبرية،القانون، احلق يف اإلواألجانب أمام 

ستثمار والقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية اخلاص بتطوير اإل 2001يف سنة  03-01صدر األمر رقم  -
  1.واملتوسطةوالذي يهدف إىل حتسني احمليط اخلاص ابملؤسسات الصغرية  2001-12-12واملتوسطة يف 

 أهم أحد واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب :2001 ستثمار اخلاص وتطويره بعداملرحلة الرابعة: تشجيع اإل -4

 اليتو  يف اجلزائر، السابقة السياسات التنموية رمستها اليت قتصاديةاخليارات اإل أن إال املتقدمة، الدول جناح عوامل

واملتوسطة  الصغرية للمؤسسة تعط مل الضخمة ستثماراتواإل الكربى قتصاديةاإل املركبات إجناز على شجعت
 .2الوطين االقتصادي احمليط يف وفعاليتها جناعتها مدى من قلص الذي األمر تستحقها اليت واملكانة األمهية

: جلأت اجلزائر إىل اإلهتمام بشكل دور الوكاالت الوطنية يف إنشاء ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة -الثاث 
واضح بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إستحداث جمموعة من اهليئات واألجهزة لدعم ومساعدة 

ابلنظر إلخنفاض القدرة التنافسية هلا سواء داخليا يف مواجهة املؤسسات الكبرية أو خارجيا يف هذه املؤسسات 
  3وتتمثل هذه اهلئيات أساسا يف: وبرز دور هيئات الدعم يف هذه املرحلة، ؤسسايت،مواجهة العوملة واإلندماج امل

املؤرخ  188-94مت إنشاء هذا اجلهاز مبوجب القانون رقم  :(CNAC)تأمني على البطالة الصندوق الوطنية لل -1
واملتضمن القانون األساسي للصندوق الوطين للتأمني على البطالة، حيث يتمتع ابلشخصية  1994جوان  06يف 

املعنوية واإلستقالل املايل ويقوم أساسا  ابلتمويل اجلزئي للدراسات املتعلقة ابألشكال غري النموذجية للعمل واألجور 
حداث األعمال اجلديدة لفائدة إملشاريع وتشخيص جماالت التشغيل، وكذا التكفل ابلدراسات التقنية اإلقتصادية 

ويتم ذلك ابإلتصال مع املصاحل العمومية للتشغيل، وكذلك تقدمي املساعدة للمؤسسات  ،البطالني الذين يتكفل هبم
واجه صعوابت يف أعماهلا من أجل احملافظة على مناصب الشغل حسب األشكال والصيغ املقررة مبوجب تاليت 

                                                                                                             4إتفاقية.

املؤرخ يف  14-96حيث مت إنشائها مبوجب األمر رقم : (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -2
حتديد ، حيث مت الشبابالوكالة الوطنية لدعم تشغيل حدث هيئة ذات طابع خاص تسمى لي 24/07/1996

                                                             

قسم يف املركز الدميقراطى العرىب :شرت بواسطة، ن”مراحل تطورها وودورها يف التنمية“املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر نور اهلدى برنو، 1
 .http://democraticac.de/?p=40830, 15/12/2017, 10 :00  بعد اإلطالع على املوقع: ،مشاريع حبثية ,الدراسات االقتصادية

 .1041 ص ،نفسه رجعاملعاشور كتوش، حممد طرشي،  2

 .13، صمصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي، نفس املرجع السابق 3
 .15ص نفسه،املرجع مصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي،  4

http://democraticac.de/?author=2
http://democraticac.de/?author=2
http://democraticac.de/?cat=97
http://democraticac.de/?cat=97
http://democraticac.de/?cat=97
http://democraticac.de/?cat=27
http://democraticac.de/?cat=27
http://democraticac.de/?p=40830
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الشروط املطلوبة إلمكانية إستفادة الشاب أصاحب املشروع اإلستثمارية من اإلعانة اليت مينحها هذا اجلهاز أبن 
سنة، وعندما حيدث اإلستثمار ثالثة مناصب عمل دائمة على األقل )مبا يف  35و 19يرتاوح عمر الشاب ما بني 

سنة كحد أقصى؛ وأن  40اب ذوي املشاريع الشركاء يف املقاولة( ميكن رفع سن مسري املقاولة احملدثة إىل بذلك الش
أو ذا ملكات معرفية معرتف هبا، كما أال يكون شاغال وظيفة مأجورة وقت تقدمي طلب  يكون ذا أتهيل مهين و/

احلد األدين احملدد من طرف الوكالة وفق اإلعانة، وأن يقدم مسامهة شخصية يف شكل أموال خاصة مبستوى يطابق 
 لتكلفة املشروع .

مت إستحدث هذه الوكالة كبديل لوكالة دعم وترقية ومتابعة  :(ANDI)الوكالة الوطنية لرتقية اإلستثمار  -3
سوم ألجلها، فطبقا ملا جاءت به املادة الثالثة من املر  ئتكوهنا مل تصبوا إىل األهداف اليت أنش  (APSI)اإلستثمار 

واإلطار  1واملتعلق برتقية اإلستثمار، 1993أكتوبر  5 لـ املوافق 1414ربيع الثاين  19املؤرخ يف  12-93التشريعي رقم 
 ستثمار يف عدة نقاط أمهها:العام واألسس املنظمة للوكالة الوطنية لتطوير اإل

 ضمان ترقية اإلستثمارات ومتابعتها. -
 ستثمار.الضرورية إلجناز اإلتزويد املستثمر بكل الواثئق  -
 (.GUI)لالمركزي تسهيل إستكمال شكليات إنشاء املؤسسات وحتقيق املشاريع من خالل الشباك الوحيد ا -
 .ن خالل مدة اإلعفاءو التأكد من إحرتام اإللتزامات اليت تعهد هبا املستثمر  -
 تبليغ املستثمر بقرار منحه املزااي املطلوبة أو رفض منحه إايها. -
ا املصادق عليهما، إعداد ن يتوىل وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار سياسة احلكومة وبرانمج عملهأ -

 اإلسرتاتيجية على املديني املتوسط والطويل.
 14-04حيث مت إنشائها مبوجب املرسوم التنفيدي رقم : (ANGEM)تسيري القرض املصغر الوكالة الوطنية ل -4

إذ يتوىل الوزير املكلف ابلتشغيل مبتابعة العملية جململ نشاطات الوكالة، كما تتمتع  ،22/01/2004املؤرخ يف 
ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وتضطلع الوكالة ابإلتصال مع املؤسسات واهليئات املعنية مبهام تسيري جهاز 

 ذن وتقدم هلم اإلستشارة وترافقهم يف تنفيالقرض املصغر وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما، وتدعم املستفيدي
 .2أنشطتهم، كما متنح قروض بدون مكافأة

 برامج الشراكة اجلزائرية يف ميدان املؤسسات الصغرية واملتوسطة :رابعا
                                                                                     وتتمثل برامج الشراكة والتعاون أساسا يف:

متوسطي، ويهدف إىل -يندرج هذا الربانمج يف إطار التعاون األوروبرانمج "ميدا" لتنمية م ص م يف اجلزائر: -1
عملية  400حوايل  2004حتسني القدرة التنافسية لـ م ص م من خالل التأهيل، وقد مت حتقيق إىل غاية جوان 

                                                             

 .17-16، صنفس املرجع السابق مصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي، 1

 .19، صنفسهاملرجع  2
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مليون أورو  20وكذا إجناز جهاز لتغطية الضماانت املالية بقيمة  ،أتهيل وتشخيص وتكوين يف إطار الدعم املباشر
 سيحسن من إقراض املؤسسات. 

مت اإلتفاق على فتح خط متويل لـ م ص م، وكذا تقدمي مساعدة فنية التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية: -2
متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية ولدراسة سبل أتهيل الصناعات الوطنية ملواكبة متطلبات العوملة واملنافسة 

رب وإحداث مشاتل )حماضن( منوذجية لرعاية وتطوير م ص م، وتطوير التعاون مع الدول األعضاء ذات التجا
 الناجحة كماليزاي، أندونيسيا وتركيا.  

، مت إعداد برانمج تعاون تقين مع برانمج (SEI)وابخلصوص مع الشركة املالية الدولية التعاون مع البنك العاملي: -3
لوضع حيز التنفيذ "لبارومرت م ص م" قصد متابعة التغريات اليت تطرأ على  (NAED)مشال إفريقيا لتنمية املؤسسات 

 قتصادية لفروع النشاط.إتها، وسيتدخل هذا الربانمج أيضا يف إعداد دراسات وضعي

مت االتفاق على مساعدة فنية لتأهيل م ص م يف فرع التعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية: -4
 الفرع. الصناعات الغذائية، واليت جسدت إحداث وحدة لتسيري الربانمج واختيار مكتب دراسات لتشخيص هذا 

ستشارة، انتقل برانمج التعاون اجلزائري ويف جمال التعاون الثنائي، وخصوصا يف جمال التكوين واإلالتعاون الثنائي: -5
إىل مرحلته الثالثة، حيث أنه وبعد أن أهنى تكوين جمموعة من اخلرباء يف هذا امليدان  (PME/conform)األملاين 

ة املتوفرة للمؤسسات واجلمعيات املعنية، قام هذا الربانمج بتوسيع شبكته ملراكز ستشار ابإلضافة إىل مهام التكوين واإل
 الدعم املتواجدة يف خمتلف جهات الوطن. 

  يف اجلزائرقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية املطلب الثاين: 
املؤشرات واملعطيات عدد من ميكن تقدمي أهم املعطيات حول قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 

 اليت متس اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية.
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حمرك حقيقي للنمو والتشغيل: "تساهم يف خلق الثروة"أوال: 

مليون  2.5من املؤسسات املتواجدة يف اجلزائر وتوفر أكثر من  %98متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
املؤسسات  أن واملناجم الصناعة لوزارة بياانت منها حمركا حقيقيا للنمو والتشغيل، وأظهرتمنصب شغل، مما جعل 

 جمموع من األغلبية الساحقة ميثل ما أي اجلزائر، يف الناشطة من املؤسسات %98 من أزيد متثل واملتوسطة الصغرية

مؤسسة صغرية   1.022.621من  أزيد ، 2016سنة اجلزائر االقتصاد اجلزائري، وأحصت يضمها اليت املؤسسات
املؤسسات الصغرية  عام مدير وحبسب ، 2014يف  852.053 و 2015 يف مؤسسة  934.569ومتوسطة مقابل 
 وترية العشرية األخرية خالل سجل خلق املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدد" نإف واملناجم الصناعة واملتوسطة بوزارة

 يرمي كان الذي (2014-2010)اخلماسي  املخطط أهداف بتجاوز ما مسح سنواي %9 حوايل عند متصاعدة

 مؤسسة 80.000  من أزيد إنشاء مت ، كما "سنواي وحدة 20.000 يعادل مبا مؤسسة  200.000 خلق ىلإ

 تكثيف املستقبل بغية يف حىت وتعزيزه بل عليه احملافظة جيب، و به منحىن الأبس وهو 2016 و  2013بني ما سنواي

 فالتطور ، 2030مليوين مؤسسة حبلول إنشاء ىلإ ترمي اليت وبلوغ األهداف املؤسسات الصغرية واملتوسطة نسيج
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 هكذا مثل خلق لتشجيع احلكومة اليت وضعتها التدابري فعالية إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يؤكد يف املستمر

 مؤسسات.

 اخلدمات يف البالد، يف مشال منها %69 من دأزي تتمركز اليت املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تنشطو 

 يف فقط %8 مقابل )%17) العمومية واألشغال والبناء )%23) التقليدية لصناعاتاو  )املؤسسات من 50%)
 املرتبطة، ويقول واخلدمات املناجم الطاقة، احملروقات، يف %0.27 و يف الفالحة %0.63و الصناعات التحويلية

 ختلق اليت القطاعات حنو وتوجيهها اجلزائرية توزيع املؤسسات يف توازن لبعث جمهودات بذل جيب أنه ذاته املسؤول

املؤسسات الصغرية واملتوسطة حوايل  تنشئها اليت الشغل مناصب نسبة متثل أخرى، جهة إضافية، ومن ثروة
 الصدد، هذا ويف،  2016هناية ىلإ خلقه مت شغل مليون منصب  2.5 أبزيد من الناشطة العاملة اليد من 23.7%

القطاع  1هذا فيها ميثل اليت الدول نسب مع تتقارب حىت تعزز أن جيب مهمة، إال أهنا النسبة هذه كون رغم"و
 حتقيقه اهلدف ميكن ذاه، و "تركيا يف %80و يف إيطاليا %60 مثال، فرنسا يف %48.3حصصا ابرزة حيث تفوق 

 يتعلق خاصة، وفيما العمال من توظيف مزيد على بتشجيعها مقاسها دعم املؤسسات وكذا عدد رفع خالل من

 هذه حصة فرز الصعب حاليا من أنه املسؤول قولو ي احمللي اخلام، الدخل مبسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 القطاع العمومي مسامهة بني الفرق تربز اإلحصائيات املتوفرة أن حيث اخلام احمللي من الدخل سنواي الوحدات

اخلام،  احمللي الناتج من %66بـ  2014 سنة قدرت واملناجم واملؤسسات الصغرية واملتوسطة لقطاع الصناعة، واخلاص
حدد  2009 سنة أعد تقدير الكبرية، وحبسب املؤسسات إىل %33جدا و الصغرية للمؤسسات يعود منها 30%

 .احملروقات قطاع خارج %35بـ  اخلام احمللي الناتج يف عام، املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل مسامهة

 لتقارب نسمة 1000لـ  سطةنسبة الشركات الصغرية واملتو  رفع إىل العمومية السلطات هتدفواعدة:  آفاقاثنيا: 

 املسؤول ذاته يف وقال تطورا،م احلجم الصغرية واملتوسطة املشاريع نسيج يعد اليت يف البلدان املسجلة النسبة بذلك

 ما وهو 2030نة س حبول ساكن 1000وحدة لـ  40 املؤسسات هذه نسبة تبلغ تسعى ألن الوزارة أن الصدد هذا

 عجلة بدفع تسمح ناإلنشاءات ل هذه السنة(، ومثل ذات حبلول ومتوسطة مؤسسة صغرية مليون 2) إنشاء يعادل

 حال يف سؤول ذاته أنهامل اجلديدة، ويتوقع العمل من مناصب العديد خلق وإمنا فحسب وتعويض الواردات اإلنتاج

 وظيفة مليوين عن ليق ال خلق ما فإنه سيتم 2030 مؤسسة حبلول مليون 2 إنشاء يف املتمثل التحدي رفع هذا

 هذا التاريخ. حبلول

 الصناعة اختذت وزارة املسطرة، ولبلوغ األهدافالصغرية واملتوسطة:  لتطوير املؤسسات جديدة تدابرياثلثا: 

 لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصغرية واليت سيتم التوجيهي القانون هبا جاء التدابري من سلسلة واملناجم

هذه  جديدة لدعم رؤية يعكس القانون املؤسسات، و"هذا هذه بتطوير جديدة مكلفة وكالة إنشاء عرب جتسيدها
 لألقاليم التنافسية تعزيز القدرة نسيجها، تكثيف قصد هذه املؤسسات ودميومة وتطوير خبلق يتعلق املؤسسات فيما

                                                             

 .24، ص2017، اجلزائر، 2017ديسمرب -، نوفمرب00وزارة الصناعة واملناجم، جملة رقم  1



 

195 

 

لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 195
 والمتوسطة

الوحدات ال  هذه لصاحل دعما أساسا القانون يتضمن نإف الدعم، بتدابري يتعلق ، وفيما"نتقائيوالدعم اإل والفروع
 وضعية صعبة توجد يف وإنقاذ هذه املؤسسات اليت التصدير بتكار،اإل البحث، التطوير، اإلنشاء، جماالت يف سيما

 الطالق استخدام صندوق خالل من البنكية إىل التمويالت الوصول بتسهيل األمر يتعلق كما  للتحسني، قابلة لكن

 .املشاريع املبتكرة إطار يف الناشئة قروض هلذه املؤسسات وترقية املؤسسات هبدف ضمان

 ستحل اليت املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية احلجم، حتديث برامج أمور، على مجلة يف القانون، وينص

 هبدف اجملموعات التجارية ودعم األعمال احتياجات مع تكيفا ستكون أكثر واليت الوطين، رتقاءاإل حمل برانمج

 خلفا الوحدات تطوير هذه برامج كذلك النص اإلقليمية، ويتضمن التنمية بعد مع القيمة تطوير سالسل بني اجلمع

 .1املؤسسات احتياجات مع الربامج اجلديدة تكييف سيتم حيث أتهيل املؤسسات إعادة لربانمج

جموع املؤسسات تقدم توضيحات حول املعلومات املتعلقة مب 2017إحصائيات السداسي األول من سنة 
 متوسطة، وتوظفمؤسسة صغرية و  289 060 1 ودة يف اجلزائر واملقدر عددها بـالصغرية واملتوسطة املوج

مة يسعى إىل خلق مليون مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة خالل عامل، كما أن خمطط عمل احلكو  958 601 2 
وابلنظر للدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية  ،2019-2015اخلماسي 

والصناعية للبالد، اختذت السلطات العمومية جمموعة من اإلجراءات ملساعدة ودعم وترقية املؤسسات الصغرية 
املعدل واملتمم  ،2017سطة، وكذلك القانون التوجيهي لتطوير املؤسسة الصغرية واملتوسطة الصادر يف جوان واملتو 

الذي يهدف إىل تشجيع منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حتسني تنافسيتها وقدرهتا على  ،2001لقانون سنة 
الباطن، وقد أدخل العديد من اإلجراءات لدعم التصدير، وكذلك حتسني نسبة اإلدماج الوطين وترقية املناولة من 

هذا الصنف من املؤسسات فيما خيص الدعم، البحث والتطوير، اإلبداع، تنمية املناولة من الباطن، التمويل وأنشطة 
اإلنقاذ وإعادة تنشيط املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من صعوابت لكنها قادرة على البقاء، فنص القانون 

العديد من إجراءات الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة فيما يتعلق خبلق املؤسسات الصغرية  يتضمن
واملتوسطة، البحث والتطوير، اإلبداع، تنمية املناولة من الباطن، التمويل وأنشطة اإلنقاذ وإعادة تنشيط املؤسسات 

، وكذا إصالح إجراءات دعم كما سبق ذكره  اءالصغرية واملتوسطة اليت تعاين من صعوابت لكنها قادرة على البق
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من وجهة نظر تشريعية ومؤسساتية وكذلك على مستوى اهليئات املتدخلة يف تنفيذ 

شخص  250إىل  1هذا اإلجراء، فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة هي مؤسسة تنتج سلع و/ أو خدمات وتوظف من 
كما أن النص مليار دينار، 1مليار دينار كما ال يتجاوز إمجايل احلصيلة السنوية  4لسنوي وال يتجاوز رقم أعماهلا ا

لمؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة من طرف احلساب املخصص لذلك "وهو يتنبأ أبنشطة املساعدة والدعم ل
افسية الصناعية"، إضافة إىل ستثمار وترقية التنالصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الدعم واإل

سرتاتيجية تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعمليات مساعدة ودعم إنفقات تسيري الوكالة املكلفة بتنفيذ 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومتنح األولوية يف تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل كل من رقم األعمال 
انت مصنفة حسب رقم األعمال أو قيمة حصيلتها السنوية أو ضمن صنف آخر، وقيمة احلصيلة السنوية، فإذا ك

إذا مت األخذ يف احلسبان عدد عماهلا، ونص القانون هذا يسمح للجماعات احمللية ابختاذ اإلجراءات الضرورية 
نشطتها ملساعدة ودعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل تسهيل حصوهلا على العقار املالئم أل

وختصيص جزء من مناطق النشاطات واملناطق الصناعية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أن نص القانون 
سرتاتيجية تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك فيما خيص بروزها، منوها إيكلف الوكالة املتخصصة بتنفيذ 
اإلبداع، وترقية الكفاءات والقدرات التسيريية ملسريي املؤسسات ني نوعية وترقية سوبقائها مبا يف ذلك العمل على حت

الصغرية واملتوسطة، فالوزير املكلف ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة قام خبلق صندوق ضمان القروض وصندوق 
اإلنشاء طبقا للتشريع املعمول به، كما أن نص القانون يؤكد على خلق اجمللس الوطين للتشاور من أجل تطوير 

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي يتكون من منظمات، مجعيات مهنية متخصصة تقوم بتمثيل املؤسسات، ا
ممثلي قطاعات وهيئات معنية خبلق وتطوير هذه املؤسسات، والنص يسمح كذلك للجمعيات املهنية والتجمعات 

ي من طرف الدولة، وذلك طبقا ستفادة من دعم مايل أو ماداليت ختلق هيئات دعم هلذه املؤسسات من أجل اإل
 1للتشريع والقانون املعمول به.

 .30/06/2017موقوفة بتاريخ  مفتاحية حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة(: أرقام 20اجلدول رقم )
 289 060 1 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )مجيع األصناف(العدد اإلمجايل 

 4166 2017ة خالل السداسي األول من سناملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت إنشائها 
 941 9 (للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع اخلاصالتوقفات عن النشاط )

 804 92 املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع اخلاص
 264 املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العمومي

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةكثافة 
كل )عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ل

 (ساكن 1000

 23/45 كل الوضعيات القانونية املختلفة/ املعدل الدويل

 17/45 ل الدويلاألشخاص املعنوية التابعة للقطاع اخلاص/ املعد

 958 601 2 توظيف )األعوان(
 986 22 الواردات )مليون دوالر أمريكي(
 141 18 الصادرات )مليون دوالر أمريكي(

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p7. 
 
 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31, édition novembre 

2017, Alger, p5-6. 
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 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:العدد اإلمجايل رابعا: 
العدد اإلمجايل بلغ  ،2017يف هناية السداسي األول لسنة  :2017الوضعية يف هناية السداسي األول لسنة -1

مؤسسة  264تتمثل يف أشخاص معنوية، منها  %57 وحدة من بينها 289 060 1للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  
عبارة عن  %23عبارة عن مهن حرة و  %21من بينها  %44قتصادية عمومية، والباقي مكون من أشخاص مادية إ

 1نشاطات حرفية.
للمؤسسات العدد اإلمجايل  ،2017يف هناية السداسي األول لسنة توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -2

( اليت ال تزال مسيطرة يف 10هي مؤسسات مصغرة )عدد العمال أقل من  %97.7الصغرية واملتوسطة، من بينها 
 2.%0.30مث املؤسسات املتوسطة بنسبة  ،%2.00النسيج االقتصادي، متبوعة ابملؤسسات الصغرية 

 يف اجلزائر ملؤسسات الصغرية واملتوسطة(: أمناط ا21اجلدول رقم )
 (%النسبة املئوية ) ملؤسسات الصغرية واملتوسطةعدد ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطةمنط ا

 97.7 1035891 (10مؤسسات مصغرة )عدد العمال أقل من 
 2.00 21202 (49إىل  10 مؤسسات صغرية )عدد العمال من

 0.30 3196 (249إىل  50مؤسسات متوسطة )عدد العمال من 
 100 289 060 1 اجملموع

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p9. 
 حسب احلجم الصغرية واملتوسطةملؤسسات ا (:23الشكل رقم )

 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p9. 
   املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الطبيعة القانونية:توزيع  -أ

( بكل الوضعيات هي متواجدة بقوة يف األشخاص املعنويةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة )األشخاص املعنوية: -
  (.%29.2)متبوعة بقطاع البناء بنسبة  (،%53)قطاع اخلدمات أين ترتكز أبكثر من النصف 

   
                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p7. 
2 ibid, p9. 

 (10)عدد العمال أقل من مؤسسة مصغرة   
إىل  10)عدد العمال من مؤسسة صغرية     

49)                                           
إىل  50)عدد العمال من مؤسسة متوسطة   

249) 
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 النشاط ( حسب قطاعاألشخاص املعنوية)ملؤسسات الصغرية واملتوسطة (: توزيع ا22اجلدول رقم )
ملؤسسات الصغرية ا قطاع النشاط

 واملتوسطة اخلاصة
ملؤسسات الصغرية ا

 واملتوسطة العمومية
 (%)احلصة  اجملموع

 1,09 476 6 84 6392 الزراعة
احملروقات، الطاقة، املناجم 

 واخلدمات ذات الصلة
2843 3 2 846 0,48 

 29,82 750 177 23 177727 البناء
 15,58 888 92 84 92804 الصناعة
 53,03 114 316 70 316044 اخلدمات

 100 074 596 264 595810 اجملموع الكلي
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p10. 
مؤسسة صغرية  464.215لغ ابلنسبة للفرتة املعتربة، العدد اإلمجايل لألشخاص املادية باألشخاص املادية: -

 هي نشاطات حرفية. 243.699هي مهن حرة  220.516ومتوسطة، من بينها 
ن القضائيني، األطباء، املهندسني فئة املهن احلرة تضم على وجه اخلصوص املوثقني، احملامني، احملضرياملهن احلرة: 

منها  %20.24لزراعة، منها يف ا %68.80 ينشط، 516 220املعماريني واملزارعني، فاملهن احلرة يف جمموعها هي 
 منها يف قطاع العدالة. %10.95يف قطاع الصحة، و 
  CASNOSري األجراء غسجلت الوكالة الوطنية للعمال  ،2017خالل السداسي األول لسنة النشاطات احلرفية: 

 مؤسسة صغرية ومتوسطة. 699 243مما جيعل عدد احلرفيني يصل إىل  منخرط جديد 8457
 اط:من خالل الوضعية القانونية وقطاع النشتوزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -ب
متثل فئة قليلة من التعداد الكلي  املؤسسات الصغرية واملتوسطة العموميةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية: -

خالل السداسي  468مقابل ، 2017خالل السداسي األول لسنة  264للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فعددها 
عض حمافظ القطاع بوهذا الرتاجع يرجع أساسا إلعادة هيكلة  ،%65.9أي برتاجع يقدر بـ  2016األول لسنة 

، 2017ول لسنة خالل السداسي األ 679 23إىل سنة  2016سنة  698 35العمومي، وعدد املوظفني انتقل من 
إذ يضم قطاع الزراعة  قتصاد الوطينعات النشاط لإلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية تنشط يف كل قطاف

 .%26.52مث قطاع اخلدمات بـ ، %31.82 وكذلك الصناعة ،31.82%
السداسي  العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف هنايةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة: -

 1اخلدمات )النقل ابلدرجة األوىل(، احلرف والبناء.وترتكز يف قطاع ، 1 060 025هو  2017األول لسنة 
 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, pp10-11. 
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 حسب قطاع النشاط اخلاصة ملؤسسات الصغرية واملتوسطة(: توزيع ا23اجلدول رقم )
 (%)احلصة  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصةا قطاع النشاط

 0,60 6392 الزراعة
 0,48 2843 لةاحملروقات، الطاقة، املناجم واخلدمات ذات الص

 16,77 177727 البناء
 8,75 92804 الصناعة

 50,62 536560 اخلدمات مبا يف ذلك املهن احلرة
 22,99 243699 احلرف

 100,00 025 060 1 اجملموع الكلي
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p12. 
ليمي للمخطط الوطين لتهيئة حسب التوزيع اإلقحسب املناطق:  اخلاصة ملؤسسات الصغرية واملتوسطةتوزيع ا-جـ

ناطق الشمالية، وبدرجة واملتوسطة )ذات الشخصية املعنوية( مسيطرة يف امل ملؤسسات الصغرية، ا(SNAT)اإلقليم 
 أقل يف اهلضاب العليا.

 حسب املناطق اخلاصة ملؤسسات الصغرية واملتوسطة(: توزيع ا24اجلدول رقم )
 (%)نسبة الرتكز  2017ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف السداسي األول عدد ا املنطقة
 69 242 415 الشمال

 22 767 129 اهلضاب العليا
 9 801 50 اجلنوب

 100 595810 اجملموع الكلي
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p12. 
ة واملتوسطة ملؤسسات الصغري امن  %69مؤسسة صغرية ومتوسطة، أي  231 401 املنطقة الشمالية تضم

ومنطقة اجلنوب  ،%22ة، أي مؤسسة صغرية ومتوسط 051 126املتواجدة يف البلد، متبوعة مبنطقة اهلضاب العليا بـ 
 لمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البلد.من اجملموع الكلي ل %9أي ، 801 50الكبري بـ 

 40.4ئيات، حول السكان )االحصائيات األخرية للديوان الوطين لإلحصافيما يتعلق ابلكثافة وحسب الكثافة: -د
سسة صغرية ومتوسطة مؤ  23لمؤسسات الصغرية واملتوسطة هو ل(، املعدل الوطين 2016جانفي  1مليون ساكن يف 

سبة للمؤسسات ساكن ابلن1000لكل  17ساكن، وهذا املعدل الوطين يرتاجع إىل  1000)بكل األصناف( لكل 
 20طقة وأخرى إذ تتوزع ة واملتوسطة اخلاصة ذات الصنف )شخصية معنوية(، كما يوجد فارق معترب بني منالصغري 

سطة خاصة مؤسسة صغرية ومتو  13 ساكن يف منطقة الشمال، و 1000مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة لكل 
 منطقة ن يفساك1000مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة لكل 16ساكن يف منطقة اهلضاب العليا، و1000لكل 

 اجلنوب.
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 تطور اجملموع الكلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بنيتطور اجملموع الكلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: -هـ
لكل القطاعات القانونية مبا ميثل  ،%4.56يقدر بـ ، 2017السداسي األول لسنة و  2016السداسي األول لسنة 
مؤسسة صغرية ومتوسطة، وابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة ذات  214 46زايدة صافية تقدر بـ 

 1.%3.24الشخصية املعنوية فهذه الزايدة تقدر بـ 
للمؤسسات الصغرية  عدد العمال اإلمجايلتطور التشغيل حسب أمناط املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -و

لمؤسسات الصغرية لينتمون  679 23من بينهم  958 601 2هو  ،2017السداسي األول لسنة واملتوسطة يف هناية 
 ،%4.58ر ارتفع بنسبة تقدر بـ واملتوسطة العمومية، لإلشارة فإن عدد العاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد

 .2017السداسي األول لسنة و  2016السداسي األول لسنة  بني
 الدميغرافيا: -3
ابملقارنة ، %4.5قدر بـ  ،2017السداسي األول لسنة تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة خالل النمو: -أ

مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة مت إنشاؤها، مما يرفع العدد  066 41أي  ،2016السداسي األول لسنة مع 
 1.2 060 025لمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة إىل اإلمجايل ل

  اخلاصة طةملؤسسات الصغرية واملتوس(: احلركة اليت متت مالحظتها على تعداد ا25اجلدول رقم )
ملؤسسات اطبيعة 

 الصغرية واملتوسطة
 
 

2016 

داسي ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف السحركة ا
 2017األول 

 
السداسي األول 

إعادة  اإلنشاء 2017
 التنشيط

هناية 
 النشاط

 النمو

 810 595 19904 2051 3544 18411 906 575 األشخاص املعنوية
 215 464 17890 7890 3125 22655 446325 األشخاص املادية

 اجملموع الكلي
لمؤسسات الصغرية ل

 واملتوسطة اخلاصة

1 022 231 41 066 6669 9941 37794 1 060 025 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p14. 
اليت مت إنشاؤها خالل اخلاصة  ملؤسسات الصغرية واملتوسطةاعدد ملؤسسات الصغرية واملتوسطة: اإنشاء -ب

مؤسسة صغرية ومتوسطة، وعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت  066 41هو  2017السداسي األول لسنة 
السداسي األول يف هناية  CNASإنشاؤها واملسجلة على مستوى الصندوق الوطين للتأمني على العمال األجراء 

مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة )أشخاص معنوية(، وعلى مستوى الصندوق  411 18قد ارتفع إىل  ،2017لسنة 
                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, pp12-13. 
2 ibid, p14. 
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مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة )أشخاص مادية(  22655فالعدد هو  CASNOS للعمال غري األجراء، الوطين
 خالل نفس الفرتة.

غرية ومتوسطة خاصة صمؤسسة  3544مت إعادة تنشيط  2017السداسي األول لسنة  يف هنايةإعادة التنشيط: -جـ
، وكذلك مت CNASجراء )أشخاص معنوية( مت التصريح هبا على مستوى الصندوق الوطين للتأمني على العمال األ

صندوق الوطين مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة )أشخاص مادية( مت التصريح هبا على مستوى ال 3125إحصاء 
 .CASNOS للتأمني على العمال غري األجراء

مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة،  941 9مت إهناء نشاط  2017السداسي األول لسنة  خاللهناية النشاط:  -د
 1أشخاص مادية. 7 890 و أشخاص معنوية 2 051من بينها 

 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إحصائيات خاصة بربانمج املطلب الثالث:
لك \نافسيتها وكالصغرية واملتوسطة حىت تعزز تينبغي تقدمي بعض اإلحصائيات حول دعم املؤسسات 

 .تكون هلا إدارة جيدة للعالقة مع أصحاب املصلحة
السداسي  خاللستثمارات حصيلة التصرحيات ابإل:  ANDIاآللية الوطنية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمارأوال: 

حمينة   ANDIستثمار تتمثل يف معلومات مستخرجة من قاعدة بياانت الوكالة الوطنية لدعم اإل 2017األول لسنة 
ستثمار يف اإل يعومصححة ابألخذ يف احلسبان املشاريع امللغاة، كما ينبغي التذكري بضرورة األخذ يف احلسبان مشار 

  2ر.ستثماإنتاج السلع واخلدمات واملغطاة من طرف الربانمج الوطين لدعم اإل
 برامج االستثمار املصرح هبا حسب قطاع النشاط:-1

 2017سنة لخالل السداسي األول  حسب قطاع النشاط ستثمار(: حوصلة ملشاريع اإل26اجلدول رقم )
 املشاريع الصرح هبا 

 2017السداسي األول 
 

 التشغيل املبلغ

النسبة  مليون دج (%)النسبة  العدد ستثمارمشاريع اإل
(%) 

النسبة  العدد
(%) 

 88,25 736 83 79,46 826 019 1 97,57 845 2 ستثمارات احملليةاإل

ستثمارات جمموع اإل
 األجنبية

71 2,43 263 661 20,54 11 152 11,75 

 اجملموع الكلي
 

2 916 100,00 1 283 487 100,00 94 888 100,00 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p19. 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p15. 
2 ibid, p18. 
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ستثمار املصرح هبا من طرف األجانب لدى الوكالة الوطنية لتطوير حسب الفرتة املدروسة فإن عدد مشاريع اإل
 1من احلجم الكلي. %2.43مشروع واليت ال متثل سوى  71هو  ،ANDI ستثماراإل
 ستثمار املصرح هبا وفقا للتصنيف حسب عدد العمال يف املؤسسة:مشاريع اإل-2

 لك من خالل اجلدول اآليت:توضيح ذميكن 
 2017ستثمار خالل السداسي األول لسنة (: مشاريع اإل27اجلدول رقم )

 عدد 
 العمال 

 يف 
 املؤسسة

 الصرح هبااملشاريع 
 2017السداسي األول 

 

 التشغيل املبلغ 

النسبة  مليون دج (%النسبة ) العدد
(%) 

النسبة  العدد
(%) 

 5,23 962 4 4,05 959 51 43,83 278 1 9إىل  0من 
 25,96 634 24 19,70 848 252 39,71 158 1 49إىل  10من 
 41,98 835 39 35,24 242 452 15,09 440 249إىل  50من 

 26,83 457 25 41,02 438 526 1,37 40 249أكثر من 
 اجملموع الكلي

 
2 916 100,00 1 283 487 100,00 94 888 100,00 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p19. 
 احمللية للدعم املأخوذة من قطاع الصناعة واملناجم:الربامج اثنيا: 

 :كاآليت   طور اإلجنازيفتلك اليت مت إجنازها وتلك اليت منها إنشاء مراكز التسهيل ومشاتل املؤسسات: -1
 مراكز التسهيل ومشاتل املؤسسات(: 28اجلدول رقم )

 مشاتل املؤسسات مراكز التسهيل 
 16 26 هياكل عملية منجزة

 6 1 عملية يف طور اإلجنازهياكل 
 اجملموع الكلي

 
27 22 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p20. 
برج غرداية، ة، وهران، مشاتل املؤسسات العملية منتشرة عرب والايت عنابحصيلة نشاط مشاتل املؤسسات: -أ

                                                                                 واقي، البويرة، تيارت وبشار.             بوعريريج، بسكرة، خنشلة، ميلة، سيدي بلعباس، ورقلة، ابتنة، أدرار، البيض، أم الب
املؤشر األساسي ألداء مشاتل املؤسسات وعدد املشاريع اليت متت مرافقتها من طرف مشاتل املؤسسات: -ب

شهرا، وذلك  36إىل  24املشاريع اليت متت مرافقتها، كما جتدر اإلشارة إىل أن مدة مرافقة املشاريع ترتاوح من 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p19. 
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                                          ملشاريع للمرافقة.حسب درجة نضج املشاريع ابإلضافة إىل مدى حاجة أصحاب ا
، عدد املشاريع اليت 2017وحسب املعطيات احملصل عليها لدى مشاتل املؤسسات خالل السداسي األول لسنة 

. 399مؤسسة توظف  94من بينها  139مشتلة بلغ  13متت مرافقتها لدى                                         1منصب شغل
قدم ضماانت  ،FGARالـ ،2017خالل السداسي األول لسنة  :FGAR ضمانالحصيلة نشاط صندوق -2

 ،مليار دج، للقروض املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وفيما خيص شهادات الضمان 4951,86تغطي مبلغ 
مليار دج، كقروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذه املبالغ  67 ,1869قدم ضماانت مبا يعادل  FGARالـ

مليون دج لشهادة الضمان الواحدة، والنسبة  35.50مليون دج لعرض الضمان الواحد، و  27.76متثل معدل 
 62قد دعم  FGARالـمن املشاريع اجلديدة، كما أن  %50متثل  FGARاملتوسطة للتمويل املمنوح من طرف الـ

مؤسسة صغرية ومتوسطة مببلغ  91مليار دج، وساهم يف توسيع  4174,80ة ومتوسطة مببلغ مؤسسة صغري 
من عروض  %50مبا ميثل  FGARتراكمت التزامات الـ ،2017مليار دج، وخالل السداسي األول لسنة  5784,62
 2من شهادات الضمان. %59الضمان و 

 :CGCI‐PME صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة-3

 2017(: حوصلة ملشاريع االستثمار خالل السداسي األول لسنة 29اجلدول رقم )
 قطاع 
 النشاط

 امللفات
 

 التشغيل املبلغ 
 (%النسبة ) العدد (%النسبة ) دج (%النسبة ) عدد امللفات

 24 3648 16 456 614 803 12 26 238 البناء
 5 692 4 679 201 051 3 10 88 النقل

 57 8502 65 170 759 758 51 47 429 الصناعة
 6 899 5 821 146 232 4 6 58 الصحة

 8 1271 10 613 337 242 8 11 105 اخلدمات
 اجملموع الكلي

 
 

918 100,00 80 088 059 739 
 

100,00 15 012 100,00 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p26. 
ثالن لوحدمها ميو حول البناء والصناعة،  CGCI-PME تركز عدد امللفات اليت متت معاجلتها من طرف

 .%26ع بقطاع البناء بنسبة متبو  %47من املشاريع املضمونة، ومن الناحية املالية فقطاع الصناعة ميثل نسبة  73%
 
 
 
 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p20-21. 
2 ibid, p24. 
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 30/06/2017حسب املناطق بتاريخ  CGCI-PME الوضعية العامة للضماانت لـ(: 30اجلدول رقم )
 (%النسبة ) عدد امللفات املنطقة
 40 365 الوسط
 43 393 الشرق
 15 136 الغرب
 2 24 اجلنوب

 اجملموع الكلي
 

918 100 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p26. 
ستثمار يف جمال إلتشجيع على االقتصادية يف إلاالتوزيع اجلغرايف للضماانت جيعل املناطق ختتلف من حيث إمكاانهتا 

 على التوايل. %40 و %43فمنطقتا الوسط والشرق تتصدران الرتتيب بنسب  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 30/06/2017حسب حجم القروض بتاريخ  CGCI-PME  (: ضماانت الـ31اجلدول رقم )

 
 

جمموع 
 البنوك
 
 

 (%النسبة ) الضمان ألف دجمبلغ قرض  (%النسبة ) عدد امللفات حجم القرض
 3 1395 28 262 مليون دج 10 <م   =<0
 20 9355 37 339 مليون دج 50 <م  =<0

 77 36973 35 317 مليزن دج 50= 0>
 اجملموع الكلي

 
811 100 383047 100 

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p27. 
حصائيات املأخوذة من اجلدول السابق تظهر ميل كبري توزيع احلجم اإلمجايل لقروض الضمان حسب اإل

من جمموع املشاريع املضمونة يف  %77اليت متثل لوحدها و مليون دج  50للقروض ذات احلجم األقل من 
من قروض الضمان، وهذه املرتبة ذات النسبة الكبرية تؤكد  %35واليت تتبع اجلانب املايل بنسبة  ،30/06/2017

من نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو مشكل من مؤسسات مصغرة، ذلك  %98 اإلحصائيات اليت تقول أن
كما يوجد ستفادة من آلية الضمان للصندوق،  هم جيعل من العديد من املؤسسات املصغرة قابلة لإلما ميثل سوق م

من جمموع  %20مليون دينار، واليت متثل من الناحية العينية  50ميل معترب حلجم من القروض األكرب أو تساوي 
 1من اجملموع الكلي لقروض الضمان. %77املالية، وهو أكرب من الثلثني  ملفات الضمان، وميل كبري من الناحية

 :     املؤسسات الصغرية واملتوسطةاآلليات االجتماعية لدعم : ااثلث
                                                         وتتمثل أبرز اآلليات االجتماعية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة أساسا يف:

 منذ بدء تنفيذها يف هناية السداسي األول لسنة: « ANSEJ » الشبابآلية الوكالة الوطنية لتشغيل -1

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p27. 
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مقاول من النساء أي أن  578 37مقاول من الرجال و  632 332مسحت مبرافقة ، « ANSEJ » ، آلية2017
 .%45كما أن املرأة املقاولة حتتل نسبة هامة يف األعمال احلرة تقدر بـ   ،%10نسبة اإلانث هي حوايل 

 30/06/2017شهادات االنتماء حسب قطاع النشاط بتاريخ  :« ANSEJ »(:32) جلدول رقما

 قطاع
 النشاط

جمموع شهادات االنتماء 
 واملطابقة املمنوحة

شهادات االنتماء 
 املمنوحة

 النسبة شهادات املطابقة املمنوحة
 (%) 

 )مرحلة التوسع( )مرحلة اإلنشاء(
 33,05 437 1 076 229 513 230 اخلدمات
 11,34 245 824 78 069 79 احلرف
 18,73 225 404 130 629 130 الزراعة
 0,22 29 480 1 509 1 الري

 0,32 5 255 2 260 2 الصيد البحري
 3,34 135 160 23 295 23 النقل مع التربيد

 10,53 560 872 72 432 73 نقل البضائع والوقود
 4,18 361 1 812 27 173 29 نقل املسافرين

 8,76 511 606 60 117 61 الصناعة
 6,81 725 749 46 474 47 البناء

 1,73 421 612 11 033 12 املهن احلرة
 1,01 34 013 7 047 7 الصيانة

 100 688 5 863 691 551 697 اجملموع الكلي
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p28. 
هذه الوكالة و   ANSEJ« ،1 « بتمويله فقطاع اخلدمات هو األكثر جذاب ألصحاب املشاريع الذي تقوم

 سطة حتت عدة أشكال: مساعدات مالية، جبائية وشبه جبائية.تقدم دعمها املايل للمؤسسات الصغرية واملتو 
وشيه  املساعدات املالية أتخذ شكل قروض طويلة األجل ومن دون فوائد، أما املساعدات اجلبائيةكما أن 

ستغالل، وتتمثل أساسا يف إعفاءات متس كل من: الرسم اجلبائية فهي موجهة للمؤسسات املصغرة خالل فرتة اإل
املضافة، الرسم على نقل امللكية، الرسم على احلقوق التعاقدية، الرسم على التسجيل العقاري، وكذلك  على القيمة

 2فاء كلي من: الضرائب على أرابح الشركات والضريبة على الدخل.عإ
 
 
 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p28. 
2 Farida MERZOUK, PME et compétitivité en Algérie, Revue Economie et Management, n°09, Université de 

Tlemcen, Algérie, Octobre 2009, pp279-280. 
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 :اجلدول اآليتميكن توضيح ذلك من خالل  :« CNAC » آلية الصندوق الوطين للتأمني على البطالة-2

 30/06/2017شهادات االنتماء حسب قطاع النشاط بتاريخ : «CNAC»(:33رقم )اجلدول 
 30/06/2017احلصيلة املرتاكمة لغاية   2017السداسي األول لسنة  اجملمعات الرئيسية

 814 382 817 1 عدد امللفات املودعة
 857 251 509 1 حةشهادات االنتماء والتمويالت املمنو 

 445 159 976 البنوكعدد امللفات املقبولة من 
 544 8 19 عدد امللفات املقبولة من البنوك

 397 140 681 1 عدد املشاريع اليت مت متويلها
 942 292 221 4 مناصب الشغل

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p31. 
 :اجلدول اآليت يفوضح وذلك كما هو م :« ANGEM»الوكالة لتسيري القرض املصغر -3

 30/06/2017القروض املمنوحة حسب منط التمويل بتاريخ :  « ANGEM»(:34اجلدول رقم )

 مناصب الشغل الناجتة (%النسبة  ) العدد منط التمويل
 601 077 1 90,21 401 718 متويل شراء املواد األولية

 898 116 9,79 932 77 البنوك، املاحنون( ،ANGEMمتويل ثالثي )
 499 194 1 100 333 796 اجملموع الكلي

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p31. 
وجتدر اإلشارة إىل أنه مت يف اجلزائر إنشاء منتدى رؤساء املؤسسات، والذي لديه حاضنة للمؤسسات 

واليت تعمل على مرافقة  ،Jil FCE عاما، وتسمى هذه احلاضنة 40الصغرية واملتوسطة ملن تقل أعمارهم عن 
قد ئرية ااحلكومة اجلز وميكن القول أن  1ساء املؤسسات.ؤ تدى ر نشئة حىت تكتمل عضويتها يف ماملؤسسات النا

ى ختفيض نسب البطالة يف اجملتمع لع لعملايئات دعم ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة همن خالل حاولت 
ى إقامة لمن اإلمكاانت اليت تساعده ع شباب العاطل عن العمل من خالل توفري العديدلمناصب شغل لوتوفري 

ت واإلعفاءات، امتياز القروض ومنح جمموعة من اإل ت اإلنتاج، واليت تتمثل يف تقدمياز هيوجتديد جت همشروع أو توسيع
 .2ا من اخلدماتهوغري  هشروعميف إجناز  ستثمرملشاب الفقة ااى مر ليئات عت بعض اهللكما عم

 .2017معطيات برانمج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتليل أصحاب املصلحة وفق  :رابعا
 صحاب املصلحة كما يلي:أيف اجلزائر، ميكن حتليل  معطيات برانمج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطةمن خالل 

                                                             

1 www.fce.dz/jilfce/a-propos-de-jilfce, 25/05/2018, 15 :00. 
(، أطروحة 2014-2004واملتوسطة يف اجلزائر )دراسة تقييمية للفرتة سليمة هامل، هيئات الدعم والتمويل ودورها يف تطوير املؤسسات الصغرية  2

 .270، ص2017مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

http://www.fce.dz/jilfce/a-propos-de-jilfce
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 أصحاب املصلحة الداخليني:-1
 سداسي األول لسنةمنذ بدء تنفيذها يف هناية ال، « ANSEJ » ،1ابلنسبة للمسريين ومن خالل العنصر رقم -

ء أي أن مقاول من النسا 578 37مقاول من الرجال و  632 332مسحت مبرافقة ، « ANSEJ » ، آلية2017
 .%45رة تقدر بـ كما أن املرأة املقاولة حتتل نسبة هامة يف األعمال احل  ،%10نسبة اإلانث هي حوايل 

حسب عدد  2017 ةستثمار خالل السداسي األول لسنيبني مشاريع اإل( 27) فاجلدول رقم ابلنسبة للعمال-
 .العمال وبذلك يظهر عدد مناصب الشغل اليت مت إنشاؤها

 يني:ارجأصحاب املصلحة اخل-2
ت الصغرية واملتوسطة صندوق ضمان قروض املؤسسايبني حصيلة  (29)ابلنسبة للمؤسسات املالية فاجلدول رقم -

 يف خمتلف القطاعات.
غية مرافقة املؤسسات الصغرية يتبني عدد مراكز التسهيل اليت مت إنشاؤها ب (28)ابلنسبة للدولة وفق اجلدول رقم -

 واملتوسطة.
املؤسسات الصغرية ية لدعم اآلليات االجتماعتبني خمتلف  (34(، )33) (،32)داول رقم فاجل كذلك  ابلنسبة للدولة-

 .« ANSEJ » ،« CNAC » ،«ANGEM » واملتوسطة اليت تتمثل أساسا يف كل من
     رية واملتوسطة اجلزائريةاألقطاب التنافسية وتدعيم تنافسية املؤسسات الصغالعناقيد الصناعية و  سا:خام

 نشاط  شعب لتنظيم سعوا برانمج ستثماراإل وترقية واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الصناعة وزارة وضعت  
 عن عبارة وهو ، (Industrial Cluster) صناعية عناقيد أو جتمعات شكل على الصغرية واملتوسطة املؤسسات

  أجل من أعضاءها تعاون على وتعتمد واحد إقليم ويف اجملال نفس يف تنشط اليت تضم املؤسسات شبكات
 خالل من األملانية ابخلربة اجلزائر استعانت لذلك منتجاهتا، تسويق وزايدة إليها، املنتمية تنافسية املؤسسات حتسني

التمور،  شعبة جتمع   الصناعية، الطماطم شعبة جتمع :بينها من ميادين عدة يف صناعية عناقيد أو إنشاء جتمعات
 واللوجيستيك، النقل شعبة جتمع  وامليكانيك، والعرابت السيارات صناعة شعبة جتمع املشروابت، شعبة جتمع
كما مت مؤخرا العمل على إنشاء   .1األدوية  صناعة شعبة والكهرابئية، وجتمع اإللكرتونية الصناعات شعبة يف جتمع

 ية ابتنة.احللي التقليدية لألوراس بوال قطب حلرف صناعة النحاس بوالية قسنطينة وقطب صناعة
 

 
 
 

                                                             

 للعلوم بغداد كلية اجلزائر، جملة يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات القدرة التنافسية لتعزيز كإسرتاتيجية الصناعية زرقني، العناقيد الطاهر تواتية، عبود  1
 .177، ص2014واألربعون، العراق،  احلادي اجلامعة، العدد االقتصادية
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 ملبحث الثاين: التجربة التونسية ا
قتصاد مرتبط ابلزراعة، املناجم والطاقة والسياحة إتونس بلد من مشال افريقيا، ذو ثقافة عربية إسالمية، لديه 

قتصاد التونسي مكون منفتح، واإل 1والصناعات اخلفيفة "النسيج، الصناعات الغذائية والكهروميكانيكية" وفق منظور
 هي عبارة عن مؤسسات صغرية ومتوسطة، وتوظف  %96مؤسسة من بينها  000 10من أكثر من 

 ( يرتكز يف الساحل.%90 عامل وأغلبها )حوايل 000 500
 املطلب األول: تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس

تطور املؤسسات الصغرية لميكن التطرق واملتوسطة، و قتصاد التونسي أساسا على املؤسسات الصغرية يقوم اإل
 لك.ذمن خالل عدد من العناصر بدءا من مفهومها، مراحل تطورها وغري واملتوسطة التونسية 

املتوسطة يف تونس حسب و تصنف املؤسسات الصغرية التعريف التونسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: أوال: 
 معيار عدد العمال كما يلي:

 ف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونسيتصن (:35رقم )اجلدول 
 نوع املؤسسة

 

 معايري أخرى عدد العمال
 م مصغرة -

 م صغرية -

 م متوسطة -

 عمال. 10 أقل من

 عامل. 49إىل  10من 

 عامل. 99إىل  50من 

 ال يوجد

ستناد إىل التجربة اجلزائريةـ، امللتقى املشروعات الصغرية واملتوسطة كآلية ملواجهة الـبطالة ـ ابإلاحلواس زواق، املصدر: 
نوفمرب   15-16العلمي الدويل حول: إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، يومي 

 .5ص ،2011
ملؤسسات املتوسطة من جهة يف تونس ال يوجد تعريف رمسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أو معايري للتفرقة بني ا

 ذه املؤسسات.والتعاريف املستخدمة اعتمدت على خمططات التمويل هل ( PME- TPE )ملؤسسات املصغرة وا

 لصغريةااملتعلق بتمويالت الصندوق الوطين لرتقية احلرف واملهن    94- 814األمر رقم: 
(FONAPRAM)  يعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة أبهنا "تلك املؤسسات اليت ال تتجاوز تكاليف استثماراهتا

املتعلق برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن خالل   99 – 484األمر رقم: دينار تونسي"، و 50.000
لقطاع الصناعي والقطاع يعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ل (FOPRODI)  صندوق الرتقية والمركزية الصناعة

                              الثالث أبهنا "تلك املؤسسات اليت جمموع استثماراهتا أقل من ثالثة ماليني".                                                      

                                                             

1 Ines Mhedhebi, Engagement societal global en PME : une approche par les logiques d'action des 

dirigeants en Tunisie, Thèse de doctorat Présentée Pour obtenir le grade de Docteur en Sciences de gestion 

de l’Université de VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS et l’ECOLE SUPERIEURE DE 

COMMERCE DE TUNIS, soutenue à l’ESCT, Tunisie, 18/03/2017, p127. 
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للجوء إىل تعريف غري رمسي ويف فرتة الحقة مت توافق واسع بني املسؤولني على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
عامل أما املؤسسات املصغرة  100و  10يعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلك املؤسسات اليت تشغل ما بني 

 2588يف نشرته رقم  (CMF)عمال، فحاليا وتبعا إلعالن جملس السوق املايل  10فهي تلك اليت تشغل أقل من 
تعترب املؤسسات الصغرية  ،2006مارس  13على قرارات اجمللس الوزاري املشرتك ليوم  اوبناء ،03/05/2006ليوم 

 1عامل، 300ماليني دينار تونسي؛ وعدد العمال اإلمجايل أقل من  4واملتوسطة تلك اليت هلا أصول صافية أقل من 
خاصة يف  10وي مؤسسة اليت لديها عدد عمال أكرب أو يسا 667 5النسيج الصناعي التونسي يضم حوايل ف

 (%10.2)الصناعات الكيماوية  (،%11.6)الصناعات امليكانيكية والتعدين  (،%31)صناعات النسيج واأللبسة 
من بينها   767 1 منها عبارة عن مؤسسات مصدرة، وعدد املؤسسات اليت تضم مسامهة أجنبية (%45) وأن

األساسيني للصناعة التونسية هم فرنسا وإيطاليا متبوعتني سرتاتيجيني والشركاء اإل (،%100)رأمساهلا أجنيب  1088
بكل من أملانيا وبلجيكا، ومن جهة أخرى فإن اإلحصائيات األخرية تبني أبن النسيج الصناعي التونسي مكون 

  2.أبغلبية ساحقة من مؤسسات صغرية ومتوسطة
 تونس املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  نشأةاملراحل التارخيية لأبرز اثنيا. 

املنطلق  هذا الوطين، ومن قتصادياإل النسيج من  95%نسبتها تفوق واملتوسطة املؤسسات الصغرى أنإذ 
  .3التارخيية املراحل من عدد إىل تقسيم التجربة التونسية يف هذا اجملال ميكن

 النشاط كان املرحلة املذكورة بداية حىت أنه يالحظ حيث 1955 و 1930 بني ما ومتتد: األوىل املرحلة-1

 وابلتايل ،اخلام االقتصادية للمواد مصدر البلد جمرد هذا ابعتبار والغذائية املنجمية الصناعة يف منحصرا الصناعي

 بلدان شهدته الذي الصناعي التطور من املنطقة بلدان كافة حرمت ستثمارية اليتاإل السياسة سلسلة يف كحلقة

 جمال الصناعي يف النشاط ازدهر حيث 1930 عام حىت الوضع هذا استمر، هلا التابعة األطراف وحرمت من املركز

 ولكن واجللدية منها النسيجية اخلفيفة األخرى االستهالكية الصناعات أزهرت كما التحويلية، الغذائية الصناعة

 هذا واستمر األخرية، هذه لصناعة مكمال فرعا ابعتبارها قتصاد الفرنسيلإل مطلقة هبش تبعية ظل يف ذلك كل

 اجلزائر والبلدان يف حصل قد كان ملا خالفا وهذا تونس، استقالل بداية 1955 عام هناية التوسع حىت يف النشاط

 وغريها تونس يف البعض جعل معترب، مما صناعي نشاط أي من الفرتة هذه خالل متاما حرمت اليت األخرى املغاربية

 سرتاتيجيةاإل واخلربات املصاحل حترتم تسوية إطار يف أن يتحقق املمكن من كان تونس استقالل" أبن خطأ يعتقد

 كانوا  نالذي الومهي ندماجواإل التبعية دعاة من صريح كاعرتاف وهذا" الغريب والثقافية للمعسكر قتصاديةواإل

                                                             

املتوسطة يف دول املغرب العريب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم حسني حيي، قياس فعالية برامج أتهيل املؤسسات الصغرية و  1
 .41، ص2013االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 

2 Ines Mhedhebi, op-cit, p128. 
على دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، أطروحة قدمت للحصول حالة البلدان املغاربية، الصناعية،  التنمية وسياسات هنية، إسرتاتيجيات بن خمتار 3

 .176، ص2008جامعة منتوري قسنطينة، 



 

210 

 

لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 210
 والمتوسطة

 أية على األكثرية من ةذمنبو  وهم قلة، شاكلتهم على اجلزائر يف حصل ما نفس وهو يتحقق أن دون به حيلمون

 .من جتربتها الثانية املرحلة يف تونس يف اتضح ما وهذا ،حال
وثالثية  1962/1966لقد متيزت هذه املرحلة بوضع وتطبيق خطتني رابعية  :1962/1968 املرحلة الثانية-2

 عتمادااالتكاملي،  الصناعي اإلنتاج على تنويع كالعمل سرتاتيجيةإ ألهداف تطبيقا جاءات حيث ،1965/1968

 لتلك العقالين ستغاللاإل حتقيق وابلتايل ،عمل فرص خلق أجل والبشرية من املادية قتصاديةاإل احمللية املوارد على

 املوارد على اعتمادا التكاملي، الصناعي اجلهوي تنويع اإلنتاج والتوازن الوطنية تلبية احلاجات جانب إىل املوارد

 إىل ،املوارد لتلك العقالين ستغاللاإل حتقيق وابلتايل عمل فرص خلق أجل والبشرية من املادية قتصاديةاإل احمللية

 ،البالد خمتلف أحناء بني االقتصادية الفروق إلزالة الصناعي للنشاط جانب تلبية احلاجات الوطنية والتوازن اجلهوي 
 اخلارج، إىل التبعية قيود 1من حتريره على والعمل ككل، التونسي االقتصاد وهيكلة تنظيم إعادة ذلك تطلب وقد

 إبنشاء وذلك ،جتماعيةاإلو  قتصاديةاإل ضطراابتمن اإل للخروج وحيد كسبيل واعتباره التصنيع مببدأ واألخذ

 العرض وهلذا ،الواردات بدائل سلع وإنتاج احمللية قتصاديةاإل املوارد ندماجية تستخدمإ متكاملة صناعية قاعدة

 وتصفية النفط احلديد كصناعة الصناعي، للنمو أقطاب مبثابة اعتبارها ميكن املختلفة من الصناعات عدد تأقيم

 واجللود النسيج قطاع كما مشلت وغريها، واإلمسنت والسكر والشمندر والورق كاحللفاء كيمياوية وصناعات

 معترب اقتصادي جهاز على احلصول من 1969 حىت عام تونس متكنت لقد، و األخرى الغذائية الصناعات وبعض

 ."قتصادياإل ستقاللاإل معززة بذلك احمللية اإلمكانيات على اعتمادا"

 يف السوق قتصادا األخذ بنظام إىل السبعينات بداية مع تونس عادت لقد :1970/1987الثالثة  املرحلة-3
 التصدير أجل من اإلنتاج ةسرتاتيجيإك الدويل، لتوصيات البنك وفقا خاصة، الصناعية قتصاديةاإل األوضاع معاجلة

إىل  قتصادية،اإل اراتالقر  ملصلحة اإلدارية القرارات من واحلد الناشئة، محاية الصناعات أسلوب عن والتخلي
 أاتح مما واألجنيب حملليالقطاع ا وتشجيع قتصادي،اإل للنشاط املباشرة املمارسة من الدولة خلروج الدعوة جانب

 قوانني وضعت اليت تونس يف ريةحب للعمل املتعددة اجلنسية، الشركات يف ممثلة الغربية الرأمسالية أمام واسعا جماال

 عام مث ، 1972عام وضع الذي اخلاص القطاع تشيع كقانون آنذاك سرتاتيجية اجلديدةاإل هذه لدعم خاصة

 التنمية ر وصندوقستثمااإل كتنمية:  السياق هذا يف خاصة وكاالت أنشئت ، APIالعقارية حيث الوكالة  1974

 املرتتبة النتائج أن إال ،AFI الصادرات وتشجيع واملتوسطة الصغرية الصناعات بتمويل اخلاص الصناعية الالمركزيةو 

 خاصة صاديةقتاإل الوحدات ازدادت حيث األخرى، هي مرضية مل تكن قتصاديةاإل سرتاتيجيةاإل هذه عن

 ضيق على لضرورية للتغلبا واإلجراءات االقتصادي التكامل إمهال مع اخلارج إىل تبعية منها الصناعات التصديرية

 القطاعية االضطراابت جانب إىل كفاية نوعية، تسايرها مل حتققت اليت الكمية النتائج أن كما الوطين، السوق

                .                     املتعاقبة وغريها املالية ختالالتواإل اجلهوية والفوارق
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 األوىل راعي ابلدرجةي ليربالية غري جديدة بسياسة املرحلة هذه جاءت لقد :1995-1987 الرابعة املرحلة -4 

 النامجة اخلارج إىل التبعية نم احلد املتكاملة هتدف للصناعات فيها األولوية تعطي متوازية، اقتصادية تنمية حتقيق

 لعوامل احمللية اجاتواحل اإلمكانيات بنفس هتماماإل دون الصناعات التصديرية على عتماداإل يف املبالغة عن

 .واالستهالك اإلنتاج
 البطالة العمل القتصاص يف الكثافة ذات املشاريع يف ستثماراإل إىل كذلك هنا هتماماإل وجه لذلك

، قتصاديةاإل قراراته اختاذ يف أوسع جماال العام ومنحه القطاع يف الصناعة تقوية إطار النائية، يف املناطق يف خاصة
 ومنها املغاربية البلدانمع  مشرتكة مشاريع إقامة وكذلك خاصة العربية اخلليجية ستثماراتاإل أمام اجملال وفتح

 سيديساقية  يف الديزل حمركات مصنع بدايتها كانت  احلدودية، املناطق يف منها فعلية شراكة دخلت يف اليت اجلزائر

 آاثر أن يف غاردمياو، إىل غري ذلك، إال احلديدية للهياكل ومصنع فراينة، يف األبيض مسنتاإل ومصنع يوسف،

 البلدان اقتصادايت الوضع هذا جعل املغاربية، قتصادايتواإل العاملي قتصاداإل مست اليت قتصاديةاإل األزمة

 أكثر عتماداإل إىل أخرى مرة العودة مما تطلب العاملية قتصاديةاإل األزمة آاثر من أكثر تعاين تونس ومنها املغاربية

 الدويل. النقد لصندوق املالية املساعدة إىل ابللجوء خاصة 1األزمة، تلك من للخروج اخلارج على

 كل فرغم والدويل، احمللي الصعيدين على للغاية قتصادية صعبةإ ظروف ظل يف املرحلة هذه جاءت لقدو

عصفت  اليت قتصاديةاإل التحدايت كافة أمام وصموده التونسي قتصادابإل لت للنهوضذب اليت اجلادة احملاوالت
 غياب ظل السلبية، يف بعض الظواهر من اإلفالت من يتمكن مل ذلك مع فإنه والدولية، اإلقليمية قتصادايتابإل

 من خاصة املمضاة اخلارجية اجلاهزة احللول سراب وراء ذلك عن بدال ومنساقا صناعية، سرتاتيجيةإ ألية شبه كامل

 قتصاديةاإل احلرية مببدأ خذاألك نفسها، تونس قبل لدى من املعروفة العاملي والبنك الدويل النقد صندوق قبل

 ندماجلإل الضرورية الشروط وتوفري واألجنبية، احمللية اخلاصة املبادرة أمام وفتح اجملال اهليكلي للتعديل برانمج وتطبيق

 تونس هبا اليت أخذت اإلجراءات من ذلك غري إىل التصديرية ابلصناعات أكثر هتماماإلو  ،العاملي قتصاديف اإل

 خاصة املغاربية، البلدان معظم من واجهتها كغريها اليت االقتصادية األزمة من للخروج ملساعدهتا أساسي كشرط

 يف الكثافة ذات الصناعية املشاريع لتمويل عظمهام يف توجه كانت اخلارجية اليت املديونية حجم ابرتفاع يتعلق فيما
 يف األجنيب أمام اإلنتاج احمللي لإلنتاج التنافسية القدرة أمام حائال وقفت اليت العالية التكاليف املال، وابلتايل رأس

 املتفاقمة، البطالة مواجهة على القدرة من وابلتايل احلد الصرف، أسعار تدهور جانب إىل والدولية احمللية السوقني

 اإلنتاج ومنو الصناعية ستثماراتاإل يف الواضح التحسني رغم تنمية الصادرات، سرتاتيجيةإل دريع فشل إىل أدى مما

 يف تونس الصناعية املشاريع توطن تركيز إىل آنفا املذكورة اهليكلي التصحيح سرتاتيجيةإ كما أدت الصناعي،

 1962/1969عامي  بني الصناعي يف اجملال معتربة جهودا بذلت قد تونس أن القول ميكن ذلك ومع العاصمة،
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 االقتصادي التكامل ويضمن احمللية حتياجاتلإل صناعي يستجيب بقطاع البالد إلمداد 1980/1986وعامي 

 .1السكان من العظمى للغالبية أفضل مستوى معيشي التونسي، وحيقق

 ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس:اثلثا: 
ن التحدايت بصفة خاصة بوضع أسس سياسة صناعية قائمة على العديد م 1995-1990متيزت الفرتة 

 ومتمحورة حول عنصرين متكاملني مها:
تفاقية العامة ونس يف اإلتإخنراط  ،1989برانمج اخلوصصة  ،1989حترير التجارة اخلارجية االنفتاح والتحرر: -1

 .1995 منظمة التجارة العاملية خنراط يفمنطقة للتبادل احلر واإل إلرساءتفاقية الشراكة إ ،1990للتعريفات والتجارة 
ندوق التطوير والالمركزية ستثمارات، إحداث صيتمثل يف جملة تشجيع اإل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة:-2

ويب، التفكيك التدرجيي حتاد األور اتفاق الشراكة بني تونس واإل، 1995برانمج أتهيل الصناعة ، 1994الصناعية 
هلا أثر على السياسة الصناعية  وميكن تلخيص أهم التواريخ اليت، 2008للمعامل اجلمركية حىت حذفها ابلكامل يف سنة 

 يف تونس فيما يلي:
 وض ابلصناعة.املتعلق ابلصناعات املصدرة وإحداث وكالة النه 1972لسنة  38صدور قانون عدد  :1972-
 دور صندوق النهوض ابلتنمية الصناعية، ص :1978-
 برانمج اإلصالح اهليكلي يف تونس. :1986-
  .حترير التجارة اخلارجية :1989-
 .GATTخنراط تونس يف إ :1990-
  .FOPROMATإحداث صندوق  :1992-
 إرساء صندوق النهوض ابلقدرة التنافسية.، و ستثمارصدور جملة تشجيع اإل :1994-
خنراط تونس يف منظمة التجارة ا، و حتاد األورويباتفاقية الشراكة يف إطار منطقة التبادل اجلر مع اإلإمضاء  :1995-

 العاملية كعضو مؤسس.
 2دخول منطقة التبادل احلر حيز التنفيذ.: 2008-

  ة واملتوسطة يف االقتصاد التونسيمسامهة املؤسسات الصغري  املطلب الثاين:
ياانت وزارة الصناعة صغرية واملتوسطة يف تونس مؤخرا، واعتمادا على بأهم مؤشرات قطاع املؤسسات ال

 .صاد التونسيقت، ميكن تقدمي معطيات فيما خيص مسامهة هذه املؤسسات يف اإللتكنولوجيا التونسيةوا
أشخاص  10تضاعف عدد املؤسسات املشغلة لـ تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس:  أوال:

 5747مجايل إىل ليصل بذلك عددها اإل ،2009 1995أكثر فأكثر ثالثة مرات خالل الفرتة الفاصلة بني سنيت 
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 ،2008مليار دينار سنة  18.7إىل  1995مليار دينار سنة  4.5مؤسسة، كما ارتفعت قيمة الصادرات التونسية من 
مليار دينار  0.58مقابل  ،2008مليار دينار سنة  1.4ستثمارات الصناعية مسجال وكذا تواصل ارتفاع قيمة اإل

 488000إىل  1995منصب شغل سنة  236000ابإلضافة إىل تطور عدد مناصب الشغل من  ،1995سنة 
إىل  1995سنة  1420مع تنامي عدد املؤسسات الصناعية ذات الشراكة العاملية من  ،2009منصب شغل سنة 

مؤسسة ذات مسامهة أوروبية، وكذلك ارتفع عدد املؤسسات املتحصلة على  2146منها  ،2009سنة  2324
 1300 لتبلغ ،2004مؤسسة سنة  630إىل  1995مؤسسات سنة  6شهادة اجلودة طبقا للمواصفات العاملية من 

 2009.1 مؤسسة يف
 إحداث الصناديق خالل من تالستينا إىل الصغري التمويل اتريخ يرجعمنظومة التمويل الصغري يف تونس: اثنيا: 

للتنمية  الدويل الصندوق لمث الدولية املنظمات قبل من تنموية ممولة برامج وضع وعرب التعاونية للقروض احمللية
 ابلتشغيل للنهوض لكوذ للتنمية اجلهوي وضع الربانمج مت 1973 سنة ويف، العاملي الغذاء وبرانمج الفالحية

اجلمعيات  بعض تقام تلتها اليت والسنوات 1979 سنة العيش، ومنذ ظروف وحتسني الصغرى وإحداث املؤسسات
 القروض مكونة ضافةإب الكاف ومنظمة ،جتماعيللتضامن اإل التونسي واالحتاد وأسد أطلس مجعيات مثل التنموية

 سياسة ولتعميم 1999 سنة من بداية املندجمة وذلك للتنمية القريوان مجعية وكذلك التنموية براجمها الصغرية يف

 البنك التونسي إحداث 1997 سنة وقع املوارد، وحمدودة اجملتمع الضعيفة لشرائح ابلنسبة االقتصادي اإلدماج

أو  املهنية أو العلمية ئدالشها على املتحصلني الشبان ابلنسبة للباعثني الصغرية املؤسسة لتمويل وذلك للتضامن
القروض  لنشاط املنظم إصدار القانون مت 1999 سنة وخاللاملهنية،  ختصاصاتاإل بعض يف اخلربة ميلكون الذين

 حول "التمويل دويل قىملت تنظيم بعد ابخلصوص التوجه هذا التنموية، وتدعم اجلمعيات قبل من املسند الصغرية

    عدد املرسوم صدور اإقراره وقع اليت اآلليات بني ومن ،2011 أفريل شهر يف " واآلفاق الواقع بتونس الصغري
 قابلية سماإل يةخف الشركات إىل مرة ألول والذي أعطى الصغرية، القروض نشاط ينظم والذي 2011 لسنة 117

 على اشرتط وكذلك اردين ثالث ماليني األدىن ماهلا رأس يكون أن عليها اشرتط والذي القروض الصغرية إسناد

 .أوىل مرحلة يف ف دينارأل 200 يفوق أو يساوي اعتماد هلا يكون أن الصغرى املسندة للقروض التنموية اجلمعيات
 توفريه الواجب عتماداإل من ظاحل وقع فقد ضعف اإلمكانيات تشكو اليت تونس يف اجلمعيات خلصوصية ونظرا

 جويلية 24 بتاريخ 2014  لسنة 46 عدد القانون مبقتضى وذلك يناردلف أ 50 إىل يناردلف أ 200 كضمان من

 العمل من اليت متكنها واإلمكانيات احلجم إلكساهبا القطاع يف حاليا اجلمعيات املتدخلة هيكلة إعادة مث  2014

 أو شكل مجعيايت يف صغري متويل مؤسسة يف نشاطها تفريع أو فيما بينها اجلمعيات ندماجإ خالل من جناعة أبكثر

  2.الصغري التمويل مؤسسات يف الداخلية والرقابة تنظيم احلوكمة مع حتادات،اإل تكوين أو سماإل خفية شركة
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 امتيازات الباعثني على احلصول هلا املخول األنشطة نفس تنتفعواملتوسطة:  الصغرى املؤسسات مشاريعا: اثلث

خالفا  لكن، واملتوسطة الصغرى املؤسسات تشجيع إطار الصناعية يف والالمركزية التطوير صندوق بتدخل اجلدد
 الصغرى للمؤسسات ميكن إحداث، مشاريع إطار إجناز يف إال املالية ابإلمتيازات يتمتعون ال الذين اجلدد للباعثني

 اإلستثمار يتعدى أال على التوسعة، يف مشاريع وأيضا اإلحداث مشاريع يف مسامهة أو ابعتماد تنتفع واملتوسطة أن

 هلا سبق اليت املؤسسات مشاريع التوسعة وتشمل، دينار ماليني عشرة الصافية الثابتة ابحتساب األصول يلامجاإل

  1.اجلدد الباعثني تشجيع إطار يف أو اعتماد مبسامهة انتفعت أن

حل إلشكال التمويل ": FONPRAM"الصندوق الوطين للنهوض ابلصناعات التقليدية واحلرف الصغرى -1
  76 عدد القانون مبوجب الصغرى التقليدية واحلرف ابلصناعات للنهوض الوطين الصندوق إحداث متالذايت: 

 املستقل النهوض ابلعمل هبدف إرساؤها مت اليت اآلليات إحدى ميثل الذي 1981 وتأ9  يف املؤرخ 1981 لسنة

 يف صغرى مؤسسات توسيع أو بعث على والتشجيع للحساب اخلاص نتصاباإل على الشبان الباعثني ومساعدة
الفالحية،  أو التجارية الصبغة األنشطة ذات ابستثناء ،الصغرى واحلرف التقليدية والصناعات جماالت اخلدمات

 املالية وزارة بني أبرمت تفاقيةإ مبوجب مالية إىل مؤسسات موارده يف التصرف عهد الصندوق، تدخل تسيري وحلسن

 مائة مببلغ الصندوق من قبل املمولة املشاريع كلفةت سقف حدد وقد، أخرى جهة من البنوك وعدد من جهة من

 .2الذاتية األموال ابعتبار دينار ألف

 لألمم مناءاإل لربانمج املنفذة لوكالةا ابعتبارها املناولة جتربة طالقإ على املنظمة تعملاملناولة:  وجتربة اليونيدو-2

 النامية، الدول مبختلف ةاملناول مراكز نشاءإ برانمج بوضع قامت مثة ومن التمويل، جانب يتوىل املتحدة، والذي

 خمتلف بني تصالاإل سهلي التقنية للمعلومات نظام بناء ىلإ هتدفو  انتقالية، مبرحلة قتصادهاإ اليت مير وتلك

                         املؤسسات االقتصادية.                                                         
أمهية متزايدة للمسائل اجملتمعية يف إطار تويل تونس جتماعية والتنمية املستدامة يف تونس: سياق املسؤولية اإل-3 

سياستها التنموية منذ هناية سنوات التسعينات من القرن املاضي، والتزمت مبراجعة التشريعات اجملتمعية والبيئية حسب 
ن املعايري الدولية، وهناك خمتلف الربامج واملبادرات اليت مت تبنيها من أجل أتهيل املؤسسات التونسية ودعمها لتتمك

عتبار تطور لتزام اجملتمعي، جيب األخذ يف اإلفيما خيص اإلو  3من مواجهة البيئة املعوملة املتميزة بكثافة تنافسية كبرية،
األحداث ذات الصلة على وجه اخلصوص مع أصحاب املصلحة، األمر الذي يسهل على املؤسسة الصغرية واملتوسطة 

 4لتزام جتاه أصحاب املصلحة.كيفية التعامل واإل
 

                                                             

 .13كالة النهوض ابلصناعة والتجديد، نفس املرجع، صو  1
 .17، صنفسه املرجع 2

3 Ines Mhedhebi, op-cit, p129. 
4 Ibid, p149. 
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 ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونسواقع امل :ثالثاملطلب ال
اوالتية والشراكة، وترقية املق اقتصادها،إتونس والتنمية املستدامة فيها، ال ميكن حتقيقها إال من خالل إنعاش

 وبراجمها.ياراهتا من خالل ميثاقها وخ ،« CONECT »وهي املقاربة اليت كرستها منظمة أرابب العمل الفتية 
جتاه، ومتحورت خصوصا حول حتسني مناخ قد تضاعفت يف هذا اإل « CONECT »فمبادرات وأنشطة 
قتصاد املوازي واجلرمية سرتاتيجية، التنافسية، التوريد، حماربة املنافسة غي القانونية، اإلاألعمال، اإلصالحات اإل

ين، تشجيع روح املبادرة، تطوير ثقافة املؤسسة، اإلنتاجية، املنظمة، التمويل، الالمركزية، حتسني أداء اإلدارة، التكو 
الشراكة وتدويل املؤسسة التونسية، ومع مبادرة التقييم هذه للدولة فيما خيص صحة املؤسسة التونسية من خالل 

ها قاموا إبطالق وسيلة جديدة قوية ومفيدة، ؤ وشركا « CONECT »حتقيقات ومؤشرات علمية واضحة ودقيقة، 
قتصادي، وانطالقا من هنا، السلطات املعنية، رؤساء املؤسسات، اخلرباء، األوساط ملتدخلني يف امليدان اإللكل ا

املالية، منظمات الدعم والتأطري، أصبح حتت تصرفهم مقياس يسمى "مقياس صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 1.املستقبل وسطة من أجل تقييم أنشطتها وتوقعالتونسية"، فهذا املقياس ميثل كذلك مرآة للمؤسسات الصغرية واملت

توفرة تعد سطحية عامل، لكن املعلومات امل 250إىل  6مؤسسة توظف من  19000فيما أنه قد مت إحصاء 
 فيما يتعلق بكل من أسواقها األساسية، أداءها، اهتماماهتا وحالتها الصحية.

  يف تونس: واملتوسطةلصحة املؤسسات الصغرية  « MIQYES »مقياس أوال: تقدمي 
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، قد مت إنشاؤه بفضل إرادة املبادرين به من أجل تسليط الضوء على واقع وآفاق ا

 اليت تعد حجر الزاوية يف االقتصاد التونسي.
صغرية ومتوسطة، مقياس صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  540وانطالقا من حتقيق حول عينة تضم 

ألمور اليت ال مفر منها، فيما يتعلق ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما األداء والتحدايت، فأي مؤسسة يتطرق ل
هل  ؟2016صغرية ومتوسطة يتم احلديث عنها؟ ما هو احلدس الذي تتمتع به املؤسسة الصغرية واملتوسطة سنة 

ب التسليم ابلعديد من احلقائق املرتاكبة حسب يوجد واقع خاص مبجمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة التونسية أو جي
من  2017األسواق املستهدفة، حجم املؤسسات ومنطقة تواجدها؟ وهل تسلحت املؤسسة الصغرية واملتوسطة سنة 

أجل التكيف مع بيئتها؟ وما هي التحدايت اليت تكون أكثر إعاقة هلا؟  وما هو شكل املؤسسة الصغرية واملتوسطة 
وهل  ؟2016تلك األكثر خسارة؟ وهل رحبت املؤسسة الصغرية واملتوسطة فيما خيص التنافسية سنة األكثر رحبية؟ و 

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت  %39.3مناخ األعمال يساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو يعيقها؟ و
 2017وما أتثري ذلك على إدراك املسريين بتوقع املستقبل سنيت  ،2016استطالعها فقدت زبوان على األقل سنة 

ابملنافسة غري  2017من مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيسون أهنم مهددون سنة  %68و  ؟2018و 
من املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقط قامت بوضع آلية ملعرفة احلصة السوقية؟ وهل  %17الرمسية، ابإلضافة إىل أن 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p2. 
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راضية بذلك؟ كما أن التساؤالت حول الواقع امللموس ملقياس صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يضع بني  هي
 أعيننا كل هذه املعرفة للقراءة والتحليل والعمل.

املستشار اليومي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس، على  ،HLB GSAudit&Advisoryومكتب 
من أجل وضع املؤسسة الصغرية واملتوسطة، تنافسيتها وبقائها  CONECTوعي اتم هبذه التحدايت، وهو يشرتك مع 

  1جتماعية يف تونس.قتصادية واإليف مركز األولوايت اإل

 :2017واملتوسطة يف تونس نتائج مقياس صحة املؤسسات الصغرية اإلعداد لاثنيا: 

حتتاج تونس أكثر من أي وقت مضى ملسامهة اجلميع، كما أن مسامهة املؤسسات السياق واهلدف العام: -1
الصغرية واملتوسطة يف خلق الثروة ومناصب الشغل ال حتتاج إىل برهان، وهي كذلك تعكس التزام وشجاعة املقاولني 

قتصادية لإلنتاجية والتنافسية، ويف هذا الصدد ويف إطار سعيها للمسامهة يف التنمية اإلومنسقيهم يوميا يف بيئة معادية 
كمدافع على مصاحل املؤسسات، تسعى للمتابعة عن طريق مقياس   ،CONECTجتماعية املنصفة واملسؤولة، واإل

 2لصحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 وثيقة تقدميية للتحقيق:-2

 ملتوسطة يف تونسوثيقة تقدميية للتحقيق ملقياس صحة املؤسسات الصغرية وا (:36)اجلدول رقم 
طريقة كمية تعتمد على 

 إدارة استبيان مهيكل
طريقة إدارة 

االستبيان متت 
 عرب اهلاتف

ا ابحلصص، فاحلصص طريقة اختيار العينة: طريقة ال تعتمد على االحتمال وإمن
ليت تتواجد فيها، اسة، والوالية يتم اختيارها وفق قطاع النشاط، حجم املؤس

ملدونة الوطنية اومت حتضري العينة ابالعتماد على املعلومات األخرية يف 
 للمؤسسات التونسية

متخذو القرار يف املؤسسة 
)املديرون العامون، 

 املسريون، ...(

حجم العينة هو 
 مؤسسة 540

فرتة إجراء التحقيق هي من 
فيفري  17إىل  27/01/2017

2017. 

ت التغطية اجلغرافية هو يف الوالاي
 24التونسية الـ

  Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p2  املصدر:
 :ميكن وصفها من خالل اجلدول املوايل تصال هبا:طبيعة املؤسسات اليت مت اإل-3
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p3. 
2 Ibid, p8. 
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 صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس حتقيق مقياس تصال هبا يف(: املؤسسات اليت مت اإل37اجلدول رقم )
منط املؤسسة حسب احلجم "عدد   منط املؤسسة حسب قطاع النشاط

 العمال"
 متوسط عدد املستخدمني 

قطاع 
 النشاط

احلصص 
 احملصلة

احلصص 
 النظرية

احلصص  العمال 
 احملصلة

احلصص 
 النظرية

متوسط عدد  قطاع النشاط 
 العمال

 36.6 الصناعة  %37.0 %34.6 9إىل  6  %49.1 %50.4 الصناعة
 24.2 اخلدمات  %29.4 %27.3 19إىل 10  %27.0 %28.5 اخلدمات
  20  %21.3 %18.5 التجارة

 49إىل 
 17.9 التجارة  18.3% 19.8%

إىل  50  %2.6 %2.6 الزراعة
99 

متوسط عدد لعمال   8.3% 9.4%
 لكل القطاعات

29.5 

إىل  100    
199 

4.6% 4.9%    

إىل  200    
250 

2.0% 4.2%    

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p9  املصدر:
 وذلك كما يف اجلدول اآليت: :طبيعة املستجوبني-4

 صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس حتقيق مقياس يف طبيعة املستجوبني(: 38اجلدول رقم )
 طبيعة املستجوبني

 
 النسبة املئوية

 %77 املدير العام، املسري )املسؤول األول(
 %7.6 انئب املدير العام )املسؤول الثاين(

 %12.6 مدير املصاحل اإلدارية واملالية
 %2.8 مسؤول إداري، أو مسؤول املوارد البشرية أو الشؤون القانونية

   Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p9  املصدر:
 كما يف الشكل املوايل:  وذلك التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت استطالعها:-5
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صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  حتقيق مقياس يف التوزيع اجلغرايف للمؤسسات اليت مت استطالعها(: 24ل رقم )الشك
 تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p9  املصدر:

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف معطيات إحصائية حول املؤسسات اليت مت استطالعها(: 39ل رقم )اجلدو 
  واملتوسطة يف تونس

  عمر املؤسسة  ابلدينار التونسي رأس املال االجتماعي   عدد املشرتكني
 15.8 الوسط احلسايب  3740827.7 الوسط احلسايب  3.1 الوسط احلسايب

 12 الوسيط  000 100 الوسيط  2 الوسيط
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p9  املصدر:

 ذلك كما يف الشكل املوايل:و  لشكل القانوين للمؤسسات:ا-6
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ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اصحة  حتقيق مقياس يف الشكل القانوين للمؤسسات اليت مت استطالعها(: 25رقم ) الشكل
  يف تونس

 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p9  املصدر:

 :2017نتائج التحقيق لسنة اثلثا: 
 تلخيص ذلك يف:ميكن  الصورة النمطية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التونسية:-1
 ؟2016ما هو السوق الذي عملت فيه أكثر سنة -

  صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس حتقيق مقياس يف السوق للمؤسسات اليت مت استطالعها(: 26رقم ) الشكل
 

 السوق اخلارجي 

 السوق التونسي

 
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p11  املصدر:

 من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل أساسا من أجل التصدير. 28.9%
 ؟2015مقارنة بسنة  2016كيف تطور رقم أعمالك سنة -
 
 
 
 
 
 

 شركة ذات مسؤولية حمدودة

 مؤسسة فردية

 

 anonyme شركة احملاصة

 

 ذات مسؤولية حمدودةشركة ذات شخص وحيد 
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ة املؤسسات الصغرية صح حتقيق مقياس يف تطور رقم األعمال للمؤسسات اليت مت استطالعها(: 27رقم ) الشكل
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p11  املصدر:
 .2016تطور متدبدب لرقم األعمال سنة 

 هل لديك مسؤول جتاري يعمل بتوقيت كامل )ما عدا رئيس املؤسسة(؟ -
صحة  حتقيق مقياس يف نسبة العمل بدوام كامل للمسؤول التجاري يف املؤسسات اليت مت استطالعها(: 28رقم ) الشكل

   املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس
 
 

 
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p11  املصدر:
 1املسري هو املسؤول األساسي عن التجارة يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة.

 من يسري املوارد البشرية؟-

 
 
 

 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p11. 

 ارتفع         تحكم فيه                 م        تراجع                       ال أدري                     رفض                             

  %47.2نعم 
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صحة املؤسسات الصغرية  قياسمحتقيق  يف تسيري املوارد البشرية يف املؤسسات اليت مت استطالعها (:29رقم ) الشكل
   واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p12  املصدر:

 .2016من املستخدمني سنة  2.3املؤسسة الصغرية واملتوسطة قامت بتوظيف 
 من يسري املالية؟-

 مسؤويل املؤسسات يقضون أكثر من ساعة أسبوعيا مع البنكيني.
 وميكن تلخيصها من خالل:حتدايت املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -2
 وضعت طريقة ملعرفة حصتك السوقية؟هل -

صحة املؤسسات  حتقيق مقياس يف طريقة معرفة احلصة السوقية يف املؤسسات اليت مت استطالعها (:30رقم ) الشكل
   الصغرية واملتوسطة يف تونس

 نعم   
 ال    
 رفض  

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p12  املصدر:

 املؤسسة الصغرية واملتوسطة ال تعرف حصتها السوقية.
 إذا كنت راضي حاليا ابلنتائج املتحصل عليها من خالل استخدام هذه الطريقة.-

صحة  حتقيق مقياس يف مدى الرضا بطريقة معرفة احلصة السوقية يف املؤسسات اليت مت استطالعها (:31رقم ) الشكل
   املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس

 راضي         
 غري راضي 

 ال أدري     
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p12  املصدر:

 املسؤول األول
 مسؤول املوارد البشرية

 موظف آخر
 مستشار خارجي

 أحد أفراد العائلة/ صديق/ شريك
 رفض
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 222
 والمتوسطة

 1؟2016هل رفضت عقد )سوق( بسبب نقص املردودية سنة -
 لك اليت بسبب نقص القدرة.مرة بسبب نقص الرحبية مقارنة بت 1.5املؤسسة الصغرية واملتوسطة ترفض عقود بـ 

 ؟2016ما هي أسباب ذهاب زبون مهم )بشكل إرادي( سنة -
صحة املؤسسات  قيق مقياسحت يف أسباب ذهاب الزبون بشكل إرادي املؤسسات اليت مت استطالعها (:32رقم ) الشكل

 2016سنة  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p13  املصدر:

 ؟2016ما هو سبب التوقف )بشكل إرادي( الرئيسي سنة -
صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف أسباب التوقف بشكل إرادي املؤسسات اليت مت استطالعها (:33رقم ) الشكل

 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p13  املصدر:

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p12. 

 نقص التنافسية السعرية
 صعوابت مالية للزبون
 اخنفاض طلب الزبون

 مشاكل يف اللوجستيك )اخلارجي(
 الوضع العام ومشكل األمن

 النوعية
 متطلبات جديدة للزبون

 منافسة غري رمسية
 املنافسة

 مشاكل مالية داخلية
 عدم احرتام اآلجال

 ال أدري
 رفض
 أخرى

 وسيلة العمل واملواد األولية
 غياب طلبات الزابئن

 اضطراابت خارجية
 صراع اجتماعي/ إضراب

 التمويلمشكل يف 
 إجراءات إدارية

 غياابت غري مربرة
 رفض
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 223
 والمتوسطة

 ؟2016هل قمت ابستغالل قروض التسيري سنة -

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف استغالل قروض التسيري للمؤسسات اليت مت استطالعها (:34رقم ) الشكل
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p13  املصدر:
 فقط من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلجأ إىل قروض التسيري. 38.5%

 الطلبات املودعة؟ وكم هو عدد الطلبات املقبولة؟مت إيداع الطلبات، فما هو عدد إذا كانت -
صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف طلبات التمويل التسيري للمؤسسات اليت مت استطالعها (:40رقم ) اجلدول

  واملتوسطة يف تونس
 نسبة القبول متوسط عدد الطلبات املقبولة متوسط عدد الطلبات املودعة رمسيا منط التمويل

 %45 0.9 2 قرض استثماري/تنموي

 %68 1.3 1.9 قرض استغالل/ قرض تسيري

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p13  املصدر:
 .2016من املؤسسات الصغرية واملتوسطة قدمت طلبات االستفادة من القروض سنة  33.9%
 من طلبات القروض الصناعية مت رفضها. 65.7%

35.6%  56%  70% 
طلبات قروض االستثمار 

طرف املودعة من 
املؤسسات اليت تعاين من 

ومت  2015العجز سنة 
 .2016قبوهلا سنة 

طلبات قروض االستثمار  
املودعة من طرف 

املؤسسات الراحبة سنة 
ومت قبوهلا سنة  2015

2016. 

من  %70ارتفعت النسبة إىل  
طرف املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة اليت زادت من 

أو  2016أرابحها سنة 
ة حافظت على نفس القيم

 .2015ابملقارنة مع سنة 
 1ألن املرتشحني ال يلبون الشروط املطلوبة للمنصب؟ ،2016هل ألغيت أو أجلت عمليات توظيف سنة -
 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, pp13-14. 

نعم 
38.5%  

 جتارة
 صناعة 

 خدمات
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 224
 والمتوسطة

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف وصف لعمليات التوظيف يف املؤسسات اليت مت استطالعها (:35رقم ) لالشك
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 

 
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p15  املصدر:
بسبب عدم التطابق مع  2016من املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل تقم بعمليات توظيف سنة  %31.1إذن 

 الشروط املطلوبة.
 أرابح حماسبية؟ 2015هل نتج عن حصيلة سنة -

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف حصيلة األرابح احملاسبية للمؤسسات اليت مت استطالعها (:36رقم ) لالشك
 2015سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p15  املصدر:

 .2015من املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل حتصل على أرابح سنة  29.7%
 أرابح حماسبية؟ 2016هل نتج عن حصيلة سنة -

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف حصيلة األرابح احملاسبية املؤسسات اليت مت استطالعها (:37رقم ) الشكل
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p15  املصدر:

 

 

 

  %31.1نعم 

 رفض
 ال أدري

 ال 
 نعم

 رفض
 ال أدري

 ال 
 نعم

 صناعة
 خدمات 

 جتارة



 

225 

 

لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 225
 والمتوسطة

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف املناطق اليت توفر بيئة مالئمة للمؤسسات اليت مت استطالعها (:38) الشكل رقم
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p15  املصدر:

الساحل يوفر بيئة اقتصادية أكثر مالئمة لبقاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابملقارنة مع املناطق  27.7%
 1الداخلية واجلنوبية.

 وميكن تلخيصه من خالل:أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -3
 ؟2016هل قمت إبطالق منتج/ خدمة جديدة سنة -

صحة املؤسسات  حتقيق مقياس يف املؤسسات اليت هلا منتج/ خدمة جديدة من اليت مت استطالعها (:39)شكل رقم ال
 2016سنة  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p16  املصدر:

 ؟2017هل ختطط إلطالق منتج/ خدمة جديدة سنة -
صحة املؤسسات  حتقيق مقياس يف املؤسسات اليت ختطط ملنتج/ خدمة جديدة من اليت مت استطالعها (:40)شكل رقم ال

 2017سنة  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p16  املصدر:

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p15. 

 صفاقس
 الشمال الشرقي
 تونس العاصمة
 الوسط الشرقي
 الشمال الغريب

 الوسط الغريب 
 اجلنوب

 نعم
 ال

 نعم
 ال

 ال أدري
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 226
 والمتوسطة

 .2016استعداد جيد لإلبداع وتكييف املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
 ؟2016هل حصلت على زابئن جدد سنة -

صحة املؤسسات  يق مقياسحتق يف إجاابت املؤسسات حول الزابئن اجلدد من اليت مت استطالعها (:41)شكل رقم ال
 2016سنة  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p16  املصدر:

 2016.1 من املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل حتصل على زابئن جدد سنة  40.2%
من خالل وبرجمة سلم اجتماعات مع األفراد؟ وما هو عدد  2016هل قمت بتقييم املستخدمني سنة -

 العمال الذين مت تقييمهم؟
 حتقيق مقياس يف املستخدمون الذين مت تقييمهم ابالجتماعات الفردية يف املؤسسات اليت مت استطالعها (:41)اجلدول رقم 

 2016سنة  صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس
 نسبة األفراد الذين مت تقييمهم اعات الفرديةمتوسط عدد املستخدمني الذين مت تقييمهم من خالل االجتم

10.2 34.2% 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p17  املصدر:

 قد شرعت يف تقييم جزء من مستخدميها.من املؤسسات الصغرية واملتوسطة   65.7%
املستخدمون الذين مت تقييمهم ابالجتماعات الفردية حسب القطاعات يف املؤسسات اليت مت  (:42)شكل رقم ال

 2016سنة  صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس حتقيق مقياس يف استطالعها

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p17  املصدر:

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p16. 

 ال ال أدري/ رفض نعم

 6-9 
10-19 

20-99 
100-250 

  خدمات
 صناعة

 ارةجت 
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 227
 والمتوسطة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف قطاع اخلدمات قامت بتقييم مستخدميها عن طريق القيام من  57%
 2016.1ابجتماعات مع األفراد سنة 

 ميكن وصفها من خالل: املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبيئة األعمال:-4
 ة غري الرمسية؟إذا كانت املؤسسة تعمل أكثر يف السوق التونسية، فهل أنت تتعرض للمنافس-

صحة  حتقيق مقياس يف ستطالعهاااملؤسسات اليت ميكن أن تتعرض للمنافسة غري الرمسية من اليت مت  (:43)الشكل رقم 
 2016سنة  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 نعمال          ال أدري       

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p18  املصدر:

مات، تتعرض للمنافسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف قطاع اخلدلدى  %80يف صفاقس و  76.9%
 من القطاع املوازي. 

صحة املؤسسات  قيق مقياسحت يف مدى أتثري الوضع يف ليبيا على املؤسسات اليت مت استطالعها (:44)الشكل رقم 
 2016سنة  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 وي     ق                   ال أتثري                     ضعيف                       متوسط              

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p18  املصدر:

 .2016أتثري معترب للوضع يف ليبيا على املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
 ألسباب الرئيسية للتغيب لديك؟ ما هي ا-
 
 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p17. 



 

228 

 

لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 228
 والمتوسطة

صحة املؤسسات الصغرية  حتقيق مقياس يف أسباب التغيب لدى املؤسسات اليت مت استطالعها (:45)الشكل رقم 
 2016سنة  واملتوسطة يف تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p18  املصدر:

 1يوجد أتثري سليب كبري للبيئة الصحية واالجتماعية على انضباط العمال يف العمل.
 ما هي العراقيل اإلدارية اليت واجهتها؟-

صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  حتقيق مقياس يف العراقيل اليت املؤسسات اليت مت استطالعها (:46)الشكل رقم 
 2016سنة  تونس

 
 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p19  املصدر:

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه عراقيل إدارية مع اإلدارة اجلبائية واجلمارك. من  41%
 مشرواب؟هل تظن أن املقاولني إبمكاهنم العمل بشكل مالئم من دون أن يكونوا ملزمني أبن يقدموا لك -

(: إمكانية حدوث الرشوة لدى املؤسسات اليت مت استطالعها يف حتقيق مقياس صحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 47الشكل رقم )
  يف تونس

 
 رفض                     ال أدري                        ال                          نعم                 

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p19  املصدر:

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p18. 

 عطلة مرضية
 مشاكل عائلية

 نقض احلافز/ املسؤولية
 النقل العمومي

 التأخر
 ال يوجد تغيب
 أسباب أخرى 

 رفض

 اإلدارة اجلبائية
 اجلمارك

 االجتماعيالصندوق الوطين للضمان 
 الرتاخيص

 ، الالمباالة(مشاكل اإلدارة التونسية )البريوقراطية، كثرة الواثئق
 أسباب أخرى 
 ال توجد عوائق

 رفض
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لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 229
 والمتوسطة

 1املؤسسات ال يظنون أهنم قادرين على العمل وحتقيق األرابح دون اللجوء للرشوة.من مسريي  50%
 ميكن تلخيص ذلك كما أييت:الثقة يف املستقبل: -5
 هل أنت متفائل أو متشائم؟ابلنسبة للسنة املقبلة، وفيما خيص مؤسستك، -

صحة املؤسسات  حتقيق مقياس يف مدى التفاؤل ابملستقبل لدى مسريي املؤسسات اليت مت استطالعها (:48)الشكل رقم 
  الصغرية واملتوسطة يف تونس

 
 تفائلم                     ال أدري                                 متشائم                            

 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, MIQYIES 2017, Tunisie, p19  املصدر:

 2أغلب املسريين متفائلون بشأن مستقبل مؤسساهتم. 50%
من خالل تقرير مقياس  :MIQYIES  2017  حتليل أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني وفق تقريراثلثا: 

 ميكن حتليل أصحاب املصلحة كما يلي: ،الصغرية واملتوسطة يف تونسصحة املؤسسات 
 أصحاب املصلحة الداخليني: -1
و املؤسسات الصغرية أنه يف الغالب يقوم مسري  وحمتوى عبارات االستبيان يتبني( 38)من خالل اجلدول رقم -

اصب اليت يشغلوهنا نظرا المتالكهم واملتوسطة ابإلجابة على االستبيان مما يبني أن هؤالء املسريين مؤهلون لتويل املن
 ة الرد على االستبيان.املعلومات األساسية حول مؤسساهتم، وأحياان توىل نواهبم أو مسؤويل املصاحل املعني

يتبني أن العمال ( 35)نسبة للعمال، فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس ومن خالل الشكل رقم ابل-
دول رقم ومن خالل اجل خيضعون لشروط وضرورة وجود املؤهالت املطلوبة يف خمتلف القطاعات حىت يتم توظيفهم،

أن املؤسسات  (45)قم  من الشكل ر يتبني أهنم خيضعون لعملية التقييم عن طريق االجتماعات، كما يتبني (41)
 الصغرية واملتوسطة هتتم مبعرفة أسباب التغيب لدى العمال.

 أصحاب املصلحة اخلارجيني:-2
ستهدف السوق التونسي تيتبني أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  (26)ابلنسبة للزابئن ومن خالل الشكل رقم -

أهم أسباب فقدان  (32) أكثر من السوق اخلارجي، فزابئنها أساسا يتواجدون يف الداخل، ويتبني من الشكل رقم
 مدى حصول هذه املؤسسات على زابئن جدد. (41)بعض الزابئن، كما يتبني من الشكل رقم 

                                                             

1 Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, op-cit, p19. 
2 Ibid, p20. 
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يتبني أن بعض املؤسسات الصغرية  (40) والشكل رقم (39) من خالل الشكل رقمف ،ابلنسبة للمنافسني-
يبني مدى  (43)الشكل رقم كما أن واملتوسطة قد أطلقت أو تسعى إلطالق منتجات أو خدمات جديدة،  

 تعرض هذه املؤسسات للمنافسة غري الرمسية.
ات لقروض التسيري كما يبني مدى استغالل هذه املؤسس (34)ابلنسبة للبنوك واملؤسسات املالية يبني اجلدول رقم -

 يبني طلبات القروض املودعة ومعاجلتها. (40)اجلدول رقم 
 مل هذه املؤسسات.يبني املناطق اليت تتواجد فيها بيئة مالئمة لع (38)ابلنسبة للبيئة، فالشكل رقم -
ت من عراقيل جبائية وبريوقراطية اجهها هذه املؤسسايبني خمتلف العراقيل اليت تو  (46)ابلنسبة للدولة، فالشكل رقم -

 وغريها.
 سطة التونسية: عناقيد الصناعة وسيلة لدعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتو رابعاملطلب ال

أهنا  ذلك ة واملتوسطة،دامة نشاط املؤسسات الصغري استتعد عناقيد الصناعات فعالة فيما يتعلق بتطوير و 
لصغرية واملتوسطة يف عدد اقليم الذي تتواجد فيه، وتسهل التكافل والشراكة بني املؤسسات تساهم يف جاذبية اإل

 من اجملاالت كاإلبداع.
جتمعات ملؤسسات  عدة لىع تونس حتتوي"اهلالل:  وقصر اجلم منطقيت يف احمللية االنتاج وأنظمة تونس أوال:

 غري تعاون عالقات أيضا وتربطها األحيان، من كثري يف مشرتكة أنشطة ومتارس غالبا تتجمع متمركزة، صغرية

 األغذية صناعة أللبسة،ا صناعة زيت الزيتون، السيارات، صناعة غيار قطع قطاعات: اإللكرتونيك، وختص رمسية،

 هذهو  التصديرية، تحتادااإل هو بتونس املؤسسات السائد لتجمعات الرمسي الشكلو  احلرف؛ من وغريها والنسج

 تتجمع أن ملؤسساهتا ميكن إذ التصدير، حتاداتإ برانجمها لتعزيز خالل من اليونيدو منظمة رافقتها اليت األخرية

 . دولية أسواق خرتاقإو  جديدة ستغالل فرصإ حنو تسعى صغرية حتاداتإشكل  يف رمسيا
 برانمج إطار يف 2000 سنة كان تونس به قامت تصدير حتادإ شكل يف مؤسسات جتمع لتطوير جتربة أول

 اإليطالية، اخلارجية الشؤون وزارةل اإلمنائي التعاون مديرية طرف من واملمول والتسويقية، الرتوجيية التقنية املساعدة

، االحتاد أعضاء تكوين ،طاعاتالق خمتلف يف حتاداتإ إنشاء دعم :بـ الربانمج أنشطة وتتّعلق اليونيدو، من ومبرافقة
 .الدولية تجاربال مع مبقارنتها تنافسيتها تقييم التصدير؛ وأخريا حتاداتإل التشريعي اإلطار ترقيةو 

 املال ورأس عددال حيث من شرط هناك فليس بتونس، األخرية هلذه حمدد قانوين يوجد شكل ال أنه غري

حتياجات ا مع وتكييفه قانونيا شكال 2001 عام تونس اعتمدت ولذلك مؤسسات صغرية، حتادإ إلنشاء
 مقر يف) واحدة وقوف طةحم (ـب يسمى ما إبنشاء التونسية احلكومة قامت فقد أيضا لإلشارة"و التصدير، الحتادات

 واجلهات األعمال، مشاريع امةإبق املتعلقة اإلدارية اخلدمات مجيع تقدمي احملطة هذه يف ويتم تشجيع الصناعة، هيئة

 الضرائب ومصلحة البلدايتو  الرمسية واجلريدة املركزي والبنك تشمل: اجلمارك احملطة هذه يف خدماهتا تقدم اليت

 تلك من أكثر حوافز من التصدير حتاداتإ استفادة تعزيز على التونسية احلكومة وغريها، كما عملت البيئة وسلطة

 FOBROHOCالزيتون  زيت صناعة أنشطة ترقية من صندوق االستفادة أمهها للمصدرين الفرديني، ومن املمنوحة
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 دعم مبالغ تقدمي عن فضال% 70 بنسبة تغطية من األخرية هذه تستفيد حيث املنتج، هلذا املصدرةحتادات لإل

حملية  إنتاج أنظمة تشكيل تستطيع واليت اإليطالية، ابملناطق الشبيهة املؤسسات جتمعات أشهر بني أخرى، ومن
 .اهلالل وقصر اجلم منطقة جتمعي جند مبناطقها،

 من اجللود قطاع يف حملي نتاجإ نظام اكتشاف مت دلقاجلم:  منطقة يف اجللود لصناعة احمللي نتاجاإل نظام: اثنيا

 يف اجلم منطقة يف يقع نتاجياإل النظام هذاو  Hsaini 1998و  Fergueneمن  كل هبا قام حديثة دراسة خالل
 اجللدية، السلع نتاجإ يف متخصصة نتاجإ وحدة 150حوايل  من النظام هذا ويتكون لتونس، الشرقي الشمال

 وجد أين اجللدي، لإلنتاج كربى مؤسسة غلق أن مت بعد السبعينات هناية إىل نتاجياإل النظام هذا تكوين ويرجع

 السلع نتاجإ ىلإ حتولت مث األحذية، تصنع 1البداية يف كانت صغرية، ورشات فتح على جمربين أنفسهم العمال

 ومتوسطة صغرية مؤسسات كما يلي:   "اجلم" منطقة يف النظام هلذا الرئيسية اخلصائص وصف اجللدية، وميكن

  وعديدة؛ مكثفة منتوجات نتاجإ أجل من بسيطة تكنولوجياو  عامال؛ 50 من أقل تشغل مؤسسات وهي ة،يدعد

 آلة على العمليات من يدالعيد وتطبيق لفهم مستعدة ،)منها خصوصا النسوية( املهارات ومتعددة شابة عاملة يدو 

 .واحدة

 صغري فالسوق للغاية، قاسية بيئية ظروف نتاج هو الوظائف متعددة عاملة وقوة مرنة، تكنولوجيا وجود إن

 فهتني منه، بد ال أمرا اذإ املرونة فتصبح متغري، لطلب ابستمرار منتجاهتا تكييف على املؤسسات رغمي مستقر، وغري
 يف العاملة املؤسسات من اعأنو  ثالثة هناك فإن لإلشارةاإلنتاجية، و  الكفاءة من للمزيد مصدرا تشكالن اخلاصيتني

 اجملموعة: هذه

 احملليني والعمالء والزابئن ابملوردين ترتبط ،)وحدة 20 حنو( نتاجاإل وحدات من األقلية الرمسية: ومتثل املؤسسات

 العريب؛ املغرب ودول أورواب، يف خاصة الدوليني،

 ويعمل ،)وحدة 150 نم ما يقرب( نتاجياإل النظام هذا يف املؤسسات غالبية متثل الرمسية: غري العمل ورشات-

 وتباع حملية، مبواد خام تجتن األول املقام يف فهي عالية، مالية قدرة متلك ال فهي وعموما عمال، 10 من أقل فيها

 ليبيا؛ أو احمللية السوق منتجاهتا يف

 املنتجات عونيصن ال أهنم إذ النشاط، هذا يف يعملون شخص 100 حوايل هناك املنزل: حيث يف الصناعات-

 .الرمسية وغري لرمسيةااملؤسسات  من الباطن من ويقاولون اإلنتاج، دورة مراحل بعض يف يسامهون بل النهائية،
 التعاقد إىل الرامية األنشطة يف تتمثل بينها، فيما مثمرة بعالقات األحيان من كثري يف الثالث نشطةاأل هذه وترتبط

 املؤسسات من النوعان وهذان الرمسية، للمؤسسات غري الرئيسي املقاول بصفتها الرمسية واملؤسسات الباطن، من

 يف التكتل وفورات نم العيديد خلق يتم الوقت نفس ويف اإلنتاج، من معينة ملراحل احمللية للصناعات تستخدم

                                                             

 لنيل مقدمة النامية، أطروحة البلدان جتارب لبعض دراسة واملتوسطة املؤسسات الصغرية قطاعات يف تنافسي كعامل العنقودية التجّمعاتقويف،  سعاد1
 .243-242، ص2017بسكرة  خيضر حممد صناعي، جامعة اقتصاد :االقتصادية، ختصص العلوم يف علوم دكتوراه شهادة
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 أمهها: املزااي من موعةمبج اجلم مبدينة احمللي اإلنتاج نظام واملعرفة، ويتميز بتكاراإل والتدريب، التكوين

 من حيث اإلنتاجية ونةاملر  وتربز غالبا، مؤسسات صغرية من واملشكل النظام، مرونة يف تكمناألوىل:  امليزة

 ستخدام؛اإل متعددة جتهيزات فهي املستعملة، التجهيزات

  تكتسب واليت ختصاص،إلت ا ومؤهال مهنية كفاءة امتلك الذي التونسي احلريف كفاءة يف تكمنالثانية:  امليزة

 واليت بتكار،املواكبة واإل على ةالكبري  قدرته إىل ابإلضافة احمللي، التكوين مراكز يف التدريب خالل من أو اخلربة من

 املنتوج؛ جودة لتحسني املتواصل سعيه خالل من تظهر

 جترب احمللية األنظمة هذه ىلإ نتماءاإل أن حيث خارجية، لوفورات املنتجة تنظيمه طريقة يف تكمنالثالثة:  امليزة

 املعامالت. يص تكاليفتقل على تعمل وابلتايل اآلخرين، مع والتعاون اجلماعي العمل قواعد احرتام على الفرد

 للنسيج احمللي نتاجاإل نظام ابالكت بعض حلل اهلالل: بقصر (خياطة/نسيج( الثنائي احمللي اإلنتاج نظام: لثااث

 يف ابجللود اخلاص نتاجياإل للنظام اهليكلية السمات ووجدوا نفس ومتجذر، قدمي نتاجيإ نظام وهو اهلالل، بقصر
 مؤسسة 80 حوايل ظامالن هذا يضم" عشر، احلادي القرن اىل يرجع املنطقة هذه يف النسيج اجلم، كما أن نشاط

بعض  أن إىل رةاإلشا جتدر كما شخص"، 4000 حوايل توظف األخرية هذه رمسية، غري عمل ورشة 570 رمسية و
جلميع  بتكاراإل تجلب يتوال اجلاهزة، املالبس صناعة سيما يف وال القطاع، هذا يف تاستثمر  األجنبية املؤسسات
 :كما يلي موزعة الوحدات من جمموعة من النظام هذا الكتلة، ويتكون يف املؤسسات

 ؛)املستوردين للخيوط ملةاجل ابئعي وبعض الغزل، مصانع (الفاعلني من بنوعني اخليوط ملموين تركز: املنبع يف
 النسيج ابإلضافة إىل ،رمسي غري بشكل نظريهتا وحوهلا الصناعي، للنسيج الرمسية املؤسسات تتمركز: الوسط يف

 اليدوي؛

 للسوق توجه منتوجاهتا أخرى ومؤسسات املصدرة، لمؤسساتل لأللبسة املنتجة اخلياطة اتورش تضم: املصب يف

 النهائية اإلتقان أعمال يقمن بكل الاليت املنازل يف العامالت من معني عدد األخرية هذه حول ويتمحور التونسي،

 بني تربط ديناميكية مصدر شكل )خياطة /نسيج(احمللي ياإلنتاج النظام الباطن، وهذا من كمؤسسات للمنتج؛

 العوامل من مبجموعة مرتبطة الفعالية هذه وأصل ابملنطقة، العاملة يدياأل وتكوينبتكار اإل وكذا والتشغيل، اإلنتاج

 اخلارجية؛ األسواق على اإلجيايب نفتاحمع اإل والتحديث؛ التنويع بعض إدخال مع طويلة اترخيية حركية :1أمهها

 وحدات بني الوثيق والتعاون املعرفة نقل وكذا التقليدية، جتماعيةاإل العالقات من كثيفة وكذلك وجود شبكة

 2املنطقة. يف منوذجي جغرايف جوار عن الناتج واملعلومات للسلع مستمر تبادل وابلتايل اإلنتاج،

 

 
                                                             

 .245-244صقويف، نفس املرجع السابق،  سعاد 1
 .246، صاملرجع نفسه 2
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 املبحث الثالث: التجربة الفرنسية يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
ت الصغرية واملتوسطة تعد املؤسساتعد فرنسا من بني الدول املتقدمة صناعيا، والتجربة الفرنسية يف جمال 

 جديرة ابلدراسة ال سيما عند ربطها ابملتغريات املهمة هلذه الدراسة.
 املطلب األول: تطور قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرنسا

رويب رف اإلحتاد األو ريف املعتمد من طيتماشى تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرنسا مع التع
 ال.يف الفصل الثاين، وتعد التجربة الفرنسية إحدى التجارب املهمة يف هذا اجمل واملذكور

تبني  2016 لسنةهلذه املؤسسات  قتصادية واملاليةالوضعية اإلواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بفرنسا: أوال: 
مار يف جمال املؤسسات ستثواليت متيزت ابلعودة إىل خلق املؤسسات واإل 2016الدليل على وجود دعم خالل سنة 

ورها يف جمال التصدير، ضالصغرية واملتوسطة مع تراجع فشلها، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية تسجل ح
 خرتاع ومشاركتها يف البحث والتطوير واإلبداع.عدد براءات اإل

مليون مؤسسة،  3.82ن "أكثر م :2015 النزعة االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرنسا سنة -1
مليون مؤسسة،  3.82 يوجد يف فرنسا أكثر منإذ  أغلبيتها الساحقة عبارة عن مؤسسات صغرية ومتوسطة"،

وهو أكرب  %6رتفع بنسبة أن إنشاء املؤسسات يف فرنسا او أغلبيتها الساحقة عبارة عن مؤسسات صغرية ومتوسطة، 
ابملقارنة مع السنة  %6مؤسسة يف فرنسا، مبا يعادل  000 554 مت إنشاء 2016سنة في ف ،سنوات 6 خاللرتفاع إ

يع مناطق فرنسا وقد مس فإن إنشاء املؤسسات قد تزايد يف مج ،2015السابقة، فبعد الرتاجع املسجل خالل سنة 
 000 76 سجيلتومت  مؤسسة ينتهي نشاطها أو تتحول 000 76يف فرنسا، كل سنة حوايل و أغلب القطاعات، 

مليون  1.2يت توظف واألمر قد مس على وجه اخلصوص الشركات التجارية ال ،2016هناية نشاط أو حتويل سنة 
من هذه  %20وجد من مناصب الشغل، وبسبب تركز النشاط اإلنتاجي يف فرنسا، إذ ت %8عامل أي ما يعادل 

ملسري كمحدد ب على سن امن الوظائف، فحجم املؤسسة يغل %88ؤسسات قد توقفت عن العمل مما يرهن امل
العمال، وهو ليس نفس  احتمال التوقف على النشاط يزيد كلما زاد عددو رئيسي يف اإلحالة على توقف النشاط، 

 السن.املسري يف  تقدماحلال مع 
الزايدة يف قيمة رقم األعمال والقيمة املضافة  2016يف سنة ستثمار: نتعاش املؤسسات الصغرية واملتوسطة واإلإ -2

نتعاش يف قطاع التجارة واليت تنتج ما وهذا النمو يعود أساسا لإل ،%3.6إىل  %3 هلذه املؤسسات تسارعت من
قتصادي هلذه املؤسسات حتسن، كما أن هامش الربح بقي مستقرا ابلرغم من يقرب من نصف النشاط، فاألداء اإل

 ،واملتوسطة تلعب دورا متصاعدا يف جمال التصديرواملؤسسات الصغرية الوضعية املتناقضة بني قطاعات النشاط. 
سياق تباطؤ التجارة العاملية، فإن صادرات السلع انطالقا من فرنسا اليت حدثت من طرف جمموع املؤسسات  ضمنو 

ومبالغ الصادرات ارتفعت بشكل حمسوس فقط لدى املؤسسات املصغرة بـ  ،2016كانت مستقرة خالل سنة 
الصادرات قد ارتفعت جتاه القارة األمريكية واآلسيوية، و  %2.5واملتوسطة غري املصغرة بـ  واملؤسسات الصغرية 3.1%

حصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مؤسسة قامت ابلتصدير ألول مرة، كما أن  26000هناك  ،2016ففي سنة 
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جتاه اإل ظهري 2016سنة  ، ففيمن الطلبيات العمومية تستقر من انحية العدد، لكن تراجعت من حيث القيمة
إال أن هذا  ،2014منذ سنة  %9.7سوق عمومي أي برتاجع يقدر بـ  000 163التنازيل يف العقود األولية مع 

وحصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما خيص عدد العقود  ،2016يف سنة  %2.4الرتاجع تقلص ليصل إىل 
، فهي متثل ثلثي األسواق (2017)قبل سنة  األخريةخالل الثالث سنوات  %60األولية بقيت مستقرة يف حدود 

من املبالغ املقدمة من طرف اجلماعات احمللية، ومن جهة أخرى للسنة الثالثة على التوايل حتقق أرابح من  %43و
 1تفاقيات اإلطارية.جراء تكثيف اإل

ل املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فاهليكالوضعية املالية وإشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: اثنيا: 
سطة بزايدهتا أرصدهتا املالية مضاعفة النتائج يسمح للمؤسسات الصغرية واملتو ، 2016يف سنة  ، إذواصل تعزيز قوتهي

ا املالية و/ أو سلوكها ن يف قوهتسمن املبالغ اليت جتندها، وهذه النتيجة ميكن أن ترتجم التح %42مبا يعادل 
اض، ليتم اللجوء إىل قرت من جمموع عمليات اإل %61قرتاض من البنوك قدر تراجع بنسبة ري، كما أن اإلاإلدخا

ستثماري أس املال اإلر وللسنة الرابعة على التوايل، نشاط وسائل أخرى لالقرتاض كالقروض السندية وغريها، 
ستثماري  لرأس املال اإلالسوق األورويب ،2016-2001خالل الفرتة ففي  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ارتفاع

 2009فظ منذ سنة تضاعف من حيث احلجم، ويف نفس الفرتة فالسوق الفرنسي تضاعف حبوايل أربع مرات، وحا
ستثمار حل من حيث مبالغ اإلعلى املرتبة األوىل على املستوى األورويب من حيث عدد املؤسسات متبوعا أبملانيا و 

 ،2016مليار أورو خالل سنة  15بـ  ستثماري بفرنسا قد ارتفعاململكة املتحدة، فرأس املال اإل يف املرتبة الثانية بعد
تها شركات التأمني تد اإلجيابية اليت حقوذلك مع املبالغ املالية املتأتية من املكتتبني األجانب اليت ارتفعت وكذا العوائ

السياسات النقدية بسبب و  ،وسطة على القروض البنكيةوفيه حتسن عام يف حصول املؤسسات الصغرية واملتوالبنوك، 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  صولقتصادي العاملي كان له أثر إجيايب على حنتعاش اإلاليت ال تزال مرحية للغاية، اإل
لدول األعضاء يف ومنو مستوى القروض املوجهة هلذه املؤسسات يف ا ،2015و 2014على التمويالت يف سنيت 

 .2011د اخنفض منذ سنة الفائدة للقروض املوجهة هلذه املؤسسات ق لقتصادي والتنمية، ومعدإالتعاون امنظمة 

 .ديناميكية البحث والتطوير واإلبداع لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطةاثلثا: 

، 2015يف فرنسا ويف سنة مؤسسات صغرية ومتوسطة موجودة دوما بكثافة يف جمال البحث والتطوير: -1
مليار أورو،  31.8مليار أورو يف جمال البحث والتطوير من جمموع  5.1املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتقق لوحدها 

وهذا املبلغ يف ارتفاع خاصة لدى املؤسسات املصغرة، األمر الذي رفع من النفقات الداخلية للبحث والتطوير 
ملني يف جمال البحث والتطوير، كما أن كثافة يف فرنسا، فهذه املؤسسات توظف نصف العا (DIRDE)للمؤسسات 

وجود هذه املؤسسات يف ميدان البحث والتطوير دائما جيعلها تتفوق على األمناط األخرى للمؤسسات يف هذا 
 ،2015ففي سنة واملؤسسات األعضاء يف األقطاب التنافسية يف أغلبيتها هي مؤسسات صغرية ومتوسطة اجلانب، 

                                                             

1 Observatoire des pme, rapport annuel sur l’évolution des pme, édité par BpiFrance, France, 2017, p8-9. 
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مؤسسة منخرطة، وأغلبها مؤسسات  600 8املتواجدة على الرتاب الفرنسي تضم  (70)بعني األقطاب التنافسية الس
منطقة ابريس وضواحيها ف ،ووزن البحث والتطوير يتغري من منطقة ألخرى 1صغرية ومتوسطة السيما املصغرة منها،

Île-de-France  من  %42نسبة  2015هي املنطقة األكثر متثيال فيما يتعلق ابلبحث والتطوير كوهنا تضم يف سنة
مليار أورو، متبوعة ابملناطق الفرنسية األخرى كما هو مبني يف  13.4النفقات اإلمجالية للبحث والتطوير، أي 

  2الشكل اآليت:

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة  خريطة التوزيع اجلهوي للنفقات املوجهة للبحث والتطوير الداخلية :(49)رقم  الشكل
2015. 

 
 

 
 Observatoire des pme, rapport annuel sur l’évolution des pme, édité parاملصدر:

BpiFrance, France, 2017, p116. 
األقطاب التنافسية تشجع من خالل نشاط  ،2005منذ بدء تنفيذها سنة فيما يتعلق ابألقطاب التنافسية: -2

التنسيق بني اجلمعات احمللية، وذلك لربوز املشاريع التنسيقية للبحث والتطوير اليت جتمع بني املؤسسات ومراكز 
البحث ومراكز التكوين، اهلدف هو طرح املنتجات والعمليات واخلدمات اجلديدة اإلبداعية يف السوق، املرحلة الثالثة 

مما قدم هلم دفعة جديدة مع طموح  ،2018ومتتد إىل غاية  2013األقطاب التنافسية، بدأت يف عام  من تطوير
أكثر حتولت حنو منافذ التجارة والتوظيف، املساعدة يف تطوير املؤسسات األعضاء، مبا يف ذلك على املستوى 

                                                             

1 Observatoire des pme, rapport annuel sur l’évolution des pme, op-cit, pp10-11. 
2 Ibid, p116. 

ات الصغرية واملتوسطة يف النفقحصة املؤسسات 

 (.%املوجهة للبحث والتطوير بـ )

ات الرقم املذكور لكل منطقة يبني وزن املؤسس
وجهة الصغرية واملتوسطة احمللية يف لنفقات امل

 .(%للبحث والتطوير على املستوى اجلهوي بـ )

42 
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قطاب التنافسية هتم معظم قطاعات الدويل، وعن طريق تعزيز إجراءات الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واأل
قطب  70هناك  2015(، ففي سنة وغريهااألعمال وجماالت التقنيات الناشئة )تكنولوجيا النانو، البيوتكنولوجيا 

 1مؤسسة عضو وأغلبها عبارة عن مؤسسات صغرية ومتوسطة. 8600تنافسي يف فرنسا يضم 

ثافة يف املناطق األكثر نشاطا يف جمال البحث املؤسسات األعضاء يف األقطاب التنافسية تتواجد بك-3
هي  Île-de-Franceكل أصناف املؤسسات )مبا يف ذلك املؤسسات الكبرية(، منطقة ابريس وضواحيها   والتطوير:

من جمموع املؤسسات  %25.6املنطقة األكثر متثيال فيما يتعلق ابملؤسسات األعضاء يف القطب التنافسي، بنسبة 
 ،%17.7بنسبة  Auvergne-Rhône-Alpesالصغرية واملتوسطة األعضاء يف األقطاب التنافسية، متبوعة مبنطقة 

 2واجلدول اآليت يوضح ذلك.
ة ضمن القطب التنافسي لسنة توزيع اهليئات وعدد العمال حسب املناطق وصنف املؤسسات املنخرط (:42)اجلدول رقم 

2015. 
 ملؤسسات الصغرية واملتوسطةا أو االقليم يف فرنسااملنطقة 

 عدد العمال (%املؤسسة )

 

 (%اإلطارات والوظائف العليا )
Île-de-France 25,6 50 754 27,3 

Auvergne-Rhône-Alpes 17,7 36 961 14,7 
Grand Est 4,8 12 866 19,2 
Occitanie 9,5 21 492 17,8 
Bretagne 4,5 11 509 13,5 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 11,6 18 922 10,9 
Pays de la Loire 5,4 14 236 10,8 
Hauts-de-France 3,9 13 661 16,7 

Nouvelle-Aquitaine 5,6 11 827 10,0 
Bourgogne-Franche-Comté 4,4 12 311 11,2 

Centre-Val de Loire 2,9 7 396 10,2 
Normandie 2,8 5 853 10,4 
Outre-mer 0,6 845 8,2 

Corse 0,6 486 11,7 
 17,0 119 219 100,0 اجملموع الكلي للمؤسسات

 Observatoire des pme, rapport annuel sur l’évolution des pme, édité parاملصدر:

BpiFrance, France, 2017, p127. 

 ت الصغرية واملتوسطة : سياسة األقطاب التنافسية يف فرنسا ودعم تنافسية املؤسسايناملطلب الثا
 ملساعدة كعدد املؤسساتالتوفر العوامل تعد فرنسا رائدة من انحية إنشاء وانتشار األقطاب التنافسية، 

                                                             

1 Observatoire des pme, rapport annuel sur l’évolution des pme, op-cit, p124. 
2 Ibid, p127. 
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اإلقتصادي والتنمية والفضاء لتعاون الصغرية واملتوسطة واحمليط الإلقتصادي واإلجتماعي املالئم واإلنتماء إىل منظمة ا
 األورويب.

حىت تتمكن من احلد من تدهور التنافسية يف صناعتها، وتشجيع التجديد األقطاب التنافسية بفرنسا: -أوال
سرتاتيجية إتنفيذ سياسة صناعية مبنية على اإلبداع وفق منظور تنفيذ  2000الصناعي، اختارت فرنسا يف سنة 

عتماد على اإلبداع والتخصص سرتاتيجية لشبونة هتدف إىل حتقيق أهداف التنافسية ابإلإلشبونة ومعاهدة امسرتدام، ف
سرتاتيجية تسعى كذلك لتحقيق النمو االقتصادي، التنافسية التكنولوجية والصناعية، وحتسني العايل، وهذه اإل

وتطور  ،66وكان عددها  ،2005وقد ظهرت أوىل األقطاب التنافسية يف فرنسا سنة  1مستدام كما ونوعا للتشغيل،
 كما هو مبني يف اجلدول اآليت:  ،2016سنة  69عرب السنوات لتبلغ  اعدده

 (: عدد واتريخ حصول األقطاب التنافسية على الوسم يف فرنسا43اجلدول رقم )
 أمساء األقطاب التاريخ السنة

 أنظر امللحق قطب تنافسي األوىل متحصلني على الوسم 66 2005
 ,Industrie financière, Agrimip, Innovation تنافسية األوىل متحصلني على الوسم أقطاب 5 2007

Elastopole, Astech, Pegase 
 ,Enfant, Génie Civil, MTA هياكل 6وسم القطب التنافسي لـ  6فقدان  2008

Innovietes, Prod'innov, Sporaltec 
 ,Team², Gestion des eaux, continentales بيئيةالأقطاب تنافسية على وسم التكنولوجيا  6جصول  2010

Energivie, Dream Eau et Milieux, Avenia, 

Eau 
 ,Alsace Fibres,Energivie دمج األقطاب اآلتية: 2016

pôles Risques, Pégase 

Alsace Energivie, SafeClusters 

 Sophie Casanova, Relations intersubjectives et identification d’opportunités d’affaires  leاملصدر:

cas des dirigeants de PME au sein des pôles de compétitivité français, Thèse pour obtenir le 

grade de Docteur en Sciences de Gestion, Universite de Montpellier, France, 05 décembre 2016, 

p75. 

  .ساالتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة وسط فرنأهم األقطاب اثنيا: 

سيتم التطرق ألهم األقطاب التنافسية ملنطقة الوسط بغرض إلقاء نظرة على عناقيد النشاطات هذه لكوهنا 
تلعب دور مهم يف النشاط االقتصادي للمنطقة، وكذلك ألهنا تتمتع بتنافسية تؤهلها للعب دور حىت على املستوى 

 واجلدول اآليت يبني أهم األقطاب التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبنطقة وسط فرنسا: 2العاملي،
 
 
 

                                                             

1 Marion Dessertine, Pôles de compétitivité et emploi : une analyse microéconomique de l’effet des coopérations 

en R & D, THÈSE Pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences Économiques, UNIVERSITÉ JEAN 

MONNET SAINT-ETIENNE, France, Le 25 septembre 2014, p13. 
2 Angela Olosutean, Innovation et Cooperation des Petites et Moyennes Entreprises. Une analyse des populations 

d'entreprises Innovantes, THÈSE présentée pour obtenir le grade de : Docteur de l’université d’Orléans en 

Sciences économiques, France, 2 décembre 2011, p119. 
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 فرنسا أهم األقطاب التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبنطقة وسط: (44) اجلدول رقم
قطاع/ جمال  الوضعية احلالية اتريخ اإلنشاء النوع املنطقة املوقع اإلسم

 النشاط
Aérocentre 

 

 

 

 

AlHyance 

Innovation 

Châteauroux Centre قطاع الطريان يف مرحلة الربوز 2009ماي  قطب امتياز 
Monts Centre   قطب

 كفاءات
جويلية  4

2006 
يف مرحلة 

 النضج
 الطاقة

Cosmetic 

Valley 

 

 

 

 

 

 

 

Elastopôle 

Chartres Centre, Ile de 

France, Haute 

Normandie, 

Val 

d’Oise, Seine et 

Marne 

جويلية  12 قطب تنافسي
2005 

مواد التجميل  يف مرحلة الربوز
 والعطور

Orléans Centre, 

Auvergne, 

Pays 

de Loire, Ile de 

France 

جويلية  5 قطب تنافسي
2007 

العجالت  يف مرحلة الربوز
 املطاطية

PICF 

 

 

 

 

Pôle auto 

Vierzon Centre  حضرية
 صناعية

 التعدين يف مرحلة الربوز 2006فيفري 

Ingré Centre السيارات يف مرحلة الربوز 2004 قطب امتياز 

S2E2 

 

 

 

Shop 

Expert 

Valley 

Tours Centre, 

Limousin, Pays 

de la Loire 

جويلية  12 قطب تنافسي
2005 

الطاقة  يف مرحلة النمو
 الكهرابئية

Blois Centre  نظام إنتاجي
 SPLموطن 

 هتيئة املخازن يف مرحلة النمو 2006أفريل 

 Angela Olosutean, Innovation et Cooperation des Petites et Moyennes Entreprises. Une analyse املصدر:

des populations d'entreprises Innovantes, THÈSE présentée pour obtenir le grade de : Docteur de 

l’université d’Orléans en Sciences économiques, France, 2 décembre 2011, p123. 
 1كل العناقيد هي من منطقة الوسط إال أن األقطاب التنافسية الثالثة تتعدى حدود منطقة الوسط إىل مناطق أخرى.

 توسطة.طريقة عمل األقطاب التنافسية اليت تغلب عليها املؤسسات الصغرية واملاثلثا: 

 سيتم توضيح كيفية عمل النظام اجلهوي لإلبداع:يف الشكل املوايل 
 
 
 
 

 : البنية األساسية للنظام اجلهوي لإلبداع(50) الشكل رقم
                                                             

1 Angela Olosutean, op-cit, p124. 
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 Angela Olosutean, Innovation et Cooperation des Petites et Moyennesاملصدر:

Entreprises. Une analyse des populations d'entreprises Innovantes, THÈSE présentée 

pour obtenir le grade de : Docteur de l’université d’Orléans en Sciences économiques, 

France, 2 décembre 2011, p127. 

فالسياسة اجلهوية لإلبداع ميكن أن تلعب دور مهم يف اإلبداع اجلهوي، ذلك إذا كانت اجلهة هلا استقاللية 
يكون تدفق مستمر لتبادل املعارف، املوارد سرتاتيجيتها لإلبداع، ويف احلالة املثالية إكافية من أجل صياغة وتنفيذ 

والنظام اجلهوي لإلبداع هو نظام  ،(50) ية الثالثة املوضحة يف الشكل رقمورأس املال البشري بني األنظمة اجلزئ

 املنافسون املؤسسة

 الزابئن

 لشركاءا

 ملوردونا

 مؤسسات 
 الوساطة 
 لقوة العمل

 هيئات 
 البحث 
 العمومية

 هيئات 

 التعليم

 مؤسسات 
 الوساطة 

 التكنولوجية

 سياسة 
 عابرة 
 لألوطان

 هيئات 

 دولية

 هيئات أخرى

 للنظام الوطين لإلبداع 

 

 السياسة 

 الوطنية

 هيئات 
 النظام الوطين لإلبداع

 تبادل املعارف، املوارد 
 ورأس املال البشري

 لنظام اجلهوي لإلبداعا التأثريات اخلارجية

 االقتصادي واالجتماعيالسياق 
 والثقايف اجلهوي 
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مفتوح لديه عالقات مع بيئته املكونة من فاعلني وسياسات يتم الرتويج هلا على املستوى الوطين والدويل، فالعناقيد 
ناصر مركزية يف النظام اجلزئي لتطبيق واستغالل املعارف املتميزة بكثافتها وعالقات التعاون العرضية )املنافسون، تعد ع

املؤسسات من نفس اجملموعة وغريها(، وعالقات التعاون الطولية )الزابئن واملوردين وغريها(، فيما أن النظام اجلهوي 
 1العديد من العناقيد. لإلبداع هو مفهوم أكثر اتساعا وميكن أن يضم

 Arveتسيري :Arve Industriesمنوذج شبكة املؤسسات الصغرية واملتوسطة للقطب التنافسي رابعا: 

Industries  سرتاتيجي ممثل من خالل جملس إدارة ومكتب تنفيذي، وتسيري ميداين إمنظم على مستويني: تسيري
ممثل من خالل جلنة إدارة مكلفة ابملوافقة واملرافقة على املشاريع املوسومة من طرف القطب، وهذه الشبكة اليت تعد 

خاصة املتخصص يف النشاط الصناعي،   Arve Industries Haute-Savoie Mont Blancمع القطب التنافسي 
 2امليكانيك الدقيقة والتحويل امليكانيكي.

تشجيع اإلبداع يف  مشاريع القطب تعمل علىسرتاتيجية القطب: مشروع مجاعي يعتمد على اإلبداع: إ -1
ن أيخذ مفهوم مميز يف حالة املؤسسات املناولة من الباطن من أجل جعلها أكثر تنافسية، فيما أن اإلبداع ميكن أ

 ألن األمر يتعلق ابملنتجات، الطرائق وتنظيم املؤسسة. Arve Industriesقطب 

سرتاتيجي األول يتعلق إبعادة تنظيم املشاريع احلاملة لإلبداع حول جمال النشاط اإلجمال النشاط االسرتاتيجي: -أ
رف سرتاتيجي للحرف والذي ينتظم حول خمتلف احلوالذي يكون من خالل حمورين: احملور األول، يتعلق ابجملال اإل

الصناعية: برانمج القطع والصناعة يتعلق بتطوير الطرق من أجل إعطاء دقة أكرب للتحويل، برانمج جتميع األجزاء 
لكرتونية يقوم بعملية البحث والذي يعمل على حتسني طرق تركيب اجملاميع اجلزئية، وكذلك برانمج امليكانيك اإل

لكرتونية، ير أجهزة االستشعار اخلاصة بتصميم امليكانيك اإلوالتطوير مع مؤسسات مركز البحث العلمي من أجل تطو 
أما احملور الثاين، يتعلق ابجملال االسرتاتيجي للجودة واألداء، يقدم تفكري أكثر عبورا، ألنه ال يوجه لتصاميم املنتجات 

قطب التنافسية قد ضم العديد  ،2006لكن كذلك العصرنة التنظيمية والتجارية، فمنذ سنة  ،3والطرق اجلديدة فقط
ومايل لإلبداع يف مؤسسات  4من املنظمات حول املشاريع، مبا فيها املتعاملني البنكيني، من أجل دعم تكنولوجي

حصيلة لنشاطه لدى املؤسسات املنخرطة، كما هو مبني يف اجلدول  2012هذا اإلقليم، وقد نشر القطب سنة 
 اآليت:

 
 

 .Arve Industries (2007-2012) لقطب التنافسي: حصيلة ا(45) اجلدول رقم

                                                             

1 Angela Olosutean, op-cit, p128. 
2 Laura Sabbado da Rosa, Le pole de competitivite Arve Industries : les effets sur la dynamique partenariale des 

PME locales THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR en Sciences de Gestion, UNIVERSITÉ DE 

GRENOBLE, 12 novembre 2012, p188. 
3Ibid, pp189-190. 
4 Ibid, p192. 
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 187عدد املشاريع املوسومة من طرف القطب 
 800 238 35مبلغ االستثمارات ابألورو 

 996 15 351 مبلغ القرض بدون فوائد واملمنوح من طرف البنك ابألورو
 %1 املؤسسات الكبرية %43املؤسسات املتوسطة  %56طبيعة املستفيدة من القرض املؤسسات املصغرة 

، اإلبداع البيئي والتنمية  (5)نتجات إبداع امل (12) اإلبداع التنظيمي  ،(138)طبيعة املشاريع فيما خيص اإلبداع: إبداع الطرائق 
 .(32)املستدامة 

 Laura Sabbado da Rosa, Le pole de competitivite Arve Industries : les effets sur la املصدر:

dynamique partenariale des PME locales THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR en 

Sciences de Gestion, UNIVERSITÉ DE GRENOBLE , 12 novembre 2012, p193. 

ممثلو القطب وشركائهم أعلنوا عن "إطالق مشروع كبري ": 2020ويل: "التوسع مشروع على املدى الط-ب
هذا املشروع هو نتيجة لتفكري مجاعي من طرف  ،"2020التوسع  ستثنائي:لتنشيط قوي هلذا النسيج الصناعي اإل

واألهداف املتوخاة من هذا املشروع  ،2008املقاوولني واملنظمات احمللية التابعة للدولة من أجل معاجلة تداعيات أزمة 
   50%ورو إضايف، احلصة املوجهة للتصدير يمليار  1ورو أي يمليار  3رقم األعمال ابألرقام هي:  2020آفاق 
من صب شغل إضايف يف جمال التحويل  3000أي  17000نقطة إضافية، وعدد مناصب الشغل  15أي 

 1أضعاف اجلهد احلايل. 3أي  %2 يف البحث والتطوير ستثمارامليكانيكي واملهن ذات الصلة، مع اإل

من أجل بلوغ أهدافه الطموحة، يعتمد أصحاب املصلحة "الفاعلني" املشاركني يف مشروع القطب التنافسي: -2
القطب على منظمات حملية أخرى، اليت تقوم بتطوير أنشطة تكميلية كما يتحدث أحد الذين متت حماورهتم "القطب 

املنشط مع اهليئات احمللية، لكن الربامج يتم تبنيها وإدارهتا من طرف هذه اهليئات، فمثال كل ما يتعلق يلعب دور 
وكل ما يتعلق ابلبحث والتطوير يف ميدان الطرائق  ، CCIابلشؤون الدولية يتم توليه من طرف غرفة التجارة والصناعة

لكرتوين وكل ما يتعلق إبدارة اإلبداع وامليكانيك اإل ،CTDECيتم توليه من طرف املركز التقين للتحويل امليكانيكي 
وكل ما يتعلق إبدارة املوارد البشرية يتم توليه من طرف النقابة  ،Thésameيتم توليه من طرف هيئة دعم اإلبداع 

 .Arveالشكل يوضح املناولة يف هنر  وفيما يلي 2الوطنية للتحويل امليكانيكي"،

 Arve : خمطط املناولة يف هنر(51) رقم الشكل
 

 
 Laura Sabbado da Rosa, Le pole de competitive Arve Industries : les effets sur la املصدر:

dynamique partenariale des PME locales THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR en 

Sciences de Gestion, UNIVERSITÉ DE GRENOBLE , 12 novembre 2012, p275. 

                                                             

1 Laura Sabbado da Rosa, op-cit, pp194-195. 
2 Ibid, p196. 

األنشطة  4الرتبة
 التكميلية

حمول القطع  3الرتبة
 احملولة التكميلية

حمول القطع  2الرتبة
 اجلزئية والقطع احملولة

الزبون  1الرتبة
 املباشر، اجملهز
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دالت مع الزابئن، والشريك من موقع املناول من الباطن يف هذه السلسلة خيضع إىل منط والتكفل ابملبا
األول فيما خيص اإلبداع هو الزبون، فالزابئن هم إذن أصحاب مصلحة مرجعيني ابلنسبة للمؤسسات الصغرية 

 1واملتوسطة فيما يتعلق ابلتنسيق التكنولوجي.

فيما دراسة للمديرية العامة البحث العلمي بفرنسا، املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير البحث العلمي: -3
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة تقوم ابلبحث خيص العلقة بني حجم املؤسسة وجهود البحث والتطوير تبني أن: ا

والتطوير، فمن بني املؤسسات اليت تقوم ابلبحث والتطوير، جند املؤسسات ذات احلجم املتواضع تقوم ابلبحث، كما 
واملؤسسات مهما كان حجمها، تلجأ إىل التقدم التقين أن التطوير بشكل أفضل مقارنة مع املؤسسة كبرية احلجم، 

الناتج عن البحث والتطوير ملؤسسات أخرى، مع أن املؤسسات الصغرية جتد صعوبة أكرب يف إظهار منتجاهتا من 
 2البحث والتطوير ابملقارنة مع املؤسسات الكبرية.

حتاد الفرنسية للحاضنات من أقدم التجارب يف دول اإلالتجربة التجربة الفرنسية إبقامة حاصنات األعمال: رابعا: 
حاضنة تعمل اآلن يف خمتلف املدن  200األوريب واليت تعود إىل حوايل منتصف الثمانينيات، وهناك ما ال يقل عن 

إقامة مؤسسة مركزية لتنظيم نشاط هذه احلاضنات تسمى اجلمعية الفرنسية للحاضنات  2001الفرنسية، وقد مت سنة 
"nce IncubationFra".3  وقد شهدت حاضنات األعمال يف فرنسا تطورا كبريا يف التسعينات من القرن املاضي

ستشارية والتعليم والتنمية الصناعية وقد بلغ عدد من خالل دعم بعض احملاور املتعلقة ابلبحث والتطوير واخلربات اإل
خمتلف املدن الفرنسية، كما مت انشاء مؤسسة مركزية ما يقارب مائيت حاضنة تعمل يف  2003احلاضنات يف هناية عام 

  .لتنظيم نشاط احلاضنات تسمى اجلمعية الفرنسية للحاضنات

 ضنات األعمال كما أييت:وضعت اجلمعية الفرنسية للحاضنات تصنيفا حلا: يف فرنسا أنواع حاضنات األعمال-1

 ارسه إىل:متالنشاط االقتصادي الذي تقسم حاضنات األعمال حسب طبيعة من حيث طبيعة النشاط: -أ
وتنقسم هذه بدورها إىل أربعة أقسام حسب التخصصات املالئمة للشركات احملتضنة احلاصنات التكنولوجية: -

تصاالت )الرايضيات، املعاجلة أييت: العلوم البيولوجية )البيولوجيا، الصحة(، تكنولوجيا املعلومات واإل كما
لكرتونيات(، وتكنولوجيا املعدات العلمية )األرض، البحار، سلكية والالسلكية، اإلتصاالت الابلكومبيوتر، اإل

 4الفضاء(، وتكنولوجيا العلوم األخرى )الفيزايء، الكيمياء، الطاقة(.

                                                             

1
 Laura Sabbado da Rosa, op-cit, p275. 

2 Zeting Liu, L'evolution des politiques du soutien l'innovation dans les PME en France : le cas de l'Anvar, 

Doctorat En sciences économiques, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, 18 octobre 

2011, p48-49. 
3 http://abahe.co.uk/small-project-management-enc/65748-french-experience-for-establishing-small-

projects.html, 21/01/2018, 10 :00. 
ألوىل، كاظم أمحد البطاط، كمال كاظم جواد، الصناعات الصغرية ودور حاضنات األعمال يف دعمها وتطويرها، دار األايم للنشر والتوزيع، الطبعة ا 4

 .156-155ص ص ،2016 ،عمان

http://abahe.co.uk/small-project-management-enc/65748-french-experience-for-establishing-small-projects.html
http://abahe.co.uk/small-project-management-enc/65748-french-experience-for-establishing-small-projects.html
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ويوفر الدعم الفين  Incubateurيطلق على هذا النوع من احلاضنات اللفظ الفرنسي فرتاضية: احلاضنات اإل-
ت املوقع، أي أهنا ال واإلداري والتمويل لتشجيع الصناعات الصغرية من خالل خدمات متكاملة ابستثناء خدما

النوع من احلاضنات أول مراحل  تقوم ابستضافة املشاريع وال متنح املوقع الذي ميكن أن يبدأ به املشروع، ويعد هذا
عزز دور هذا النوع من احلاضنات هي عادة إبنتاج العينات األوىل للمشروع، وقد تاحتضان املشروعات اجلديدة اليت تنت

واملعروف ابسم قانون  1999جويلية  12يف  587/99وال سيما بعد أن أصدر اجمللس الوطين الفرنسي القانون رقم 
من نتائج البحث العام، ادة ستفبتكار واإلبداع ابإلبتكار والبحث الذي يهدف إىل رفع القدرة الوطنية على اإلاإل

ة مع أصحاب املشروعات ستشارية الصناعية والتجارية من خالل تعاقدات حبثيوتقدم هذه احلاضنات اخلدمات اإل
 التجارية.

تصادية بغض النظر عن قوميكن أن يلتحق هبا مجيع أنواع املشاريع اإلاحلاضنات ذات األنشطة املتعددة: -
 ذه احلاضنات إىل نوعني:هنتاج اخلاص ابملشروع احملتضن، وبشكل عام تنقسم التكنولوجيا املستخدمة وطبيعة اإل
دمية )السياحة، التأمني، وهي احلاضنات اليت تقوم برعاية الوحدات اخل Tertiairesاحلاضنات ذات الطابع اخلدمي 

االنرتنت( وأجهزة احلاسوب )تصاالت (، إذ توفر للمشاريع احملتضنة للتجهيزات املكتبية وشبكات اإلوغريها النقل،
ي احلاضنات اليت ترعى وه Industriesوخمتلف اخلدمات اإلدارية واحملاسبية، واحلاضنات ذات الطابع اإلنتاجي: 

بعض اخلدمات اليت هتدف و الوحدات اإلنتاجية على اختالف أنواعها، إذ تقوم بتوفري الورش واملعامل املتخصصة 
 نتاجية احملتضنة.إىل مساعدة الوحدات اإل

 وتنقسم من خالل ذلك أساسا إىل:من حيث الشكل القانوين: -ب
اعتمدت فرنسا  1999عام  قتصادية، ففييرتبط هذا النوع من احلاضنات بعملية التنمية اإلو حاضنات حكومية: -

هذا القانون على  اصة، وينصبتكار والبحث لتسهيل الروابط بني املؤسسات البحثية واملشروعات اخلقانوان حول اإل
ات الطابع العلمي، واجلدير ذقيام احلكومة بتمويل عدد من احلاضنات التكنولوجية اليت حتتضن املشروعات اجلديدة 

وحاضنات  ،"EPITA, ESSEC, INT"ابلذكر أن أغلب هذه احلاضنات ترتبط ابجلامعات واملعاهد العلمية املختلفة 
لكرتونيات ية احلديثة مثل اإلتتخصص تلك احلاضنات يف التطبيقات التكنولوجوغالبا ما  متتلكها الشركات الكبرية:

 Inventت احلاضنة اليت أقام France Telecomتصاالت الفرنسية والتكنولوجيا احليوية، كما حصل يف شركة اإل

Mobile،  وشركة الكهرابء الفرنسيةEDF  اليت أقامت حاضنةBusiness Accelerator،  
ستثمارية تسعى لتحقيق الربح، وقد تطورت إيعد هذا النوع من احلاضنات مشاريع  القطاع اخلاص:حاضنات -

هذه اآللية يف القطاع اخلاص الفرنسي عند منتصف التسعينات من القرن العشرين بقيام شركات متويلية، ومثال ذلك 
 1الفرنسية. KPM6التابعة لشركة  Talentoاحلاضنة اخلاصة 

 
                                                             

 .601-157صص  نفس املرجع السابق، كاظم جواد،كاظم أمحد البطاط، كمال   1
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 بفرنسا : أصحاب املصلحة وتنافسية مستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةثالثاملطلب ال
ملتوسطة بفرنسا ينبغي دامة تنافسية للمؤسسات الصغرية وااستبغرض دراسة واقع إدارة أصحاب املصلحة و 

التنفيذ خمطط ديد ووضع حيز ابلتشخيص أي حتديد أصحاب املصلحة، اآلاثر البيئية، اآلاثر االجتماعية، وحت القيام
 جتماعية، البيئية واجملتمعية.عمل إلشراك أصحاب املصلحة يف اجلوانب اإل

يقدم احلوار مع أصحاب املصلحة كممارسة أساسية  ISO 26000 املعيار الدويل دور أصحاب املصلحة: أوال: 
ملؤسسات الكربى، ابلرغم جتماعية للشركات، فاحلوار مع أصحاب املصلحة غاليا ما يبدو كقطيعة مع اللمسؤولية اإل

من أنه توجد أدبيات كثرية حول املوضوع، وعمليا ال توجد منشورات خاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
واملقارابت املطروحة تعترب مشولية وثقيلة، وال حتتم عليهم ابلضرورة أن يلتزموا هبا، واألمر هنا خيص تقدمي املربرات 

فاملربر األول هو اختبار والربهان أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1اع والتقدم لألمام،اجليدة حىت يدفهم ذلك لالقتن
قليم الذي تنشط فيه، جتد نفسها بصفة جد اليت تتمتع ابلوضعية املالئمة من خالهلا حضورها على مستوى اإل

أصحاب املصلحة طبيعية على عالقة ابلعديد من أصحاب املصلحة، وهدفهم األول هو متتني العالقة مع 
من املالئم إشراكهم من أجل إخنراطهم واستقبال اقرتاحاهتم، من دون  ن"التقليديني": األجراء يف املقام األول والذي

أن حيل ذلك حمل احلوار االجتماعي مع ممثلي العمال، وكذلك العمل على إشراك الزابئن، املوردين، الشركاء املاليني، 
التعليمية، فالصعود القوي للفاعلني اجلدد "مجعيات السكان اجملاورين للمؤسسة، السلطات احمللية، املؤسسات 

"، وتطوير أمناط جديدة من العالقات إىل غري ذلكمجعيات الدفاع عن البيئة، املدونني على شبكة االنرتنت، اخلرباء، 
م يف احلسبان، مع جتماعي"، تعمل على توسيع حقل أصحاب املصلحة الذين جيب أخذه"كشبكات التواصل اإل

لتزام جتاههم كأولوية للحوار معهم، وذلك من خالل احلوار اجلاد، مع احلرص على اختيار الذين تقوم املؤسسة ابإل
احلرص على التحلي ابلفعالية والكفاءة، وحسب الرهاانت واملوضوع، درجة نضج العملية على املستوى الداخلي، 

له، التاريخ احملتمل للعالقة، فاملؤسسة جيب أن تتساءل حول طريقة احلوار اجلدول الزمين الذي تلتزم املؤسسة خال
اليت ستتبناها، وابلطبع ميكن أن يكون هناك مستوايت خمتلفة للعالقة حسب أصحاب املصلحة واألهداف املرجوة، 

العديد من يل صيغ متعددة األطراف تشرك ضواملؤسسة ميكن أن تطور عالقات ثنائية أكثر أو أقل رمسية أو تف
أصحاب املصلحة، حسب ميوالهتم وحسب املواضيع، فاحلوار ليس جامد وإمنا ميكن أن يتطور بصفة واقعية، حسب 

 مستوى التطور )إجيايب أو سليب( للعالقة بني املؤسسة وأصحاب املصلحة.
عتبار املصاحل وحسب هذا املبدأ، املنظمة تعرتف وأتخذ يف اإلمبدأ االعرتاف مبصاحل أصحاب املصلحة:  -1

العالقة مع فاخلاصة لألفراد أو اجلماعات األخرى الذين ميثلون أصحاب املصلحة والذين جيب أن تستجيب هلم، 

                                                             

1 Platforme rse, Compétitivité et développement durable – l’enjeu des TPE/PME, Rapport d’étape, paris, 

novembre 2014, p12. 
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 SDعتماد على التجربة الفرنسية وابإل 1أصحاب املصلحة تبىن على حقوقهم، وتوافق تطلعاهتم مع التنمية املستدامة،

 سرتاتيجية وإدارة املؤسسة".إرهاانت التنمية املستدامة ضمن "الدليل من أجل األخذ يف احلسبان  21000
جتماعية للشركات: ية اإلوهي تعمل على منح دعم املسيىرين لبناء أسلوهبم املناسب فيما يتعلق ابملسؤول

شاط كنها كذلك أن تكون موضوع لنحتديد رهاانت التنمية املستدامة املناسبة واليت أتخذها املؤسسة كأولوية، واليت مي
طراف اليت تسمى أصحاب حتديد آاثرها على اجملتمع والبيئة، واأل طويل األجل، ولذلك تقرتح الطريقة اآلتية:

ملخاطر والفرص وكذلك اباملصلحة وتطلعاهتم ذات الصلة، مث وضع سلم للنشاطات املالئمة واملهمة فيما يتعلق 
ة نضج املمارسات درج اف جماالت النشاط وكذتنظيم أصحاب املصلحة، وتقدير مستوى أداء املنظمة يف خمتل

التحسني املستمر، واحلوار  التسيريية، مع صياغة خمطط عمل على املدى القصري، املتوسط والطويل والذي يهدف إىل
 حول املوضوع سواء داخليا أو خارجيا مع أصحاب املصلحة.

يقرتح على املنظمة أو املؤسسة حتديد آاثرها  ISO 26000وللتحكم يف جماالت النشاط املطلوبة، املعيار 
على اجملتمع والبيئة وأصحاب املصلحة الذين يتأثرون بنشاط املنظمة من خالل قراءة األطر القانونية واملعايري الدولية 

ول ميثل توافق ح ISO 26000ومن املالئم األخذ يف احلسبان أن املعيار للسلوك القابل للتطبيق يف حالتها اخلاصة، 
سرتاتيجي يف املؤسسة وكذلك إتطلعات اجملتمع من نشاط املنظمة، واخلطوط التوجيهية مل تتم كتابتها يف منظور تفكري 

سرتاتيجي، ليست ضمن نظام للتسيري، إذن البد من مقارابت تكميلية جيب أن تتم تعبئتها من أجل هذا التفكري اإل
ستثمار يف رأس املال الالمادي اإلكما أن   2املصلجة اآلخرين،إبدراج مقاربة موسعة تشرك تعبئة وجتنيد أصحاب 

عرفة منفعته ابلنسبة للمؤسسة، ملديه أتثري غري مباشر على اإلنتاجية والتنافسية، وفيما إذا كان ابإلمكان حتديده و 
لبشري املتمثل فهو ال ميكن حتديده بشكل عددي من الناحية املالية دائما، فهو يتضمن خمتلف األبعاد: رأس املال ا

يف نساء ورجال املؤسسة، رأس املال اهليكلي الداخلي املرتبط ابملؤسسة كتنظيم مجاعي، أصحاب املصلحة وفضاء 
، أتثري املؤسسة، ويف هذه اجملاالت، توجد حصة عريضة تعترب كنفقات أي استثمار والذي ميكنه حتصيل عائد بسرعة

لة اليت تلعبها األصول غري املادية يف خلق القيمة تدل على أن السجالت املرتبطة ابلوضعية ذات الدال 3وهذه الوضعية
 املالية قد فقدت يف األخري مصداقيتها ابلنسبة ألصحاب املصلحة.

ة فيما خيص وضعيتها خلق القيمة املشرتكة يشكل جزء أساسي من مردودية املؤسس خلق القيمة املشرتكة:-2
دية من خالل خلق القيمة اجملتمعية، قتصااملوارد وخربة املؤسسة يف خلق القيمة اإل التنافسية، وهذه املقاربة تعتمد على

 حاب املصلحة.وخلق القيمة ميكن أن يكون مشرتكا سواء من انحية إنتاجها أو توزيعها على خمتلف أص

لق غالل كل الفرص خلتصال، فهي ال تسمح ابستستباق القانوين لإلوبتوجهها إىل إدارة املخاطر، واإل
 .القيمة

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », la 

documentation française, n°22, paris, novembre 2012, p20. 
2 ibid, pp22-23. 
3 ibid, pp24-25. 
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تظهر كأهنا الطريقة األكثر طموحا فيما خيص األخذ يف احلسبان ، ISO 26000وضمن هذا التصنيف، الـ 
يدخل مفهوم فضاء التأثري  ISO 260001الـ فللتنمية املستدامة، وأبعد من ذلك مصاحل أصحاب املصلحة املباشرين، 

قتصادية أو أخرى اليت من خالهلا تكون للمنظمة القدرة إلاتساع العالقات السياسية، التعاقدية، ا الذي هو "مدى/
على التأثري يف قرارات أو أنشطة أشخاص آخرين أو منظمات أخرى"، املنظمة ميكنها أن تلزم أصحاب املصلحة 
 املوجودين ضمن فضاء أتثريها مبتطلبات التنمية املستدامة، والشكل املوايل يوضح التوسع الزمين فيما خيص رهاانت 

 جتماعية.املنظمات على املسؤولية اإل
 ة مزدوجة لتوسيع توقعات املنظمات(: حرك46)رقم ل دو اجل

مين
 الز

ألفق
ع ا

وسي
ت

 

ة االستثمار يف رؤوس األموال املادي2
لالمادية )اقتصاد الطاقة أو املواد مثال( وا

 )البشرية، االجتماعية والعالئقية(

لقيم ااملسامهة يف التنمية املستدامة، خلق  3
 (ISO 26000) اجلماعية يف فضاء التأثري،

يث املسؤولية االجتماعية تعترب من ح 1
 سةاملصلحة االقتصادية املباشرة للمؤس

ة، خلق القيمة املشرتكة مع أصحاب املصلح 2
 مقاربة تشاركية من أجل خلق القيمة

 توسيع اآلفاق والرهاانت وأصحاب املصلحة 
 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », la املصدر:

documentation française, n°22, paris, novembre 2012, p30. 
جتماعي والبيئي، لكن أيضا أن جتماعيا ال خيص فقط احلقل اإلإاإلبداع املسؤول جتماعيا: إاإلبداع املسؤول -3

جتماعيا هو عملية شفافة إيكون بطريقة يتم من خالهلا إشراك أصحاب املصلحة، و"البحث واإلبداع املسؤول 
نفتاح على التعاون والتبادل وفق منظور أخالقي، جتماعيون واملبدعون ابإلتفاعلية يقوم من خالهلا الفاعلون اإل

ندماج مالئم للتقدم العلمي إاإلبداع ومنتجاهتا القابلة للتسويق، من أجل حتقيق مستدام، ورغبة جمتمعية لعملية 
قد كان حمل اهتمام إعالمي يف فرنسا نتيجة استخدامه  Martinet )1984(كما أن  2والتكنولوجي يف اجملتمع".

مصطلح املسؤولية سرتاتيجية اجملتمعية" من دون إقناع األسرة العلمية يف ذلك الوقت، ومنذ دخول مصطلح "اإل
سرتاتيجية لعدد من املؤسسات، وذلك ابعتبار رؤية انتهازية، فاملسؤولية هتمامات اإلجتماعية بقوة يف قلب اإلاإل
تصال ويفرض تعديل التقارير على أصحاب سرتاتيجيات اإلإجتماعية هي رافعة لألداء الذي يعمل على تعبئة اإل

يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن أن يشكل فرصة، إبداع أو خلق جتماعية املصلحة، فإدراج املسؤولية اإل
عتبار اب وذلكيقرتح جتاوز فكرة أن األداء اجملتمعي يؤثر على املؤسسة  Wood (2010) ،القيمة ابلنسبة للمؤسسة

القيمة املشرتكة  قرتاح يندرج كليا يف مقاربة خلقمن تؤثر يف أصحاب املصلحة واجملتمع، وهذا اإل يأن املؤسسة ه
 Porter & Kramer.3 )2011( لـ

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, pp26-27. 
2 Ibid, p31. 
3 Ibid, pp34-35. 
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جتماعية: امللتزمة يف جمال املسؤولية اإل الفرنسية ممارسات بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطةاثنيا: 
جتماعية، نظرا الرتباط إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة مبيدان املسؤولية اإل: "االلتزامات، األنشطة والنتائج"

سوف يتم الرتكيز يف هذا املوضوع على اقتباس الفقرات اليت ختص العالقة مع أصحاب املصلحة، وذلك من خالل 
مؤسسات  8إال أنه سيستم تقدمي  1،مؤسسة صغرية ومتوسطة والتزاماهتا جتاه أصحاب املصلحة 12أخذ عينة من 

 صغرية ومتوسطة كوهنا حصلت على ردود أصحاب املصلحة.
 لمسؤولية االجتماعية"املسامهة يف تطوير القواعد اجلماعية ل" Atalante: املؤسسة الصغرية واملتوسطة-1

 البطاقة التعريفية للمؤسسة:
 quai Arloing ; CP 701 – 69256 Lyon Cedex 09 ,36العنوان: 

 www.atalante.frمدير املؤسسة.            املوقع االلكرتوين:  ،Frédéric Giroirإسم املسري: 
 .1986إلنشاء: النشاط: وكالة سياحية.                                          سنة ا

 .2011مليون أورو سنة  10رقم األعمال:                                 .2012سنة  20عدد العمال: 
 .2011نة سمن التصدير حنو بلجيكا وسويسرا  %10حصة رقم األعمال من عائدات التصدير: 

ن مأي ما يشكل  ورو سنواي،ي 50000إىل  25000املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: من 
 من جمموع رحالت السفر اجلديدة سنواي. %20إىل  10%

على أنشطة خام موزعة  أورو يف شكل 15000جتماعية: حوايل املصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل
 خاصة )اثين أكسيد الكربون التضامين، الري بال حدود، وغريها(.

 ردود أفعال أصحاب املصلحة:
لقروض املصغرة، ورضا ووفاء االعالقة املميزة مع الزابئن مت قياسها من خالل تفاعلهم ومشاركتهم يف الزابئن: -

                                               .                                        Atalanteالزابئن مها عنصران مهمان ابلنسبة لـ 

ة، املوردون ميكنهم أحياان من خالل إرادة التعامل بصفة رمسية عند تنظيم الرحالت إىل بلدان جديداملوردون: -
ب، املوردون خيشون أن يرافق ع من األساليوغالبا ما يكونون قليلي االعتياد على هذا النو ، إجياد طريقة صعبة جدا

 هذا الطابع الرمسي العديد من الواثئق.
هنم مقيدون من خالل املعامالت حىت يف وسط املوسم، ميكن أن مييلوا إىل اإلحساس أباألجراء هم راضون إمجاال، -

 الرمسية.
وهي اليت مت تفضيلها من  ،Messidor و Elise،  Deux pas des champsالعالقات مع اجلمعيات اجملاورة كـ -

 2قبل إدارة املؤسسة الصغرية واملتوسطة.

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p37. 
2 Ibid, p43. 
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 إدارة املخاطر واألمن"" Carmine : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-2
 rue Henri-Gautier – 93012 Bobigny Cedex ,89-79البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 

 www.carmine.frوين: املدير العام.                 املوقع االلكرت  ،Stéphane Carmineإسم املسري: 
 لواجهات(.االنشاط: أعمال متخصصة يف البناء )العزل احلراري، الطالء والدهن، جتميل 

 .1927سنة اإلنشاء: 
 .2011ورو سنة يمليون  11رقم األعمال:                         .2012سنة  40عدد العمال: 

 ألعمال من عائدات التصدير: ال شيء.حصة رقم ا
لعديد من أنشطة اليقظة ااملصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: ال توجد ميزانية خمصصة لكن هناك 

 على وجه اخلصوص.
هناك ساعات ختصص  جتماعية: ال توجد ميزانية خمصصة لكناملصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل

 للقيام ابليقظة.أسبوعيا من طرف املدير 
والتزامها انبع من الثقافة العائلية، األقدمية  ،1927هي مؤسسة أنشئت سنة جتماعية: أسباب االلتزام ابملسؤولية اإل

سنة، ومن املالئم االهتمام بصحتهم وسالمتهم املهنية، فدور املؤسسة هو خلق الثروة،  20املتوسطة ألجرائها حوايل 
 1وإعادة توزيعها داخليا )األجراء(، وكذلك خارجيا )املوردين، الدولة من خالل الضرائب وغريها(.

 ردود أفعال أصحاب املصلحة:
 وىل حول املسائل البيئية.يدور ابلدرجة األ حتسن صورة املؤسسة، مفاوضات أقل تركيزا عن السعر، فهوالزابئن: 

 رشة األشغال.و املسؤولية االجتماعية تدرج ميثاق أخالق ترتكز على خمتلف الفاعلني يف املوردون: 
شركات التأمني هتتم أكثر فأكثر مبسألة الصحة والسالمة املهنية، خاصة أصحاب املصلحة اخلارجيني اآلخرين: 

   2تقليص الضوضاء.
 خلق القيمة التشاركية"" Clextral : سة الصغرية واملتوسطةاملؤس-3

 rue du Colonel-Riez – 42700 Firminy ,1البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 
 www.clextral.comوين: الرئيس.                        املوقع االلكرت  ،Georges Jobardإسم املسري: 

 .1956ء: النشاط: جممع صناعي، رائد عاملي يف تصنيع الرباغي.          سنة اإلنشا
 .2011ورو سنة يمليون  50رقم األعمال:                               .2012سنة  240عدد العمال: 

 ليورو. خارج منطقة ا %70بلد( منها  88)إىل  %83حصة رقم األعمال من عائدات التصدير: 

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p50. 
2 Ibid, p53. 
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من رقم األعمال، نصفها  %5ماليني أورو سنواي، أي  3حوايل املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: 
 1)حوايل  QSEل( و من رقم األعما %1من كتلة األجور أي حوايل  %5تضم البحث والتطوير، التكوين )

 من رقم األعمال(. %2ورو أي حوايل يمليون 
 جتماعية.اإل ال توجد مؤشرات خاصة ابملسؤولية

ئيسيني: التكنولوجيا وعادات وتقاليد ر االلتزام اجملتمعي يرتكز على حمددين جتماعية: أسباب االلتزام ابملسؤولية اإل
 خارجبا.و رابح داخليا -تراهن على عالقات رابح ،Clextralكما أن  العالقات االجتماعية النوعية،

الذي ، ISO 26000الـ  قامت بتشخيص حول ،Clextralجتماعية وتنفيذها يف املؤسسة: ممارسات املسؤولية اإل
 يظهر مستوى نضج مرتفع للمؤسسة الصغرية واملتوسطة.

 وج ابلنقاط اآلتية:ومن املمكن اخلر  ،ISO 26000للـ ومن بني ممارسات التنفيذ أنخذ موشور أصحاب املصلحة 
كذلك ثقافة دولية قوية حول و لديها أساسا ثقافة التطوير املشرتك،  ،Clextralيعتربون كشركاء أساسيني، الزابئن: 

 تعدد الثقافات.
 ين، فموردوها حمليون ويتكررون.تطبق ميثاق القيادة احلسنة اليت مت إنشاؤها على املستوى الوط ،Clextralاملوردين: 
 لداخلية.ااملقاوالتية  التسيري التشاركي يعمل على تشجيع ثقافة املقاوالتية وروحاألجراء: 

 املدى. البيداغوجية يتم اعتمادها لشرح ضرورة تبين اسرتاتيجية طويلة الطريقةاملسامهني: 
موجهة لإلعالم احمللي  تعمل بصفة منتظمة على مجع وتقدمي شهادات حية ،Clextralاإلعالم واجلمهور العريض: 

 والدويل.
 AFEV(.1(تعمل على رعاية حملية جلمعية حملو األمية  ،Clextralاملنظمات غري احلكومية: 

 توجد العديد من العالقات على املستوى احمللي.السلطات العمومية: 
تقيم  ،Clextral ،2020هذا اجلانب حاضر بقوة ضمن املشروع االسرتاتيجي للمؤسسة آفاق األجيال املقبلة: 

 عالقات مع العديد من املؤسسات التعليمية.
ز، خاصة فيما يتعلق تعمل على تطوير سياسة فاعلة فيما خيص التنوع وعدم التميي ،Clextralسان: حقوق اإلن

انون أو دليل تقاعد، ويوجد كذلك على املستوى الدويل، ق-عمل-ابلسن، من خالل استخدام عقود تراكم
يتمثل  ،Clextral وهدف للممارسات احلسنة، يشرك نظاميا رفض العقد، يف حالة الشك يف وجود الرشوة والفساد،

 ن واإلبداع.يف تطوير ثقافة املقاوالتية اجلماعية لألجراء من خالل اجلمع بني املعرفة، التعاو 
 اخليني واخلارجيني.رابح مع أصحاب املصلحة الد-تقيم عالقة رابح ،Clextralردود أفعال أصحاب املصلحة: 

 توجد سوى اجلوانب اإلجيابية على املستوى الداخلي. األجراء:
 .Clextralرابح هلا أثر على صورة -العالقة مع الزبون رابحالزابئن: 

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, pp55-56. 
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 إقامة عالقة على املدى البعيد يسمح ابستباق الصعوابت احملتملة.البنوك: 
جيعلهم يقبلون نظرة على املدى يتم اعتبارهم كموردين أو مقدمي أموال، وهو ما  ،Clextral حسب رؤيةاملسامهني: 

 1البعيد.
 خلق مؤشر للمسؤولية االجتماعية""  DFC2 : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-4

 البطاقة التعريفية للمؤسسة:
 rue de la Petite-Meilleraie – ZAC de la Forêt –44840 Les Sorinières ,27العنوان: 

 www.dfc2.frين: الرئيس.                       املوقع االلكرتو ، Benoît Couteauإسم املسري: 
 .1990نشاء: النشاط: تداول إمدادات حرفيي البناء.                          سنة اإل

 .2011و سنة ور يمليون  12 رقم األعمال:                                 .2012سنة  75عدد العمال: 
 عائدات التصدير: ال شيء.حصة رقم األعمال من 

 غري معروفة.املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: 
 جتماعية: غري معروفة.املصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل

 صعبة". "مل جند الوقت للقيام هبا، فعلى كل مستوايت املؤسسة، تعد :Benoît Couteauتعليق 
ليص اآلاثر البيئية لكل أسلوب للرقي، وحنن نبحث دائما على تق جتماعية ابلنسبة يل، هي"املسؤولية اإل

ما اجلانب االجتماعي يتمثل يف أنشاط من أنشطتنا، الفرز االنتقائي، االقتصاد يف الطاقة، مجع البطارايت، وغريها، 
 العالقة مع املنسقني، والقيم اإلنسانية تعد ذات أولوية".

Benoît Couteau،  ولية االجتماعية بقناعة شخصية، أبنه يشرتك مع أصحاب املصلحة الداخليني التزم يف إطار املسؤ
 2وكذلك اخلارجيني من خالل بعض املبادرات.

 ردود أفعال أصحاب املصلحة:
ا يتم أخذه يف احلسبان، كخردوات طبيعية، ويف مهنتنا السعر فقط م  DFC2"زابئننا غالبا ما يصنفون الزابئن: 

 طار العالقة إوااللتزام ابملسؤولية االجتماعية ال أييت سوى يف املقام الثاين، لكن إمجاال ويف 
B to B ."هناك صدى مالئم ألسلوب عملنا 

 جمال عملهم، والصدى جيد، ومنذ سنة "موردوان غاليا ما يكونون مؤسسات كبرية، وهم رواد عامليني يفاملوردون: 
وحنن نقيم اجتماعات معهم، ويف البداية كانت األمور صحيحة خصوصا من الناحية السياسية، لكن منذ  2002

حوايل ثالث سنوات جند أنن موردينا أصبحوا أكثر حيطة فيما يتعلق ابملسؤولية االجتماعية"، وحجم موردي املؤسسة 
 DFC2.3م خضعوا لقيود قانونية أقوى من وهنعهم كضكذلك تغيريهم لو   الصغرية واملتوسطة يفسر

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, pp56-57. 
2 Ibid, p60. 
3 Ibid, p64. 
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 ين"املشاركة يف االقتصاد االجتماعي والتضام" ÉTIC : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-5
 avenue des Canuts – 69120 Vaulx-en-Velin ,10البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 

 www.etic.coوين: الرئيسة.                     املوقع االلكرت  ،Cécile Galoselvaإسم املسري: 
املستدامة واملمولة من طرف  النشاط: العقار املسؤول، إنشاء/ تسيري مركز أعمال خمصص للفاعلني يف التنمية

 مستثمرين متضامنني. 
                                         .2010سنة اإلنشاء: 
 .2012يعملون بتوقيت كامل سنة  3.8من بينهم  6عدد العمال: 
 تصدير: معدومة.حصة رقم األعمال من عائدات ال          .2011-2010ورو يألف  130رقم األعمال: 

ات االجتماعية، وغري ورو سنواي خمصصة لإلبداعيألف  60املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: 
 معرتف هبا ضريبيا.

 جتماعية: مدجمة ضمن األنشطة.ية اخلاصة ابملسؤولية اإلاملصاريف السنو 
"ننشيء، منول ونسري مراكز األعمال املخصصة للفاعلني يف التنمية املستدامة، سنقوم إبنشاء مراكز أعمال 
للمؤسسات، مراكز للمكاتب، املراكز التجارية لكن يتم كراؤها يف إطار االمتياز للجمعيات، تعاونيات واملقاولني 

 1االجتماعيني".
 ردود أفعال أصحاب املصلحة:

 لتنمية املستدامة.لعالقات متينة مبنية على مدى سنوات وتعتمد على عرض يدمج هيكليا منهجية الزابئن: 
 .سوء فهم نسيب من طرف البعض، لكنهم سيصبحون اندرين جدا مع مرور الوقتاملنافسني: 

تأمني، احلماية املدنية، وكاالت املياه(: عالقات ثقة مرتبطة )شركات الأصحاب املصلحة اخلارجيني اآلخرين: 
 2ابنشغال دائم لالستباق والبناء التشاركي )مثل تسيري املياه املستعملة على املوقع مع وكالة املياه(.

 املسامهة يف ديناميكية األقاليم"" LSDH : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-6
 route de l’aérodrome – 45550 Saint-Denis-de-L’Hôtel ,10البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 

 www.lsdh.frاملدير العام.          املوقع االلكرتوين:  ،Emmanuel Vasseneixإسم املسري: 
 النشاط: حتويل احلليب وعصري الفواكه.

ؤها من قبل املسري احلايل وبعد ذلك مت شرا ،1972ا سنة وهي مؤسسة عائلية مت بيعه 1947سنة اإلنشاء: 
 .1999سنة 

 .2011ورو سنة يمليون  520رقم األعمال:                      .2012سنة  1000عدد العمال: 

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p66. 
2 Ibid, p70. 
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 .2011سنة  %7حصة رقم األعمال من عائدات التصدير: 
 .2011سنة  %2املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: 

 جتماعية: غري معروفة.املصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل
منتج يف  200إىل  100"حنن مؤسسة مبدعة، وكثريا ما نلجأ لقروض ضريبة البحث، ونقوم إبطالق من 

السنة، فاإلبداع ال يتمثل فقط يف التغليف واملنتجات؛ اإلبداع يكون يف كل حلظة، ومن قبل مجيع أفراد املؤسسة 
جلعلها خمتلفة على الدوام. األمر الذي جعل جناحنا كمتدخلني ضمن وسط عدواين، وذلك ابلبحث بصفة دائمة 

 1ليف، فيما خيص التنظيم، مسؤولية املؤسسة".على العمل بصفة خمتلفة فيما يتعلق ابملنتجات، التغ
على العديد من اجلوائز، الكؤوس واألوسكار:  2008حصلت منذ سنة  LSDH ، وعرفاان مبمارساهتا

حتصلت على حجر ذهيب لإلبداع يف جمال األشكال األولية  2009حتصلت على أوسكار التغليف، ويف  2008
لتقليص استهالك  Carrefourكأس احرتام الكوكب املمنوح من طرف على  : 2009 سنة  املنفوخة؛ كما حتصلت

فتحصلت على الكأس اجلهوية لإلبداع يف اجلهة الوسطى يف  2010املياه وختفيض النفاايت اليت ترمى يف املاء، ويف 
واملنظمة من  2012فتحصلت على كأس خالصة سنة  2012"إبداع خالق ملناصب الشغل"، أما يف سنة صنف 
وكذا اجلائزة الكربى  ،Bio 2012"املبادرة البيئية"، وكذلك كأس االمتياز للمنتج الطبيعي يف صنف  Pepsicoطرف 

 2للمؤسسة الوراثية والعائلية.

 د إجيايب:ابملسؤولية االجتماعية يعد ج LSDHرد هو أن التزام الردود أفعال أصحاب املصلحة: 
نة، مسريو املؤسسة لديهم تتمتع بصورة املؤسسة املسؤولة، مبعدالت جيدة ونسبة مهمة من االستدا LSDHالبنوك: 

 ثقة، مما جيعل االقرتاض الضروري ممكنة )ويتم تنظيم لقاء سنوي على األقل(.
 تسمح ابلدخول إىل أسواق جديدة، حىت يف فرتة اقتصادية صعبة.ثقة الزابئن: 

 .LSDHعمل مع لديهم رغبة يف الاملوردون: 

 3فخورون بوجودهم يف املؤسسة.األجراء: 

 تقليص انبعااثت الغازات الدفيئة"" Nord’Imprim : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-7
 impasse route de Gode – 59114 Steenvoorde ,4البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 

 www.nordimprim.frالرئيس.          املوقع االلكرتوين:  ،Philippe Debruyneإسم املسري: 
    النشاط: مطبعة متخصصة يف السحب الصغري واملتوسط وكل أنواع األحجام.    

               .2012ة سن 84عدد العمال:                                    .1976سنة اإلنشاء: 
 لتصدير: معدومة.احصة رقم األعمال من عائدات             .2011ورو سنة يمليون  10رقم األعمال: 

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p74. 
2 Ibid, p77. 
3 Ibid, p79. 



 

253 

 

لصغيرةّاعرضّتجاربّبعضّالدولّفيّإدارةّأصحابّالمصلحةّواستدامةّتنافسيةّالمؤسساتّالفصلّالرابع:ّ 253
 والمتوسطة
 املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: غري معروفة.

مث الـ  ISO 9001دأان ابلـ بجتماعية: "من الصعب إعطاء رقم، فقد املصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل
ISO 14001 ،ن دون احتساب مورو يف اجملموع(، ي 50000 وهي تكلفة حقيقية ابلنسبة للمؤسسة )حوايل

ات سامة ابلنسبة لإلنسان، اقتناء الزمن السابق، وقدران بقية املصاريف )اقتناء آلة أقل استهالكا للطاقة، منتج
 الكهرابء اخلضراء وغريها(".

بعدم مالحظتنا "من الصعب تقدمي أرقام حول العائد على االستثمار، على أية حال، فإن التزامنا يسمح لنا 
 1من قبل املنافسني، فنقوم ببيع املطبوعات اخلضراء، فهي حجتنا التجارية".

                                                                                                   ردود أفعال أصحاب املصلحة:
ا يف ذلك على املستوى سألة التنمية املستدامة، مبمل 2009"صحيح أننا كنا ننظر دون وعي سنة األجراء: 

 هذا اجلانب بعمق، ويف ظرف الداخلي، ومن هنا عقدان العديد من االجتماعات للشرح لألجراء أبننا اخنرطنا يف
 قت جد مهم".وجيب أن تكون سىمعة فعامل الو  ،ISO 14001و  ISO 9001أشهر مت منحنا شهادات الـ  6

سطة، لكنهم اخنرطوا إمجاال فقد رأوا يف األخسر ضرورة فرض عرض أخضر من طرف املؤسسة الصغرية واملتو  الزابئن:
 يف املشروع.
أننا بدون وعي، واليوم إخواننا  وضمن مهنتنا يف الفنون التشكيلية، كان ينظر إلينا على ،2009"يف سنة املنافسون: 

 بدأوا يتبعون نفس مساران".
اليت طلبت ، CCI du Nord – Pas-de-Calais"لدينا أصداء إجيابية للـ ارجيني اآلخرين: أصجاب املصلحة اخل

منا الشهادة لدى رؤساء مؤسسات آخرين، وغالبا ما يكونون مثال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ابإلقليم، ومنذ 
 2حوايل سنة بدأان حنصل على ردود أفعال إجيابية".

 تقاسم املعارف مع اجملتمع" " Pocheco : املؤسسة الصغرية واملتوسطة-8
 rue des Roloirs – 59510 Forest-sur-Marque ,13البطاقة التعريفية للمؤسسة: العنوان: 

 www.pocheco.comالرئيس.            املوقع االلكرتوين:  ،Emmanuel Druonإسم املسري: 
 .1928اإلنشاء: النشاط: مصنع األظرفة واحلقائب ذات اجليوب.          سنة 

 .2011ورو سنة ي مليون 22رقم األعمال:                         .2012سنة  114عدد العمال: 
 .2011سنة  %12حصة رقم األعمال من عائدات التصدير: 

 .2011سنة  %5املصاريف السنوية املخصصة للبحث والتطوير: 

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p81. 
2 Ibid, p86. 
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كن من الصعب إعطاء لمن رقم األعمال سنواي،  %5جتماعية: املصاريف السنوية املخصصة للمسؤولية اإل
 رقم.

)جودة السالمة البيئية(، وال ميكن اختاذ  QSEاملؤسسة مت أتسيسه على بنية مستدمية لنظام  ADN"كل 
تقليص اآلاثر على  :QSEأي قرار لالستثمار إال بعد االستجابة لثالثة معايري يتم حتديدها من طرف سياستنا لـ 

 1البيئة والوقاية من التلوث، تقليص أخطار العمل والصعوابت املهنية، حتسني إنتاجية النشاط واملوقع الصناعي".
 ردود أفعال أصحاب املصلحة:

 جية التنمية املستدامة.عالقات متينة مبنية على مدى السنوات وأساسها عرض متكامل هيكليا يف منهالزابئن: 
: لديها سوء فهم نسيب لكنها غالبا )املؤسسات الكربى لقطاعات االتصاالت اهلاتفية، الطاقة وغريها(: املنافسني

 شيئا فشيئا ما تصبح جد اندرة.
)شركات التأمني، احلماية املدنية، وكالة املياه(: عالقات ثقة مرتبطة ابنشغال أصحاب املصلحة اخلارجيني اآلخرين: 

 2رتك )مثل تسيري املياه املستعملة يف املوقع مع وكالة املياه(.دائم لالستباق والبناء املش
 :« CPME»  اثلثا: الكنفدرالية الفرنسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مدير ايرأسه يتالوهي هيئة مهمة لكل أصحاب املمصلحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية، و 
 يف واملتوسطة لصغريةا الفرنسية للشركات حصرا خمصصة العمل برابأ منظمةوهي  احلجم، ومتوسطة صغرية مؤسسة

عبارة عن  هي الفرنسية الشركات من٪  99.9 ألن، اليدوية واحلرف واخلدمات والتجارة الصناعة: القطاعات مجيع
 .اهتماماهتم عن CPME افعدت ذين، والفرنسا يف والعمل لالقتصاد احلقيقية الركائز فهي ،مؤسسات صغرية ومتوسطة

 كل  يف مسموعة أصواهتا وجتعل احلجم واملتوسطة الصغرية الشركات متثل فهي اجتماعيا، شريكا وابعتبارها
 ثمنوت ية تتحمل بشكل قوي، والكنفدرالالدويل املستوى وعلى فرنسا يف العامة والسلطات املشرتكة املفاوضات من

 التزام اإلقليمي، التواجدو  والتضامن القربذات الصلة ابجلانب اإلنساين، ك الشركات هذه خصوصيات عاليا
 .بداعاإل تتجه إىل ؤسسات اليتامل عمتدكما   كبرية،  خماطر ونتحملي ذينال األعمال أصحاهبا
CPME احتاداتمن  200 من شبكة مع. فرنسا أحناء مجيع يف موظف ماليني 3 توظف مؤسسة 150.000 جتمع 

 3.البحار وراء ما ذلك يف مبا واملناطق، قاليماأل مجيع يف متواجدةوهي  إقليمي، احتاد 117 و يةمهن نقاابتو 

 
 
 
 

 :الفصل الصةخ

                                                             

1 Observatoire des pme, « regard sur les pme : Rse, source de compéitivité pour les pme », op-cit, p94. 
2 Ibid, p99. 
3 https://www.cpme.fr 17/08/2018, 16 :00. 

https://www.cpme.fr/
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قتصادي مما سبق يتضح أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا دور فعال يف خمتلف جماالت النشاط اإل 
مهم وهو تعزيز قتصادي يف خمتلف البلدان، السيما ابلتطرق إىل موضوع ابعتبارها أفضل الوسائل لإلنعاش اإل

وهو العمل على جعل أصحاب املصلحة يفيدون ويستفيدون من  ،سرتاتيجيإدامتها وفق مدخل استتنافسيتها و 
ذلك، بعد حماولة معرفة ذلك على أرض الواقع يف ثالثة بلدان وهي اجلزائر، تونس وفرنسا. واملؤسسات الصغرية 

قتصادية من جهة ومن ها قادرة على اجلمع بني التنمية اإلواملتوسطة من خالل سهولة تكيفها ومرونتها اليت جتعل
جهة أخرى كوهنا وسيلة إجيابية لفتح أفاق العمل من خالل توفري مناصب الشغل وخلق الثروة، وإبمكاهنا رفع 

ا متلكه نفتاح على العامل اخلارجي وحترير التجارة اخلارجية واشتداد حدة املنافسة. ورغم محتـدايت املــنافسة يف ظل اإل
اجلزائر من إمكاانت وما قامت به من إصالحات لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتفعيل دورها يف التنمية، 

 إال أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يزال بعيدا عن العدد الضروري لتقوية النسيج االقتصادي يف اجلزائر.
، فبالرغم من اإلمكاانت احملدودة اليت تتوفر عليها تونس إال كما أن التجربة التونسية تعد فريدة من نوعها

أهنا خطت خطوات كبرية يف جمال إنشاء ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك يعود لعدة عوامل من بينها 
 االنفتاح االقتصادي واالعتماد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمحرك أساسي للنمو يف عدة قطاعات.

أما فيما يتعلق ابلتجربة الفرنسية، فهي من التجارب الكبرية يف هذا اجملال، سواء تعلق األمر ابملؤسسات 
 جتماعية واألقطاب التنافسية وغريها.ة اإلالصغرية واملتوسطة، التنافسية واملسؤولي



 

 



 

257 

 

 لتجاربّالدولّمحلّالدراسةّتقييمّاإلحصائيالّالفصلّالخامس: 257
 

 متهيد:
تعترب األدوات اإلحصائية من أحسن الوسائل املساعدة على حتليل املعطيات وفهم أفضل ال سيما فيما يتعلق        

هبذه الدراسة، وبعد معرفة اجلانب النظري والربط بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإدارة العالقة مع أصحاب 
معطيات ختص هذه اجلوانب يف واقع ثالثة بلدان هي املصلحة وكذا املزااي التنافسية املستدامة، وكذلك بعد تقدمي 

تكييف قتصاد يف كل بلد مث العمل على تقدمي الوضعية العامة لإللفصل ااجلزائر، تونس وفرنسا، لذلك سيتم يف هذا 
مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع أعمدة مؤشر التنافسية الصادر يف 

 قارير سنوية للمنتدى االقتصادي العاملي.شكل ت
وسيتم العمل على احتساب الوسط احلسايب لكل مؤشر يف الدول الثالث من أجل معرفة أي من البلدان حيرز       

معرفة مدى أتثري كل  وبعد ذلكتفوق يف كل مؤشر على حدا، مث سيتم احتساب معامل االرتباط لكل مؤشر، 
يف مؤشر التنافسية اخلاص بذلك البلد من البلدان الثالثة، وبعد ذلك سيتم معرفة مدى أتثري املتغريات اخلاصة ابلبلد 

 .كل مؤشر يف املؤشر العام للتنافسية
 وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث اآلتية:      

 املبحث األول: الوضعية العامة احلالية لالقتصاد يف اجلزائر، تونس وفرنسا
لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات  قياس وحتليل العالقة بني التنافسية ومكوانتاملبحث الثاين: 

 يف اجلزائر، تونس وفرنسا. الصغرية واملتوسطة
 املبحث الثالث: حتليل الفروقات بني متغريات الدراسة 
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 وفرنسااملبحث األول: الوضعية العامة احلالية لالقتصاد يف اجلزائر، تونس 
سيتم  هنسا، مع التذكري أبنقتصاد يف كل من اجلزائر، تونس وفر ينبغي أخذ نظرة عامة حول الوضع احلايل لإل

 اانت.مع عرض وحتليل هذه البي ة اإلحصائية لبياانت الدراسة التطبيقيةعمل على املعاجلال
 2017قتصاد اجلزائري خالل الثالثي األول لسنة الوضعية العامة لإلاملطلب األول: 

لصعوابت املالية للبالد من اقتصاد، وكذا قتصاد اجلزائري، يف التوجه حنو تنويع اإليتجلى الوضع احلايل لإل
 سعار النفط. أامللحوظ مؤخرا يف  تحسناللنوع من  اإلشارة ستقرار يف أسعار النفط معجراء عدم اإل

 :2017قتصادي للقطاع الصناعي يف الثالثي الثاين لسنة الظرف اإلأوال: 
 لي:يكما  2017ميكن التعبري عن الظرف االقتصادي من خالل اإلحصائيات املوقوفة بسنة 

 مؤشرات اإلنتاج الصناعي:-1
ابملقارنة مع نفس  ،2017سنة يف الثالثي الثاين ل %2.0سجل ارتفاع يقدر بـ اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي: 

 (.%1.4)الفرتة من السنة السابقة 
 (.%4.9)لفرتة من العام املاضي وهي نسبة عالية ابملقارنة مع نفس ا %8.8متيز ابرتفاع صايف قدر بـ قطاع الطاقة: 

 .%2.4اجع يقدر بـ يالحظ ثبات ابملقارنة مع نفس الثالثي من العام املاضي والذي متيز برت احملروقات: 
وهو معترب لكن أقل من ذلك ، %4.3واليت تستمر يف امليل حنو االرتفاع بتسجيل فارق يقر بـ الصناعات الغذائية: 

 .%6.2الذي حصل يف العام املاضي بنسبة تقدر بـ 
يف الثالثي الثاين لسنة  تصاعد إنتاجها ،2017يف الثالثي األول لسنة  %3.1وبعد تراجع قدر بـ  :مواد البناء

 .%5.6بنسبة تقدر بـ  2017
 .2017ة خالل الثالثي الثاين لسن %9.1سجلت كذلك منو معترب يقدر بـ صناعة اخلشب والورق: 

خاصة املناجم واحملاجر، الصناعات  ،2017خنفاضا يف الثالثي األول لسنة إأما بقية األنشطة فقد سجلت 
  1الكيميائية وصناعة اجللود واألحدية.

 :2017أسعار اإلنتاج الصناعي يف الثالثي الثاين لسنة 
ظهر تغري سليب بنسبة تقدر بـ سعر اإلنتاج الصناعي، خارج احملروقات، القطاع العمومي الوطين، تالتطور العام: 

 .%2.1رتفاع قدر بـ وذلك ابملقارنة مع الثالثي األول الذي عرف ا ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة  0.2%
 .%0.1لنسبة ارتفاع قدر بـ اوابملقارنة مع نفس الفرتة من العام املاضي عرفت  ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة 

ي األول من نفس السنة، تطور وابملقارنة مع الثالث ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة التطور حسب قطاع النشاط: 
 مبا يلي:سعر اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطين، متيز 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p32. 
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نسبة منو تقدر  وذلك بعد ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة  %1.6سجل اخنفاض قدر بـ  الطاقةقطاع 
 خالل الثالثي السابق. %1.1بـ 

اقص يف وترية منو كما أن هناك تن، %3.9عرف اخنفاضا قدر بـ املناجم واحملاجر قطاع يف حني أن 
 وصلت خالل الثالثي خالل الثالثي األول يف حني %2.0أين وصلت نسبة التغري إىل الصناعات الكيميائية، 

  .%0.7الثاين إىل 
خالل الثالثي األول  %3.3عرفت تراجعا يف وترية النمو من نسبة قدرت بـ الصناعات الغذائية، كما أن 

ين تراجعت نسبة النمو خالل الثالثي الثاين، ونفس املالحظة ابلنسبة لصناعة النسيج أ %0.1إىل  ،2017لسنة 
 .خالل الثالثي الثاين %1.3إىل  ،2017خالل الثالثي األول لسنة  %2.0من نسبة قدرت بـ 

 قرارا يف األسعار.وابقي األنشطة سجلت است ،%1.3فعرفت ترجعا قدر بـ صناعة اخلشب والورق،  أما
 :2017الشامل والقطاعي خالل الثالثي الثاين لسنة  النمو-2

مقارنة مع نفس  %1.5عرف الناتج الداخلي اخلام منوا قدر بـ  ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة التطور العام: 
 %2.1ونسبة منو الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات استقرت عند نسبة قدرت بـ  ،2016الثالثي من سنة 

وابألسعار اجلارية فإن ، %3.5أين قدرت بـ  2016مقارنة نفس الثالثي من سنة  ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة 
مقارنة مع نفس  %4.0بدال من  %5.9عرف ارتفاعا قدر بـ  2017الناتج الداخلي اخلام خالل الثالثي الثاين لسنة 

 2016.1الثالثي من سنة 
 .2017ول والثاين لسنة والثالثي األ 2016واملعطيات والفقرات اآلتية تبني التطورات املسجلة خالل سنة 

 "2017الثالثي الثاين -2016الثالثي الثاين ( للقطاعات الكربى "%(: منو احلجم ابلنسبة املئوية )47اجلدول رقم )
 2017لسنة  الثالثي الثاين 2016الثالثي الثاين لسنة  القطاعات الكربى

 3,1 1,5 (PIB)الناتج الداخلي اخلام 
 2,1 3,5 تالناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقا

 1,5 3,0 الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع الزراعة
 1,8 2,6 الفالحة والصيد البحري

 2,2‐ 9,7 احملروقات
 3,7 3,3 الصناعة 

 2,0 4,1 البناء
 3,1 2,5 اخلدمات السوقية

 1,8 1,3‐ اخلدمات غري السوقية
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p37. 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, pp35-36. 
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م خارج قطاع احملروقات، لناتج الداخلي اخلا، (PIB)التطور حسب الثالثيات للناتج الداخلي اخلام اثنيا: 
حسب القطاعات الكربى  من خالل عرض النموالناتج الداخلي اخلام خارج قطاع الزراعة للحجم التسلسلي: 

 .2017يتضح بروز متدخلني جدد ويلخص التطورات احلاصلة خالل الثالثي الثاين لسنة 
بدال من نسبة منو مقدرة  %1.8ـ بتدل للقطاع الزراعي بنسبة تقدر متيز بنمو مع 2017الثالثي الثاين لسنة الزراعة: 

ل تناقص يف إنتاج ونسبة النمو هذه فسرت من خال ،2016الثالثي الثاين لسنة واليت حتققت خالل  %4.2بـ 
 املزروعات ال سيما احلبوب.

القيمة املضافة الكلية احملققة من طرف جممل النشاطات الصناعية  ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة  الصناعة:
 2016.1الثالثي الثاين لسنة واليت حتققت خالل  %3.4بدال من نسبة منو مقدرة بـ  %3.7تظهر ارتفاع يقدر بـ 

  تتمثل يف:( %)القطاعات الفرعية للصناعة عرفت تطورات مقدرة ابلنسبة املئوية 
، 2015/2016الثالثي الثاين لكل من " لقطاعات الفرعية للصناعة( ل%احلجم ابلنسبة املئوية )(: منو 48اجلدول رقم )

 "2016/2017و
 "2017الثالثي الثاين -2016الثالثي الثاين " "2016الثالثي الثاين -2015الثالثي الثاين " 

 8,2 3,3 املياه والطاقة
 1,7‐ 2,7‐ املناجم واحملاجر

 2,2 0,5 صناعة احلديد والصلب
 2,8 6,5 مواد البناء

 3,1 3,8 الكيمياء والبالستيك
 3,7 5,6 الصناعات الغذائية

 0,8 0,7 النسيج
 3,9‐ 1,5 اجللود واألحدية

 10,1 12,5 اخلشب، الورق والفلني
 5,1‐ 16,7‐ صناعات خمتلفة

 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:
édition novembre 2017, Alger, p38. 

قطاع البناء واألشغال العمومية تراجع ابملقارنة  ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة البناء واألشغال العمومية والري: 
واليت حتققت خالل  %8.3بدال من نسبة منو مقدرة بـ  %2.0بنسبة منو قدرت بـ  ،2016مع الثالثي الثاين لسنة 

نفس الفرتة من العام املاضي، والقيمة املضافة لقطاع اخلدمات واألشغال العمومية يف القطاع البرتويل سجلت نسبة 
       واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %3.1بدال من نسبة منو مقدرة بـ  %2.8قدرت بـ منو 

بدال  %3.1منو قدرت بـ نسبة اخلدمات السوقية ارتفعت ب ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة اخلدمات السوقية: 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p37. 
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املاضي، وهذا النمو مس مجيع القطاعات  واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام %3.0من نسبة منو مقدرة بـ 
 الفرعية للخدمات السوقية:

  :بدال من نسبة  %6.5ـ منو قدرت بنسبة ارتفعت ب ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة النقل واالتصاالت
 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %5.4منو مقدرة بـ 

  :من نسبة منو مقدرة  بدال %0.7منو قدرت بـ نسبة ارتفعت ب ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة التجارة
 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %0.1بـ 
  :بدال  %0.4و قدرت بـ مننسبة ارتفعت ب، 2017خالل الثالثي الثاين لسنة الفنادق واملقاهي واملطاعم

 العام املاضي. واليت حتققت خالل نفس الفرتة من %2.3من نسبة منو مقدرة بـ 
  :4.6و قدرت بـ مننسبة ارتفعت ب ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة اخلدمات املقدمة للمؤسسات% 

 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %2.5بدال من نسبة منو مقدرة بـ 
  :بدال  %3.1و قدرت بـ مننسبة ارتفعت ب، 2017خالل الثالثي الثاين لسنة اخلدمات املقدمة للعائالت

 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %7.1من نسبة منو مقدرة بـ 
القيمة السوقية:  لقطاع اخلدمات السوقية حسب احلجم التسلسلي للخدمات غري( %)تطور نسبة النمو 

يف وترية منوها، إذ ارتفعت  تباطؤا 2017خالل الثالثي الثاين لسنة املضافة للخدمات غري السوقية عرفت من جهتها 
رتة من العام املاضي، واليت حتققت خالل نفس الف %3.2بدال من نسبة منو مقدرة بـ  %1.8منو قدرت بـ نسبة ب

 وهذا النمو انتج عن النمو احلاصل يف القطاعات الفرعية اآلتية:
  :بدال من نسبة منو  %1.8ـ منو قدرت بنسبة ارتفعت ب، 2017خالل الثالثي الثاين لسنة اإلدارة العمومية

 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %3.0مقدرة بـ 
  :بدال من نسبة منو  %4.1 منو قدرت بـنسبة ارتفعت ب، 2017خالل الثالثي الثاين لسنة اخلدمات املالية

 واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %3.8مقدرة بـ 
 :بدال من نسبة منو مقدرة  %4.8منو قدرت بـ نسبة ارتفعت ب ،2017خالل الثالثي الثاين لسنة  العقارات
 1واليت حتققت خالل نفس الفرتة من العام املاضي. %6.0بـ 

 التجارة اخلارجية:اثلثا: 
جي للجزائر سجل خالل الثالثي امليزان التجاري اخلار  ،2016الثالثي األول لسنة  ابملقارنة معامليزان التجاري: 

 ما أييت: 2017األول لسنة 
  3.78ارب مليار دوالر أي بنسبة اخنفاض تقدر بـما يق 22.98اخنفاض يف قيمة الواردات بـ%. 
  36.16ارب مليار دوالر أي بنسبة اخنفاض تقدر بـما يق 18.14اخنفاض يف قيمة الصادرات بـ%. 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p38. 
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مليار دوالر  5.7 بـ 2017التخفيض يف عجز امليزان التجاري خالل الثالثي األول لسنة وهو ما يفسر 
 .2016الفرتة من سنة  ابملقارنة مع ذلك املسجل يف نفس %54.15أمريكي ابلقيمة املطلقة أي بنسبة تقدر بـ 

 2017خالل الثالثي األول لسنة  %79وهذه النتائج تبني نسبة تغطية الصادرات للواردات بنسبة تقدر بـ 
 2016.1املسجلة يف الستة أشهر األوىل من سنة  %56مليار دوالر أمريكي ابلقيمة املطلقة مقابل  5.7بـ 

ي يظهر زايدة يف املواد الغذائية توزيع الواردات من خالل أصناف املنتجات، كما يبني اجلدول اآليت، والذالواردات: 
ص املنتجات خيفيما  %10.8أما فيما خيص األصناف األخرى من املنتجات فقد عرفت تراجعات بـ  %9.61بـ

 هالكية غري الغذائية. فيما خيص السلع االست %0.53فيما خيص سلع التجهيز، و %5.6املوجهة لعملية اإلنتاج، 
 "2017-2016الثالثي األول حسب أصناف املنتجات "اجلزائر واردات (: تطور 49اجلدول رقم )

 (%نسبة التطور ) 2017الثالثي األول  2016الثالثي األول  أصناف املنتجات
 (%) البنية القيم (%) البنية القيم

 9,61 19,30 437 4 16,94 048 4 املواد الغذائية
 10,77‐ 29,37 751 6 31,67 566 7 املنتجات املوجهة لعملية اإلنتاج

 5,61‐ 33,36 667 7 34,00 123 8 سلع التجهيز
 0,53‐ 17,97 131 4 17,38 153 4 السلع االستهالكية غري الغذائية

 3,78‐ 100 986 22 100 890 23 اجملموع الكلي
 ,Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME n°31 املصدر:

édition novembre 2017, Alger, p40. 
 النتائج اآلتية: مكن من استخالص، 2017كما أن اختبار أصناف املنتجات خالل الثالثي األول لسنة 

  :ثل أساسا يف مركبات نقل من إمجايل الواردات، واليت تتم %33.16اليت متثل نسبة تقدر بـ سلع التجهيز
 األشخاص والبضائع، ووسائل كهرابئية ومفاعالت خاصة بشبكة اهلاتف.

  :د البناء )قضبان احلديد والفوالذ، ويتعلق األمر أساس بزيوت البرتول، موااملنتجات املوجهة لعملية اإلنتاج
 من إمجايل الواردات. %29.37أانبيب أخشاب وغريها(، واليت متثل نسبة تقدر بـ 

  :ثل مبا مي ،2017ل الثالثي األول لسنة وأتيت يف املرتبة الثالثة يف بنية الواردات املتحققة خالاملواد الغذائية
 .2016ثالثي األول لسنة المليار دوالر أمريكي مقارنة مع  7.66من إمجايل الواردات، أي  %19.30نسبة تقدر بـ 

 :دات املتحققة خالل الثالثي األول الوار  وأتيت يف املرتبة األخرية يف بنية السلع االستهالكية غري الغذائية
 أمريكي. مليار دوالر 4.13من إمجايل الواردات، أي  %17.97ثل نسبة تقدر بـ مبا مي ،2017لسنة 

ضمن هيكل الصادرات اجلزائرية، تواصل احملروقات صدارهتا كأهم املبيعات حنو اخلارج خالل الثالثي الصادرات: 
ابملقارنة  %38.32من إمجايل الصادرات، أي ابرتفاع يقدر بـ %94.75وذلك حبصة تقدر بـ  ،2017األول لسنة 

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, p39. 
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وفيما خيص الصادرات خارج قطاع احملروقات، فهي تبقى هامشية، وذلك بنسبة  ،2016مع نفس الفرتة من سنة 
 %6.25اع يقدر بـمليون دوالر أمريكي، وسجلت ارتف 952من إمجايل الصادرات، أي مبا يعادل  %5.25تقدر بـ

وأهم املنتجات خارج قطاع احملروقات جند املنتجات نصف مصنعة واليت ، 2016ابملقارنة مع نفس الفرتة من سنة 
املواد الغذائية فتأيت  أمامليون دوالر أمريكي،  691من إمجايل الصادرات، مبا يعادل  %3.81تشكل نسبة تقدر بـ

مليون دوالر أمريكي، متبوعة  189من إمجايل الصادرات، أي مبا يعادل  %1.04يف املرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ
مليون دوالر أمريكي، ويف املرتبة  34من إمجايل الصادرات، أي مبا يعادل  %0.19ابملنتجات اخلام بنسبة تقدر بـ

  1على التوايل. %.050و  %0.16األخرية جند املنتجات الصناعية والسلع االستهالكية غري الغذائية، بنسب تقدر بـ بـ
 .2017خالل سنة  تونسع االقتصادي يف املطلب الثاين: الوض

لسنوات القليلة عرف النمو االقتصادي يف تونس خالل احلراك السياسي واالجتماعي الذي حدث يف ا
 املاضية ليعاود االقتصاد التونسي االنتعاش نسبيا.

 .2017خالل الثالثي الثالث من سنة  %2.1يسجل يف تونس النمو االقتصادي أوال: 
ارتفاعا يف الناتج احمللي  2017 أفرزت النتائج األّولية للحساابت الثالثية املتعلقة ابلثالثي الثالث من سنة

ني سجل الناتج احمللي اإلمجايل حمقارنة بنفس الثالثي من السنة املاضية، يف   %)2.1)يف املائة  2.1اإلمجايل بنسبة 
 االقتصاد يكون ألساسا ذاهوعلى   2017.مقارنة ابلثالثي الثاين من سنة  (% 0.7)يف املائة  0.7منوا بنسبة 

 .الفارطة السنة من لفرتةا نفس مع مقارنة السنة ذهه من األوىل هرأش التسع يف%  1.9 بلغ منوا سجل قد التونسي
افة لقطاعات الصناعات املعملية املض القيمة تهدوش : 2.8%تطور القيمة املضافة يف الصناعات املعملية بـاثنيا: 

مشل النمو قطاع  حيث ،هتاامنوا اجيابيا، نتيجة تطّور النشاط يف أغلب قطاع 2017خالل الثالثي الثالث من سنة 
الصناعات امليكانيكّية  وقطاع (% 5.1)+وقطاع الصناعات الكيميائّية  (% 3.4)+الصناعات الفالحّية والغذائّية 

يج واملالبس واألحذية وقطاع النس (% 3.2)+وقطاع صناعة مواد البناء واخلزف والبلور   %)2.8)+ ابئيةهر والك
  %)2.8)+يف املائة  2.8املعملية ارتفاعا يف حدود  الصناعات قطاع يف النمو سجلاألساس،  هذاوعلى  (% 0.7+)

يف املائة   2.0عا يف حدود اضية وارتفاامل السنة من امقارنة مع الفرتة ذاهت 2017خالل الثالثي الثالث من سنة 
 . مقارنة مع الثالثي السابق (% 2.0)+

كما تراجعت القيمة املضافة لقطاع الصناعات غري املعملّية   :تواصل الرتاجع ىف قطاع الصناعات غري املعمليةاثلثا: 
مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية.  2017خالل الثالثي الثالث من سنة  (% 3.3-)يف املائة  3.3بنسبة 

-)يف املائة  21.6ويعود ذلك أساسا إىل الرتاجع املتواصل يف إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 
ألف برميل. وذلك رغم  37.5ألف برميل إىل  46.5حيث تراجع معدل اإلنتاج اليومي من البرتول من  (،% 21.6

                                                             

1 Ministère de l’industrie et des mines, op-cit, pp40-41. 
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 7.8 بنسبة اءكهرابءوىف إنتاج قطاع ال (% 39.6)+يف املائة  39.6التطور امللحوظ ىف إنتاج قطاع املناجم بنسبة 
 .  %)7.8)+ املائة يف

ثالثي الثالث ال خالل املسوقة اتاخلدم قطاع شهدو  :منو قطاع اخلدمات املسوقةتواصل املنحى االجيايب ىف رابعا: 
وذلك  ، ة من السنة املاضيةمقارنة مع نفس الفرت  %4.0ارتفعت قيمته املضافة بنسبة و منوا إجيابيا،  2017من سنة 

خدمات النزل واملطاعم  وقطاع %6.4قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ كرتفاع القيمة املضافة يف كل قطاعاته  ال
الية وخدمات املواصالت جيايب يف قطاعي اخلدمات املإمت تسجيل منو  كما % 67.6سجل منوا بـــ الذي اهياملق

دمات املسداة من قبل كما حافظ قطاع اخلدمات غري املسوقة )اخل %.2.6و بـ % 7.3بنسب تقدر على التوايل بـ
 .2016 مقارنة ابلثالثي الثالث من سنة % 0.2الطفيف بـاإلدارة أساسا( على منوه االجيايب 

وسجلت القيمة املضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري تطورا  :تطور منو قطاع الفالحة والصيد البحريخامسا: 
 األول للثالثي القطاع ذاهني النمو ىف يوجتدر اإلشارة انه مت حت ،2017خالل الثالثي الثالث من سنة  % 2.0بـ

املائية والصيد البحري اعتمادا  واملوارد الفالحة وزارة قبل من حمّينة بياانت أساس على وذلك 2017 سنة من والثاين
 مقابل قنطار مليون16.2بــــ 2017سنة على نتائج احملاصيل الزراعية على غرار إنتاج احلبوب الذي قدر خالل 

 .1سابقا هامليون قنطار مت تقدير  19.4

 .2017القتصادي يف فرنسا خالل سنة ع االثالث: الوضاملطلب 
، وارتفاع يف نسب التشغيل، «معتدل»تظهر مؤشرات حديثة أن االقتصاد الفرنسي مستقر نسبيا، مبعدل منو 

، نظرا «غري مرحية»إىل جانب وعود من املسؤولني بتحسن خالل العام احلايل... لكن املؤشرات رغم ارتفاعها كانت 
اجتاه السياسية سيؤثر بشكل كبري على بوصلة االقتصاد. ومع  أنأقل من توقعات سابقة أكثر تفاؤال، و ألهنا جاءت 

 .اختالط األوراق وعدم اتضاح كامل جلميع الربامج االنتخابية، وخباصة الشطر االقتصادي واملايل منها
العاملي، على غرار الركود وتداعيات  وإىل جانب املشكالت االقتصادية الكربى واملخاوف اليت يعاين منها االقتصاد

« احلمائية»انفصال بريطانيا عن االحتاد األورويب، وخماطر الديون اليواننية على منطقة اليورو، وتصاعد احلديث عن 
 .بقيادة أمريكا، فإن األمور الداخلية أيضا يف فرنسا هلا وقعها على االقتصاد، بداية من البطالة

شحي الرائسة يف فرنسا ترتاوح وعودهم ما بني الدعوة إىل االنفصال عن االحتاد األورويب، ويشري مراقبون إىل أن مر 
الربيطاين، إىل النقيض، مبزيد من االخنراط االقتصادي يف أورواب. « الربيكسيت»على غرار « فريكسيت»فيما يعرف بـ

االنفتاح اخلارجي إىل الرتكيز على الشعبوية كما متتد اخلريطة من التوجهات الرأمسالية إىل االشرتاكية، ومن مزيد من 
ويقرتح ماكرون إنشاء حكومة أوروبية مشرتكة تضم مجيع الدول األعضاء تتمتع مبيزانية خاصة هبا، إضافة ، واحلمائية

دولة، إضافة إىل العمل على توحيد السياسات الضريبية  19إىل برملان أورويب تشارك فيه دول منطقة اليورو فقط وهي 

                                                             

1 http://www.assabahnews.tn/article/165400/)30; 14 ,14/05/2018 ,)املوقع االلكرتوين جلريدة الصباح التونسية. 

http://www.assabahnews.tn/article/165400/(الموقع
http://www.assabahnews.tn/article/165400/(الموقع


 

265 

 

 لتجاربّالدولّمحلّالدراسةّتقييمّاإلحصائيالّالفصلّالخامس: 265
 

ويف ظل تلك التباينات الواسعة، حافظ االقتصاد الفرنسي على مستوى منو معتدل يف الربع األخري ، جتماعيةإلوا
يف املائة جململ العام املاضي، حبسب تقديرات نشرها املعهد  1.1يف املائة، و 0.4وذلك بنسبة  2016من عام 

، وأتت هذه األرقام متطابقة مع تقديرات أولية للمعهد نشرها يف هناية يناير )كانون  الوطين الفرنسي لإلحصاء
وتسارع منو الناتج اإلمجايل يف الفصل األخري من العام بعد ارتفاع طفيف يف الفصل الثالث ، 2015سنة الثاين( من 

يف املائة. وجاء مستوى االرتفاع  1.2نسبة  2015وكانت نسبة منو االقتصاد الفرنسي بلغت يف  ،يف املائة 0.2بنسبة 
يف املائة، فيما توقع  1.4يف املائة من توقعات احلكومة اليت كانت أتمل يف حتقيق  0.3وهي أدىن بنسبة ، 2016يف 

 .2017يف املائة يف الفصلني األول والثاين من عام  0.4املعهد أن ينمو االقتصاد الفرنسي بنسبة 
يف  1.5د فيه وزير االقتصاد واملالية الفرنسي، التزام بالده بتحقيق معدل منو مقداره وأتيت تلك األرقام يف وقت أك

وكانت نتائج نشرت منتصف فرباير )شباط( املاضي عن املعهد ، 2017املائة من إمجايل الناتج احمللي خالل عام 
 2016الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية )إنسي( يف فرنسا، أظهرت أن معدل البطالة يف البالد تراجع يف سنة 

 10ىل يف املائة ابألراضي الفرنسية، وإ 9.7نقطة، ليصل إىل  0.2للعام الثاين على التوايل على حنو طفيف مبقدار 
أقل من »جاء  2016لكن املعهد قال إن تراجع البطالة يف ، يف املائة عند إضافة أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا

خصوصا أن ملف البطالة يعد إحدى أهم النقاط اليت هتم ، الذي أشار فيه إىل اخنفاض مبقدار ثالث نقاط« توقعاته
مليار يورو من أجل  50يف هذا اإلطار، يعد ماكرون بتخصيص و ، الناخب الفرنسي، وتوجه بوصلة التصويت

مليار يورو لتمويل دورات تكوينية للشبان الفرنسيني والعاطلني لكسب مؤهالت جديدة  15االستثمار، من بينها 
االقتصاد »مليار يورو خالل مخس سنوات لتعزيز ما يسمى  15تسمح هلم ابلعودة إىل عامل العمل، كما ينوي إنفاق 

الذي حيرتم البيئة، وحتديث وسائل النقل العمومية والصحة وتعزيز اإلدارة الرقمية، فضال عن « التضامين اجلديد
 120لكنه من جهة أخرى، خيطط إللغاء ،  لطاقة املتجددةاب االتخلي عن الطاقة النووية بشكل تدرجيي واستبداهل

وفق  %3امليزانية العامة لكي ال يتجاوز العجز املايل  ألف وظيفة يف القطاع العام خالل مخس سنوات، والتحكم يف
ما ينص عليه االحتاد األورويب، كما تعهد أيضا بعدم رفع قيمة الضرائب املفروضة على الفرنسيني، بل ختفيضها 

، كما خيطط أيضا إللغاء ضريبة السكن اليت يدفعها بعض «تعزيز قدرهتم الشرائية وتشجيع االستثمار»هبدف 
 %57مثلت النفقات العامة يف فرنسا حنو ، 2015 ويف عام، 2019الفرنسيني ذوو الدخل املتدين ابتداء من عام 

فقط يف العام نفسه ببقية دول منطقة اليورو. ومع مستوى  %47من الناتج احمللي اإلمجايل، مقارنة مع متوسط بلغ 
ومن أجل  %60من الناتج اإلمجايل، متجاوزا السقف األورويب عند  %97دين عام مرتفع للغاية ميثل أكثر من 

مرحلة تقشف »اقتصادها الكلية، فإن كثريا من املراقبني يرون أن ابريس رمبا تضطر إىل الدخول يف  حتسني مؤشرات
 .1إذا مل يتحسن الوضع؛ أي أن احلكومة سيكون عليها فعليا حتسني تلك املؤشرات« إجباري

                                                             

1 https://aawsat.com/home/article/866586/ )00: 14 ,14/05/2018 ,)املوقع االلكرتوين جلريدة الشرق األوسط. 
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الالمادي للمؤسسات لوحة القيادة لرأس املال  املبحث الثاين: قياس وحتليل العالقة بني التنافسية ومكوانت
 يف اجلزائر، تونس وفرنسا. الصغرية واملتوسطة

مؤشرات لوحة القيادة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، جند أن هناك تقارب بني هذه املؤشرات عند مراجعة 
وتلك املعتمدة يف تصنيف الدول حسب مؤشر التنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي )وكذلك سيتم االستشهاد 

 بتصنيفات هذه الدول يف مؤشر التنمية البشرية ومؤشر املسؤولية االجتماعية(.
أعمدة  مع لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتكييف مؤشرات  :املطلب األول

 مؤشر التنافسية لتقارير املنتدى االقتصادي العاملي.
لوحة القيادة لرأس املال الالمادي  ملكوانتسوف يتم اختيار مؤشر فرعي أو أكثر من كل مؤشر أساسي 

 . للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 مع لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةتكييف أهم عبارات مؤشرات  أوال:

 االقتصادي العاملي. أعمدة مؤشر التنافسية لتقارير املنتدىعبارات 
 رأس املال البشري:-1

)األخذ يف احلسبان معايري األداء يف منح  جند ثقافة املؤسسة: وضمن عنصر ديناميكية وأداء املوظفنيويف 
 )دفع األجور واإلنتاجية، املرونة يف حتديد األجور(. يقابلها يف تقييم مؤشر التنافسيةاملكافئات(، 

 )فعالية قيادات الشركات(. يقابلها يف تقييم مؤشر التنافسيةورأس املال البشري: وضمن عنصر الكفاءات 
 وفيما خيص رأس املال اهليكلي الداخلي: -2

 .)اتساع سلسلة القيمة( يقابله يف تقييم مؤشر التنافسيةوضمن عنصر العالمة التجارية 
)االستعداد لتفويض السلطة، تطور عملية  تقييم مؤشر التنافسيةيقابلها يف وضمن عنصر التنظيم الداخلي 

 االنتاج(.
)القدرة على اإلبداع، إنفاق الشركات يقابله يف تقييم مؤشر التنافسية  اإلبداع والبحث والتطوير،وضمن عنصر 

 .على البحث والتطوير(
 وفيما خيص رأس املال العالقات اخلارجية:-3

، توسع التسويق، طبيعة )درجة االهتمام ابلزابئن يقابله يف تقييم مؤشر التنافسية الزابئن،وضمن عنصر رأس مال 
 .(امليزة التنافسية، مراقبة التوزيع على املستوى الدويل

)نوعية املوردين احملليني، وجود املوردين  يقابله يف تقييم مؤشر التنافسيةالعالقات مع الشركاء  وضمن عنصر
 ألقطاب التنافسية(.احملليني، حالة ا
املعامالت البنكية والشركاء املاليني ) جند التصنيف االئتماين، املعامالت البنكية والشركاء املالينيوضمن عنصر 

 )اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال، سالمة البنوك(يقابله يف تقييم مؤشر التنافسية  (اآلخرين
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يف يقابله (، املسؤولية االجتماعية للشركات: ISO 26000)جند  :اإليزوأسلوب  احرتام البيئة وضمن عنصر-4
 )السلوك األخالقي للشركات(. تقييم مؤشر التنافسية

العبارات اليت سيتم تقييمها يف مؤشر التنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي هو مثانية عدد وبذلك سيكون 
 كما يلي:( 18)عشرة 

 .دفع األجور واإلنتاجية 
 .املرونة يف حتديد األجور 
 .فعالية قيادات الشركات 
 اتساع سلسلة القيمة. 
 .االستعداد لتفويض السلطة 
 .تطور عملية اإلنتاج 
 .القدرة على اإلبداع 
 .إنفاق الشركات على البحث والتطوير 
 .درجة االهتمام ابلزابئن 
 .توسع التسويق 
 .طبيعة امليزة التنافسية 
  الدويل.مراقبة التوزيع على املستوى 
 .نوعية املوردين احملليني 
 .وجود املوردين احملليني 
 حالة األقطاب التنافسية. 
  .اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال 
 .سالمة البنوك 
 .السلوك األخالقي للشركات 

 جتماعية للشركات.بتصنيف الدول الثالث حسب مؤشري التنمية البشرية واملسؤولية اإل ستعانةتم اإلتسو 
ة القيادة للمؤسسات والصغرية واملتوسطة حويتضح من هذه العناصر الثمانية عشرة والنامجة عن تكييف مؤشرات لو 

إدارة العالقة مع مع أعمدة مؤشر التنافسية العاملي أبن هذه املؤشرات جتسد موضوع الدراسة الذي يتمثل يف 
)ابإلشارة إىل اتساع سلسلة  سرتاتيجيإكمدخل ت( )كاملوردين واألجراء والزابئن وقيادة الشركا أصحاب املصلحة

)كطبيعة امليزة التنافسية،  لتعزيز املزااي التنافسية املستدامة، (، واإلبداع والبحث والتطوير والتسويق والتوزيعالقيمة
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة جتارب حالة األقطاب التنافسية، سالمة البنوك والسلوك األخالقي للشركات( 
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ة القيادة للمؤسسات والصغرية ح)ذلك أن هذه املؤشرات انجتة عن تكييف مؤشرات لو اجلزائر، تونس وفرنسا 
واملتوسطة مع أعمدة مؤشر التنافسية العاملي اخلاص هبذه الدول، وأن اقتصاد هذه الدول مكون كذلك يف غالبيته 

 من املؤسسات الصغرية واملتوسطة(.
وفرنسا يف املؤشرات ذات الصلة إبدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ترتيب اجلزائر، تونس  اثنيا:

 للجزائر، تونس وفرنساالتنافسية العاملي املكيفة مع أعمدة مؤشر 
دامة املزااي التنافسية استحىت يتسىن قياس مدى مسامهة إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تعزيز و 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مت تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
مع أعمدة مؤشر التنافسية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي كما سبقت اإلشارة لذلك خالل الفرتة املمتدة 

   النتائج وفق اجلداول اآلتية: وكانت ،2017إىل غاية  2006من 
 وميكن عرضها من خالل اجلدول اآليت: نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل اخلاصة ابجلزائر: -1

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية : عرض نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل ومؤشرات (50رقم ) اجلدول
 املتعلقة ابجلزائر واملتوسطة

-2006 البياانت/السنوات
2007 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

 املعطيات املتعلقة ابجلزائر
 7إىل  1الرصيد )

 نقاط(
3.9 3.7 4.0 4.0 3.7 3.8 4.1 4.0 4.0 

ترتيب اجلزائر يف مؤشر 
التنافسية الدويل 

 ابلنسبة لعدد الدول

 76املرتبة 
من أصل 

 دولة 125

املرتبة 
من  99

أصل 
134 
 دولة

املرتبة 
من  86

أصل 
139 
 دولة

 87املرتبة 
من أصل 

 دولة 142

املرتبة 
من  110

أصل 
 دولة 144

املرتبة 
من  100

أصل 
 دولة 148

 79املرتبة 
من أصل 

 دولة 144

 87املرتبة 
من أصل 

 دولة 140

 87املرتبة 
من أصل 

 دولة 138

دفع 
األجور 
 واإلنتاجية

 3.3 3.3 3.3 2.8 2.4 2.8 - - - الرصيد
 122 122 123 140 144 136 105 132 - الرتتيب

املرونة يف 
حتديد 
 األجور

 4.3 4.4 4.6 4.4 4.0 3.9 - - - الرصيد
 113 106 104 116 125 125 105 125 101 الرتتيب

فعالية 
قيادات 
 الشركات

 3.4 3.5 3.5 3.5 3.1 3.8 - - - الرصيد
 136 139 137 143 143 133 110 132 - الرتتيب

اتساع 
سلسلة 
 القيمة

 3.4 3.3 3.1 2.6 2.2 2.7 - - - الرصيد
 109 119 126 145 143 132 123 132 115 الرتتيب
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االستعداد 
لتفويض 
 السلطة

 3.1 3.1 3.1 2.6 1.9 2.4 - - - الرصيد
 124 125 125 144 144 138 111 132 113 الرتتيب

تطور عملية 
 اإلنتاج

 3.2 3.0 2.8 2.5 2.3 2.9 - - - الرصيد
 108 121 131 142 141 117 83 122 - الرتتيب

القدرة على 
 اإلبداع

 2.9 3.3 2.7 2.3 1.9 2.0 - - - الرصيد
 112 126 143 147 143 138 125 133 120 الرتتيب

إنفاق 
الشركات 

على 
البحث 
 والتطوير

 2.8 2.6 2.2 2.0 1.8 2.0 - - - الرصيد
 113 122 138 147 143 139 106 116 91 الرتتيب

درجة 
االهتمام 
 ابلزابئن

 3.7 3.8 3.6 144 3.0 3.7 - - - الرصيد
 130 122 125 3.1 144 129 108 131 - الرتتيب

توسع 
 التسويق

 3.7 3.5 2.8 2.4 2.3 3.0 - - - الرصيد
 125 132 139 146 143 125 105 130 116 الرتتيب

طبيعة امليزة 
 التنافسية

 3.1 3.0 3.1 2.7 2.0 2.0 - - - الرصيد
 93 101 104 132 144 141 129 130 97 الرتتيب

مراقبة 
التوزيع 
على 

املستوى 
 الدويل

 3.0 3.4 3.4 3.0 2.5 2.8 - - - الرصيد

 112 102 127 146 144 140 109 126 99 الرتتيب

نوعية 
املوردين 

 احملليني

 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.6 - - - الرصيد
 130 131 136 140 137 128 105 130 97 الرتتيب

وجود 
املوردين 

 احملليني

 3.0 4.0 4.3 4.0 4.0 4.7 - - - الرصيد
 108 108 102 123 124 78 59 113 92 الرتتيب

حالة 
األقطاب 
 التنافسية

 3.1 3.2 3.3 3.2 2.4 2.3 - - - الرصيد
 115 108 105 119 139 137 126 120 - الرتتيب

اخلدمات 
املالية لتلبية 

 3.1 3.0 3.0 3.0 2.6 2.7 - - - الرصيد
 131 133 133 141 143 139 131 - - الرتتيب
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احتياجات 
 األعمال
سالمة 
 البنوك

 3.6 3.4 3.4 3.3 2.9 3.6 2.8 2.9 3.7 الرصيد
 123 128 133 140 143 138 121 134 121 الرتتيب

السلوك 
األخالقي 
 للشركات

 3.4 3.6 3.7 138 2.6 3.3 - - - الرصيد
 107 102 100 3.1 143 115 98 100 - الرتتيب

 حول التنافسية. يملت تقارير املنتدى االقتصادي العاعتماد على بينااملصدر: من إعداد الطالب ابإل
 وميكن عرضها من خالل اجلدول اآليت: :اخلاصة بتونس نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل -2

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية : عرض نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل ومؤشرات (51رقم ) دولاجل
 املتعلقة تونس واملتوسطة

-2006 البياانت/السنوات
2007 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

 املعطيات املتعلقة بتونس
 7إىل  1الرصيد )

 نقاط(
4.7 4.6 4.7 4.5 - 4.1 4.0 3.9 3.9 

ترتيب تونس يف 
مؤشر التنافسية 

الدويل ابلنسبة لعدد 
 الدول

 30املرتبة 
من أصل 

125 
 دولة

 36املرتبة 
من أصل 

 دولة 134

 32املرتبة 
من أصل 

139 
 دولة

 40املرتبة 
من أصل 

 دولة 142

 83املرتبة  -
من أصل 

 دولة 148

 87املرتبة 
من أصل 

 دولة 144

 92املرتبة 
من أصل 

 دولة 140

 95املرتبة 
من أصل 

 دولة 138

دفع 
األجور 
 واإلنتاجية

 3.0 3.3 3.6 3.5 - 3.7 - - - الرصيد
 132 121 97 108 - 81 52 56 29 الرتتيب

املرونة يف 
حتديد 
 األجور

 3.8 4.0 4.2 4.0 - 4.2 - - - الرصيد
 129 121 119 129 - 119 115 113 93 الرتتيب

فعالية 
قيادات 
 الشركات

 4.5 4.3 4.1 4.0 - 4.6 - - - الرصيد
 101 104 108 124 - 62 33 62 57 الرتتيب

اتساع 
سلسلة 
 القيمة

 3.6 3.6 3.8 3.8 - 4.4 - - - الرصيد
 89 88 70 61 - 25 24 31 29 الرتتيب

االستعداد 
لتفويض 
 السلطة

 3.4 3.4 3.4 3.4 - 3.5 - - - الرصيد
 102 103 103 104 - 82 60 72 - الرتتيب

 3.4 3.4 3.5 3.5 - 3.8 - - - الرصيد
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تطور 
عملية 
 اإلنتاج

 98 103 96 87 - 59 49 40 37 الرتتيب

القدرة 
على 
 اإلبداع

 3.8 3.5 3.3 3.2 - 3.4 - - - الرصيد
 99 109 107 99 - 44 36 38 - الرتتيب

إنفاق 
الشركات 

على 
البحث 
 والتطوير

 2.9 2.8 2.9 2.8 - 3.4 - - - الرصيد
 109 111 95 101 - 42 35 38 36 الرتتيب

درجة 
االهتمام 
 ابلزابئن

 4.3 4.2 4.3 4.4 - 5.0 - - - الرصيد
 96 100 89 87 - 43 36 28 - الرتتيب

توسع 
 التسويق

 4.1 3.8 3.8 4.0 - 4.2 - - - الرصيد
 97 116 101 85 - 64 55 45 55 الرتتيب

طبيعة 
امليزة 

 التنافسية

 2.6 2.8 3.2 3.5 - 3.7 - - - الرصيد
 123 119 91 64 - 50 44 45 26 الرتتيب

مراقبة 
التوزيع 
على 

املستوى 
 الدويل

 3.4 3.7 4.0 3.9 - 4.4 - - - الرصيد
 83 82 68 79 - 35 29 31 26 الرتتيب

نوعية 
املوردين 

 احملليني

 4.0 3.9 4.1 4.2 - 4.7 - - - الرصيد
 92 97 89 84 - 55 45 44 - الرتتيب

وجود 
املوردين 

 احملليني

 4.6 4.4 4.6 4.9 - 5.2 - - - الرصيد
 56 82 75 46 - 28 14 21 - الرتتيب

حالة 
األقطاب 
 التنافسية

 3.2 3.3 3.5 3.7 - 3.3 - - - الرصيد
 106 100 88 78 - 78 75 50 - الرتتيب

اخلدمات 
املالية 
لتلبية 

 3.6 3.7 3.7 3.9 - 4.5 - - - الرصيد
 109 121 120 100 - 70 42 - - الرتتيب
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احتياجات 
 األعمال
سالمة 
 البنوك

 3.4 3.2 3.5 3.9 - 5.0 - - - الرصيد
 127 131 128 131 - 84 59 85 66 الرتتيب

السلوك 
األخالقي 
 للشركات

 3.5 3.7 3.9 4.0 - 4.6 - - - الرصيد
 94 87 75 65 - 42 29 29 28 الرتتيب

 حول التنافسية. يملالعاعتماد على بينات تقارير املنتدى االقتصادي املصدر: من إعداد الطالب ابإل 
 وميكن عرضها من خالل اجلدول اآليت: :اخلاصة بفرنسا نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل -3

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية : عرض نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدويل ومؤشرات (52رقم ) دولاجل
 املتعلقة بفرنسا واملتوسطة

-2006 البياانت/السنوات
2007 

2008-
2009 

2009-
2010 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

 املعطيات املتعلقة بفرنسا
 7إىل  1الرصيد )

 نقاط(
5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 

ترتيب فرنسا يف مؤشر 
التنافسية الدويل 

 ابلنسبة لعدد الدول

 18املرتبة 
من أصل 

 دولة 125

 16املرتبة 
من أصل 

134 
 دولة

 15املرتبة 
من أصل 

139 
 دولة

 18املرتبة 
من أصل 

 دولة 142

 21املرتبة 
من أصل 

 دولة 144

 23املرتبة 
من أصل 

 دولة 148

 23املرتبة 
من أصل 

 دولة 144

 22املرتبة 
من أصل 

 دولة 140

 21املرتبة 
من أصل 

 دولة 138

دفع 
األجور 
 واإلنتاجية

 4.2 4.2 3.9 3.8 3.9 4.1 - - - الرصيد
 53 59 77 78 66 56 55 82 53 الرتتيب

املرونة يف 
حتديد 
 األجور

 5.1 5.0 4.8 5.1 5.1 5.2 - - - الرصيد
 65 69 87 75 62 57 53 103 80 الرتتيب

فعالية 
قيادات 
 الشركات

 6.1 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 - - - الرصيد
 10 21 22 18 21 22 31 20 - الرتتيب

اتساع 
سلسلة 
 القيمة

 5.5 5.3 5.3 5.5 5.4 5.5 - - 5.8 الرصيد
 9 10 6 5 9 8 5 3 8 الرتتيب

االستعداد 
لتفويض 
 السلطة

 3.9 3.9 3.9 3.7 3.5 3.8 - - - الرصيد
 51 51 52 76 88 55 47 35 - الرتتيب

 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.6 - - 5.8 الرصيد
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تطور 
عملية 
 اإلنتاج

 16 16 17 17 19 14 13 7 9 الرتتيب

القدرة 
على 
 اإلبداع

 5.4 5.1 4.8 4.8 5.4 5.1 4.5 4.7 4.8 الرصيد
 8 20 21 16 10 8 8 8 7 الرتتيب

إنفاق 
الشركات 

على 
البحث 
 والتطوير

 5.2 4.9 4.7 4.7 4.6 4.7 - - - الرصيد
 9 16 15 15 19 15 13 13 14 الرتتيب

درجة 
االهتمام 
 ابلزابئن

 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 5.0 - - - الرصيد
 30 34 41 53 58 44 35 25 - الرتتيب

توسع 
 التسويق

 5.6 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 - - - الرصيد
 6 10 15 13 11 8 8 2 6 الرتتيب

طبيعة 
امليزة 

 التنافسية

 5.9 5.5 5.3 5.5 5.5 5.6 - - - الرصيد
 13 18 20 15 15 14 15 10 9 الرتتيب

مراقبة 
التوزيع 
على 

املستوى 
 الدويل

 5.2 4.9 4.6 4.4 4.4 4.8 - - - الرصيد
 9 14 24 35 33 19 13 1 2 الرتتيب

نوعية 
املوردين 

 احملليني

 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.7 - - - الرصيد
 11 14 16 17 15 10 10 10 12 الرتتيب

وجود 
املوردين 

 احملليني

 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.4 - - - الرصيد
 15 19 18 20 26 21 17 7 3 الرتتيب

حالة 
األقطاب 
 التنافسية

 4.6 4.5 4.3 4.4 4.5 4.2 - - - الرصيد
 26 26 32 31 30 32 30 23 - الرتتيب

اخلدمات 
املالية 
لتلبية 

 4.8 5.3 5.3 5.2 5.6 5.9 - - - الرصيد
 33 29 30 34 25 15 16 - - الرتتيب
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احتياجات 
 األعمال
سالمة 
 البنوك

 5.7 5.5 5.4 5.2 5.4 5.9 - - - الرصيد
 32 40 47 62 54 27 40 19 16 الرتتيب

السلوك 
األخالقي 
 للشركات

 5.0 5.0 5.1 5.2 5.4 5.7 - - - الرصيد
 26 26 24 23 23 17 17 25 - الرتتيب

 حول التنافسية. يملت تقارير املنتدى االقتصادي العاعتماد على بينااملصدر: من إعداد الطالب ابإل
قتصادي العاملي حول وابلنظر للجداول الثالثة اخلاصة هبذه املؤشرات املوجودة ضمن تقارير املنتدى اإل

تعد مفقودة ابلنسبة للمؤشرات اخلاصة  2011فإن القيم الواردة قبل سنة ، 2017و 2016تنافسية الدول بني سنيت 
قتصاد الكلي واملؤشرات العامة، لذلك سوف تقتصر الدراسة على ابملؤسسات، إذ تتوفر القيم اخلاصة مبؤشرات اإل
وهي فرتة تسمح مبعرفة وقياس خمتلف املؤشرات  ،2017و 2011قياس املتغريات خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

 وتقدمي حتليل وتفسري مقبول.
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الوصف اإلحصائي ملتغريات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي : يناملطلب الثا

 وفق مؤشر التنافسية الدويل
عتماد عليها يف قياس وحتليل يهتم هذا العنصر بوصف وعرض خمتلف املتغريات والعناصر اليت سيتم اإل

سرتاتيجي لتعزيز املزااي التنافسية املستدامة إالعالقة بني أصحاب املصلحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كمدخل 
، القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية وفق مؤشر التنافسية الدويلعتماد على لوحة ؤسسات ابإلهلذه امل

 وذلك ابلنسبة للدول الثالث: اجلزائر، تونس وفرنسا.
اخلاصة ابجلزائر، تونس  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر دفع األجور واإلنتاجية :دفع األجور واإلنتاجية-1

حنراف وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل
 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:

 دفع األجور واإلنتاجية نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:53) دول رقماجل
املتوسط  أدىن قيمة قيمة أعلى البلد املتغري

احلسايب لكل 
 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

دفع األجور 

 واإلنتاجية

 0.5860 0.3763 3.2833 2.9833 2.40 3.30 اجلزائر
 1.4181 2.8500 0.00 3.70 تونس
 0.1722 4.0167 3.80 4.20 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   
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جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة هلا يف املوضحة يف اجلدول أعاله  مؤشر دفع األجور واإلنتاجيةابلرجوع لنتائج 
وكانت أدىن ، 2017( يف سنة 4.20بـ ) ،2016/2017و 2011/2012هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل من   ،2014( سنة 3.80قيمة هلا بـ )
ائر ز لكل من اجل( 2.8500)و ( 2.9833) مقابل( 4.0167اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، كون مستوى األجور ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف وتونس على التوايل
واإلنتاجية يف فرنسا مرتفع ألن فرنسا من الدول الصناعية املتطورة مما جيعلها تستعمل املكننة وكذلك ارتفاع املستوى 

مال التعليمي وتكوين وتدريب العمال للرفع من إنتاجيتهم، مع اإلشارة إىل دور النقاابت يف الدفاع عن حقوق الع
 من أجل الرفع من أجورهم، مع العلم كذلك أن فرنسا تعرف تطورا ليس يف الصناعة فقط وإمنا يف خمتلف القطاعات.

اخلاصة ابجلزائر، تونس املرونة يف حتديد األجور سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر املرونة يف حتديد األجور:  -2
حنراف القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم
 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:

 املرونة يف حتديد األجور نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:54) دول رقماجل
املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري

احلسايب لكل 
 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

املرونة يف حتديد 
 األجور

 0.5870 0.2658 4.2278 4.2667 3.60 4.90 اجلزائر
 1.6561 3.3667 0.00 4.20 تونس
 0.1378 5.0500 4.80 5.20 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله املرونة يف حتديد األجور مؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2012( يف سنة 5.20بـ ) ،2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كما أنه ابلنسبة للمتوسط ، 2015( سنة 4.80وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 3.3667)و ( 4.2667) مقابل( 5.0500كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، كون املنظومة ائر وتونس على التوايلز من اجل
 فرنسا قوية إذ تظهر خمتلف البياانت الالزمة من نسب التضخم ومعدالت الفائدة وغريها ويتم نشرها اإلحصائية يف

يف اإلعالم أو يف شكل تقارير يف هيئات معروفة، ابإلضافة لتوفر فرنسا على قطب التشغيل وهي هيئة تعمل على 
تفاعلي، يسمح لطاليب العمل وعارضيه لكرتوين جد ل وعروض العمل وتتوفر على موقع إاستقبال طلبات العم

 ابإلطالع على خمتلف املتغريات يف هذا اجملال.
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اخلاصة ابجلزائر، تونس فعالية قيادات الشركات سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر  فعالية قيادات الشركات: -3
حنراف احلسايب واإلوفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط 

 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 فعالية قيادات الشركاتنتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (: 55) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

املعياري االحنراف 

 العام

فعالية قيادات 

 الشركات

 0.6971 0.2250 4.1556 3.4667 3.10 3.80 اجلزائر
 1.7702 3.5833 0.00 4.60 تونس

 0.3763 5.4167 5.10 6.10 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله فعالية قيادات الشركات مؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2017( يف سنة 6.10بـ ) ،2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2012( سنة 5.10وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل   (3.4667) و (3.5833) مقابل( 5.4167زائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )كل من اجل

، كون قيادة ائرز اجلتونس و ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على ائر على التوايلز اجلتونس و من 
اختيار قيادة الشركات خيضع لعدد من املعايري كاملستوى الشركات يف فرنسا تعد فعالة نتيجة لعدد من العوامل أمهها 

التعليمي واخلربة، ابإلضافة إىل سيادة القانون يف فرنسا وذلك حىت داخل املؤسسات حبد ذاهتا مما يعزز من ممارسات 
اختيار القادة احلوكمة، كما جتدر اإلشارة إىل أن الشركات تتأثر ابملعايري األوروبية يف عدد من اجملاالت مبا يف ذلك 

 األكفاء.

اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، تساع سلسلة القيمة إسيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر تساع سلسلة القيمة: إ -4
حنراف املعياري، وهو وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 املوايل:ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول 
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 تساع سلسلة القيمةإنتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر  (:56) دول رقماجل
املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري

احلسايب لكل 
 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

 0.6422 0.4622 3.8333 2.8833 2.20 3.40 اجلزائر اتساع سلسلة القيمة
 1.5949 3.2000 0.00 4.40 تونس

 0.0983 5.4167 5.30 5.50 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله تساع سلسلة القيمة إمؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2012( يف سنة 5.50بـ )، 2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2015( سنة 5.30وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 2.8833) و (3.2000) مقابل( 5.4167وسط احلسايب لفرنسا يف حدود )كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املت

كون سلسلة ،ائرز اجلتونس و ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايلائر ز اجلتونس و من 
ابألنشطة األساسية القيمة للشركات يف فرنسا تضم العديد من األنشطة ذات املستوى العايل سواء تعلق األمر 

كالتسويق أو األنشطة الداعمة كاملوارد البشرية مع وجود شبكة كبرية من املوردين يف فرنسا، أورواب ويف ابقي دول 
 العامل، وكذلك األمر نفسه ابلنسبة للزابئن.

ابجلزائر، اخلاصة ستعداد لتفويض السلطة اإلسيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر  ستعداد لتفويض السلطة:اإل -5
حنراف تونس وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 ستعداد لتفويض السلطةاإل نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر(: 57) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

االستعداد لتفويض 

 السلطة
 0.6524 0.4939 3.1111 2.7000 1.90 3.10 اجلزائر

 1.3967 2.8500 0.00 3.50 تونس

 0.1602 3.7833 3.50 3.90 فرنسا

  SPSS عتماد على خمرجات برانمجمن إعداد الطالب ابإلاملصدر: 
جند أن فرنسا سجلت أقصى املوضحة يف اجلدول أعاله ستعداد لتفويض السلطة اإلمؤشر ابلرجوع لنتائج 

 ،2017( يف سنة 3.90بـ )، 2016/2017و 2011/2012قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على   ،2013( سنة 3.50وكانت أدىن قيمة هلا بـ )



 

278 

 

 لتجاربّالدولّمحلّالدراسةّتقييمّاإلحصائيالّالفصلّالخامس: 278
 

لكل ( 2.7000) و( 2.8500) مقابل( 3.7833كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )
وذلك لكون ، ائرز اجلتونس و ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايلائر ز اجلتونس و من 

الثقافة التنظيمية للشركات يف فرنسا تتبىن تفويض السلطة كأحد الوسائل املهمة يف حتسني تسيري شؤون املنظمات 
ت مع خمتلف أصحاب املصلحة ختاذ القرارات وربح الوقت يف املعامالإوالتخفيف من البريوقراطية وتسهيل عملية 

 من زابئن، موردين إىل غري ذلك.

اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، تطور عملية اإلنتاج سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر  تطور عملية اإلنتاج: -6
 حنراف املعياري، وهووذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 تطور عملية اإلنتاج نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:58) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

 0.5912 0.3311 3.7556 2.7833 2.30 3.20 اجلزائر تطور عملية اإلنتاج
 1.4445 2.9333 0.00 3.80 تونس
 0.1048 5.5500 5.40 5.70 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة هلا املوضحة يف اجلدول أعاله تطور عملية اإلنتاج مؤشر ابلرجوع لنتائج 
وكانت  ،2017( يف سنة 5.70بـ )، 2016/2017و 2011/2012يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل ، 2013( سنة 5.40أدىن قيمة هلا بـ )
لكل من ( 2.7833) و (2.9333) مقابل( 5.5500وسط احلسايب لفرنسا يف حدود )من اجلزائر وتونس، إذ كان املت

، وذلك لكون تونس واجلزائر، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائر
اليت تتوفر عليها الشركات املستوى التقين والتنظيمي لعملية اإلنتاج يف فرنسا يعد جيد ابإلضافة للموارد البشرية 

الفرنسية مع اإلشارة إىل التصميم والتخطيط اجليد للمنتجات والعملية اإلنتاجية مع متطلبات اجلودة واملنافسة 
 املوجودة بني خمتلف الشركات يف فرنسا واليت تستهدف األسواق األوروبية والعاملية.

اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا،  القدرة على اإلبداعسيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر  القدرة على اإلبداع: -7
حنراف املعياري، وهو وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
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 القدرة على اإلبداع اإلحصائي ملؤشرنتائج الوصف (: 59) دول رقماجل
املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري

احلسايب لكل 
 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

 0.5752 0.5455 3.4944 2.5167 1.90 3.30 اجلزائر القدرة على اإلبداع
 1.4193 2.8667 0.00 3.80 تونس

 0.2683 5.1000 4.80 5.40 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة هلا املوضحة يف اجلدول أعاله  القدرة على اإلبداعمؤشر ابلرجوع لنتائج 
وكانت ، 2013( يف سنة 5.40بـ )، 2016/2017و 2011/2012يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل من   ،2014( سنة 4.80أدىن قيمة هلا بـ )
تونس لكل من ( 2.5167) و (2.8667) مقابل( 5.1000اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

هتمام ، وذلك لكون اإلتونس واجلزائر، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل واجلزائر
جبانب اإلبداع من أولوايت السلطات والشركات يف فرنسا، حيث هتتم فرنسا ابستقطاب الكفاءات واملبدعني من 

حسن مثال على ذلك هو متيز فرنسا يف جمال خمتلف دول العامل، وكذلك األمر ابلنسبة للشركات واجلامعات، وأ
صناعة األدوية والطاقة النووية وصناعة الطائرات وغريها من اجملاالت املختلفة اليت جعلت من فرنسا من أهم دول 

 العامل يف جمال اإلبداع.

إنفاق الشركات على البحث سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر إنفاق الشركات على البحث والتطوير:  -8
اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك والتطوير 

 حنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:املتوسط احلسايب واإل
 الشركات على البحث والتطويرإنفاق  نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر(: 60) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

إنفاق الشركات على 
 البحث والتطوير

 0.5304 0.3881 3.1667 2.2333 1.80 2.80 اجلزائر
 1.2290 2.4667 0.00 3.40 تونس

 0.2190 4.8000 4.60 5.20 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا املوضحة يف اجلدول أعاله إنفاق الشركات على البحث والتطوير مؤشر ابلرجوع لنتائج 
( 5.20بـ )، 2016/2017و 2011/2012سجلت أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
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كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت   ،2014( سنة 4.60وكانت أدىن قيمة هلا بـ ) ،2017يف سنة 
 و( 2.4667) مقابل( 4.8000وسط احلسايب لفرنسا يف حدود )فرنسا تفوق على كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املت

تونس ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائرلكل من ( 2.2333)
هتمام ابلبحث والتطوير من أولوايت الشركات يف فرنسا، حيث هتتم الشركات ابختالف ، وذلك لكون اإلواجلزائر

أصنافها ابلبحث والتطوير من خالل إنشاء هذه الوظيفة ضمن هياكل الشركة أو متويل البحوث عىب مستوى املخابر 
واجلامعات، وأحسن مثال على ذلك هو متيز شركة إيرابص ابلبحث والتطوير ومنافستها لكربايت الشركات العاملية 

صغرية واملتوسطة اليت تعمل على التميز يف كيفية اإلنتاج يف جمال صناعة الطريان، واألمر نفسه ابلنسبة للمؤسسات ال
 ونوعية منتجاهتا.

اخلاصة ابجلزائر، تونس هتمام ابلزابئن درجة اإلسيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر  هتمام ابلزابئن:درجة اإل -9
حنراف واإل وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب

 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 هتمام ابلزابئندرجة اإل نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:61) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

 االحنراف املعياري

 العام

درجة االهتمام 
 ابلزابئن

 0.7455 0.4330 4.0556 3.4833 3.00 3.80 اجلزائر
 1.8352 3.7000 0.00 5.00 تونس

 0.2137 4.9833 4.70 5.30 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله هتمام ابلزابئن درجة اإلمؤشر ابلرجوع لنتائج 
 ،2017( يف سنة 5.30بـ )، 2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2013( سنة 4.70وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 3.4833) و( 3.7000) مقابل( 4.9833اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )كل من 

، وذلك لكون تونس واجلزائر، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائرمن 
ابإلضافة للقوانني السارية واليت حتمي املستهلك،  هتمام واألولوية من جانب الشركاتالزابئن يف فرنسا حيضون ابإل

كما أن اجلمعيات املدافعة على حقوق املستهلك ووجود إعالم قوي مبختلف أنواعه يستطيع الضغط على الشركات 
 اليت ال تستجيب للمتطلبات املهمة للزابئن.
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اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من  توسع التسويقسيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر توسع التسويق:  -10
حنراف املعياري، وهو ما ميكن خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 توسع التسويق نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:62) رقمدول اجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 
 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 
 العام

 0.6648 0.5683 3.9389 2.9500 2.30 3.70 اجلزائر توسع التسويق
 1.6326 3.3167 0.00 4.20 تونس

 0.1048 5.5500 5.40 5.70 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجالطالب ابإلاملصدر: من إعداد    

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة هلا يف املوضحة يف اجلدول أعاله  توسع التسويقمؤشر ابلرجوع لنتائج 
وكانت  ،2012( يف سنة 5.70بـ )، 2016/2017و 2011/2012هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل من اجلزائر و  ،2016( سنة 5.40أدىن قيمة هلا بـ )
ائر وتونس ز لكل من اجل( 3.3167)و ( 2.9500) مقابل( 5.5500وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

وذلك لكون التسويق يف فرنسا ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، على التوايل
تصال وشبكة االنرتنت، وغريها من املساحات متطور من خالل احلمالت اإلعالنية عرب وسائل اإلعالم ووسائل اإل

 اإلعالنية املتوفرة هلذه الشركات داخل فرنسا وخارجها، ابإلضافة لوجود كوادر مؤهلة يف جمال التسويق.

اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا،  طبيعة امليزة التنافسيةتقدمي وصف لبياانت مؤشر سيتم  طبيعة امليزة التنافسية: -11
حنراف املعياري، وهو وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 طبيعة امليزة التنافسية ملؤشرنتائج الوصف اإلحصائي  (:63) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 
 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 
 العام

طبيعة امليزة 

 التنافسية

 0.5471 0.5244 3.6111 2.6500 2.00 3.10 اجلزائر
 1.3545 2.6333 0.00 3.70 تونس

 0.1974 5.5500 5.30 5.90 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل
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جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله  طبيعة امليزة التنافسيةمؤشر ابلرجوع لنتائج 
 ،2017( يف سنة 5.90بـ )، 2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على   ،2015( سنة 5.30وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 2.6333)و ( 2.6500) مقابل( 5.5500كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، وذلك لكون التوايلائر وتونس على ز من اجل
هتمامات الكبرية ابلنسبة للدولة وللمؤسسات مبختلف أحجامها من أجل احلفاظ على احلصة امليزة التنافسية أحد اإل

هتمام بتحقيق امليزة زة التنافسية ينبغي اإلدامة املياستالسوقية وإرضاء الزابئن وكذلك التوسع يف السوق، ولتحقيق و 
سرتاتيجيات التنافسية الشاملة مع إدخال اجلانب األخالقي يف املعامالت مع خمتلف أصحاب التنافسية وفق اإل

 املصلحة.

 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر مراقبة التوزيع على املستوى الدويل: -12
اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط 

 حنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:احلسايب واإل
 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:64) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط 

 احلسايب العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

مراقبة التوزيع على 

 املستوى الدويل

 0.6708 0.3488 3.6556 3.0167 2.50 3.40 اجلزائر
 1.6182 3.2333 0.00 4.40 تونس
 0.3125 4.7167 4.40 5.20 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت املوضحة يف اجلدول أعاله  مراقبة التوزيع على املستوى الدويلمؤشر ابلرجوع لنتائج 
( يف سنة 5.20بـ )، 2016/2017و 2011/2012أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا   ،2015( سنة 4.40وكانت أدىن قيمة هلا بـ ) ،2017
 ( 3.0167) و (3.2333) مقابل( 4.7167)تفوق على كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود 

، وذلك تونس واجلزائر، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائرلكل من 
لكون التوزيع على املستوى الدويل من أهم حمركات النمو ملختلف القطاعات اإلنتاجية يف فرنسا كالزراعة والصناعة، 

سية من اقتناص الفرص املتاحة وتفادي ومراقبة التطورات يف األسواق األوروبية والدولية ميكن الشركات الفرن
التهديدات املوجودة على املستوى الدويل، ال سيما أن فرنسا متتلك شركات رائدة يف جمال التوزيع كشركة كارفور 

 وغريها من الشركات األخرى مبختلف األحجام.
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اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، نوعية املوردين احملليني  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر نوعية املوردين احملليني: -13
حنراف املعياري، وهو وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 احمللينينوعية املوردين  نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:65) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط 
 احلسايب العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 
 العام

نوعية املوردين 

 احملليني

 0.5868 0.1169 4.1167 3.3833 3.30 3.60 اجلزائر
 1.7290 3.4833 0.00 4.70 تونس

 0.1169 5.4833 5.40 5.70 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله نوعية املوردين احملليني مؤشر ابلرجوع لنتائج 
 ،2012( يف سنة 5.70) بـ، 2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2014( سنة 5.40وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 3.3833) و( 3.4833) مقابل( 5.4833كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

، وذلك لكون تونس واجلزائر، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائر
لتزام حبد أدىن من نوعية املواد اليت يتم املوردين يف فرنسا خيضعون للكثري من القوانني واملعايري اليت تفرض عليهم اإل

هذا مع اإلشارة إىل تكنولوجيا املعلومات توريدها من خالل التقيد مبعايري اجلودة والتسليم يف الوقت املناسب، 
 املستخدمة يف إدارة التوريد واملنافسة السائدة من أطراف من داخل وخارج فرنسا يف هذا اجلانب.

اخلاصة ابجلزائر، تونس  وجود املوردين احملليني سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر وجود املوردين احملليني: -14
حنراف وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 وجود املوردين احملليني نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر(: 66) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط 

 احلسايب العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

وجود املوردين 
 احملليني

 0.7048 0.5621 4.3833 4.0000 3.00 4.70 اجلزائر
 1.9552 3.9500 0.00 5.20 تونس

 0.1095 5.2000 5.10 5.40 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   
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جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة املوضحة يف اجلدول أعاله وجود املوردين احملليني مؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2012( يف سنة 5.40بـ )، 2016/2017و 2011/2012هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2016( سنة 5.10أدىن قيمة هلا بـ )وكانت 
لكل ( 3.9500)و ( 4.0000) مقابل( 5.2000كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، وذلك لكون  ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنساائر وتونس على التوايلز من اجل
قتصاد ذو حجم كبري سواء من حيث الناتج الداخلي اخلام أو من حيث عدد املؤسسات املتواجدة يف فرنسا، أو اإل

حتاد األورويب أو مع خمتلف دول العامل األمر الذي يتطلب وجود عدد حجم التجارة الداخلية والبينية مع دول اإل
ملوردين ال سيما يف ظل سياسة التنمية احمللية وهتيئة اإلقليم املتبعة بشكل جيد يف فرنسا وهو ما يشجع كبري من ا

 على نشاط وتواجد املوردين على مستوى خمتلف األقاليم.

اخلاصة ابجلزائر، تونس حالة األقطاب التنافسية  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشرحالة األقطاب التنافسية:  -15
حنراف وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل وفرنسا،

 املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
 حالة األقطاب التنافسية نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:67) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط 

 احلسايب العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

حالة األقطاب 

 التنافسية

 0.5616 0.4446 3.3889 2.9167 2.30 3.30 اجلزائر
 1.3995 2.8333 0.00 3.70 تونس

 0.1472 4.4167 4.20 4.60 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل 

جند أن فرنسا سجلت أقصى املوضحة يف اجلدول أعاله حالة األقطاب التنافسية مؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2017( يف سنة 4.60بـ )، 2016/2017و 2011/2012قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على ، 2012( سنة 4.20وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 2.8333)و ( 2.9167) مقابل( 4.4167كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، وذلك لكون ائر وتونس على التوايلز من اجل
وتضم  ،2006قطب تنافسي موزعة على خمتلف املناطق الفرنسية، وذلك منذ سنة  60فرنسا تتوفر على أكثر من 

هذه األخرية تستفيد األقطاب التنافسية على وجه اخلصوص عدد كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مما جيعل 
 من خمتلف برامج الدعم وتساهم يف عمليات البحث والتطوير واإلبداع.
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اخلدمات املالية لتلبية  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشراخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال:  -16
املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا احتياجات األعمال 

 حنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:وكذلك املتوسط احلسايب واإل
 خلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمالا نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:68) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 
 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 
 العام

خلدمات املالية لتلبية ا
 احتياجات األعمال

 0.5638 0.2000 3.8278 2.9000 2.60 3.10 اجلزائر
 1.6169 3.2333 0.00 4.50 تونس

 0.3728 5.3500 4.80 5.90 فرنسا

 SPSS ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب 

جند أن فرنسا املوضحة يف اجلدول أعاله اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال مؤشر ابلرجوع لنتائج 
( 5.90بـ )، 2016/2017و 2011/2012سجلت أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت ، 2014( سنة 4.80هلا بـ )وكانت أدىن قيمة ، 2012يف سنة 
 و (3.2333) مقابل( 5.3500)فرنسا تفوق على كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود 

تونس ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على على التوايل تونس واجلزائرلكل من   (2.9000)
، وذلك لكون القوانني السائدة يف اجلانب املايل يف فرنسا تعد يف املستوى، إذ تتوفر على خمتلف اهليئات واجلزائر

جنريال، ووجود  الرقابية يف اجلانب املايل، كما تتوفر على مؤسسات مالية وبنكية ذات مسعة عاملية مثل بنك سوسيييت
اليت تستقطب الشركات ومحلة  40شركات التأمني مبستوى عايل من حيث اخلدمات املقدمة، ابإلضافة لبورصة كاك 

كتتاب من خمتلف دول العامل، وغريها من املؤسسات املالية، وهذا ابإلضافة خلضوع املؤسسات املالية يف األسهم لإل 
 ئتمانية.يفات اإلفرنسا للمعايري األوروبية وخمتلف التصن

اخلاصة ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من سالمة البنوك  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشرسالمة البنوك:  -17

حنراف املعياري، وهو ما ميكن خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 توضيحه من خالل اجلدول املوايل:
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 سالمة البنوك نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:69) دول رقماجل
املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري

احلسايب لكل 
 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

 0.5195 0.3141 3.9722 3.2333 2.80 3.60 اجلزائر سالمة البنوك
 1.6788 3.1667 0.00 5.00 تونس

 0.2483 5.5167 5.20 5.90 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى قيمة هلا يف املوضحة يف اجلدول أعاله سالمة البنوك مؤشر ابلرجوع لنتائج 
وكانت ، 2012( يف سنة 5.90بـ )، 2016/2017و 2011/2012هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل من   ،2014( سنة 5.20أدىن قيمة هلا بـ )
ائر ز لكل من اجل( 3.1667)و ( 3.2333) مقابل( 5.5167اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس، وذلك لكون القوانني وتونس على التوايل
السائدة يف اجلانب املايل يف فرنسا تعد يف املستوى، إذ تتوفر على خمتلف اهليئات الرقابية يف اجلانب املايل، كما تتوفر 

ة مثل بنك سوسيييت جنريال ويب أن يب ابريبا اليت هلا انتشار يف عدد على مؤسسات مالية وبنكية ذات مسعة عاملي
من دول العامل وليس فقط يف فرنسا، وذلك لتميزها من حيث األداء واملعامالت، كما تعمل البنوك يف فرنسا على 

 بفرنسا. متويل املشاريع مبختلف األحجام، وأن نسبة املعامالت البنكية واملالية الرقمية يف ارتفاع مستمر

اخلاصة ابجلزائر، السلوك األخالقي للشركات  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشر السلوك األخالقي للشركات: -18
حنراف تونس وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 املوايل:املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول 
 السلوك األخالقي للشركات نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:70) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

السلوك األخالقي 

 للشركات

 0.6497 0.3970 3.9333 3.2833 2.60 3.70 اجلزائر
 1.6509 3.2833 0.00 4.60 تونس

 5.70 فرنسا

70 

5.00 5.2333 0.2732 

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى املوضحة يف اجلدول أعاله السلوك األخالقي للشركات مؤشر ابلرجوع لنتائج 
 ،2012( يف سنة 5.70بـ )، 2016/2017و 2011/2012قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
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كما أنه ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على   ،2017( سنة 5.00وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل ( 3.2833)و ( 3.2833) مقابل( 5.2333كل من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

وذلك لكون  ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف هذا املؤشر على اجلزائر وتونس،ائر وتونس على التوايلز من اجل
يف فرنسا أصبحت هتتم ابجلانب األخالقي يف معامالهتا مع خمتلف أصحاب املصلحة، وهي بذلك تلتزم أخالقيا 

عامليا  7جتماعية جتاه أصحاب املصلحة، ال سيما على املستوى احمللي، واحتلت فرنسا املرتبة وتتحلى ابملسؤولية اإل
 2017نقطة سنة  824برصيد يقدر بـ ) 2013سنة  6مقابل املرتبة  ،2017جتماعية سنة يف مؤشر املسؤولية اإل

عامليا سنة  59نقاط(، يف حني احتلت تونس املرتبة  4أي أن الرصيد قد ارتفع بـ ، 2013نقطة سنة  820مقابل 
أي ، 2013نقطة سنة  672مقابل  2017نقطة سنة  698برصيد يقدر بـ ) 2013سنة  92مقابل املرتبة  ،2017

سنة  116مقابل املرتبة  ،2017عامليا سنة  124نقطة(، أما اجلزائر فقد احتلت املرتبة  26رصيد قد ارتفع بـ أن ال
 6أي أن الرصيد قد تراجع بـ ، 2013نقطة سنة  652مقابل  2017نقطة سنة  646برصيد يقدر بـ ) 2013
 نقاط(.

ابجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك من خالل  اخلاصةالتنافسية  سيتم تقدمي وصف لبياانت مؤشرالتنافسية:  -19
حنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه عرض نتائج هذا املؤشر ابلقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واإل

 من خالل اجلدول املوايل:
 التنافسية نتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (:71) دول رقماجل

املتوسط  أدىن قيمة أعلى قيمة البلد املتغري
احلسايب لكل 

 دولة

املتوسط احلسايب 

 العام

االحنراف املعياري 
 لكل دولة

االحنراف املعياري 

 العام

 0.6006 0.1505 4.1500 3.9333 3.70 4.10 اجلزائر التنافسية
 1.6804 3.4000 0.00 4.50 تونس

 0.0408 5.1167 5.10 5.20 فرنسا

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل   

جند أن فرنسا سجلت أقصى املوضحة يف اجلدول أعاله السلوك األخالقي للشركات مؤشر ابلرجوع لنتائج 
، 2017( يف سنة 5.20بـ )، 2016/2017و 2011/2012قيمة هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

ابلنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت فرنسا تفوق على كل و  ،2014( سنة 5.10وكانت أدىن قيمة هلا بـ )
لكل من ( 3.4000)و ( 3.9333) مقابل( 5.1167من اجلزائر وتونس، إذ كان املتوسط احلسايب لفرنسا يف حدود )

وتونس، وذلك لكون ، وهو ما يظهر التفوق الكبري لفرنسا يف مؤشر التنافسية على اجلزائر ائر وتونس على التوايلز اجل
فرنسا تتمتع بعدد من املؤهالت تتجلى أساسا يف العناصر السابقة وغريها من العناصر اليت جتعلها تتفوق على كل 

قتصادي العاملي، سيتأكد الفارق عتبار كل أعمدة مؤشر التنافسية للمنتدى اإلمن اجلزائر وتونس، وعند األخذ يف اإل
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جهة وكل من اجلزائر وتونس من جهة أخرى، كما جتدر اإلشارة إىل أن فرنسا  املوجود من دون شك بني فرنسا من
 حتاد األورويب.هي عضو يف جمموعة السبع للدول املصنعة وجمموعة العشرين، وهي عضو مؤثر يف اإل

 قياس وحتليل العالقة بني متغريات الدراسة الثالث: طلبامل
هو قياس العالقة والفروقات بني مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية اهلدف من هذا اجلزء 

واملتوسطة، وتلك اليت تتعلق ابملؤشر العام للتنافسية يف كل من اجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك خالل الفرتة املمتدة ما 
العاملية، كما سيتم قياس هذه انت اليت وردت يف تقارير التنافسية اعتماد على البيابإل ،2017و 2011بني سنة 

رتباط بني سيتم قياس ومعرفة طبيعة اإل، و (Spearmanرتباط الرتيب سبريمان )العالقة إحصائيا ابستخدام معامل اإل
مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتلك اليت تتعلق ابملؤشر العام للتنافسية يف كل من 

وذلك من خالل قياس العالقة بني متغريات الدراسة )التابع واملستقل( لكل دولة بشكل منفرد اجلزائر، تونس وفرنسا 
 قصد الوقوف على بعض اخلصوصيات املرتبطة هبذين املتغريين فيها اليت قد تظهر يف دولة ما وتغيب يف أخرى.

 نتائج قياس العالقة بني متغريات الدراسة ابلنسبة للجزائر:أوال: 
 رتباط على النحو اآليت:املتعلقة ابجلزائر فيما خيص معامل اإل جاءت النتائج

 رتباط اخلاصة ابجلزائرنتائج معامل اإل (:72)اجلدول رقم 
 رتباطمعامل اإل

 
 املتغريات

 املؤشر العام للتنافسية
 رتباط )اجلزائر(معامل اإل

Rho de Spearman 

 

 مستوى اخلطأ
 اجلزائر

(0.05) 
Rho de Spearman 

 
 0.000 1.000 العام للتنافسية املؤشر

 0.046 *0.820 دفع األجور واإلنتاجية
 0.356 0.462 املرونة يف حتديد األجور
 0.331 0.484 فعالية قيادات الشركات

 0.123 0.693 تساع سلسلة القيمةإ
 0.091 0.742 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.231 0.577 تطور عملية اإلنتاج
 0.231 0.577 اإلبداعالقدرة على 

 0.165 0.647 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.222 0.585 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.231 0.577 توسع التسويق
 0.131 0.688 طبيعة امليزة التنافسية

 0.107 0.719 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
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 0.709 0.197- نوعية املوردين احملليني
 0.490 0.355 املوردين احمللينيوجود 

 0.356 0.462 حالة األقطاب التنافسية
 0.331 0.484 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.511 0.339- سالمة البنوك
 0.005 **0.941 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

نتائج اجلدول أعاله أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل(  تظهر
رتباط بينهما يتفاوت يف اجلزائر تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل

 النحو اآليت: من متغري إىل آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغري على
 بـ  يف اجلزائر، واملؤشر العام للتنافسية دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر حيث قدرت قيمة معامل اإل
نتاجية يف (، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني دفع األجور واإل0.046( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.820)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استني و الصغرية واملتوسطة وحتساجلزائر السيما للعمال األجراء يف املؤسسات 
 رتباط بني مؤشر السلوك األخالقي للشركات يف اجلزائر، واملؤشر العام للتنافسيةكما قدرت قيمة معامل اإل 

السلوك األخالقي  جد قوية بني ( وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية0.005( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.941بـ )
 ني واستدامة تنافسية هذه املؤسسات.وحتسلمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما ليف اجلزائر لشركات ل
  يف حني أن املؤشرات األخرى للوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا

دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وهو ما يفسر وجود عوامل أخرى استعالقة ذات داللة يف 
 ، هذا ابإلضافة إىل ما يلي:واستدامة تنافسية هذه املؤسساتمن شأهنا املسامهة يف 

اجلزائر، ترتيب اجلزائر يف مؤشر التنافسية العاملي واملعطيات املتوفرة حول عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  -
 .ةجتماعية ومؤشر التنمية البشريابإلضافة إىل ترتيبها يف مؤشرات أخرى ذات صلة كمؤشر املسؤولية اإل

 قتصادية على رأسها شركة سوانطراك.اعتماد اجلزائر على شركات كربى لتحقيق العوائد اإل-
 توسطة.نقص فعالية الدعم واإلجراءات املتخذة لتحسني وضعية املؤسسات الصغرية وامل-

اجلزائر مزيد من العمل لتحسني ترتيبها العاملي يف كل املؤشرات السابقة الذكر، من لذلك فإن األمر يتطلب 
رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية لللوحة القيادة ابإلضافة إىل العمل من أجل تقوية مسامهة مؤشرات 

 يف اجلزائر. املوجودةواستدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتوسطة يف حتسني 
 :متغريات الدراسة ابلنسبة لتونس نتائج قياس العالقة بنياثنيا: 

 رتباط على النحو اآليت:فيما خيص معامل اإل جاءت النتائج املتعلقة بتونس
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 رتباط اخلاصة بتونس نتائج معامل اإل (:73)اجلدول رقم 
 رتباطمعامل اإل

 
 املتغريات

 املؤشر العام للتنافسية
 (تونسرتباط )معامل اإل

Rho de Spearman 

 

 مستوى اخلطأ
 تونس

(0.05) 
Rho de Spearman 

 
 0.000 1.000 املؤشر العام للتنافسية
 0.008 **0.928 دفع األجور واإلنتاجية
 0.045 *0.821 املرونة يف حتديد األجور
 0.354 0.464 فعالية قيادات الشركات

 0.000 **0.985 تساع سلسلة القيمةإ
 0.029 *0.857 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.000 **0.985 تطور عملية اإلنتاج
 0.913 0.058 القدرة على اإلبداع

 0.132 0.687 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.003 **0.956 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.106 0.721 توسع التسويق
 0.000 **0.986 طبيعة امليزة التنافسية

 0.008 **0.928 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.000 **0.986 نوعية املوردين احملليني
 0.003 **0.956 وجود املوردين احملليني

 0.106 0.721 حالة األقطاب التنافسية
 0.003 **0.956 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.000 **0.986 سالمة البنوك
 0.000 **0.986 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

نتائج اجلدول أعاله أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل(  تظهر
رتباط بينهما يتفاوت من يف تونس تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل

 نحو اآليت:متغري إىل آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغري على ال
 بـ  ، واملؤشر العام للتنافسيةتونسيف  دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر حيث قدرت قيمة معامل اإل
دفع األجور  مؤشربني جد قوية وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية  ،(0.008( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928)
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دامة تنافسية هذه استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و يف ال سيما يف تونس نتاجية للعمال األجراء واإل
 املؤسسات.

 بـ  ، واملؤشر العام للتنافسيةتونسيف  املرونة يف حتديد األجور رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
 حتديد األجوراملرونة يف مؤشر وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني  ،(0.045( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.821)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  ال سيما يف تونسللعمال األجراء 

 بـ  ، واملؤشر العام للتنافسيةتونسيف  تساع سلسلة القيمةإ رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
تساع إ مؤشربني جد قوية وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية  ،(0.029)مبستوى داللة يقدر بـ ( ***0.985)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استالسيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و يف تونس  سلسلة القيمة
 واملؤشر العام للتنافسيةتونسيف  السلطة ستعداد لتفويضاإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل ، 

 ستعداد لتفويضاإل مؤشروهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني (، 0.005)مبستوى داللة يقدر بـ ( *0.857بـ )
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استالسيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس وحتسني و  السلطة

 بـ  العام للتنافسيةيف تونس، واملؤشر  تطور عملية اإلنتاج رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
تطور عملية  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.985)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  اإلنتاج

 بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية هتمام ابلزابئندرجة اإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
هتمام درجة اإل مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  ابلزابئن

  بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية طبيعة امليزة التنافسية رتباط بني مؤشرقيمة معامل اإلحيث قدرت
طبيعة امليزة  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956)

 امة تنافسية هذه املؤسسات.داستيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  التنافسية

 يف تونس، واملؤشر العام  مراقبة التوزيع على املستوى الدويل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
 مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) للتنافسية

دامة تنافسية هذه استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 املؤسسات.

 بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية نوعية املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
نوعية املوردين  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  احملليني
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 بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية وجود املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وجود املوردين  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  احملليني

 يف تونس، واملؤشر  تياجات األعمالاخلدمات املالية لتلبية اح رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) العام للتنافسية

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال مؤشر
 سسات.تنافسية هذه املؤ 

 بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية سالمة البنوك رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
سالمة  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986)

 تنافسية هذه املؤسسات.دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  البنوك

 يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية السلوك األخالقي للشركات رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل 
السلوك  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ )

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  األخالقي للشركات

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا عالقة  املالحظ أن أغلبية مؤشرات
مؤشر أي  13إذ بلغ عدد هذه املؤشرات  ، تونسدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استذات داللة يف 

يف حني أن املؤشرات األخرى للوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات ذات داللة، هي أكرب من ثلثي املؤشرات 
، وهو ما تونسدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استالصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة ذات داللة يف 

األمر الذي يتطلب من تونس ، قتصاد التونسي املبين أساسا على املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإل عتمادإيفسر 
العمل على حتسني ترتيبها يف مؤشر التنافسية العاملي وكذلك العمل على حتسني ترتيبها يف املؤشرات األخرى ذات 

إلضافة إىل العمل من أجل تقوية مسامهة اب ومؤشر التنمية البشريةللشركات جتماعية املسؤولية اإلالصلة كمؤشر 
دامة تنافسية استرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتسني و لللوحة القيادة  الستة املتبقية ؤشراتامل

 تونس.املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف 
 :متغريات الدراسة ابلنسبة لفرنسا نتائج قياس العالقة بنياثلثا: 

 فيما خيص معامل االرتباط على النحو اآليت: جاءت النتائج املتعلقة بفرنسا
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 رتباط اخلاصة بفرنسانتائج معامل اإل (:74)اجلدول رقم 
 رتباطمعامل اإل

 
 املتغريات

 املؤشر العام للتنافسية
 (فرنسارتباط )معامل اإل

Rho de Spearman 

 

 مستوى اخلطأ
 فرنسا

(0.05) 
Rho de Spearman 

 0.000 1.000 املؤشر العام للتنافسية 
 0.269 0.539 دفع األجور واإلنتاجية
 0.793 0.139 املرونة يف حتديد األجور
 0.150 0.646 فعالية قيادات الشركات

 0.402 0.424 تساع سلسلة القيمةإ
 0.410 0.417 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.142 0.674 تطور عملية اإلنتاج
 0.261 0.548 اإلبداع القدرة على

 0.125 0.696 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.150 0.664 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.605 0.270 توسع التسويق
 0.125 0.696 طبيعة امليزة التنافسية

 0.150 0.664 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.587 0.283 نوعية املوردين احملليني

 0.242 0.566- املوردين احمللينيوجود 
 0.150 0.664 حالة األقطاب التنافسية

 0.150 0.664- اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال
 0.434 0.399 سالمة البنوك

 0.278 0.000 السلوك األخالقي للشركات
 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

نتائج اجلدول أعاله أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل(  تظهر
يف فرنسا ال تربطها عالقة إجيابية ذات داللة ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع(، حيث توزعت النتائج لكل متغري 

 على النحو اآليت:
لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة  املالحظ أن كل مؤشرات

وذلك ابلرغم من القيم املعتربة اليت سجلتها ، فرنسادامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استذات داللة يف 
دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذلك ابلرغم من ستفرنسا فيما خيص هذه املؤشرات دون أن تربط اب
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ومؤشر للشركات جتماعية املسؤولية اإلاملؤشرات األخرى ذات الصلة كمؤشر  املراتب املتقدمة اليت سجلتها فرنسا يف
توسطة، دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملاست، األمر الذي يفسر وجود عوامل أخرى تتحكم يف التنمية البشرية

 نتيجة لـ:
قتصادات األوروبية واملنافسة املوجودة على هذا املستوى، السيما من املؤسسات قتصاد الفرنسي مع اإلتشابك اإل -

 من عائداهتا من التصدير حنو اخلارج. %95الصغرية واملتوسطة األملانية اليت جتلب 
صناعي والبناايت الصناعية، مما جعل الكثري من الضرائب املفروضة على الشركات الفرنسية فيما خيص العقار ال-

 الشركات تنتقل للعمل يف دول كبلجيكا ولكسمبورغ.
والوالايت املتحدة وأسرتاليا  اتعرض الشركات الفرنسية لديون كبرية، وهجرة كوادرها املؤهلة للعمل يف دول مثل كند-

 وسنغافورة.
يل الفرنسي، وارتفاع حجم الدين العام، وختفيض امبا فيها السوق امل التقلبات اليت تعرفها األسواق املالية العاملية -

 .2008التصنيف االئتماين لفرنسا بعد األزمة املالية العاملية لسنة 
ضافة إىل العمل من أجل تقوية لذلك فإن فرنسا حتتاج إىل األخذ يف احلسبان كل هذه املتغريات، ابإل

دامة تنافسية استملال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتسني و رأس اللوحة القيادة  مؤشراتكل مسامهة  
 فرنسا.املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف 
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 املبحث الثالث: حتليل الفروقات بني متغريات الدراسة 
املال الالمادي يهدف هذا اجلزء إىل قياس الفروقات ملتغريات الدراسة املتعلقة بلوحة القيادة لرأس 

يف مؤشر  لبلد املعينامن  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للجزائر، تونس وفرنسا أبخذ مستوى الداللة لتأثري كل متغري
قياس الفروقات ملتغريات الدراسة املتعلقة بلوحة القيادة مث  ،اخلاص لكل دولة أي اجلزائر، تونس وفرنسا التنافسية

 ت الصغرية واملتوسطة للجزائر، تونس وفرنسا أبخذ مستوى الداللة لتأثري كل متغريلرأس املال الالمادي للمؤسسا
وابستخدام التباين  د حساب متوسط املربعاتنعو  ،أي اجلزائر، تونس وفرنسا العام للدول الثالث يف مؤشر التنافسية

ملشاهدة متغريات هذه الدراسة،  املالئمةاألقرب واألنسب واألكثر كونه األداة اإلحصائية ، (ANOVA) األحادي
وذلك من أجل معرفة مدى أتثري كل مؤشر من مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية 

 .مؤشر التنافسية لنفس البلد واملتوسطة يف كل بلد على
 بكل دولةاملطلب األول: حتليل الفروقات بني متغريات الدراسة ابلنسبة ملؤشر التنافسية اخلاص 

يهدف هذا اجلزء إىل قياس الفروقات ملتغريات الدراسة املتعلقة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي 
يف  من للبلد املعين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للجزائر، تونس وفرنسا أبخذ مستوى الداللة لتأثري كل متغري

وابستخدام التباين  بعد حساب متوسط املربعات ،ااخلاص لكل دولة أي اجلزائر، تونس وفرنس مؤشر التنافسية
 .(ANOVA) األحادي

 سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة ابجلزائر كما يف اجلدول اآليت: ابلنسبة للجزائر: -1
 مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة ابجلزائر يف مؤشر التنافسية اخلاص ابجلزائر (:75)اجلدول رقم 

 مستوى الداللة
 

 املتغريات

التنافسية يف مؤشر مستوى الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة ابجلزائر 
 اخلاص ابجلزائر

 
 0.331 دفع األجور واإلنتاجية
 0.531 املرونة يف حتديد األجور
 0.466 فعالية قيادات الشركات

 0.374 تساع سلسلة القيمةإ
 0.373 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.125 تطور عملية اإلنتاج
 0.743 القدرة على اإلبداع

 0.603 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.017 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.231 توسع التسويق
 0.686 طبيعة امليزة التنافسية

 0.423 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
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 0.821 نوعية املوردين احملليني
 0.979 وجود املوردين احملليني

 0.638 حالة األقطاب التنافسية
 0.573 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.632 سالمة البنوك
 0.087 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب 

خاص بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية  مؤشر واحدمن خالل اجلدول يتبني وجود 
 :ووهاخلاص ابجلزائر افسية تنله داللة من حيث أتثريه يف مؤشر ال اجلزائرواملتوسطة يف 

طرف أساسي مسامهة مدى  يربزاملؤشر  هوهذ، 0.017أتثري مبستوى داللة يقدر بـ:  وله هتمام ابلزابئندرجة اإل
اخلاص افسية تنمؤشر اليف التأثري بداللة كبرية يف  هتمام ابلزابئنمن أصحاب املصلحة اخلارجيني وهو درجة اإل

اخلاص افسية تنمؤشر ال أتثري يفهتمام حىت يكون هلا ، يف حني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من اإلابجلزائر
 .ابجلزائر

 سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة بتونس كما يف اجلدول اآليت: :ابلنسبة لتونس-2
 مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة بتونس يف مؤشر التنافسية اخلاص بتونس (:76)اجلدول رقم 

 مستوى الداللة
 

 املتغريات

التنافسية يف مؤشر  تونسمستوى الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة ب
  بتونس اخلاص

 0.100 دفع األجور واإلنتاجية
 0.057 املرونة يف حتديد األجور
 0.054 فعالية قيادات الشركات

 0.000 تساع سلسلة القيمةإ
 0.000 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.000 تطور عملية اإلنتاج
 0.100 على اإلبداعالقدرة 

 0.039 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.026 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.087 توسع التسويق
 0.070 طبيعة امليزة التنافسية

 0.088 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.027 نوعية املوردين احملليني
 0.049 وجود املوردين احملليني
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 0.034 التنافسيةحالة األقطاب 
 0.029 عمالاخلدمات املالية لتلبية احتياجات األ

 0.056 سالمة البنوك
 0.057 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية مؤشرات مثانية من خالل اجلدول يتبني أن 
 وهي كاآليت: مؤشر التنافسية اخلاص بتونسهي اليت هلا داللة من حيث أتثريها يف واملتوسطة يف تونس 

، ستعداد لتفويض السلطةاإل، تساع سلسلة القيمةإيني فنجد كل من داخلفيما خيص أصحاب املصلحة ال
وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل من املتغريات اخلاصة  ،0.000وكلها مبستوى داللة يقدر بـ:  ،تطور عملية اإلنتاج

تساع سلسلة إابلوضع الداخلي يف املؤسسات كتفويض السلطة وتطور عملية اإلنتاج، وأنشطتها اليت تندرج ضمن 
 .اص بتونسمؤشر التنافسية اخل، فهي كلها تؤثر يف القيمة سواء منها األساسية أو الداعمة

 ،0.026مبستوى داللة  هتمام ابلزابئندرجة اإلأما فيما خيص أصحاب املصلحة اخلارجيني فنجد كل من 
اخلدمات املالية لتلبية  ،0.049مبستوى داللة  وجود املوردين احملليني ،0.027مبستوى داللة  نوعية املوردين احملليني
فداللة أتثريها تتغري من مؤشر إىل آخر، ابإلضافة إىل مؤشرات ذات  ،0.029مبستوى داللة  احتياجات األعمال

مبستوى  وحالة األقطاب التنافسية ،0.039مبستوى داللة إنفاق الشركات على البحث والتطوير مؤشر  صلة وهي
  .مؤشر التنافسية اخلاص بتونسفهي تؤثر كذلك يف  ،0.034داللة 

وإذا اكتفينا برقمني فقط بعد الفاصلة فإننا جند مؤشرات أخرى  0.05وابعتبار أن مستوى اخلطأ يقدر بـ 
مبستوى  سالمة البنوك ،0.054مبستوى داللة  فعالية قيادات الشركاتذات داللة وعددها أربعة مؤشرات وهي: 

 .0.057مبستوى داللة  السلوك األخالقي للشركات ،0.057مبستوى داللة  املرونة يف حتديد األجور، 0.056داللة 
، يف حني مؤشر التنافسية اخلاص بتونسوبذلك تكون أغلب املؤشرات اخلاصة بتونس هلا أتثري ذو داللة يف 

 ذو داللة. اهتمام ابملؤشرات املتبقية حىت يكون أتثريهيتعني على تونس اإل
 اآليت: سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة بفرنسا كما يف اجلدول :فرنساابلنسبة ل-3

 مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة بفرنسا يف مؤشر التنافسية اخلاص بفرنسا (:77)اجلدول رقم 
 مستوى الداللة

 
 املتغريات

التنافسية يف مؤشر  فرنسامستوى الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة ب
  بفرنسا اخلاص

 0.289 دفع األجور واإلنتاجية
 0.736 األجوراملرونة يف حتديد 

 0.018 فعالية قيادات الشركات
 0.413 تساع سلسلة القيمةإ
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 0.488 ستعداد لتفويض السلطةاإل
 0.121 تطور عملية اإلنتاج
 0.261 القدرة على اإلبداع

 0.016 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.102 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.656 توسع التسويق
 0.025 التنافسيةطبيعة امليزة 

 0.081 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.895 نوعية املوردين احملليني
 0.374 وجود املوردين احملليني

 0.198 حالة األقطاب التنافسية
 0.105 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.481 سالمة البنوك
 0.409 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجمن إعداد الطالب ابإلاملصدر: 

بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية  ةخاص ثالثة مؤشراتمن خالل اجلدول يتبني وجود 
 :يوهاخلاص بفرنسا افسية تنواملتوسطة يف فرنسا هلا داللة من حيث أتثريمها يف مؤشر ال

وهلم أتثري مبستوى داللة يقدر  طبيعة امليزة التنافسية، الشركات على البحث والتطويرإنفاق ، فعالية قيادات الشركات
إنفاق و  فعالية قيادات الشركاتمسامهة مدى  زترب  اتاملؤشر  هوهذ ،على التوايل ،0.025، 0.016، 0.018بـ: 

، يف اخلاص بفرنساافسية تنمؤشر اليف التأثري بداللة كبرية يف  طبيعة امليزة التنافسيةو  الشركات على البحث والتطوير
 .اخلاص بفرنساافسية تنمؤشر ال هتمام حىت يكون هلا أتثري يفحني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من اإل

 املطلب الثاين: أتثري متغريات الدراسة لكل دولة يف مؤشر التنافسية العام للدول الثالث
ملتغريات الدراسة املتعلقة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي يهدف هذا اجلزء إىل قياس الفروقات 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للجزائر، تونس وفرنسا أبخذ مستوى الداللة لتأثري كل متغري على مؤشر التنافسية 
 املالئمةكونه األداة اإلحصائية ، (ANOVA) وابستخدام التباين األحادي بعد حساب متوسط املربعات العام،

ملشاهدة متغريات هذه الدراسة، وذلك من أجل معرفة مدى أتثري كل مؤشر من مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال 
 الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املؤشر العام للتنافسية.

 الل ما أييت:، وذلك من خمستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة يف املؤشر العام للتنافسيةسيتم احتساب و 
 سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة ابجلزائر كما يف اجلدول اآليت: ابلنسبة للجزائر:-1
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 مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة ابجلزائر يف املؤشر العام للتنافسية(: 78)اجلدول رقم 
 مستوى الداللة

 املتغريات
 املتغريات

املؤشر العام الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة ابجلزائر و مستوى 
 للتنافسية

 0.593 دفع األجور واإلنتاجية 
 0.000 املرونة يف حتديد األجور
 0.000 فعالية قيادات الشركات

 0.663 تساع سلسلة القيمةإ
 0.464 ستعداد لتفويض السلطةإلا

 0.662 تطور عملية اإلنتاج
 0.772 اإلبداعالقدرة على 

 0.675 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.834 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.803 توسع التسويق
 0.268 طبيعة امليزة التنافسية

 0.520 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.000 نوعية املوردين احملليني
 0.000 وجود املوردين احملليني

 0.000 التنافسيةحالة األقطاب 
 0.000 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.691 سالمة البنوك
 0.566 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية مؤشرات مخسة من خالل اجلدول يتبني أن 
 هي اليت هلا داللة من حيث أتثريها يف املؤشر العام للتنافسية وهي كاآليت:واملتوسطة يف اجلزائر 

اخلدمات ، وجود املوردين احملليني، نوعية املوردين احملليني، فعالية قيادات الشركات، املرونة يف حتديد األجور
وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل من  ،0.000، وكلها مبستوى داللة يقدر بـ: الية لتلبية احتياجات األعمالامل

املرونة يف حتديد األجور وفعالية قيادات الشركات، وكذلك  املتغريات اخلاصة أبصحاب املصلحة الداخليني وهي
احملليني ابإلضافة إىل اخلدمات املالية لتلبية احتياجات مسامهة أصحاب املصلحة اخلارجيني كنوعية ووجود املوردين 

األعمال، فهي كلها تؤثر يف مؤشر التنافسية العام الذي جيمع الدول الثالث وهي اجلزائر، تونس وفرنسا، يف حني 
 ها له داللة.ري هتمام حىت يكون أتثأن املؤشرات األخرى املتبقية حتتاج إىل مزيد من اإل

 سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة بتونس كما يف اجلدول اآليت: :ابلنسبة لتونس-2
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 مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة بتونس يف املؤشر العام للتنافسية (:79)اجلدول رقم 
 مستوى الداللة

 املتغريات
 للتنافسيةاملؤشر العام مستوى الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة بتونس و 

 
 0.067 دفع األجور واإلنتاجية
 0.000 املرونة يف حتديد األجور
 0.080 فعالية قيادات الشركات

 0.059 تساع سلسلة القيمةإ
 0.000 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.033 تطور عملية اإلنتاج
 0.100 القدرة على اإلبداع

 0.000 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.052 هتمام ابلزابئناإلدرجة 

 0.058 توسع التسويق
 0.243 طبيعة امليزة التنافسية

 0.059 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.082 نوعية املوردين احملليني
 0.121 وجود املوردين احملليني

 0.135 حالة األقطاب التنافسية
 0.059 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.197 سالمة البنوك
 0.086 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

من خالل اجلدول يتبني أن أربعة مؤشرات خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية 
 وهي كاآليت: مؤشر التنافسية العامواملتوسطة يف تونس هي اليت هلا داللة من حيث أتثريها يف 

وكلها مبستوى  إنفاق الشركات على البحث والتطوير، ستعداد لتفويض السلطةاإل ،املرونة يف حتديد األجور
وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل ، 0.033مبستوى داللة يقدر بـ:  تطور عملية اإلنتاجو  ،0.000داللة يقدر بـ: 

من املتغريات اخلاصة ابلوضع الداخلي يف املؤسسات كتفويض السلطة وتطور عملية اإلنتاج، وأنشطتها اليت تندرج 
، وأتثريها له مؤشر التنافسية العامتساع سلسلة القيمة سواء منها األساسية أو الداعمة، فهي كلها تؤثر يف إضمن 

 داللة كبرية.
وإذا اكتفينا برقمني فقط بعد الفاصلة فإننا جند مؤشرات أخرى  0.05ر أن مستوى اخلطأ يقدر بـ وابعتبا

مبستوى  توسع التسويق ،0.052مبستوى داللة  هتمام ابلزابئندرجة اإل ذات داللة وعددها مخسة مؤشرات وهي:
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 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال ،مراقبة التوزيع على املستوى الدويل، تساع سلسلة القيمةإ ،0.058داللة 
اخلاصة ابلعالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني وهذه املؤشرات تتوزع بني تلك ، 0.059وكلها مبستوى داللة 

  واخلارجيني.
وبذلك يكون نصف املؤشرات اخلاصة بتونس هلا أتثري ذو داللة يف مؤشر التنافسية العام، يف حني يتعني 

 ذو داللة. اهتمام ابملؤشرات املتبقية حىت يكون أتثريهعلى تونس اإل
 سيتم قياس مستوى الداللة لكل مؤشر من املؤشرات اخلاصة بفرنسا كما يف اجلدول اآليت: :فرنساابلنسبة ل-3

 (: مستوايت داللة أتثري متغريات الدراسة اخلاصة بفرنسا يف املؤشر العام للتنافسية80اجلدول رقم )
 مستوى الداللة

 املتغريات
 املؤشر العام للتنافسيةمستوى الداللة ملتغريات الدراسة اخلاصة بفرنسا و 

 
 0.904 دفع األجور واإلنتاجية
 0.338 املرونة يف حتديد األجور
 0.370 فعالية قيادات الشركات

 0832 تساع سلسلة القيمةإ
 0.561 ستعداد لتفويض السلطةاإل

 0.439 تطور عملية اإلنتاج
 0.508 القدرة على اإلبداع

 0.421 إنفاق الشركات على البحث والتطوير
 0.622 هتمام ابلزابئندرجة اإل

 0.439 توسع التسويق
 0.000 طبيعة امليزة التنافسية

 0.694 مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 0.000 نوعية املوردين احملليني
 0.421 وجود املوردين احملليني

 0.317 األقطاب التنافسيةحالة 
 0.127 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

 0.545 سالمة البنوك
 0.341 السلوك األخالقي للشركات

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل

للمؤسسات الصغرية ين خاصني بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي مؤشر وجود من خالل اجلدول يتبني 
 :ايف املؤشر العام للتنافسية ومه اداللة من حيث أتثريمه واملتوسطة يف فرنسا هلما
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 يناملؤشر وهذين  ،0.000، وهلما أتثري مبستوى داللة يقدر بـ: نوعية املوردين احملليني، طبيعة امليزة التنافسية
ومدى التزام املوردين احملليني يف فرنسا يف التأثري بداللة كبرية يف املؤشر العام للتنافسية،  ،امليزة التنافسيةمسامهة  يربزان

 .هتمام حىت يكون هلا أتثري يف املؤشر العام للتنافسيةيف حني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من اإل
 ها يف مؤشر التنافسية العاماملطلب الثالث: حتليل الفروقات بني متغريات الدراسة فيما خيض أتثري 

)لكون مؤشر التنافسية  حىت يتم التعرف على املتغريات اليت هلا أكرب أتثري بني الدول يف املؤشر العام للتنافسية
، ات يف مؤشر التنافسية اخلاص بكل دولة على حدا(ري العام هو األكثر موضوعية لتحليل الفروقات وليس مقارنة التأث

املتغريات املشرتكة اليت هلا أتثري ذو داللة، وإجراء اختبار بعدي حبيث يكون املتوسط احلسايب األكرب بني ينبغي أخذ 
إذ تتفوق فرنسا بشكل واضح فيما خيص التأثري يف مؤشر ، املتغريات هو الذي له أكرب أتثري يف املؤشر العام للتنافسية

يف حني تتفوق تونس بشكل واضح فيما خيص التأثري يف مؤشر ، التنافسية العام، يف مؤشر طبيعة امليزة التنافسية
حالة األقطاب  ،إنفاق الشركات على البحث والتطويرالتنافسية العام، يف مؤشرات: درجة االهتمام ابلزابئن، 

  .تطور عملية اإلنتاج، ستعداد لتفويض السلطةاإل، تساع سلسلة القيمةإالتنافسية، 
السلوك وإذا أخذان برقمني فقط بعد الفاصلة فإن تونس تتفوق كذلك بشكل واضح يف كل من مؤشري 

فإنه يتم  ،0.05ومع اعتبار رقمني بعد الفاصلة أي مستوى اخلطأ يقدر بـ ، سالمة البنوك، األخالقي للشركات
تنافسية من خالل املقارنة بني املتوسطات مقارنة اجلزائر وتونس فيما خيص املؤشرات األكثر أتثريا يف املؤشر العام لل

 احلسابية هلذه املؤشرات حبيث يكون التفوق لصاحل املتوسط احلسايب األكرب، وذلك يف املؤشرات اآلتية:
اخلاصة ابجلزائر، تونس، املرونة يف حتديد األجور وصف بياانت مؤشر عتماد على ابإل: املرونة يف حتديد األجور
نتائج هذا املؤشر فيما خيص املتوسط احلسايب، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول وذلك من خالل عرض 

 املوايل:
 املرونة يف حتديد األجورنتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر  (:81) دول رقماجل

 املتوسط احلسايب لكل دولة البلد املتغري
 4.2667 اجلزائر املرونة يف حتديد األجور

 3.3667 تونس

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل              

 كربوهو أ( 4.2667) يقدر بـاملرونة يف حتديد األجور حظ أن املتوسط احلسايب للجزائر فيما خيص مؤشر املال
املرونة يف حتديد تونس من حيث مستوى أتثري تتفوق على اجلزائر لذلك فإن  (،3.3667)منه يف تونس والذي يقدر بـ

 يف املؤشر العام للتنافسية. األجور
اخلاصة ابجلزائر، تونس،  فعالية قيادات الشركاتوصف بياانت مؤشر عتماد على ابإل: فعالية قيادات الشركات

وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر فيما خيص املتوسط احلسايب، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول 
 املوايل:
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 فعالية قيادات الشركاتنتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (: 82) دول رقماجل
 املتوسط احلسايب لكل دولة البلد املتغري

 3.4667 اجلزائر فعالية قيادات الشركات

 3.5833 تونس

 SPSS عتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد الطالب ابإل             

 لوهو أق( 3.4667) يقدر بـ فعالية قيادات الشركاتحظ أن املتوسط احلسايب للجزائر فيما خيص مؤشر املال
فعالية قيادات على اجلزائر من حيث مستوى أتثري لذلك فإن تونس تتفوق  (،3.5833)منه يف تونس والذي يقدر بـ

 يف املؤشر العام للتنافسية. الشركات
اخلاصة ابجلزائر، تونس، وذلك  وجود املوردين احمللينيوصف بياانت مؤشر عتماد على ابإل: وجود املوردين احملليني

 اجلدول املوايل: يف كما هو موضحمن خالل عرض نتائج هذا املؤشر فيما خيص املتوسط احلسايب،  
 وجود املوردين احمللينينتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر (: 83) دول رقماجل

 احلسايب لكل دولةاملتوسط  البلد املتغري
 4.0000 اجلزائر وجود املوردين احملليني

 3.9500 تونس

 SPSS املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج                  

 كربوهو أ( 4.0000) يقدر بـ وجود املوردين احمللينيحظ أن املتوسط احلسايب للجزائر فيما خيص مؤشر املال
وجود املوردين تونس من حيث مستوى أتثري تتفوق على اجلزائر لذلك فإن  (،3.9500)منه يف تونس والذي يقدر بـ

 يف املؤشر العام للتنافسية. احملليني
اخلدمات املالية لتلبية احتياجات وصف بياانت مؤشر عتماد على ابإل :اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال

اخلاصة ابجلزائر، تونس، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر فيما خيص املتوسط احلسايب، وهو ما  األعمال
 ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:

 خلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمالانتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر  (:84) دول رقماجل
 املتوسط احلسايب لكل دولة البلد املتغري

 2.9000 اجلزائر خلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمالا

 3.2333 تونس

 SPSS املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج           

 اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال يقدر بـحظ أن املتوسط احلسايب للجزائر فيما خيص مؤشر املال

لذلك فإن تونس تتفوق على اجلزائر من حيث مستوى  (،3.2333)منه يف تونس والذي يقدر بـ لوهو أق( 2.9000)
 أتثري اخلدمات املالية لألعمال يف املؤشر العام للتنافسية.

كذلك ومع اعتبار رقمني بعد الفاصلة أي مستوى   املقارنة بني الدول الثالث يف مؤشر نوعية املوردين احملليني:
نوعية املوردين مؤشر فيما خيص تتم املقارنة بني الدول الثالث: اجلزائر، تونس وفرنسا ، 0.05اخلطأ يقدر بـ 
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األكثر أتثريا يف املؤشر العام للتنافسية من خالل املقارنة بني املتوسطات احلسابية هلذا املؤشر يف البلدان ، احملليني
 أييت:الثالث حبيث يكون التفوق لصاحل املتوسط احلسايب األكرب، كما 

اخلاصة ابجلزائر، تونس  نوعية املوردين احمللينيوصف بياانت مؤشر عتماد على ابإل: نوعية املوردين احمللينيمؤشر 
وفرنسا، وذلك من خالل عرض نتائج هذا املؤشر فيما خيص املتوسط احلسايب، وهو ما ميكن توضيحه من خالل 

 اجلدول املوايل:
 نوعية املوردين احمللينينتائج الوصف اإلحصائي ملؤشر  (:85) دول رقماجل

 املتوسط احلسايب لكل دولة البلد املتغري
 3.3833 اجلزائر نوعية املوردين احملليني

 3.4833 تونس

 5.4833 فرنسا

 SPSS املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج             

 لوهو أق( 3.3833) يقدر بـ نوعية املوردين احمللينيحظ أن املتوسط احلسايب للجزائر فيما خيص مؤشر املال
بـ وهذين األخريين بدورمها أقل من املتوسط احلسايب يف فرنسا والذي يقدر (، 3.4833)منه يف تونس والذي يقدر بـ

نوعية تتفوق على اجلزائر من حيث مستوى أتثري  ، وهذه األخريةتونسفرنسا تتفوق على لذلك فإن (، 5.4833)
 يف املؤشر العام للتنافسية. املوردين احملليني

 تطبيقيةاملطلب الرابع: مناقشة الفرضيات يف ضوء نتائج الدراسة ال
حىت يتسىن معرفة مدى صحة الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة، ينبغي معرفة مدى صحة الفرضيات الفرعية 

 .ما ورد يف البياانت اإلحصائية ابلدرجة األوىل عتماد علىابإل
على إدارة العالقة مع  حمل الدراسة تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة للدول" الفرضية األوىل:أوال:

  ".التنافسية املستدامة املزايــــــا أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي يف صناعة
 ستدالل على ذلك كما أييت: ميكن اإلابلنسبة للجزائر: -1
أن مؤشرات رأس املال  (72) رقم تظهره نتائج اجلدول انت الدراسة وجود متغريين من خالل ماااملالحظ من بي-أ

الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل( يف اجلزائر تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية 
رتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغري )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل

 على النحو اآليت:
 والذي يتعلق ابلعمال يف اجلزائر دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر درت قيمة معامل اإلحيث ق ،

(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني دفع 0.046( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.820بـ ) واملؤشر العام للتنافسية
دامة تنافسية هذه استني و الصغرية واملتوسطة وحتساألجور واالنتاجية يف اجلزائر السيما للعمال األجراء يف املؤسسات 

 املؤسسات.
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 وهو يتعلق أبصحاب  رتباط بني مؤشر السلوك األخالقي للشركات يف اجلزائركما قدرت قيمة معامل اإل
( وهو ما يفسر وجود 0.005( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.941بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة اخلارجيني

ني لمؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسال سيما ليف اجلزائر السلوك األخالقي للشركات  جد قوية بني إجيابيةعالقة 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

خاص بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات  مؤشر واحديتبني وجود  (75)رقم من خالل اجلدول -ب
 :ووهاخلاص ابجلزائر افسية تنله داللة من حيث أتثريه يف مؤشر ال اجلزائرالصغرية واملتوسطة يف 

طرف أساسي مسامهة مدى  يربزوهذ املؤشر ، 0.017أتثري مبستوى داللة يقدر بـ:  وله هتمام ابلزابئندرجة اإل
اخلاص افسية تنمؤشر اليف التأثري بداللة كبرية يف  هتمام ابلزابئنمن أصحاب املصلحة اخلارجيني وهو درجة اإل

اخلاص افسية تنمؤشر ال هتمام حىت يكون هلا أتثري يف، يف حني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من اإلابجلزائر
 .ابجلزائر

 بدرجة منخفضة.الفرضية األوىل صحيحة ابلنسبة للجزائر يتبني أنه  بو أ العنصرين من
 ستدالل على ذلك كما أييت: ميكن اإل :ابلنسبة لتونس-2
أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل(  (73)نتائج اجلدول رقم  تظهر-أ

رتباط بينها يتفاوت من يف تونس تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل
 حيث توزعت النتائج لكل متغري على النحو اآليت:متغري إىل آخر، 

 تونس والذي يتعلق ابلعماليف  دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر حيث قدرت قيمة معامل اإل ،
جد قوية وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية  ،(0.008( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) واملؤشر العام للتنافسية

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني ال سيما يف تونس دفع األجور واالنتاجية السيما للعمال األجراء  مؤشربني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

 والذي يتعلق ابلعمال تونسيف  ،املرونة يف حتديد األجور رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل  ،
مؤشر وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني  ،(0.045( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.821بـ ) واملؤشر العام للتنافسية

دامة تنافسية استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  ال سيما يف تونسللعمال األجراء  املرونة يف حتديد األجور
 هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  تونسيف  تساع سلسلة القيمةإ رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما يفسر وجود  ،(0.029)مبستوى داللة يقدر بـ ( **0.985بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةالداخليني واخلارجيني

السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني يف تونس  تساع سلسلة القيمةإ مؤشربني جد قوية عالقة إجيابية 
 املؤسسات.دامة تنافسية هذه استو 
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 تونس والذي ميس أصحاب يف  السلطة ستعداد لتفويضاإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما يفسر وجود (، 0.005)مبستوى داللة يقدر بـ ( *0.857بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس وحتسني السيما يف  السلطة ستعداد لتفويضاإل مؤشرعالقة إجيابية بني 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

 بـ  يف تونس، واملؤشر العام للتنافسية طبيعة امليزة التنافسية رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
طبيعة امليزة  مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956)

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  التنافسية

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس تطور عملية اإلنتاج رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000داللة يقدر بـ )( مبستوى **0.985بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةالداخليني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  تطور عملية اإلنتاج مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب  يف تونس هتمام ابلزابئندرجة اإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني  هتمام ابلزابئندرجة اإل مؤشرعالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

 والذي ميس  يف تونس مراقبة التوزيع على املستوى الدويل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةأصحاب املصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات  مراقبة التوزيع على املستوى الدويل مؤشريفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استالصغرية واملتوسطة وحتسني و 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس نوعية املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  نوعية املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس وجود املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  وجود املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 ملؤسسات.تنافسية هذه ا
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 والذي  يف تونس اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةميس أصحاب املصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف  اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال مؤشرما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس سالمة البنوك رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000مبستوى داللة يقدر بـ )( **0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  سالمة البنوك مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 أصحاب والذي ميس  يف تونس السلوك األخالقي للشركات رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  السلوك األخالقي للشركات مؤشرعالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استوحتسني و 

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا عالقة  أن أغلبية مؤشراتاملالحظ 
مؤشر أي  13إذ بلغ عدد هذه املؤشرات ، تونسدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استذات داللة يف 

 حوايل ثلثي املؤشرات ذات داللة.
خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات مؤشرات مثانية يتبني أن  (76)رقم  من خالل اجلدول-ب

 وهي كاآليت: مؤشر التنافسية اخلاص بتونسهي اليت هلا داللة من حيث أتثريها يف الصغرية واملتوسطة يف تونس 
تطور عملية ، ستعداد لتفويض السلطةاإل، تساع سلسلة القيمةإ داخلينيفيما خيص أصحاب املصلحة ال

ابلوضع وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل من املتغريات اخلاصة  ،0.000وكلها مبستوى داللة يقدر بـ:  ،اإلنتاج
تساع سلسلة القيمة إالداخلي يف املؤسسات كتفويض السلطة وتطور عملية اإلنتاج، وأنشطتها اليت تندرج ضمن 

 .التنافسية اخلاص بتونسمؤشر ، فهي كلها تؤثر يف سواء منها األساسية أو الداعمة
 ،0.026مبستوى داللة  هتمام ابلزابئندرجة اإلأما فيما خيص أصحاب املصلحة اخلارجيني فنجد كل من 

اخلدمات املالية لتلبية  ،0.049مبستوى داللة  وجود املوردين احملليني ،0.027مبستوى داللة  نوعية املوردين احملليني
فداللة أتثريها تتغري من مؤشر إىل آخر، ابإلضافة إىل مؤشرات ذات  ،0.029مبستوى داللة  احتياجات األعمال

مبستوى  وحالة األقطاب التنافسية ،0.039مبستوى داللة إنفاق الشركات على البحث والتطوير مؤشر  صلة وهي
  .مؤشر التنافسية اخلاص بتونسفهي تؤثر كذلك يف  ،0.034داللة 
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وإذا اكتفينا برقمني فقط بعد الفاصلة فإننا جند مؤشرات أخرى  0.05 وابعتبار أن مستوى اخلطأ يقدر بـ
مبستوى  سالمة البنوك ،0.054مبستوى داللة  فعالية قيادات الشركاتذات داللة وعددها أربعة مؤشرات وهي: 

 .0.057مبستوى داللة  السلوك األخالقي للشركات ،0.057مبستوى داللة  املرونة يف حتديد األجور ،0.056داللة 
، يف حني مؤشر التنافسية اخلاص بتونسوبذلك تكون أغلب املؤشرات اخلاصة بتونس هلا أتثري ذو داللة يف 

 ذو داللة. ايتعني على تونس االهتمام ابملؤشرات املتبقية حىت يكون أتثريه
 بدرجة مرتفعة.الفرضية األوىل صحيحة  ابلنسبة لتونس يتبني أنه بو أ العنصرين من
 ستدالل على ذلك كما أييت: ميكن اإلابلنسبة لفرنسا: -3
أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل(  (74) رقم نتائج اجلدول تظهر-أ

يف فرنسا ال تربطها عالقة إجيابية ذات داللة ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع(، حيث توزعت النتائج لكل متغري 
 على النحو اآليت:

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة  املالحظ أن كل مؤشرات
 فرنسا.دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استذات داللة يف 

بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات  ةخاص ثالثة مؤشراتيتبني وجود  (77)رقم من خالل اجلدول -ب
 :يوهاخلاص بفرنسا افسية تنيف فرنسا هلا داللة من حيث أتثريها يف مؤشر ال الصغرية واملتوسطة

وهلم أتثري مبستوى داللة يقدر  طبيعة امليزة التنافسية، إنفاق الشركات على البحث والتطوير، فعالية قيادات الشركات
إنفاق و  قيادات الشركاتفعالية مسامهة مدى  زترب  اتاملؤشر  هوهذ ،على التوايل ،0.025، 0.016، 0.018بـ: 

، يف اخلاص بفرنساافسية تنمؤشر اليف التأثري بداللة كبرية يف  طبيعة امليزة التنافسيةو  الشركات على البحث والتطوير
 .اخلاص بفرنساافسية تنمؤشر ال هتمام حىت يكون هلا أتثري يفحني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من اإل

 .ةدرجة منخفضصحيحة بالفرضية األوىل  ابلنسبة لفرنسايتبني أنه  بو أ خالل العنصرين من
 مما سبق وأبخذ مستوى صحة الفرضية األوىل لدى الدول الثالث كما يلي:

 .درجة منخفضةالفرضية األوىل صحيحة بابلنسبة للجزائر 
 .درجة مرتفعةالفرضية األوىل صحيحة ب ابلنسبة لتونس
 بدرجة منخفضة.الفرضية األوىل  ابلنسبة لفرنسا

على إدارة العالقة  حمل الدراسة تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة للدول"واليت مفادها:  فإن الفرضية األوىل
بدرجة هي فرضية صحيحة " التنافسية املستدامة املزايــــــا مع أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي يف صناعة

 .متوسطة
سرتاتيجي اميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني كمدخل " :لفرضية الثانيةااثنيا: 

 "حمل الدراسة لتحسني املزااي التنافسية املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدول
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( 72)رقم تظهره نتائج اجلدول  من خالل ما واحد انت الدراسة وجود متغريااملالحظ من بيابلنسبة للجزائر: -1
أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل( يف اجلزائر تربطها عالقة إجيابية 

رتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر، حيث توزعت ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل
 النتائج لكل متغري على النحو اآليت:

 والذي يتعلق ابلعمال وهم  يف اجلزائر دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر رت قيمة معامل اإلحيث قد
(، وهو ما 0.046( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.820بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةمن أصحاب املصلحة الداخليني

السيما للعمال األجراء يف املؤسسات الصغرية نتاجية يف اجلزائر يفسر وجود عالقة إجيابية بني دفع األجور واإل
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استني و واملتوسطة وحتس

 وهو يتعلق أبصحاب  رتباط بني مؤشر السلوك األخالقي للشركات يف اجلزائركما قدرت قيمة معامل اإل
( وهو ما 0.005داللة يقدر بـ )( مبستوى **0.941بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني واخلارجيني

لمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما ليف اجلزائر السلوك األخالقي للشركات  جد قوية بني يفسر وجود عالقة إجيابية
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استني و وحتس

 .بدرجة منخفضةالفرضية الثانية صحيحة ومنه ابلنسبة للجزائر: 
أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  (73)نتائج اجلدول رقم  تظهر :ابلنسبة لتونس-2

)املتغري املستقل( يف تونس )وابلرتكيز على أهم أصحاب املصلحة( تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية 
ر، حيث توزعت النتائج لكل متغري رتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخ)املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل

 على النحو اآليت:
 تونس والذي يتعلق ابلعماليف  دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر حيث قدرت قيمة معامل اإل ،

جد قوية وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية  ،(0.008( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) واملؤشر العام للتنافسية
دامة استيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و يف تونس نتاجية السيما للعمال األجراء دفع األجور واإل مؤشربني 

 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي يتعلق ابلعمال تونسيف  ،املرونة يف حتديد األجور رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل  ،
مؤشر وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية بني  ،(0.045داللة يقدر بـ ) ( مبستوى*0.821بـ ) واملؤشر العام للتنافسية

دامة تنافسية استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني  ال سيما يف تونسللعمال األجراء  املرونة يف حتديد األجور
 هذه املؤسسات.

 ميس أصحاب املصلحة تونس والذي يف  تساع سلسلة القيمةإ رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما يفسر وجود عالقة  ،(0.029)مبستوى داللة يقدر بـ ( ***0.985بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةالداخليني



 

310 

 

 لتجاربّالدولّمحلّالدراسةّتقييمّاإلحصائيالّالفصلّالخامس: 310
 

دامة استالسيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و يف تونس  تساع سلسلة القيمةإ مؤشربني جد قوية إجيابية 
 تنافسية هذه املؤسسات.

  والذي ميس أصحاب  تونسيف  السلطة ستعداد لتفويضاإل رتباط بني مؤشرقيمة معامل اإلحيث قدرت
وهو ما يفسر وجود (، 0.005)مبستوى داللة يقدر بـ ( *0.857بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني
واملتوسطة يف تونس وحتسني السيما يف املؤسسات الصغرية  السلطة ستعداد لتفويضاإل مؤشرعالقة إجيابية بني 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس تطور عملية اإلنتاج رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.985بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةالداخليني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  تطور عملية اإلنتاج مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب  يف تونس السلوك األخالقي للشركات حيث قدرت قيمة معامل االرتباط بني مؤشر
(، وهو ما يفسر وجود 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  السلوك األخالقي للشركات مؤشرعالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استوحتسني و 

 .بدرجة مرتفعةالفرضية الثانية صحيحة ومنه ابلنسبة لتونس: 
أعاله أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية  (74)نتائج اجلدول رقم  تظهرابلنسبة لفرنسا: -3

واملتوسطة )املتغري املستقل( يف فرنسا ال تربطها عالقة إجيابية ذات داللة ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال 
 أن مستوى هذا االرتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر.

 .غري صحيحةنية الفرضية الثا: فرنساومنه ابلنسبة ل
 لدى الدول الثالث كما يلي:الفرضية الثانية مما سبق وأبخذ مستوى صحة 

 .بدرجة منخفضةالفرضية الثانية صحيحة ابلنسبة للجزائر 
 .درجة مرتفعةالفرضية الثانية صحيحة ب ابلنسبة لتونس
 .غري صحيحةالفرضية الثانية  ابلنسبة لفرنسا

ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني كمدخل "واليت مفادها: الفرضية الثانية فإن 
هي فرضية  "حمل الدراسة سرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدولا

 .توسطةبدرجة مصحيحة 
ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني كمدخل اسرتاتيجي الفرضية الثالثة: " اثلثا:

 "حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدولللتحسني املزااي التنافسية املستدامة 
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أن ( 72)رقم تظهره نتائج اجلدول  املالحظ من بينات الدراسة وجود متغريين من خالل ماابلنسبة للجزائر: -1
مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل( يف اجلزائر تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر 

 العام للتنافسية )املتغري التابع(، حيث توزعت النتائج على النحو اآليت:
وهو يتعلق أبصحاب املصلحة  رتباط بني مؤشر السلوك األخالقي للشركات يف اجلزائرقدرت قيمة معامل اإل

( وهو ما يفسر وجود 0.005( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.941بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةالداخليني واخلارجيني
ني لمؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسال سيما ليف اجلزائر السلوك األخالقي للشركات  جد قوية بني عالقة إجيابية

 ملؤسسات.دامة تنافسية هذه ااستو 
 .بدرجة منخفضةصحيحة  الثالثةالفرضية فبالنسبة للجزائر 

أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  (73)نتائج اجلدول رقم  تظهر :ابلنسبة لتونس-2
للتنافسية  )املتغري املستقل( يف تونس )وابلرتكيز على أهم أصحاب املصلحة( تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام

رتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغري )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل
 على النحو اآليت:

 تونس والذي ميس أصحاب املصلحة يف  تساع سلسلة القيمةإ رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما يفسر  ،(0.029)مبستوى داللة يقدر بـ ( ***0.985بـ ) للتنافسية، واملؤشر العام الداخليني واخلارجيني
السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس  تساع سلسلة القيمةإ مؤشربني جد قوية وجود عالقة إجيابية 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استوحتسني و 
 تونس والذي ميس أصحاب يف  السلطة لتفويضستعداد اإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل

وهو ما (، 0.005)مبستوى داللة يقدر بـ ( *0.857بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني واخلارجيني
السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس  السلطة ستعداد لتفويضاإل مؤشريفسر وجود عالقة إجيابية بني 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استوحتسني و 

 والذي ميس أصحاب  يف تونس هتمام ابلزابئندرجة اإل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني  درجة االهتمام ابلزابئن مؤشرعالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 

 والذي ميس  يف تونس مراقبة التوزيع على املستوى الدويل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةأصحاب املصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات  مراقبة التوزيع على املستوى الدويل مؤشريفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استالصغرية واملتوسطة وحتسني و 
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 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس احمللينينوعية املوردين  رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  نوعية املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس وجود املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  وجود املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي  يف تونس اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةميس أصحاب املصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف  اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال مؤشرما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس البنوكسالمة  رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  سالمة البنوك مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 املؤسسات.تنافسية هذه 

 والذي ميس أصحاب  يف تونس السلوك األخالقي للشركات رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني واخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية  السلوك األخالقي للشركات مؤشريفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استواملتوسطة وحتسني و 

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا عالقة  املالحظ أن أغلبية مؤشرات
مؤشرات أي  9إذ بلغ عدد هذه املؤشرات ، تونسطة يف دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوساستذات داللة يف 

 نصف املؤشرات ذات داللة.
 .بدرجة مرتفعةصحيحة  الثالثةالفرضية  فبالنسبة لتونس

أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  (74)رقم نتائج اجلدول  تظهرابلنسبة لفرنسا: -3
)املتغري املستقل( يف فرنسا ال تربطها عالقة إجيابية ذات داللة ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع(، حيث توزعت 

 النتائج لكل متغري على النحو اآليت:
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لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة  املالحظ أن كل مؤشرات
 فرنسا.دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف استذات داللة يف 

 .غري صحيحة الثالثةالفرضية  فبالنسبة لفرنسا
 لدى الدول الثالث كما يلي: الثالثةمما سبق وأبخذ مستوى صحة الفرضية 

 .بدرجة منخفضةصحيحة  الثالثةالفرضية ابلنسبة للجزائر 
 بدرجة مرتفعة.صحيحة  الثالثةالفرضية  ابلنسبة لتونس
 ة.غري صحيح الثالثةالفرضية  ابلنسبة لفرنسا
ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني كمدخل "واليت مفادها:  الثالثةفإن الفرضية 

هي فرضية  "حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدوللاسرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية املستدامة 
 .بدرجة متوسطةصحيحة 

ميكن إحداث التكامل بني أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف بناء منوذج "الفرضية الرابعة: رابعا: 
حمل  لدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنافسية املستدامة املزااي المقرتح لنظرية أصحاب املصلحة لتعزيز 

 "الدراسة
 ينوجود متغري  أن (72)رقم تظهره نتائج اجلدول  من خالل ماو املالحظ من بينات الدراسة ابلنسبة للجزائر: -1

مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )املتغري املستقل( يف اجلزائر تربطها عالقة إجيابية من 
رتباط بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر، حيث توزعت ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا اإل

 متغري على النحو اآليت:النتائج لكل 
 والذي يتعلق ابلعمال وهم  يف اجلزائر دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر حيث قدرت قيمة معامل اإل

(، وهو ما 0.046( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.820بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةمن أصحاب املصلحة الداخليني
نتاجية يف اجلزائر السيما للعمال األجراء يف املؤسسات الصغرية األجور واإليفسر وجود عالقة إجيابية بني دفع 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استني و واملتوسطة وحتس
 وهو يتعلق أبصحاب  رتباط بني مؤشر السلوك األخالقي للشركات يف اجلزائركما قدرت قيمة معامل اإل

( وهو ما 0.005( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.941بـ ) نافسية، واملؤشر العام للتاملصلحة الداخليني واخلارجيني
لمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما ليف اجلزائر السلوك األخالقي للشركات  جد قوية بني يفسر وجود عالقة إجيابية

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استني و وحتس
السلوك األخالقي الداخليني واخلارجيني وهو )جيمع بني أصحاب املصلحة  أحدمهاين وجود متغري املالحظ 

 .(دفع األجور واإلنتاجيةيتعلق أبصحاب املصلحة الداخليني فقط وهو ) خر( واآلللشركات
 .بدرجة منخفضةصحيحة  رابعةالفرضية الومنه ابلنسبة للجزائر: 
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أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  (73)رقم نتائج اجلدول  تظهرابلنسبة لتونس: -2
)املتغري املستقل( يف تونس تربطها عالقة إجيابية ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع( إال أن مستوى هذا االرتباط 

 بينهما يتفاوت من متغري إىل آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغري على النحو اآليت:
 والذي ميس  تونس واملتعلق ابلعماليف  دفع األجور واإلنتاجيةرتباط بني مؤشر قيمة معامل اإل حيث قدرت

وهو ما  ،(0.008( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةأصحاب املصلحة الداخليني
يف ال سيما يف تونس نتاجية السيما للعمال األجراء دفع األجور واإل مؤشربني جد قوية يفسر وجود عالقة إجيابية 

 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و 

 والذي  تونس واملتعلق ابلعماليف  املرونة يف حتديد األجور رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما  ،(0.045( مبستوى داللة يقدر بـ )*0.821بـ ) للتنافسيةواملؤشر العام ، ميس أصحاب املصلحة الداخليني

املؤسسات الصغرية  ال سيما يف تونسللعمال األجراء  املرونة يف حتديد األجورمؤشر يفسر وجود عالقة إجيابية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استواملتوسطة وحتسني و 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  تونسيف  سلسلة القيمةتساع إ رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
وهو ما يفسر وجود  ،(0.029)مبستوى داللة يقدر بـ ( **0.985بـ ) واملؤشر العام للتنافسية، الداخليني واخلارجيني

السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني يف تونس  تساع سلسلة القيمةإ مؤشربني جد قوية عالقة إجيابية 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 
 والذي ميس أصحاب  تونسيف  السلطة االستعداد لتفويض حيث قدرت قيمة معامل االرتباط بني مؤشر

وهو ما يفسر وجود (، 0.005)مبستوى داللة يقدر بـ ( *0.857بـ ) واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني، 
السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس وحتسني  السلطة لتفويضاالستعداد  مؤشرعالقة إجيابية بني 

 وإدامة تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس تطور عملية اإلنتاج رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.985بـ ) واملؤشر العام للتنافسية، الداخليني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  تطور عملية اإلنتاج مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 أصحاب  والذي ميس يف تونس درجة االهتمام ابلزابئن حيث قدرت قيمة معامل االرتباط بني مؤشر
(، وهو ما يفسر وجود 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجينياملصلحة 

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني  هتمام ابلزابئندرجة اإل مؤشرعالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استو 
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 يف تونس، واملؤشر العام  مراقبة التوزيع على املستوى الدويل رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
 مؤشر(، وهو ما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.928بـ ) للتنافسية

دامة تنافسية هذه استني و يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتس مراقبة التوزيع على املستوى الدويل
 املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس نوعية املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  نوعية املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس وجود املوردين احملليني رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.003داللة يقدر بـ )( مبستوى **0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  وجود املوردين احملليني مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي  يف تونس اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو 0.003( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.956بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةميس أصحاب املصلحة اخلارجيني

يف تونس السيما يف  اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال مؤشرما يفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 امة تنافسية هذه املؤسسات.داستاملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و 

 والذي ميس أصحاب املصلحة  يف تونس سالمة البنوك رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما يفسر وجود عالقة 0.000( مبستوى داللة يقدر بـ )**0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاخلارجيني

دامة استيف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني و  سالمة البنوك مؤشرإجيابية جد قوية بني 
 تنافسية هذه املؤسسات.

 والذي ميس أصحاب  يف تونس السلوك األخالقي للشركات رتباط بني مؤشرحيث قدرت قيمة معامل اإل
(، وهو ما 0.000بـ )( مبستوى داللة يقدر **0.986بـ ) ، واملؤشر العام للتنافسيةاملصلحة الداخليني واخلارجيني

يف تونس السيما يف املؤسسات الصغرية  السلوك األخالقي للشركات مؤشريفسر وجود عالقة إجيابية جد قوية بني 
 دامة تنافسية هذه املؤسسات.استواملتوسطة وحتسني و 

عالقة لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا  املالحظ أن أغلبية مؤشرات
إذ بلغ عدد املؤشرات اليت جتمع بني أصحاب ، تونسذات داللة يف إدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

ومها: )اتساع سلسلة القيمة والسلوك األخالقي للشركات(،  (02)املصلحة الداخليني واخلارجيني معا مؤشرين اثنني 
 ،دفع األجور واإلنتاجيةمؤشرات وهي: ) (04) أربعةأما عدد املؤشرات املتعلقة أبصحاب املصلحة الداخليني فقط 
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ب املرونة يف جتد األجور، تطور عملية اإلنتاج، االستعداد لتفويض السلطة(، أما عدد املؤشرات املتعلقة أبصحا
 ،مراقبة التوزيع على املستوى الدويل درجة االهتمام ابلزابئن،مؤشرات وهي: ) (06) ةاملصلحة اخلارجيني فقط ست

، سالمة البنوك( واجملموع اخلدمات املالية لتلبية احتياجات األعمال ،وجود املوردين احملليني ،املوردين احملليني نوعية
يف حني أن املؤشرات األخرى للوحة القيادة لرأس املال ت داللة، مؤشر أي أكرب من ثلثي املؤشرات ذا 13هو 

دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة استالالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة ذات داللة يف 
 تونس.يف 

 بدرجة مرتفعة.صحيحة  الرابعةالفرضية  فبالنسبة لتونس
نتائج اجلدول أعاله أن مؤشرات رأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  تظهرابلنسبة لفرنسا: -3

)املتغري املستقل( يف فرنسا ال تربطها عالقة إجيابية ذات داللة ابملؤشر العام للتنافسية )املتغري التابع(، حيث توزعت 
 النتائج لكل متغري على النحو اآليت:

ة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلا عالقة لوحة القياد املالحظ أن كل مؤشرات
 فرنسا.ذات داللة يف إدامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 .غري صحيحة الرابعةالفرضية  فبالنسبة لفرنسا
الفرضية ابلنسبة للجزائر  لدى الدول الثالث كما يلي: الرابعةمما سبق وأبخذ مستوى صحة الفرضية 

 ابلنسبة لفرنسا، و صحيحة بدرجة مرتفعة الرابعةالفرضية  ابلنسبة لتونس، أما بدرجة منخفضةصحيحة  الرابعة
ميكن إحداث التكامل بني أصحاب "واليت مفادها:  الرابعةالفرضية  فإنلذلك ، غري صحيحة الرابعةالفرضية 

تنافسية املستدامة املزااي الاملصلحة الداخليني واخلارجيني يف بناء منوذج مقرتح لنظرية أصحاب املصلحة لتعزيز 
 .بدرجة متوسطةهي فرضية صحيحة  "حمل الدراسة لدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة ل

تعزيز املزااي ل كمدخل اسرتاتيجي  أصحاب املصلحة تساهم إدارة العالقة مع" الفرضية الرئيسة:خامسا: 
على واليت سيتم االستدالل على مدى صحتها ابالعتماد  ،"حمل الدراسة ؤسسات الدولملالتنافسية املستدامة 

 :كما أييت  عاملني
 الفرضيات اجلزئية األربعة واليت مفادها: ويتمثل يف نتائج اختبار :العامل األول-1

على إدارة العالقة مع  حمل الدراسة تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة للدول" واليت مفادها: الفرضية األوىل
صحيحة بدرجة " هي فرضية التنافسية املستدامة املزايــــــا أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي يف صناعة

 متوسطة.
ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الداخليني كمدخل " واليت مفادها:الفرضية الثانية 

هي فرضية  "حمل الدراسة سرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدولا
 صحيحة بدرجة متوسطة.
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ميكن االعتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني كمدخل " واليت مفادها: الثالثةالفرضية 
هي فرضية  "حمل الدراسة لمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدوللاسرتاتيجي لتحسني املزااي التنافسية املستدامة 

 صحيحة بدرجة متوسطة.
ميكن إحداث التكامل بني أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف بناء " واليت مفادها: الرابعةالفرضية -

 لدولللمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنافسية املستدامة املزااي المنوذج مقرتح لنظرية أصحاب املصلحة لتعزيز 
 صحيحة بدرجة متوسطة.هي فرضية  "حمل الدراسة

 :اليت مفادها الفرضية الرئيسةلذلك 
ؤسسات ملتعزيز املزااي التنافسية املستدامة ل كمدخل اسرتاتيجي  العالقة مع أصحاب املصلحةتساهم إدارة "

 صحيحة بدرجة متوسطة. ،"حمل الدراسة الدول
عتماد يف ذلك مدى أتثري اإل من خالل هو من خالل احلكم على مدى صحة الفرضية الرئيسيةالعامل الثاين: -2

الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لكل دولة )اجلزائر، تونس وفرنسا( على مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال 
 حدا، يف مؤشر التنافسية العامل الذي جيمع الدول الثالث )اجلزائر، تونس وفرنسا( كما أييت:

يتبني أن مخسة مؤشرات خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي  (78)رقم  من خالل اجلدولابلنسبة للجزائر: -أ
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر هي اليت هلا داللة من حيث أتثريها يف املؤشر العام للتنافسية وهي كاآليت:

اخلدمات ، احملليني وجود املوردين، نوعية املوردين احملليني، فعالية قيادات الشركات، املرونة يف حتديد األجور
وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل من  ،0.000، وكلها مبستوى داللة يقدر بـ: املالية لتلبية احتياجات األعمال

املتغريات اخلاصة أبصحاب املصلحة الداخليني وهي املرونة يف حتديد األجور وفعالية قيادات الشركات، وكذلك 
ووجود املوردين احملليني ابإلضافة إىل اخلدمات املالية لتلبية احتياجات  مسامهة أصحاب املصلحة اخلارجيني كنوعية

األعمال، فهي كلها تؤثر يف مؤشر التنافسية العام الذي جيمع الدول الثالث وهي اجلزائر، تونس وفرنسا، يف حني 
 هتمام حىت يكون أتثريها له داللة.إلأن املؤشرات األخرى املتبقية حتتاج إىل مزيد من ا

 ابلنسبة للجزائر يوجد مخس مؤشرات تتعلق أبصحاب املصلحة تؤثر يف مؤشر التنافسية العام للدول الثالث
خاصة بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي مؤشرات مثانية يتبني أن  (79)رقم من خالل اجلدول ابلنسبة لتونس: -ب

 حيث أتثريها يف املؤشر العام للتنافسية وهي كاآليت:هي اليت هلا داللة من للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس 
تطور ، ستعداد لتفويض السلطةاإل، تساع سلسلة القيمةجند مؤشرات إ: ينيداخلفيما خيص أصحاب املصلحة ال

ابلوضع وهذه املؤشرات تبني مسامهة كل من املتغريات اخلاصة  ،0.000وكلها مبستوى داللة يقدر بـ:  ،عملية اإلنتاج
تساع سلسلة القيمة إالداخلي يف املؤسسات كتفويض السلطة وتطور عملية اإلنتاج، وأنشطتها اليت تندرج ضمن 

، فهي كلها تؤثر يف مؤشر التنافسية العام الذي جيمع الدول الثالث وهي اجلزائر، سواء منها األساسية أو الداعمة
 .كبرية  ها له داللةري أتثوتونس وفرنسا، 
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 ،0.026مبستوى داللة  هتمام ابلزابئندرجة اإلفنجد كل من  خيص أصحاب املصلحة اخلارجيني أما فيما
اخلدمات املالية لتلبية  ،0.049مبستوى داللة  وجود املوردين احملليني ،0.027مبستوى داللة  نوعية املوردين احملليني
فداللة أتثريها تتغري من مؤشر إىل آخر، ابإلضافة إىل مؤشرات ذات  ،0.029مبستوى داللة  احتياجات األعمال

مبستوى  وحالة األقطاب التنافسية ،0.039مبستوى داللة إنفاق الشركات على البحث والتطوير مؤشر  صلة وهي
 فهي تؤثر كذلك يف مؤشر التنافسية العام.  ،0.034داللة 

كتفينا برقمني فقط بعد الفاصلة فإننا جند مؤشرات أخرى وإذا ا  0.05وابعتبار أن مستوى اخلطأ يقدر بـ 
مبستوى  سالمة البنوك، 0.054مبستوى داللة  فعالية قيادات الشركاتذات داللة وعددها أربعة مؤشرات وهي: 

مبستوى داللة  السلوك األخالقي للشركات ،0.057مبستوى داللة  املرونة يف حتديد األجور، 0.056داللة 
0.057. 

هلا أتثري ذو داللة يف واليت تتعلق مبختلف أصحاب املصلحة وبذلك تكون أغلب املؤشرات اخلاصة بتونس 
 مؤشر التنافسية العام.

ين خاصني بلوحة القيادة لرأس املال الالمادي مؤشر وجود يتبني  (80)رقم من خالل اجلدول ابلنسبة لفرنسا: -جـ
 :ايف املؤشر العام للتنافسية ومه اداللة من حيث أتثريمه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرنسا هلما

 يناملؤشر وهذين  ،0.000، وهلما أتثري مبستوى داللة يقدر بـ: نوعية املوردين احملليني، طبيعة امليزة التنافسية
ومدى التزام املوردين احملليني يف فرنسا يف التأثري بداللة كبرية يف املؤشر العام للتنافسية،  ،امليزة التنافسيةمسامهة  يربزان

 يف حني تبقى املؤشرات األخرى حتتاج إىل مزيد من االهتمام حىت يكون هلا أتثري يف املؤشر العام للتنافسية.
اصة أبصحاب املصلحة وتتعلق بلوحة املالحظ هو أن للدول الثالث )اجلزائر، تونس وفرنسا( مؤشرات خ ومنه:

القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتؤثر يف املؤشر العام للتنافسية، حبيث أتيت تونس يف 
  .الصدارة من حيث عدد املؤشرات، تليها اجلزائر مث فرنسا

تساهم إدارة العالقة مع " :اليت مفادها الرئيسةالفرضية يتضح جليا أن  وابالعتماد على العاملني األول والثاين
هي  "حمل الدراسة ؤسسات الدولملتعزيز املزااي التنافسية املستدامة ل كمدخل اسرتاتيجي  أصحاب املصلحة

 بدرجة متوسطة.فرضية صحيحة 
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 خالصة الفصل اخلامس:
الربط بني مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية  من خالل هذا الفصل يتبني

واملتوسطة، والتنافسية يف كل من اجلزائر، تونس وفرنسا، أين متت املعاجلة اإلحصائية ملتغريات الدراسة ابالعتماد 
دف وصف وحتليل هب، 2017إىل  2011على بعض األدوات اإلحصائية املناسبة لذلك يف الفرتة املمتدة من سنة 

أن اجلزائر وتونس حققتا تطورا ملحوظا من حيث عدد املؤسسات إذ يظهر العالقات والفروقات ملتغريات هذه الدول، 
اجلزائر وتونس ال تزاال بعيدتني يف الرتتيب ، لكن الصغرية واملتوسطة إال أهنما ليستا بنفس املستوى املوجود لدى فرنسا

 ارنة مع فرنسا.العاملي ملؤشر التنافسية مق
هتمام إبدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كما يتضح كذلك أن اإل

املؤسسات يف الدول الثالث، وميكن تلخيص ما مت هذه دامة تنافسية استسرتاتيجي يف حتقيق و إيعد مدخل مهم و 
 التوصل له حول الدول الثالث فيما يلي:

ينبغي اإلشارة إىل أن االقتصاد اجلزائر يشهد وضعية صعبة جراء التقلبات اليت تعرفها أسعار النفط : ئرلجزاابلنسبة ل
 يف السنوات األخرية.
التجربة اجلزائرية يف جمال كيفية جعل إدارة أصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي لتعزيز املزااي وفيما خيص 

ومن خالل تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي  واملتوسطةالتنافسية املستدامة يف املؤسسات الصغرية 
رتتيب يف مؤشر للقتصادي العاملي، إذ وابلنظر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع أعمدة مؤشر التنافسية للمنتدى لال

الذي أصدره املنتدى  2018-2017يف تقرير التنافسية العاملي لسنة  86اجلزائر يف املرتبة  جاءت التنافسية العاملي
وهي بعيدة عن تلك اليت  2016يف  87قتصادي العاملي، وتقدمت اجلزائر برتبة واحدة بعد أن كانت حتتل املرتبة اإل

(، ولكنها أحسن من تلك املراتب اليت سجلت يف السنوات املاضية، حيث 79)املرتبة  2014احتلتها يف سنة 
 .2012 يف سنة 110و 2013سنة  100احتلت الرتبة 

نتيجة للظروف  ابلرغم من الصعوابت اليت يشهدها اإلقتصاد التونسي ال سيما يف السنوات األخرية، :تونسل ابلنسبة
 السياسية واإلجتماعية واألمنية اليت شهدهتا تونس.

ومن خالل تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع إال أنه 
احتلت تونس يف تصن املنتدى االقتصادي رتتيب للأعمدة مؤشر التنافسية للمنتدى لالقتصادي العاملي، إذ وابلنظر 

مركزا يف ظرف سبع سنوات، وقد يعود  63عامليا لترتاجع بذلك بـ  95املرتبة  2018-2017العاملي للتنافسية لسنة 
 جتماعي الذي عرفته تونس خالل هذه الفرتة.سبب هذا الرتاجع ابلدرجة األوىل إىل األحداث السياسية واحلراك اإل

اإلقتصاد الفرنسي يعترب من بني األكرب يف العامل، والتجربة الفرنسية يف حمال املؤسسات الصغرية  :افرنسلبة نسلاب
وكيفية استدامة مزاايها التنافسية عرب اعتماد العالقة مع أصحاب املصلجة كمدخل إسرتاتيجي، تعد جتربة واملتوسطة 

 جديرة ابلدراسة.
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هتمام، حيث تعترب التجربة الفرنسية من أهم التجارب العاملية واملثرية لإليف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -
ابلضرورة من خالل املؤسسات الكبرية لذلك جند أن فرنسا تتصدر قائمة دول أن الوصول إىل األسواق الدولية ليس 

حتاد األورويب من حيث عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وعلى الرغم من صغر حجم هذه املؤسسات، إال اإل
لغذائية، أهنا استطاعت الوصول للعاملية، وأصبحت من أقوى املصدرين للسلع ذات اجلودة العاملية مثل: السلع ا

 السرياميك، األلبسة السلع الزراعية، وغريها من السلع االستهالكية.
عامليا،  21املرتبة  ،2018-2017احتلت فرنسا يف تقرير املنتدى االقتصادي العاملي لسنة يف جمال التنافسية: -

 .2017-2016ه خالل سنة تحمافظة بذلك على نفس املركز الذي احتل
ق يتبني أن التجربة الفرنسية تعترب منوذجا حيتذى به ابلنسبة لكل من اجلزائر وتونس، كما من خالل ما سب         

أن التجربة التونسية تعد متقدمة مقارنة ابلتجربة اجلزائرية، ويرجع ذلك ابألساس إىل كون تونس اجتهت العتماد 
كبري على املؤسسات الصغرية واملتوسطة   اقتصاد السوق قبل اجلزائر، ابإلضافة إىل أن االقتصاد التونسي يرتكز بشكل

  يف العديد من القطاعات مقارنة ابلتجربة اجلزائرية.
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 امتة:اخل
مما سبق ذكره وبعد التطرق للجوانب النظرية املتعلقة مبوضوع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة كمدخل 

سرتاتيجي، أين برزت األمهية اليت ينبغي أن تعطى للعالقة مع أصحاب املصلحة سواء الداخليني أو اخلارجيني من إ
دامة تنافسيتها، لذا مت ستالصغرية واملتوسطة الأجل حتقيق أهداف املنظمة، ال سيما وأن األمر يتعلق ابملؤسسات 

التطرق ملوضوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبختلف اجلوانب مع التطرق لتنافسيتها، وبعد ذلك كان من الضروري 
التعرف على مضامني امليزة التنافسية املستدامة مبختلف مكوانهتا، وخصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

وحىت يتسىن معرفة ذلك على أرض الواقع يف ثالث دول وهي  ،ال مع الربط بني هذه املتغريات الثالثهذا اجمل
اجلزائر، تونس وفرنسا، وذلك لوجود الكثري من العوامل املشرتكة اليت تربط بني هذه الدول منها العوامل التارخيية 

املذكورة يف هذا اجملال أن هلا إمكانيات معتربة لكن واجلغرافية والثقافية، وتبني من خالل جتربة كل دولة من الدول 
ذلك يتضح أكثر بعد استعمال بعض األدوات اإلحصائية اليت مكنت من معرفة مدى جتربة كل دولة يف هذا 

 اجلانب، ومكن ذلك من اختبار فرضيات الدراسة.
شأنه أن يعمل على سرتاتيجي من إشكل مدخل تكما يتضح جليا أن إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

تعزيز املزااي التنافسية املستدامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ال سيما وأن هذه األخرية تتمتع خبصوصيات متكنها 
ستفادة من الفرص املتاحة وتفادي التهديدات البيئة، كما أهنا تستطيع معرفة نقاط قوهتا وضعفها الداخلية، من اإل

 ابلفائدة.وتوظيف ذلك مبا يعود عليها 
سرتاتيجي وخمتلف املضامني ذات إإذ مت الرتكيز يف الفصل األول على نظرية أصحاب املصلحة كمدخل 

، كما مت ختصيص الفصل الثاين لدراسة املؤسسات الصغرية وكذلك أهم اإلنتقادات املوجهة هلذه النظرية الصلة
ؤسسات، مث التطرق ملوضوع التنافسية الرتباطه واملتوسطة من خالل إبراز بعض التعاريف ومعايري تصنيف هذه امل

مبوضوع الدراسة، وبعد ذلك مت ذكر أهم الصعوابت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا برامج التأهيل 
استدامة قتصاد، ليتم التطرق يف الفصل الثالث لكيفية نتعاش وأتدية دورها يف اإلاليت متكن هذه املؤسسات من اإل

العمل على املوائمة بني املتغريات و مع إبراز خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ذلك،  التنافسية املزااي
واملفاهيم الواردة يف الفصول السابقة له، ومت التوصل إلبراز لوحة القيادة اليت تفيد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

سيتها من خالل التعامل مع أهم أصحاب املصلحة، لذلك مت دامة تنافاستمعرفة مدى قدرهتا على أرض الواقع يف 
يف الفصل الرابع التطرق لتجارب ثالثة دول يف هذا اجملال وهي اجلزائر وتونس وفرنسا، وهذه الدول لديها بعض 

ربة ، ومتقاال سيما غرب املتوسط القواسم املشرتكة املهمة، على اعتبار أهنا تنتمي إىل فضاء البحر األبيض املتوسط
 لمن الناحية الثقافية، ولطاملا اعتمدت كل من اجلزائر وتونس على اخلربة الفرنسية يف كثري من اجملاالت، أما الفص

قياس متت فيه اإلشارة يف البداية للوضع االقتصادي لكل بلد حمل الدراسة، مث بعد ذلك مت العمل على اخلامس 
دامة املزااي التنافسية ملؤسساهتا الصغرية واملتوسطة من خالل تاسقدرات الدول الثالث املذكورة يف جمال وتقييم 
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عتماد على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة، ومت استخدام بعض األدوات اإلحصائية الالزمة من خالل تكييف اإل
الصادر عن مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع أعمدة مؤشر التنافسية 

قتصادي العاملي، واختلفت النتائج من دولة ألخرى يف هذا املوضوع، وميكن استعراض أهم نتائج الدراسة املنتدى اإل
 من خالل ما أييت:

 النتائج العامة للدراسة: 
النظرية والتطبيقية هلذه الدراسة ال سيما وأهنا تنطوي على عدد من املتغريات النتائج ميكن التمييز بني 

 ابإلضافة لكوهنا ختص واقع ثالث دول وهي اجلزائر، تونس وفرنسا وذلك كما يلي:
 النتائج النظرية للدراسة:

 :فيما أييتللدراسة ابالعتماد على ما ورد يف الفصول النظرية نتائج النظرية ال تتمثل
 تشكل مصفوفة للتحليل املثمر لـ: نظرية أصحاب املصلحة

 )تسيري( الشركات.تقدمي رؤية بديلة حلوكمة -
حتليل آليات إدارة أصحاب املصلحة يؤدي بصفة متزايدة يف املنظمات إىل: تبين قوانني القيادة، إنشاء جلان -

 جتماعية )تقارير أصحاب املصلحة(.األخالق، نشر التقارير األخالقية واإل
 ية( والعدالة التنظيمية يف إدارة املوارد البشرية.التطرق إىل املشاكل املتعلقة ابحرتام اإلنسان، العدالة )الداخلية واخلارج-
 تكريس مفهوم التنمية املستدامة واحرتام البيئة.-

 كما جتدر اإلشارة إىل أن:
نظرية أصحاب املصلحة تعد إحدى أهم نظرايت املنظمات يف الوقت احلايل، وتعتمدها املنظمات كمدخل -
 لحة.سرتاتيجي إلدارة العالقة مع خمتلف أصحاب املصإ

نتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة، إال أهنا تشمل خمتلف وظائف اإلدارة والعمليات يف ابلرغم من اإل-
 املؤسسات االقتصادية، ابإلضافة لوجود أربعة مداخل على األقل لدراسة هذه النظرية.

 من طرف الباحثني. هتمام الذي حظيت بهتعدد التعاريف املقدمة لنظرية أصحاب املصلحة يؤكد على اإل-
نتقادات املوجهة لنظرية أصحاب املصلحة ال تقلل من قيمة النظرية وإمنا تساعد يف األعمال البحثية لتحسني اإل-

 مضامني هذه النظرية.
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ورغم اختالف التعاريف بني خمتلف الدول وتعدد معايري تصنيفها، إال أن ذلك ال -

 سرتاتيجيات التنموية يف خمتلف البلدان.عتماد عليها يف اإلأمهيتها ابلنسبة لكل دولة لإلينقص من 
ابإلضافة للدور االقتصادي الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن هلا أدوار أخرى تندرج ضمن اجلانب -
 جتماعي وخمتلف اجلوانب األخرى.اإل
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عتماد على إدارة العالقة مع أصحاب البقاء لذلك فهي حتتاج لإل تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة مشكلة-
 املصلحة لتعزيز مزاايها التنافسية.

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدد من املشاكل والصعوابت مما يتطلب مرافقتها وأتهيلها من طرف الفاعلني -
 االقتصاديني العموميني واخلواص.

ستخدامية ملوارد املؤسسة سواء الداخلية أو اخلارجية من أجل حتسينها ضيف الكفاءة اإلامليزة التنافسية املستدامة ت-
 وتطويرها ابستمرار.

عتماد على تكوين ورسكلة املسريين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج لتطوير الكفاءات الفردية واجلماعية واإل-
 من أجل حتقيق النجاح والتطور.

عتماد على عدد من املعايري ال سيما صلحة يتطلب من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإللتزام جتاه أصحاب املاإل-
 جتماعية للشركات. تلك اليت ترتبط ابملسؤولية اإل

لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من أفضل الوسائل لقياس مدى اعتماد -
 التنافسية. ادامة مزاايهاستسرتاتيجي لتعزيز و إل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمدخ

 النتائج التطبيقية:
وهي اجلزائر، تونس تتجلى النتائج التطبيقية يف خمرجات الدراسة اليت مت إسقاطها على واقع ثالثة بلدان 

 وهذه النتائج هي كما يلي:وفرنسا، 

 النتائج املتعلقة ابجلزائر:
جمال إنشاء، دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أن القتصاد اجلزائري بذلت اجلزائر جمهودات كبرية يف -

 نتشار هذه املؤسسات عرب الرتاب اجلزائري. إال يزال يعاين من نقص فيما خيص كمية ونوعية و 
ا يف جتماعية عرب نشاطاهتقتصادية واإلتساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف امتصاص البطالة، والتنمية اإل-

 خمتلف القطاعات. 
 قتصاد من خالل:تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر دور كبري يف اإلكما 

 وكذا قبل من موجودة تكن مل خدمة أو سلعية اقتصادية أنشطة ابستحداث واجلماعية الفردية املبادرة روح ترقية-
 التقليدية؛ الصناعاتبعض احلرف و ك عنها التخلي مت اقتصادية أنشطة إحياء

 حجم تقليص أو بفعل العمومية املؤسسات لبعض اإلفالس جراء عملهم مناصب من املسرحني إدماج إعادة-
 املفقودة؛ األنشطة بعض تعويض إمكانية يدعم ما وهو واخلوصصة اهليكلة إعادة نتيجة فيها العمالة

 مباشرة غري أو بصورة املؤسسات ملستحدثي ابلنسبة وهذا مباشرة، بصورة سواء جديدة عمل فرص ستحداثإ-
 ستجابةاإل تتحقق أن ميكن العمل لفرص ستحداثاإل خالل ومن آخرين، ألشخاص ستخدامهمإ طريق عن

 الشغل؛ جمال يف االجتماعية للمطالب السريعة
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 على طاقاهتا تركيز إعادة أجل من الكبرية املؤسسات منها ختلصت اليت املرحبة غري اإلنتاج حلقات استعادة كل-
 األصلي؛ النشاط

 الثروة وتثمني لرتقية هامة فعالة أداة جيعلها مما النائية املناطق يف األنشطة لتوطني فعالة أداة تشكل أن ميكن-
 من قتصادياإل النسيج يف وصل حلقة تكون أن املناطق؛ كما ميكن بني والتكامل ندماجاإل وسائل وإحدى احمللية
 املدخالت؛ نفس ستخدامإ يف تشرتك واليت معها واملتفاعلة احمليطة املؤسسات بباقي تربطها اليت العالقات خالل

 املايل العائد لتنمية إضافيا مصدر تشكل كما ومستخدمهم ملستخدميها ابلنسبة الدخل مصادر إحدى تشكل-
 املختلفة؛ والضرائب قتطاعاتاإل خالل من للدولة

 والعائلي؛ املنظم غري للقطاع اإلدماج وسائل إحدى تشكل-
 تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل وقلة رأس املال ألهنا تستخدم فنون إنتاج بسيطة؛-
 مؤسسة شكل على تكون أن وميكن ضخمة، أموال رؤوس إىل حتتاج ال فهيات، املؤسس هذه تكوين سهولة-

 .مبسطة تكون بتكوينها املرتبطة اإلدارية اإلجراءات أن كما،  تضامن شركات أو أفراد
إذ انتقل ، 2015و 2003بني سنيت العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قد تضاعف حوايل أربع مرات  -

 ،2017يف هناية السداسي األول لسنة  ،2015مؤسسة سنة  934569إىل  2003مؤسسة سنة  288587من 
 صغرية ومتوسطة، مؤسسة 289 060 1للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  العدد اإلمجايل بلغ 

سرتاتيجي للدولة فيما يتعلق ابقتصاد السوق وتنويع ساهم إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تعزيز التوجه اإل-
 قتصاد الوطين، وكذلك املسامهة يف نشاط املناولة وتنويع الصادرات.اإل
ابلتنافسية والتنمية البشرية واملسؤولية حتتل اجلزائر مراكز ليست متقدمة فيما خيص املؤشرات العاملية املتعلقة -
 جتماعية.اإل
أظهرت النتائج اإلحصائية بعد تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 مع أعمدة مؤشر التنافسية العاملي اخلاصة ابجلزائر، أن اجلزائر حتتاج إىل مزيد من اجلهود حىت تتمكن من تفعيل
 أعمدة هذا املؤشر اخلاصة هبا.

وكذلك  وعالقتها مع أصحاب املصلحة يتطلب اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
 لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. لتكييفها حسبع يف و الرج ، ضرورةجمال التنافسية
  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مجلة من الصعوابت، منها: كما

ة، ومنافسة لالتمويل، املرافقة، احلصول على عقود املناو كتواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد من الصعوابت  -
 العقار الصناعي وغريها. ،السلع املستوردة والنشاط يف السوق املوازي

 وضعف املعلومة شح بسبب واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الكبرية املؤسسات بني وتكافـل ارتباط وجود عدم -
 ؛تدفقها
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 واإلدارة، امللكية بني الفصل املشـاكل كعدم من العديد يف تسبب كانت ما كثرية ابإلجـراءات تتعلق صعوابت -
 ابملسؤولية؛ السلطة ارتباط وعدم

 نقص إىل وإضافة املشروع، إلدارة الكايف واملستوى التجربة اكتساب كعدم نفسه املشـروع بصاحب تتعلق قيود -
 الفردية؛ املبادرة روح

 املؤسسات؛ هذه تنمية يف تساهم هامة أرابح حتقيق دون حتول اليت والرسوم ابلضرائب تتعلق صعوابت -
 يتطلب حتسني التنافسية.، األمر الذي والتوجه للتصدير صعوبة البقاء واحلفاظ على احلصة السوقية-

 النتائج املتعلقة بتونس:
تعتمد تونس بشكل كبري على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات، وحىت يف جمال التصدير -

 قتصاد التونسي مبين بشكل كبري على هذه املؤسسات. فاإل
 جتماعية.نافسية والتنمية البشرية واملسؤولية اإلحتتل تونس مراكز متوسطة فيما خيص املؤشرات العاملية املتعلقة ابلت-
أظهرت النتائج اإلحصائية بعد تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -

مع أعمدة مؤشر التنافسية العاملي اخلاصة بتونس، أن أعمدة هذا املؤشر اخلاصة هبا تساهم يف جعل إدارة العالقة 
 دامة املزااي التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تونس.استأصحاب املصلحة كمدخل اسرتاتيجي لتعزيز و مع 

 النتائج املتعلقة بفرنسا:
هي جيدة عموما من الناحية و  ،يةمتتوفر فرنسا على ما يفوق مليوين مؤسسة صغرية ومتوسطة من الناحية الك-

 قتصاد الفرنسي.اإل سي ويف خمتلف القطاعات، وحىت يف جمال التصدير يفالنوعية وانتشارها عرب الرتاب الفرن
تتوفر فرنسا على عدد كبري من األقطاب التنافسية اليت تتكون يف غالبيتها من مؤسسات صغرية ومتوسطة، كما -

 . تساهم هذه املؤسسات يف اإلبداع وخلق الثروة بشكل كبري
واملتوسطة الفرنسية أن بعضها نشئت منذ حوايل قرن من الزمن مما جيعلها ابلنظر لبعض أمثلة املؤسسات الصغرية -

 تتمتع خبربة كبرية.
 جتماعية.حتتل فرنسا مراكز متقدمة فيما خيص املؤشرات العاملية املتعلقة ابلتنافسية والتنمية البشرية واملسؤولية اإل-
ت الصغرية واملتوسطة جتاه أصحاب املصلحة من خالل هتتم فرنسا بتطبيق املعايري الدولية يف جمال التزام املؤسسا-

 االجتماعية، كما لديها معايري خاصة هبا يف هذا اجملال.تطبيق معايري املسؤولية 
أظهرت النتائج اإلحصائية بعد تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -

اخلاصة بفرنسا، أن فرنسا تتفوق من حيث املتوسط احلسايب لكل مؤشر على  مع أعمدة مؤشر التنافسية العاملي
 حدا، وهو ما يظهر تقدم فرنسا بشكل كبري عند أخذ كل مؤشر على حدا.

كما أظهرت النتائج اإلحصائية بعد تكييف مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية -
سية العاملي اخلاصة بفرنسا، والربط بينها بغرض معرفة مدى مسامهة إدارة العالقة واملتوسطة مع أعمدة مؤشر التناف
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دامة تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أبن فرنسا حتتاج استسرتاتيجي لتعزيز و إمع أصحاب املصلحة كمدخل 
 انب.إىل مزيد من اجلهد من أجل حتقيق ذلك من خالل العمل على تفعيل كل املؤشرات يف هذا اجل

من خالل هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، وبعد تقدمي نتائج الدراسة، ميكن إسداء بعض التوصيات: 
التوصيات اليت ميكن اخلروج هبا من هذه الدراسة واليت ميكن أن يستفيد منها الباحثون والدول حمل الدراسة وغريهم 

 من املهتمني، وهذه التوصيات هي كاآليت:
 خلاصة ابجلزائر:التوصيات ا

قتصادي رية إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا يسمح بتلبية احتياجات النسيج اإلتينبغي على اجلزائر، تسريع و -
 نتشار على كامل الرتاب الوطين بشكل متوازن وكذا تقدمي التسهيالت الالزمة.للبالد، مع مراعاة اإل

منح القروض وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا يكفل استمرارها حتسني عملية املرافقة واملراقبة فيما خيص -
 وجيذب الشباب إلنشاء مزيد من هذه املؤسسات.

وضع األطر القانونية واختاد التدابري املالئمة من أجل تشجيع واستفادة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عقود -
 .املناولة يف الصناعات الناشئة مثل صناعة السيارات

تقدمي مزيد من التسهيالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما خيص التمويل والدخول للبورصة وحل مشاكل -
 العقار الصناعي.

 تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اإلبداع والتصدير واملشاركة يف املعارض الوطنية والدولية.-
 جتماعية.لتزام ابملسؤولية اإلالصغرية واملتوسطة على اإلهتمام ابألقطاب التنافسية وتشجيع املؤسسات اإل-
تفعيل دور اهليئات املعنية ابلتنافسية كمجلس املنافسة وغريه من اهليئات مبا يكفل حتسني التنافسية والشفافية يف -
 قتصاد بشكل عام واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص.اإل
 هتتم ابلتزام املؤسسات الصغرية واملتوسطة جتاه أصحاب املصلحة، والعمل جتماعية اليتتطبيق معايري املسؤولية اإل-

 على تصميم معيار وطين يف هذا الصدد. 
ستثمارات اليت تندرج ضمن الشراكة ستثمارية ال سيما تلك اإلإشراك املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الربامج اإل-

 اص.مع األجانب أو الشراكة بني القطاعني العمومي واخل
 التوصيات اخلاصة بتونس:

قتصاد وأثر على كافة القطاعات مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية ينبغي على تونس تدارك التأخر الذي حدث يف اإل-
 .2017-2011جتماعي احلاصل خالل الفرتة وذلك بعد األحداث السياسية واحلراك اإل ،واملتوسطة

نتشار اجلغرايف يف املناطق الداخلية وحتقيق التوازن من حيث اإل هتمام بتأطري املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإل-
 واجلنوبية كما يف املناطق الساحلية.
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 التوصيات اخلاصة بفرنسا:
ينبغي أن هتتم فرنسا مبزيد من الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما من خالل تكييف وتفعيل والربط -

الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق أعمدة التنافسية لتقارير املنتدى بني مؤشرات لوحة القيادة لرأس املال 
 قتصاد الفرنسي.قتصادي العاملي اخلاصة ابإلاإل
تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على توظيف العاملني ال سيما الشباب ضمن عقود عمل دائمة، ذلك أن -

 ت الفرنسية حتدث بشكل ملحوظ.مشكلة األعمال املؤقتة وتسريح العمال يف الشركا
هتمام بتطوير القدرات التصديرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحماكاة النموذج حتتاج فرنسا إىل مزيد من اإل- 

 األملاين يف هذا اجلانب، إذ أن هذه املؤسسات يف أملانيا حتقق نسب جد عالية من عائداهتا من جراء التصدير.
 التوصيات العامة:

 وفيما يتعلق ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، ينبغي الرتكيز كذلك على: 
ثر احلجم )مع فارق يتغري من بسيط إىل الضعف إىل ثالثة أضعاف بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلنتباه أل-

 والبيئة. واملؤسسات الكبرية( فيما يتعلق ابألساليب املتبعة يف التعامل مع األجراء، الزابئن/ املوردين،

جتماعية خاصة يف جمال العالقة مع ثر القطاع: فقطاعات سلع التجهيز تركز على مبادرات املسؤولية اإلأل اإلنتباه-
 املوردين. الزابئن/

 تسطري إسرتاتيجية واضحة للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 ى ورق.أن تطبق هذه اإلسرتاتيجية على أرض الواقع ال أن تبقى حربا عل -

مشاركة اجلامعة ومراكز البحث العلمي وكل األطراف ذات العالقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إعداد  -
 هذه اإلسرتاتيجية.

يتم نسخ التجربة كلية ألن ذلك سيكون  أالاالستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف تطوير هذا القطاع على  -
 شرية واملادية واملالية والثقافية.دون نفع يذكر نظرا الختالف املؤهالت الب

 .)املرونة وليس الفوضى( حتديث وتطوير هذه اإلسرتاتيجية كلما دعت الضرورة لذلك -

 عات الشباب واملرأة مبا ميكن من تفعيل دورهم بصفة أكرب.مزيد من االهتمام خبصوصيات وإبدا -

 املؤسسات يف مواجهة التحدايت.وجود إرادة فذة ليس فقط لدى الدولة وإمنا كذلك لدى أصحاب هذه  -

نشر لدى جممل أصحاب املصلحة، بدءا أبصحاب املصلحة الداخليني، رؤية مسرييها حول العالقة بني املسؤولية -
هي وسائل حساب  ماو جتماعية والتنافسية، خاصة فيما إذا كانوا يعتمدون على نتائج البحث األكادميي، اإل

ستخدمها، مبا يف ذلك امليزانيات التقديرية اليت تسمح ابلتمييز بني اآلاثر القصرية، املزااي اليت ميكن أن ت التكاليف/
 املتوسطة والطويلة األجل.
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تشجيع األساليب اليت كانت حمل التشاور خاصة مع األجراء وممثليهم، يف هذا اجملال، مع التأكد من اشتماهلا -
 كن اختزاهلا يف قضية التنافسية فقط، واليت هي حمل نقاش.جتماعية، واليت ال ميعلى أبعاد وأهداف املسؤولية اإل

لتزام بشكل إرادي فيما يتعلق ابألنشطة اجملتمعية، خاصة بتنشيط حث املؤسسات الصغرية واملتوسطة على اإل-
 جتماعية.وتطوير اجلمعيات اخلريية للمؤسسات يف إطار املسؤولية اإل

 .اتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطةة ضمن اسرت مهتمام مبصلحة األجيال القاداإل-
 .رابح مع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني-إقامة عالقة رابح-

حلول مستقبلية لتدعيم القدرة على االستمرار: تستطيع الدول النامية أن تدعم قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ستمرار وذلك من خالل األمور التالية:على اإل

 االقتصادي.الدعم  -

 الدعم التقين. -

 اجلمعيات التعاونية. -

 عتبار للتوصيات اخلاصة لدول العامل النامية يف هذا اجملال.األخذ بعني اإل -

 وتكون من خالل: *جوانب الدعم االقتصادي:
 قتصادية لتنمية وتطوير القطاع وجعله قطاعا منتجا.توجيه جزء من املوارد اإل -

استمرار األفضل وعدم دعم غري املنتج أو غري القادر على العمل على و دعم كفاءة القطاعات اإلنتاجية  -
 املنافسة.

 دعم حصول املؤسسة على احتياجاهتا بتكلفة مقبولة لتخطي عدم كفاءة السوق اإلنتاجية. -

دعم املؤسسات الصغرية حىت تكون هلا القدرة على املنافسة، وأوجه هذا الدعم يكون يف توفري الدعم املادي  -
 مي هلذا القطاع وخاصة يف جمال النصح واإلرشاد والتوجيه.واخلد

 يعترب حجر الزاوية لتغطية كافة اجلوانب، فيما يتكز اخلدمات للمؤسسات املتوسطة والصغرية، والا تطوير مر  -
 عدا اجلوانب املالية.

 ستشارات بتكاليف منخفضة.أتمني مركز خدمي يقدم التدريب واإل -

 تتأمن عن طريق:*جوانب الدعم التقين: اليت 
إهتمام الدول بتقدمي الدعم التقين بسعر وبتكلفة مناسبة مع توفري التدريب والتعليم معه، كون اجلانب التقين  -

 ستمرارية من خالل املنافسة احلادة وانفتاح األسواق.جتاه املستقبلي سيكون امليزة اليت تدعم اإلوحسب اإل
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يف التقنية وتوطينها مع الرتكيز على إعطاء اجلامعات مساحة  ستثمارقيام الدول بتوجيه املوارد لدعم اإل -
ستفادة ألن أول خطوة يف توطني التقنية تنبع من التعرف عليها وتعليم اجملتمع كيفية استخدامها واإل ،للقيام بدور هنا

 . Fintechوالـ  Crowdfundingـ، ابإلضافة لطرق التمويل العصرية كالتمويل اإلسالمي، المنها

جتماعية، املميزة ابلعلم واملعرفة يؤدي إىل حتقيق املعادلة املطلوبة قتصادية مع اإلتعاون قطاعات الدولة اإل -
 ، ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة كالطباعة الثالثية وغريها.لتنمية ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

طريقة عملها خمرجا مالئما لتكوين املدخرات وتوجيهها لدعم جلمعيات التعاونية، و ا*اجلمعيات التعاونية: تعترب 
األنشطة التمويلية عالوة على احلصول على اإلمكانيات ذات احلجم الكبري، حبيث يتم تكوين مجعية تعاونية لكل 

تم يقتصادي حيث تستطيع هذه اجلمعيات احلصول على القروض لصاحلها عالوة على حجم رأمساهلا الذي إنشاط 
وتستطيع اجلمعيات أن تقدم خدمة احلجم الكبري للمشرتكني من توفري واملتوسطة،  من املؤسسات الصغريةمجعه 

 املواد اخلام والتسويق إىل نشاط التدريب والتطوير.
 :ميكن اختصارها فيما أييتالتوصيات لدول العامل النامية: و 

وذلك من خالل تطوير وسائل التمويل بطريقة ، واملتوسطة الصغرية ؤسساتتقدمي الدعم املايل املباشر للم -
 متكن املؤسسات املالية الدخول معها مع متكنيها من حتصيل حقوقها )املؤسسات الضامنة(.

توحيد اجلهات اليت تتعامل معها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حىت ال تواجه مبجموعة كبرية من اإلجراءات  -
 اد الرسوم املخفضة اليت تسهل على املؤسسات الدخول إىل هذا السوق.تعيق الدخول واخلروج من السوق، مع اعتم

ستمرار ومواجهة التحدايت من خالل ت املتوسطة والصغرية على اإلؤسساإنشاء مراكز خدمات تساعد امل -
 .، وكذا املتابعة والتقييم واملساءلة(ومراكز التسهيل التدريب والنصح واملساندة )مثال اجلمعيات التعاونية

قتصادية ورفع درجة االعتمادية )كبرية + صغرية + قتصادي بني خمتلف الوحدات اإلوير التكامل اإلتط -
 متوسطة(.

ستفادة من شبكة املعلوماتية وتطوير املتوسطة لإلو  الصغرية اتمؤسستطوير القدرات وتوفري اإلمكانيات لل -
 مواقع هلا كما حيدث يف دول العامل املتقدم.

ستفادة منها يف توجيه املوارد نضمام ملنظمة التجارة العاملية واإلقتصاد على مواجهة اإلحتديد مدى وقدرة اإل -
  ت املتوسطة والصغرية.ؤسساقتصاد وخاصة املقتصادية لتدعيم اإلاإل

التحديد اجليد ألصحاب املصلحة، من أجل التحكم يف ترتيبهم حسب األولوية، فأصحاب املصلحة األكثر أتثريا -
 أتثرا هم من تعطى هلم األولوية.واألكثر 

 سهم يف تقوية احلوار االجتماعي. ي مبا وذلكجتماعية يعد جد مهم، إشراك قوي لألجراء يف عملية املسؤولية اإل-
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وار مع أصحاب املصلحة جيب حتضريه بشكل كايف عند املنبع، فشروط وظروف احلوار جيب أن تكون حمددة احل-
 املواضيع وفق جدول أعمال مضبوط.مع معاجلة تصال، قواعد السرية واإليتعلق ب بشكل جيد، خاصة فيما

تسهيل بروز طرق ووسائل مكيفة، من أجل مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إدارة عالقتهم أبصحاب -
املصلحة، وجيب أن تكون سهلة وذات استخدام عملي وتسمح عند احلاجة ابستخدامها بشكل متزايد، وجيب أن 

 كون مرنة فيما يتعلق بتكييفها حسب حجم املؤسسة وقطاعات النشاط املعنية.ت
البحث عن الوسائل الضرورية من أجل مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حوارها مع أصحاب املصلحة، -

ذين من جتماعية الفمثال توفري مسهل خارجي عند الضرورة، ويف هذا اجملال مجعيات متخصصة يف املسؤولية اإل
يف ممارستها والتشاور مع أصحاب املصلحة، ومن األفضل القيام بعملية إحصائية على  عادهتم مرافقة املؤسسات

املستوى اإلقليمي للمؤسسات اخلاصة والعمومية )اإلدارات، اجلماعات احمللية،...(، القابلة للعب دور املسهل، 
 سطة حول شكل املساعدة اليت ميكن أن تتلقاها.تصال ابملؤسسات الصغرية واملتو والتعبئة من أجل اإل

سرتاتيجي يتمثل يف إدامة مزاايها التنافسية املستدامة عرب مدخل تسحتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتعزيز وإ-
وجود بيئة مالئمة من الناحية القانونية مبا يسهل تذليل الصعوابت اليت مع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

 ا.تعرتضه
نتشار اإلقليمي املتوازن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هدفا تسعى خمتلف الدول لتحقيقه، عرب هتيئة اإلقليم يعد اإل-

 قتصادية املندجمة.وكذا تشييد املدن اإل
م لتزاالتنافسية تتعزز من خالل توفري الشفافية واحلوكمة واعتماد التقييس يف خمتلف اجملاالت ال سيما فيما خيص اإل-

 ة بشكل خاص.صغرية واملتوسطقتصادية بشكل عام، واملؤسسات الجتاه أصحاب املصلحة للمؤسسات اإل
يتحقق اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، عرب مزيد من استخدام التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الفردية -

 واجلماعية.
القة مع أصحاب املصلحة واعتبارها مدخال اسرتاتيجيا حتتاج خمتلف الدول لدعم البحث العلمي يف جمال حتسني الع-

دامة املزااي التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما حتتاج هذه الدول لتبادل اخلربات وإنشاء استيف تعزيز و 
 شراكات يف هذا اجملال.

افقة املؤسسات الصغرية إدراج موضوع التعامل مع أصحاب املصلحة واملزااي التنافسية املستدامة ضمن برامج مر -
 واملتوسطة وبرامج تكوين ورسكلة املسريين. 

تقييم األداء أو ضمن اعتماد لوحة القيادة لرأس املال الالمادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كإحدى طرق -
املعايري اليت يتم تطبيقها على مستوى البلدان يف هذا الصدد.
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 ضمن مقدمة العوملة، أطروحة ظل يف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات محيدي، مستقبل يوسف -8
 اجلزائر، اجلزائر، جامعة، االقتصادي التحليل االقتصادية، فرع العلوم يف دكتوراه شهادة على احلصول متطلبات

2008. 
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العلمي الدويل حول: إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

 .2011نوفمرب   15-16يومي 
املهام والوظائف اجلديدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار معايري التنمية  شريف مراد،الطاهر بن يعقوب،  -5

املستدامة، املؤمتر العلمي الدويل، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس 
 .2008أفريل  07/08سطيف، 

 يف املستدامة التنمية أبعاد تفعيل يف املصلحة صحابأ مع العالقة إدارة دور"رملي،  زحوط، محزة إمساعيل -6
املؤمتر  ،(Groupe ZedPharm) بقسنطينة األدوية لصناعة فارم زاد جممع على ميدانية ، دراسة"االقتصادية املؤسسة

العلمي األول حول: سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة 
 .2012نوفمرب  21و  20قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، يومي 

مداخلة مقرتحة بعنوان: املسؤولية االجتماعية كدافع لتبين سياسة بيئية مسؤولة من  بومدين بروال، عمر شريف، -7
طرف منظمات األعمال، امللتقى الدويل الثالث حول: منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، 

 .2012فيفري  15و  14اجلزائر، 
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يف التعريف مبعايري املسئولية  26000اإليزو  حبوصي جمذوب، مدحية خبوش عنوان املداخلة: دور مواصفة -8
و  14امللتقى الدويل الثالث حول: منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، اجلزائر، االجتماعية، 

 .2012فيفري  15
األوروعربية،  الشراكة ظل اجلزائرية يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل يف ابملشاركة التمويل بالل أمحية، دور -9

العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي  الدول يف املتوسطة و الصغرية  املؤسسات أتهيل امللتقى الدويل حول : متطلبات
 .2006أفريل  18 و 17 الشلف، اجلزائر، يومي

بالل عوايل، كمال رزيق، بني املعوقات والتحدايت، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث  -10
التنمية املستدامة يف اجلزائر، املؤمتر الدويل الثالث عشر: دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 15و 14الشلف، يومي  بوعلي بن حسيبة جامعة، -الواقع والرهاانت–يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
 .2016نوفمرب 

 :الدويل اجلزائر، امللتقى البطالة يف على القضاء يف املصغرة املؤسسات ثالجيية، دور ةر عوملي، نو  بسمة -11
افريقيا،  مشال واقتصادايت العوملة خمرب اشراف .العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات

 .2006أفريل  18 و 17 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي
 على القضاء يف واملتوسطة ودورها الصغرية للمؤسسات املايل الدعم، صليحة بن طلحةبوعالم معوشي،  -12

 العوملة خمرب العربية، إشراف الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات :الدويل البطالة، امللتقى
 .2006أفريل  18 و 17 افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي مشال واقتصادايت

وهيبة مقدم، مداخلة بعنوان: سياسات وبرامج املسؤولية االجتماعية جتاه املوارد البشرية يف منظمات األعمال،  -13
امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة 

 .2011ديسمرب  13/14الشلف، اجلزائر، يومي 
اوي، خدجية خالدي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتدي العوملة: ضرورة التكيف مع احملافظة زهية موس -14

 اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول: األول الوطين امللتقىعلى البقاء، دراسة منوذج االقتصاد اجلزائري، 
 .2004 نوفمرب اجلزائر، سعيدة، جامعة والفعالية، الرهاانت بني
ياة براهيمي، نبيلة جعيجع، مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ختفيض معدالت البطالة ابجلزائر، ح -15

جامعة املسيلة، اجلزائر، ملتقى دويل حول: إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، 
 .2011نوفمرب   15-16يومي 

معن وعد هللا املعاضيدي، إدارة املخاطر االسرتاتيجية املسببة لفقدان املنظمة للمزااي التنافسية، اآلليات  -16
إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، –واملعاجلات: دراسة نظرية حتليلية، املؤمتر العلمي السابع 

 .2007أفريل  17-16األردن، 
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وي، انجية صاحلي، دور مؤسسات "الصناعات التقليدية واحلرف" يف التنمية االقتصادية الال مفيد عبد -17
حالة اجلزائر، امللتقى الوطين حول: اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  -واالجتماعية 

 .2012أفريل  19و 18اجلزائر، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، يومي 
مصطفى بلمقدم، مصطفى طويطي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كإسرتاتيجية حكومية إلمتصاص البطالة  -18

إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، امللتقى العلمي الدويل حول: يف اجلزائر، 
 .2011نوفمرب   15-16جامعة املسيلة، اجلزائر، يومي 

 حول: األول الوطين امللتقى التمويل، وإشكالية واملتوسطة الصغرية املؤسسات يتيم، حممد عزة، بن األمني مدحم -19
 .2004 نوفمرب اجلزائر، سعيدة، جامعة والفعالية، الرهاانت بني اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 التنافسية للمؤسسات القدرة تعزيز يف اإلجتماعية املسؤولية وأمهية حممد أمني بربري، مراد كريفار، دور -20
 تدعيم يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اإلجتماعية املسؤولية دور :حول عشر اإلقتصادية، امللتقى الدويل الثالث

 .2016نوفمرب  15و 14الشلف، يومي  بوعلي بن حسيبة ، جامعة-والرهات الواقع- التنمية املستدامة إسرتاتيجية
مود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، املشروعات الصغرية، ماهيتها والتحدايت الذاتية فيها، امللتقى حم -21

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العربية،  الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل الدويل حول: متطلبات
 .2006أفريل  18 و 17 اجلزائر، يومي

اجلزائر، امللتقى الدويل حول:  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتطوير أتهيل تومي، مستلزمات ميلود -22
 العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي الدول يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات أتهيل متطلبات

 .2006أفريل  18 و 17
 مع التكيف العربية ومتطلبات الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت نعيمة برودي، التحدايت -23

العربية، جامعة  الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل العاملية، امللتقى الدويل حول: متطلبات املستجدات
 .2006أفريل  18 و 17 حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي

اجلزائر، امللتقى الدويل حول:  يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل وإجراءات نصرية قوريش، آليات -24
 العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل متطلبات

 .2006أفريل  18 و 17
إلشارة مع ا–سهام شيهاين، طارق محول، تقييم برامج دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  -25

امللتقى الدويل جول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق -للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
 .2011نوفمرب   15-16جامعة املسيلة، اجلزائر، يوميالتنمية املستدامة، 
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 اإلسالمية، امللتقىاملصرفية  ابلصيغ واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل، انصر، عواطف حمسن سليمان -26
فيفري  24-23: اجلزائر، أايم – غرداية "املستقبل ورهاانت الواقع اإلسالمي، االقتصاد"األول حول:  الدويل
2011. 

للمؤسسة االقتصادية، امللتقى  سعيدي وصاف، مساليل حيضيه، حنو تسيري اسرتاتيجي للمعرفة وامليزة التنافسية -27
جلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصادايت، جامعة حممد خيضر بسكرة، الدويل حول املعرفة الركيزة ا

 .2005 اجلزائر، نوفمرب

 تنافسية حتسني يف البشرية للموارد اإلسرتاتيجي التسيري عادل بوجمان، صربينة ترغيين، رشيد حممدي، دور -28
االقتصادية، امللتقى الوطين األول حول تسيري املوارد البشرية: مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات،  املؤسسة

 .2012نوفمرب  21/22جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، يومي 
 طلباتاجلزائر، امللتقى الدويل: مت واملتوسطة يف الصغرية املؤسسات وتطوير عاشور كتوش، حممد طرشي، تنمية -29

افريقيا، جامعة حسيبة  مشال واقتصادايت العوملة خمرب العربية اشراف الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل
 .2006أفريل  18 و 17 بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي

الوطين،  االقتصاد تنمية يف ودورها اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات هللا غامل، حنان سبع، واقع عبد -30
الوادي،  اجلزائر، جامعة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام وآفاق واقع :حول الوطين امللتقى

 .2013ماي  06و  05اجلزائر، يومي 
امللتقى الدويل حول حممد دهان، متويل عمليات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ، عبد احلق بوعرتوس -31

بسكرة، اجلزائر، يومي  -دراسة حالة اجلزائر والدول النامية–سياسات التمويل وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات 
 .2006نوفمرب  22/ 21
 العربية، امللتقى الدويل: متطلبات الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية أرميص، مدى سامل علي-32

 18 و 17 العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، يومي الدول يف واملتوسطة الصغرية اتاملؤسس أتهيل
 .2006أفريل 

 املقاالت واحملاضرات املنشورة على االنرتنت:. 5
1- 

http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/305/_-_-_-_._-_.pdf,  

 (2015-2014خيضر بسكرة، السنة اجلامعية  حممد مساح صوحل، حماضرات يف اقتصاد املؤسسة، جامعة) 
 
منصف شريف، دور املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال )دراسة حالة مؤسسة  -2

-–-واالقتصاد-االدارة-كتب/http://www.zamoune.com/article/dnaO6g3 سوانطراك(، منشور على املوقع:

 االسطوانة

 

http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/305/_-_-_-_._-_.pdf
http://www.zamoune.com/article/dnaO6g3/كتب-الادارة-والاقتصاد-–-الاسطوانة
http://www.zamoune.com/article/dnaO6g3/كتب-الادارة-والاقتصاد-–-الاسطوانة
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: شرت بواسطةتطورها وودورها يف التنمية"، ناملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر "مراحل نور اهلدى برنو،  -3
  بعد اإلطالع على املوقع: ،مشاريع حبثية ,قسم الدراسات االقتصاديةيف املركز الدميقراطى العرىب 

http://democraticac.de/?p=40830. 
 التقارير:. 6
مركز املنشـــآت الصـــغرية ، مهيتها ومعوقاهتاأاملشـــروعات الصـــغرية واملتوســـطة ، ماهر حســـن احملروق، أيهاب مقابله -1

 .2006 ، عمان، مايواملتوسطة
 املراجع ابللغة األجنبية اثنيا:

1. Ouvrages 
1- AFNOR, Guide pratique du développement durable, Un savoir-faire à l'usage de tous, Paris, 

2005. 

2- Ann SVENDSEN, The Stakeholder Strategy Profiting From Collaborative Business 

Relationships, Published by Berrett-Koehler Publishers, Vancouver, British Columbia, Canada, 

June 1998. 

3- Eric STEPHANY, la relation capital-risque/ PME « fondement et pratiques », de boeck, 1ere 

editions, Bruxelle, 2003. 

4- Jacques Igalens, Sébastien Point, « Vers une nouvelle gouvernance des entreprises : 

L'entreprise face à ses parties prenantes »,  Dunod, paris 2009. 

5- Jean.chales Mathé,Dynamique concurrentielle et valeur de l’entreprise,edition , paris, 2004. 

6- Jean-Pierre PARRAYON, des managers et des hommes, Dunos, Paris, 2006. 

7- J.F Soutenain, P. Farcet, Organisation et gestion de l’entreprise, BERTI editions, Alger, 

2007. 

8- Jorgaan Laegaard & Mille Bindslev, Organizational Theory, Ventus publishing APS, 

Danemark, 2006. 

9- Louis-Jacques Filion, Management des PME: De la création à la croissance, Edition du 

renouveau pedagogique inc, paris 2007. 

8- Luc BOYER, Noel EQUILBEY, G.RH. Nouvelles pratiques, édition EMS, Paris, 2003. 

9- Michel Darbalet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Management, BERTI Edition, 5 eme 

edition, Alger, 2007. 

10- Mohamed Seghir DJITLI, Marketing Strategique, IBN SINA edition, impression et 

diffusion, Algerie, 1998. 

11- OECD, OECD Principles of Corporate Governance edition, Paris, 2004. 

12- Peter Drucker, Innovation and Entrepreneurship, HARPER Edition, NEW YORK 1985. 

13- R. Edward Freeman & All, Stakeholder Theory: The State of the Art, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, Cambridge, New York, 2010.  

14- Robert Phillips, Stakeholder Theory and Organizational Ethics, Published by Berrett-

Koehler Publishers, San Diego, California, 8 March 2003. 

15- Stephen Robbins et autres, Management, L’essentiel des concepts et pratiques, Pearson 

Eduction, 7eme edition, France, 2011. 
16- Victorian Government Department of Sustainability and Environment, Effective 

Engagement: building relationships with community and other stakeholders, Book 1 the 

engagement planning workbook, EAST MELBOURNE 3002, Australia 2005. 

18- Victorian Government Department of Sustainability and Environment, Effective 

Engagement: building relationships with community and other stakeholders, Book 2 the 

engagement planning workbook, EAST MELBOURNE 3002, Australia 2005. 

 

http://democraticac.de/?author=2
http://democraticac.de/?cat=97
http://democraticac.de/?cat=97
http://democraticac.de/?cat=27
http://democraticac.de/?cat=27
http://democraticac.de/?p=40830
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-igalens-5300
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/sebastien-point-77777
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louis-Jacques+Filion&search-alias=books-fr&field-author=Louis-Jacques+Filion&sort=relevancerank
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2. Thèes: 

1- Angela Olosutean, Innovation et Cooperation des Petites et Moyennes Entreprises. Une 

analyse des populations d'entreprises Innovantes, THÈSE présentée pour obtenir le grade de : 

Docteur de l’université d’Orléans en Sciences économiques, France, 2 décembre 2011. 

2- Basma SELLAMI, GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, INVESTISSEMENT DANS 

LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCE, THÈSE 

En vue de l'obtention du DOCTORAT, Institut d’Administration des Entreprises DE 

L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE, p30. 

3- Bertrand VALIORGUE, La construction organisationnelle de la responsabilité sociale de 

l’entreprise ; une étude de la contribution des middle managers à l’internalisation des effets 

externes négatifs, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Sciences de Gestion UNIVERSITE 

JEAN MOULIN LYON 3, France, 12 juin 2008, p15. 

4- Boudjemaa AMROUNE, Impact des programmes de mise à niveau sur la performance de la 

pme dans un environnement ouvert et intense: cas de L'Agérie, thèse présentée comme exigence 

partielle de doctorat en administration , université du Québec à Montréal, Canada, Juillet 2014. 

5- Corrine Grenier, L'organisation Orient_ee Diversit_e (conception et diversit_e - accept_ee, 

refus_ee, explor_ee - des parties prenantes), Mémoire pour l’Habilitation à Diriger des 

Recherches en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, Paris, 7 Mars 2014. 

6- Egil Marstein, The influence of stakeholder groups on organizational decision-making in 

public hospitals», Dissertation for the Degree of Dr. Oecon, BI Norwegian School of 

Management, Norway, 2003. 

7- Ines Mhedhebi, Engagement sociétal global en PME : une approche par les logiques d'action 

des dirigeants en Tunisie, Thèse de doctorat Présentée Pour obtenir le grade de Docteur en 

Sciences de gestion de l’Université de VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS et 

l’ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE TUNIS, soutenue à l’ESCT, Tunisie, 

18/03/2017. 

8- Jean-Francis ORY, Contrôle et pilotage de la performance globale des universités, Une 

approche par les parties prenantes: l’exemple du développement durable, THÈSE pour obtenir 

le grade de Docteur de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Discipline : Sciences de 

Gestion, UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, France, le 19 novembre 

2015. 

9- Jean-François Parenteau, L’engagement envers les parties prenantes dans les démarches de 

développement durable des PME Québécoises, Essai présenté au Centre Universitaire de 

Formation en Environnement et Développement Durable, en vue de l’obtention du grade de 
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2014. 

13- Marion Personne, Contribution a la methodologie d'integration de l'environnement dans les 
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 SPSS خمرجات برانمج (:01)امللحق رقم

GET 

DESCRIPTIVES VARIABLES=القيمة_سلسلة_اتساع الشركات_قيادات_فعالية األجور_تحديد_في_المرونة ج_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 بالزبائن_االهتمام_درجة والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق اإلبداع_على_القدرة اإلنتاج_عملية_تطور السلطة_لتفويض_االستعداد    

 المحليين_الموردين_وجود المحليين_الموردين_نوعية الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة التنافسية_الميزة_طبيعة التسويق_توسع    

 ج_التنافسية للشركات_األخالقي_السلوك البنوك_سالمة لألعمال_المالية_الخدمات التنافسية_األقطاب_حالة    

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Statistiques descriptives 

 
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 37639, 2,9833 3,30 2,40 6 دفع_األجور_واإلنتاجية_ج

 26583, 4,2667 4,60 3,90 6 المرونة_في_تحديد_األجور

 22509, 3,4667 3,80 3,10 6 فعالية_قيادات_الشركات

 46224, 2,8833 3,40 2,20 6 اتساع_سلسلة_القيمة

 49396, 2,7000 3,10 1,90 6 االستعداد_لتفويض_السلطة

 33116, 2,7833 3,20 2,30 6 تطور_عملية_اإلنتاج

 54559, 2,5167 3,30 1,90 6 القدرة_على_اإلبداع

 38816, 2,2333 2,80 1,80 6 إنفاق_الشركات_على_البحث_والتطوير

 34303, 3,4833 3,80 3,00 6 درجة_االهتمام_بالزبائن

 56833, 2,9500 3,70 2,30 6 توسع_التسويق

 52440, 2,6500 3,10 2,00 6 طبيعة_الميزة_التنافسية

 34881, 3,0167 3,40 2,50 6 مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الدولي

 11690, 3,3833 3,60 3,30 6 نوعية_الموردين_المحليين

 56214, 4,0000 4,70 3,00 6 وجود_الموردين_المحليين

 44460, 2,9167 3,30 2,30 6 حالة_األقطاب_التنافسية

 20000, 2,9000 3,10 2,60 6 الخدمات_المالية_لألعمال

 31411, 3,2333 3,60 2,80 6 سالمة_البنوك

 39707, 3,2833 3,70 2,60 6 السلوك_األخالقي_للشركات

 15055, 3,9333 4,10 3,70 6 التنافسية_ج

N valide (listwise) 6     

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=2الشركات_قيادات_فعالية 2األجور_تحديد_في_المرونة ت_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 2القيمة_سلسلة_اتساع

 2والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 2اإلبداع_على_القدرة 2اإلنتاج_عملية_تطور 2السلطة_لتفويض_االستعداد    

 2بالزبائن_االهتمام_درجة

 2المحليين_الموردين_نوعية 2الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 2التنافسية_الميزة_طبيعة 2التسويق_توسع    

 2المحليين_الموردين_وجود
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 ت_التنافسية 2للشركات_األخالقي_السلوك 2البنوك_سالمة 2لألعمال_المالية_الخدمات 2التنافسية_األقطاب_حالة    

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Statistiques descriptives 

 
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 1,41810 2,8500 3,70 00, 6 دفع_األجور_واإلنتاجية_ت

2المرونة_في_تحديد_األجور  6 ,00 4,20 3,3667 1,65610 

2فعالية_قيادات_الشركات  6 ,00 4,60 3,5833 1,77022 

2اتساع_سلسلة_القيمة  6 ,00 4,40 3,2000 1,59499 

2االستعداد_لتفويض_السلطة  6 ,00 3,50 2,8500 1,39678 

2تطور_عملية_اإلنتاج  6 ,00 3,80 2,9333 1,44453 

2القدرة_على_اإلبداع  6 ,00 3,80 2,8667 1,41939 

إنفاق_الشركات_على_البحث_والتطوير

2 

6 ,00 3,40 2,4667 1,22909 

2درجة_االهتمام_بالزبائن  6 ,00 5,00 3,7000 1,83521 

2توسع_التسويق  6 ,00 4,20 3,3167 1,63269 

2طبيعة_الميزة_التنافسية  6 ,00 3,70 2,6333 1,35450 

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الدولي

2 

6 ,00 4,40 3,2333 1,61823 

2نوعية_الموردين_المحليين  6 ,00 4,70 3,4833 1,72907 

2وجود_الموردين_المحليين  6 ,00 5,20 3,9500 1,95525 

2حالة_األقطاب_التنافسية  6 ,00 3,70 2,8333 1,39952 

2الخدمات_المالية_لألعمال  6 ,00 4,50 3,2333 1,61699 

2سالمة_البنوك  6 ,00 5,00 3,1667 1,67889 

2السلوك_األخالقي_للشركات  6 ,00 4,60 3,2833 1,65096 

 1,68048 3,4000 4,50 00, 6 التنافسية_ت

N valide (listwise) 6     

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=3الشركات_قيادات_فعالية 3األجور_تحديد_في_المرونة ف_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 3القيمة_سلسلة_اتساع
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 3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 3اإلبداع_على_القدرة 3اإلنتاج_عملية_تطور 3السلطة_لتفويض_االستعداد    

 3بالزبائن_االهتمام_درجة

 3المحليين_الموردين_نوعية 3الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 3التنافسية_الميزة_طبيعة 3التسويق_توسع    

 3المحليين_الموردين_وجود

 ف_التنافسية 3للشركات_األخالقي_السلوك 3البنوك_سالمة 3لألعمال_المالية_الخدمات 3التنافسية_األقطاب_حالة    

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
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Statistiques descriptives 

 
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 17224, 4,0167 4,20 3,80 6 دفع_األجور_واإلنتاجية_ف

3المرونة_في_تحديد_األجور  6 4,80 5,20 5,0500 ,13784 

3فعالية_قيادات_الشركات  6 5,10 6,10 5,4167 ,37639 

3اتساع_سلسلة_القيمة  6 5,30 5,50 5,4167 ,09832 

3االستعداد_لتفويض_السلطة  6 3,50 3,90 3,7833 ,16021 

3تطور_عملية_اإلنتاج  6 5,40 5,70 5,5500 ,10488 

3القدرة_على_اإلبداع  6 4,80 5,40 5,1000 ,26833 

إنفاق_الشركات_على_البحث_والتطوير

3 

6 4,60 5,20 4,8000 ,21909 

3درجة_االهتمام_بالزبائن  6 4,70 5,30 4,9833 ,21370 

3توسع_التسويق  6 5,40 5,70 5,5500 ,10488 

3طبيعة_الميزة_التنافسية  6 5,30 5,90 5,5500 ,19748 

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الدولي

3 

6 4,40 5,20 4,7167 ,31252 

3نوعية_الموردين_المحليين  6 5,40 5,70 5,4833 ,11690 

3وجود_الموردين_المحليين  6 5,10 5,40 5,2000 ,10954 

3حالة_األقطاب_التنافسية  6 4,20 4,60 4,4167 ,14720 

3الخدمات_المالية_لألعمال  6 4,80 5,90 5,3500 ,37283 

3سالمة_البنوك  6 5,20 5,90 5,5167 ,24833 

3السلوك_األخالقي_للشركات  6 5,00 5,70 5,2333 ,27325 

 04082, 5,1167 5,20 5,10 6 التنافسية_ف

N valide (listwise) 6     

 

COMPUTE أجور=MEAN(ف_واإلنتاجية_األجور_دفع,ت_واإلنتاجية_األجور_دفع,ج_واإلنتاجية_األجور_دفع). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=أجور 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 58604, 3,2833 6 أجور

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE المرونة=MEAN(3األجور_تحديد_في_المرونة,2األجور_تحديد_في_المرونة,األجور_تحديد_في_المرونة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=المرونة 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 58705, 4,2278 6 المرونة

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE فعالية=MEAN(3الشركات_قيادات_فعالية,2الشركات_قيادات_فعالية,الشركات_قيادات_فعالية). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=فعالية 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 69719, 4,1556 6 فعالية

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE القيمة_سلسلة=MEAN(3القيمة_سلسلة_اتساع,2القيمة_سلسلة_اتساع,القيمة_سلسلة_اتساع). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=القيمة_سلسلة 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 64222, 3,8333 6 سلسلة_القيمة

N valide (listwise) 6   

COMPUTE 

 .(3السلطة_لتفويض_االستعداد,2السلطة_لتفويض_االستعداد,السلطة_لتفويض_االستعداد)MEAN=السلطة_تفويض

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=السلطة_تفويض 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 65240, 3,1111 6 تفويض_السلطة

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE اإلنتاج=MEAN(3اإلنتاج_عملية_تطور,2اإلنتاج_عملية_تطور,اإلنتاج_عملية_تطور). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=اإلنتاج 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 59129, 3,7556 6 اإلنتاج

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE اإلبداع=MEAN(3اإلبداع_على_القدرة,2اإلبداع_على_القدرة,اإلبداع_على_القدرة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=اإلبداع 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 



 المالحق

355 

 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 57520, 3,4944 6 اإلبداع

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE والتطوير_البحث=MEAN(2والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق,والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق, 

 .(3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق    

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=والتطوير_البحث 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 53041, 3,1667 6 البحث_والتطوير

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE الزبائن=MEAN(3بالزبائن_االهتمام_درجة,2بالزبائن_االهتمام_درجة,بالزبائن_االهتمام_درجة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=الزبائن 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 74555, 4,0556 6 الزبائن

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE التسويق=MEAN(3التسويق_توسع,2التسويق_توسع,التسويق_توسع). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=التسويق 



 المالحق

356 

 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 66480, 3,9389 6 التسويق

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE التنافسية_الميزة=MEAN(3التنافسية_الميزة_طبيعة,2التنافسية_الميزة_طبيعة,التنافسية_الميزة_طبيعة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=التنافسية_الميزة 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 54718, 3,6111 6 الميزة_التنافسية

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE 

الم_على_التوزيع_مراقبة,2الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة,الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة)MEAN=التوزيع

 .(3الدولي_ستوى

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=التوزيع 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 67088, 3,6556 6 التوزيع

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE 

 .(3المحليين_الموردين_نوعية,2المحليين_الموردين_نوعية,المحليين_الموردين_نوعية)MEAN=الموردين_نوعية
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EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=الموردين_نوعية 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 58680, 4,1167 6 نوعية_الموردين

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE الموردين_وجود=MEAN(3المحليين_الموردين_وجود,2المحليين_الموردين_وجود,المحليين_الموردين_وجود). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=الموردين_وجود 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 70482, 4,3833 6 وجود_الموردين

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE التنافسية_األقطاب=MEAN(3التنافسية_األقطاب_حالة,2التنافسية_األقطاب_حالة,التنافسية_األقطاب_حالة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=التنافسية_األقطاب 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 56161, 3,3889 6 األقطاب_التنافسية

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE المالية_الخدمات=MEAN(3لألعمال_المالية_الخدمات,2لألعمال_المالية_الخدمات,لألعمال_المالية_الخدمات). 
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EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=المالية_الخدمات 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 56388, 3,8278 6 الخدمات_المالية

N valide (listwise) 6   

COMPUTE البنوك=MEAN(3البنوك_سالمة,2البنوك_سالمة,البنوك_سالمة). 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=البنوك 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 51958, 3,9722 6 البنوك

N valide (listwise) 6   

COMPUTE 

 .(3للشركات_األخالقي_السلوك,2للشركات_األخالقي_السلوك,للشركات_األخالقي_السلوك)MEAN=الشركات_سلوك

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=الشركات_سلوك 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 64979, 3,9333 6 سلوك_الشركات

N valide (listwise) 6   

 

COMPUTE التنافسية=MEAN(ف_التنافسية,ت_التنافسية,ج_التنافسية). 

EXECUTE. 
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DESCRIPTIVES VARIABLES=التنافسية 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart type 

 60065, 4,1500 6 التنافسية

N valide (listwise) 6   

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=القيمة_سلسلة_اتساع الشركات_قيادات_فعالية األجور_تحديد_في_المرونة ج_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 السلطة_لتفويض_االستعداد

 بالزبائن_االهتمام_درجة والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق اإلبداع_على_القدرة اإلنتاج_عملية_تطور    

 التسويق_توسع

 المحليين_الموردين_وجود المحليين_الموردين_نوعية الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة التنافسية_الميزة_طبيعة    

 التنافسية_األقطاب_حالة

 ج_التنافسية للشركات_األخالقي_السلوك البنوك_سالمة لألعمال_المالية_الخدمات    

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=القيمة_سلسلة_اتساع الشركات_قيادات_فعالية األجور_تحديد_في_المرونة ج_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 السلطة_لتفويض_االستعداد

 بالزبائن_االهتمام_درجة والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق اإلبداع_على_القدرة اإلنتاج_عملية_تطور    

_توسع تسويقال  

 المحليين_الموردين_وجود المحليين_الموردين_نوعية الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة التنافسية_الميزة_طبيعة    

 التنافسية_األقطاب_حالة

 ج_التنافسية للشركات_األخالقي_السلوك البنوك_سالمة لألعمال_المالية_الخدمات    

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Corrélations 

 
 سالمة_البنوك

السلوك_األخالقي_

 التنافسية_ج للشركات

Rho de Spearman دفع_األجور_واإلنتاجية_ج Coefficient de 

corrélation 

,000 ,926** ,820* 

Sig. (bilatérale) 1,000 ,008 ,046 

N 6 6 6 

 Coefficient de المرونة_في_تحديد_األجور

corrélation 

,015 ,638 ,462 

Sig. (bilatérale) ,978 ,173 ,356 

N 6 6 6 

 Coefficient de فعالية_قيادات_الشركات

corrélation 

-,893* ,334 ,484 

Sig. (bilatérale) ,016 ,518 ,331 

N 6 6 6 

 Coefficient de اتساع_سلسلة_القيمة

corrélation 

,058 ,771 ,698 

Sig. (bilatérale) ,913 ,072 ,123 

N 6 6 6 

 Coefficient de االستعداد_لتفويض_السلطة

corrélation 

,031 ,880* ,742 

Sig. (bilatérale) ,954 ,021 ,091 

N 6 6 6 

 Coefficient de تطور_عملية_اإلنتاج

corrélation 

-,058 ,600 ,577 

Sig. (bilatérale) ,913 ,208 ,231 

N 6 6 6 

 Coefficient de القدرة_على_اإلبداع

corrélation 

,116 ,771 ,577 
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Sig. (bilatérale) ,827 ,072 ,231 

N 6 6 6 

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

 طوير

Coefficient de 

corrélation 

,088 ,754 ,647 

Sig. (bilatérale) ,868 ,084 ,165 

N 6 6 6 

 Coefficient de درجة_االهتمام_بالزبائن

corrélation 

-,162 ,638 ,585 

Sig. (bilatérale) ,759 ,173 ,222 

N 6 6 6 

 Coefficient de توسع_التسويق

corrélation 

-,058 ,600 ,577 

Sig. (bilatérale) ,913 ,208 ,231 

N 6 6 6 

 Coefficient de طبيعة_الميزة_التنافسية

corrélation 

,134 ,794 ,688 

Sig. (bilatérale) ,800 ,059 ,131 

N 6 6 6 

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

 ولي

Coefficient de 

corrélation 

-,090 ,883* ,719 

Sig. (bilatérale) ,866 ,020 ,107 

N 6 6 6 

 Coefficient de نوعية_الموردين_المحليين

corrélation 

-,078 -,432 -,197 

Sig. (bilatérale) ,883 ,392 ,709 

N 6 6 6 

 Coefficient de وجود_الموردين_المحليين

corrélation 

-,647 ,152 ,355 
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Sig. (bilatérale) ,165 ,774 ,490 

N 6 6 6 

 Coefficient de حالة_األقطاب_التنافسية

corrélation 

,015 ,638 ,462 

Sig. (bilatérale) ,978 ,173 ,356 

N 6 6 6 

 Coefficient de الخدمات_المالية_لألعمال

corrélation 

-,031 ,577 ,484 

Sig. (bilatérale) ,954 ,231 ,331 

N 6 6 6 

 Coefficient de سالمة_البنوك

corrélation 

1,000 -,116 -,339 

Sig. (bilatérale) . ,827 ,511 

N 6 6 6 

 Coefficient de السلوك_األخالقي_للشركات

corrélation 

-,116 1,000 ,941** 

Sig. (bilatérale) ,827 . ,005 

N 6 6 6 

 Coefficient de التنافسية_ج

corrélation 

-,339 ,941** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,511 ,005 . 

N 6 6 6 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=2القيمة_سلسلة_اتساع 2الشركات_قيادات_فعالية 2األجور_تحديد_في_المرونة ت_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 2والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 2اإلبداع_على_القدرة 2اإلنتاج_عملية_تطور 2السلطة_لتفويض_االستعداد    

 2بالزبائن_االهتمام_درجة

 2المحليين_الموردين_نوعية 2الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 2التنافسية_الميزة_طبيعة 2التسويق_توسع    

 2المحليين_الموردين_وجود
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 ت_التنافسية 2للشركات_األخالقي_السلوك 2البنوك_سالمة 2لألعمال_المالية_الخدمات 2التنافسية_األقطاب_حالة    

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=2القيمة_سلسلة_اتساع 2الشركات_قيادات_فعالية 2األجور_تحديد_في_المرونة ت_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 2والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 2اإلبداع_على_القدرة 2اإلنتاج_عملية_تطور 2السلطة_لتفويض_االستعداد    

 2بالزبائن_االهتمام_درجة

 2المحليين_الموردين_نوعية 2الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 2التنافسية_الميزة_طبيعة 2التسويق_توسع    

 2المحليين_الموردين_وجود

 ت_التنافسية 2للشركات_األخالقي_السلوك 2البنوك_سالمة 2لألعمال_المالية_الخدمات 2التنافسية_األقطاب_حالة    

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Corrélations 

 
2سالمة_البنوك  

السلوك_األخالقي_

2للشركات  التنافسية_ت 

Rho de Spearman دفع_األجور_واإلنتاجية_ت Coefficient de 

corrélation 

,886* ,943** ,928** 

Sig. (bilatérale) ,019 ,005 ,008 

N 6 6 6 

2المرونة_في_تحديد_األجور  Coefficient de 

corrélation 

,765 ,853* ,821* 

Sig. (bilatérale) ,076 ,031 ,045 

N 6 6 6 

2فعالية_قيادات_الشركات  Coefficient de 

corrélation 

,486 ,429 ,464 

Sig. (bilatérale) ,329 ,397 ,354 

N 6 6 6 

2اتساع_سلسلة_القيمة  Coefficient de 

corrélation 

,971** ,971** ,985** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,001 ,000 

N 6 6 6 

2االستعداد_لتفويض_السلطة  Coefficient de 

corrélation 

,845* ,845* ,857* 

Sig. (bilatérale) ,034 ,034 ,029 

N 6 6 6 

2تطور_عملية_اإلنتاج  Coefficient de 

corrélation 

,971** ,971** ,985** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,001 ,000 

N 6 6 6 

2القدرة_على_اإلبداع  Coefficient de 

corrélation 

,086 ,029 ,058 
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Sig. (bilatérale) ,872 ,957 ,913 

N 6 6 6 

إنفاق_الشركات_على_البحث_وال

2تطوير  

Coefficient de 

corrélation 

,736 ,618 ,687 

Sig. (bilatérale) ,096 ,191 ,132 

N 6 6 6 

2درجة_االهتمام_بالزبائن  Coefficient de 

corrélation 

,986** ,899* ,956** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,015 ,003 

N 6 6 6 

2توسع_التسويق  Coefficient de 

corrélation 

,783 ,638 ,721 

Sig. (bilatérale) ,066 ,173 ,106 

N 6 6 6 

2طبيعة_الميزة_التنافسية  Coefficient de 

corrélation 

,943** 1,000** ,986** 

Sig. (bilatérale) ,005 . ,000 

N 6 6 6 

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

2ولي  

Coefficient de 

corrélation 

,886* ,943** ,928** 

Sig. (bilatérale) ,019 ,005 ,008 

N 6 6 6 

2نوعية_الموردين_المحليين  Coefficient de 

corrélation 

1,000** ,943** ,986** 

Sig. (bilatérale) . ,005 ,000 

N 6 6 6 

2وجود_الموردين_المحليين  Coefficient de 

corrélation 

,986** ,899* ,956** 
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Sig. (bilatérale) ,000 ,015 ,003 

N 6 6 6 

2حالة_األقطاب_التنافسية  Coefficient de 

corrélation 

,667 ,754 ,721 

Sig. (bilatérale) ,148 ,084 ,106 

N 6 6 6 

2الخدمات_المالية_لألعمال  Coefficient de 

corrélation 

,899* ,986** ,956** 

Sig. (bilatérale) ,015 ,000 ,003 

N 6 6 6 

2سالمة_البنوك  Coefficient de 

corrélation 

1,000 ,943** ,986** 

Sig. (bilatérale) . ,005 ,000 

N 6 6 6 

2السلوك_األخالقي_للشركات  Coefficient de 

corrélation 

,943** 1,000 ,986** 

Sig. (bilatérale) ,005 . ,000 

N 6 6 6 

 Coefficient de التنافسية_ت

corrélation 

,986** ,986** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 6 6 6 

 

 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=3القيمة_سلسلة_اتساع 3الشركات_قيادات_فعالية 3األجور_تحديد_في_المرونة ف_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 3اإلبداع_على_القدرة 3اإلنتاج_عملية_تطور 3السلطة_لتفويض_االستعداد    

 3بالزبائن_االهتمام_درجة
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 3المحليين_الموردين_نوعية 3الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 3التنافسية_الميزة_طبيعة 3التسويق_توسع    

 3المحليين_الموردين_وجود

 ف_التنافسية 3للشركات_األخالقي_السلوك 3البنوك_سالمة 3لألعمال_المالية_الخدمات 3التنافسية_األقطاب_حالة    

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=3القيمة_سلسلة_اتساع 3الشركات_قيادات_فعالية 3األجور_تحديد_في_المرونة ف_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 3اإلبداع_على_القدرة 3اإلنتاج_عملية_تطور 3السلطة_لتفويض_االستعداد    

 3بالزبائن_االهتمام_درجة

 3المحليين_الموردين_نوعية 3الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 3التنافسية_الميزة_طبيعة 3التسويق_توسع    

 3المحليين_الموردين_وجود

ماتالخد 3التنافسية_األقطاب_حالة      ف_التنافسية 3للشركات_األخالقي_السلوك 3البنوك_سالمة 3لألعمال_المالية_

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Corrélations 

 
3سالمة_البنوك  

السلوك_األخالقي_

3للشركات  التنافسية_ف 

Rho de Spearman دفع_األجور_واإلنتاجية_ف Coefficient de 

corrélation 

,806 -,537 ,539 

Sig. (bilatérale) ,053 ,272 ,269 

N 6 6 6 

3المرونة_في_تحديد_األجور  Coefficient de 

corrélation 

,431 ,647 ,139 

Sig. (bilatérale) ,393 ,165 ,793 

N 6 6 6 

3فعالية_قيادات_الشركات  Coefficient de 

corrélation 

-,059 -,882* ,664 

Sig. (bilatérale) ,912 ,020 ,150 

N 6 6 6 

3اتساع_سلسلة_القيمة  Coefficient de 

corrélation 

,235 ,360 ,424 

Sig. (bilatérale) ,654 ,483 ,402 

N 6 6 6 

3االستعداد_لتفويض_السلطة  Coefficient de 

corrélation 

,400 -,770 ,417 

Sig. (bilatérale) ,431 ,073 ,410 

N 6 6 6 

3تطور_عملية_اإلنتاج  Coefficient de 

corrélation 

,761 -,493 ,674 

Sig. (bilatérale) ,079 ,321 ,142 

N 6 6 6 

3القدرة_على_اإلبداع  Coefficient de 

corrélation 

,485 -,061 ,548 
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Sig. (bilatérale) ,329 ,909 ,261 

N 6 6 6 

إنفاق_الشركات_على_البحث_وال

3تطوير  

Coefficient de 

corrélation 

,462 -,801 ,696 

Sig. (bilatérale) ,356 ,056 ,125 

N 6 6 6 

3درجة_االهتمام_بالزبائن  Coefficient de 

corrélation 

,632 -,735 ,664 

Sig. (bilatérale) ,178 ,096 ,150 

N 6 6 6 

3توسع_التسويق  Coefficient de 

corrélation 

,537 ,642 ,270 

Sig. (bilatérale) ,272 ,169 ,605 

N 6 6 6 

3طبيعة_الميزة_التنافسية  Coefficient de 

corrélation 

,708 ,000 ,696 

Sig. (bilatérale) ,115 1,000 ,125 

N 6 6 6 

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

3ولي  

Coefficient de 

corrélation 

,779 -,618 ,664 

Sig. (bilatérale) ,068 ,191 ,150 

N 6 6 6 

3نوعية_الموردين_المحليين  Coefficient de 

corrélation 

,705 ,548 ,283 

Sig. (bilatérale) ,118 ,260 ,587 

N 6 6 6 

3وجود_الموردين_المحليين  Coefficient de 

corrélation 

,000 ,939** -,566 
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Sig. (bilatérale) 1,000 ,005 ,242 

N 6 6 6 

3حالة_األقطاب_التنافسية  Coefficient de 

corrélation 

-,015 -,662 ,664 

Sig. (bilatérale) ,978 ,152 ,150 

N 6 6 6 

3الخدمات_المالية_لألعمال  Coefficient de 

corrélation 

,279 ,750 -,664 

Sig. (bilatérale) ,592 ,086 ,150 

N 6 6 6 

3سالمة_البنوك  Coefficient de 

corrélation 

1,000 ,000 ,399 

Sig. (bilatérale) . 1,000 ,434 

N 6 6 6 

3السلوك_األخالقي_للشركات  Coefficient de 

corrélation 

,000 1,000 -,531 

Sig. (bilatérale) 1,000 . ,278 

N 6 6 6 

 Coefficient de التنافسية_ف

corrélation 

,399 -,531 1,000 

Sig. (bilatérale) ,434 ,278 . 

N 6 6 6 

 

 

ONEWAY السلطة_لتفويض_االستعداد القيمة_سلسلة_اتساع الشركات_قيادات_فعالية ج_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 اإلنتاج_عملية_تطور

 التسويق_توسع بالزبائن_االهتمام_درجة والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق اإلبداع_على_القدرة    

 التنافسية_الميزة_طبيعة
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 التنافسية_األقطاب_حالة المحليين_الموردين_وجود المحليين_الموردين_نوعية الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة    

 لألعمال_المالية_الخدمات

_األخالقي_السلوك البنوك_سالمة     اتللشرك  BY ج_التنافسية 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,542 3 ,181 2,167 ,331 دفع_األجور_واإلنتاجية_ج

Intra-groupes ,167 2 ,083   

Total ,708 5    

 Inter-groupes      المرونة_في_تحديد_األجور

                           Inter-groupes 

                  Total 

,213 

,140 

,353 

3 

2 

5 

,071 

,070 

1,106 ,531 

 

 

 Inter-groupes ,167 3 ,056 1,282 ,466 فعالية_قيادات_الشركات

Intra-groupes ,087 2 ,043   

Total ,253 5    

 Inter-groupes ,782 3 ,261 1,818 ,374 اتساع_سلسلة_القيمة

Intra-groupes ,287 2 ,143   

Total 1,068 5    

 Inter-groupes ,893 3 ,298 1,823 ,373 االستعداد_لتفويض_السلطة

Intra-groupes ,327 2 ,163   

Total 1,220 5    

 Inter-groupes ,502 3 ,167 7,167 ,125 تطور_عملية_اإلنتاج

Intra-groupes ,047 2 ,023   

Total ,548 5    

 Inter-groupes ,602 3 ,201 ,452 ,743 القدرة_على_اإلبداع

Intra-groupes ,887 2 ,443   

Total 1,488 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

 طوير

Inter-groupes ,407 3 ,136 ,782 ,603 

Intra-groupes ,347 2 ,173   
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Total ,753 5    

 Inter-groupes ,582 3 ,194 58,167 ,017 درجة_االهتمام_بالزبائن

Intra-groupes ,007 2 ,003   

Total ,588 5    

 Inter-groupes 1,355 3 ,452 3,474 ,231 توسع_التسويق

Intra-groupes ,260 2 ,130   

Total 1,615 5    

 Inter-groupes ,635 3 ,212 ,572 ,686 طبيعة_الميزة_التنافسية

Intra-groupes ,740 2 ,370   

Total 1,375 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

 ولي

Inter-groupes ,422 3 ,141 1,506 ,423 

Intra-groupes ,187 2 ,093   

Total ,608 5    

 Inter-groupes ,022 3 ,007 ,310 ,821 نوعية_الموردين_المحليين

Intra-groupes ,047 2 ,023   

Total ,068 5    

 Inter-groupes ,120 3 ,040 ,055 ,979 وجود_الموردين_المحليين

Intra-groupes 1,460 2 ,730   

Total 1,580 5    

 Inter-groupes ,502 3 ,167 ,687 ,638 حالة_األقطاب_التنافسية

Intra-groupes ,487 2 ,243   

Total ,988 5    

 Inter-groupes ,113 3 ,038 ,872 ,573 الخدمات_المالية_لألعمال

Intra-groupes ,087 2 ,043   

Total ,200 5    

 Inter-groupes ,253 3 ,084 ,704 ,632 سالمة_البنوك



 المالحق

374 

 

Intra-groupes ,240 2 ,120   

Total ,493 5    

 Inter-groupes ,742 3 ,247 10,595 ,087 السلوك_األخالقي_للشركات

Intra-groupes ,047 2 ,023   

Total ,788 5    

 

ONEWAY 2القيمة_سلسلة_اتساع 2الشركات_قيادات_فعالية 2األجور_تحديد_في_المرونة ت_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 2السلطة_لتفويض_االستعداد

 2بالزبائن_االهتمام_درجة 2والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 2اإلبداع_على_القدرة 2اإلنتاج_عملية_تطور    

 2التسويق_توسع

 2المحليين_الموردين_نوعية 2الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 2التنافسية_الميزة_طبيعة    

 2المحليين_الموردين_وجود

 ت_التنافسية BY 2للشركات_األخالقي_السلوك 2البنوك_سالمة 2لألعمال_المالية_الخدمات 2التنافسية_األقطاب_حالة    

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes 10,010 4 2,503 55,611 ,100 دفع_األجور_واإلنتاجية_ت

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 10,055 5    

2المرونة_في_تحديد_األجور  Inter-groupes 13,693 4 3,423 171,167 ,057 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 13,713 5    

2فعالية_قيادات_الشركات  Inter-groupes 15,648 4 3,912 195,604 ,054 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 15,668 5    

2اتساع_سلسلة_القيمة  Inter-groupes 12,720 4 3,180 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 12,720 5    

2االستعداد_لتفويض_السلطة  Inter-groupes 9,755 4 2,439 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 9,755 5    

2تطور_عملية_اإلنتاج  Inter-groupes 10,433 4 2,608 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 10,433 5    

2القدرة_على_اإلبداع  Inter-groupes 10,028 4 2,507 55,713 ,100 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 10,073 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

2طوير  

Inter-groupes 7,548 4 1,887 377,417 ,039 

Intra-groupes ,005 1 ,005   
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Total 7,553 5    

2درجة_االهتمام_بالزبائن  Inter-groupes 16,835 4 4,209 841,750 ,026 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total 16,840 5    

2توسع_التسويق  Inter-groupes 13,283 4 3,321 73,796 ,087 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 13,328 5    

2طبيعة_الميزة_التنافسية  Inter-groupes 9,153 4 2,288 114,417 ,070 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 9,173 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

2ولي  

Inter-groupes 13,048 4 3,262 72,491 ,088 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 13,093 5    

2نوعية_الموردين_المحليين  Inter-groupes 14,943 4 3,736 747,167 ,027 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total 14,948 5    

2وجود_الموردين_المحليين  Inter-groupes 19,095 4 4,774 238,688 ,049 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 19,115 5    

2حالة_األقطاب_التنافسية  Inter-groupes 9,788 4 2,447 489,417 ,034 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total 9,793 5    

2الخدمات_المالية_لألعمال  Inter-groupes 13,068 4 3,267 653,417 ,029 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total 13,073 5    

2سالمة_البنوك  Inter-groupes 14,073 4 3,518 175,917 ,056 
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Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 14,093 5    

2السلوك_األخالقي_للشركات  Inter-groupes 13,608 4 3,402 170,104 ,057 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 13,628 5    

 

ONEWAY 3القيمة_سلسلة_اتساع 3الشركات_قيادات_فعالية 3األجور_تحديد_في_المرونة ف_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 3السلطة_لتفويض_االستعداد

 3بالزبائن_االهتمام_درجة 3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 3اإلبداع_على_القدرة 3اإلنتاج_عملية_تطور    

 3التسويق_توسع

 3المحليين_الموردين_نوعية 3الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 3التنافسية_الميزة_طبيعة    

 3المحليين_الموردين_وجود

 ف_التنافسية BY 3للشركات_األخالقي_السلوك 3البنوك_سالمة 3لألعمال_المالية_الخدمات 3التنافسية_األقطاب_حالة    

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,040 1 ,040 1,494 ,289 دفع_األجور_واإلنتاجية_ف

Intra-groupes ,108 4 ,027   

Total ,148 5    

3المرونة_في_تحديد_األجور  Inter-groupes ,003 1 ,003 ,130 ,736 

Intra-groupes ,092 4 ,023   

Total ,095 5    

3فعالية_قيادات_الشركات  Inter-groupes ,560 1 ,560 15,144 ,018 

Intra-groupes ,148 4 ,037   

Total ,708 5    

3اتساع_سلسلة_القيمة  Inter-groupes ,008 1 ,008 ,833 ,413 

Intra-groupes ,040 4 ,010   

Total ,048 5    

3االستعداد_لتفويض_السلطة  Inter-groupes ,016 1 ,016 ,583 ,488 

Intra-groupes ,112 4 ,028   

Total ,128 5    

3تطور_عملية_اإلنتاج  Inter-groupes ,027 1 ,027 3,857 ,121 

Intra-groupes ,028 4 ,007   

Total ,055 5    

3القدرة_على_اإلبداع  Inter-groupes ,108 1 ,108 1,714 ,261 

Intra-groupes ,252 4 ,063   

Total ,360 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

3طوير  

Inter-groupes ,192 1 ,192 16,000 ,016 

Intra-groupes ,048 4 ,012   
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Total ,240 5    

3درجة_االهتمام_بالزبائن  Inter-groupes ,120 1 ,120 4,457 ,102 

Intra-groupes ,108 4 ,027   

Total ,228 5    

3توسع_التسويق  Inter-groupes ,003 1 ,003 ,231 ,656 

Intra-groupes ,052 4 ,013   

Total ,055 5    

3طبيعة_الميزة_التنافسية  Inter-groupes ,147 1 ,147 12,250 ,025 

Intra-groupes ,048 4 ,012   

Total ,195 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

3ولي  

Inter-groupes ,280 1 ,280 5,391 ,081 

Intra-groupes ,208 4 ,052   

Total ,488 5    

3نوعية_الموردين_المحليين  Inter-groupes ,000 1 ,000 ,020 ,895 

Intra-groupes ,068 4 ,017   

Total ,068 5    

3وجود_الموردين_المحليين  Inter-groupes ,012 1 ,012 1,000 ,374 

Intra-groupes ,048 4 ,012   

Total ,060 5    

3حالة_األقطاب_التنافسية  Inter-groupes ,040 1 ,040 2,373 ,198 

Intra-groupes ,068 4 ,017   

Total ,108 5    

3الخدمات_المالية_لألعمال  Inter-groupes ,363 1 ,363 4,373 ,105 

Intra-groupes ,332 4 ,083   

Total ,695 5    

3سالمة_البنوك  Inter-groupes ,040 1 ,040 ,602 ,481 
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Intra-groupes ,268 4 ,067   

Total ,308 5    

3السلوك_األخالقي_للشركات  Inter-groupes ,065 1 ,065 ,848 ,409 

Intra-groupes ,308 4 ,077   

Total ,373 5    

 

COMPUTE للدول_العامة_التنافسية=MEAN(ف_التنافسية,ت_التنافسية,ج_التنافسية). 

EXECUTE. 

ONEWAY ف_واإلنتاجية_األجور_دفع ت_واإلنتاجية_األجور_دفع ج_واإلنتاجية_األجور_دفع BY للدول_العامة_التنافسية 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 

ONEWAY القيمة_سلسلة_اتساع الشركات_قيادات_فعالية األجور_تحديد_في_المرونة ج_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 السلطة_لتفويض_االستعداد

 بالزبائن_االهتمام_درجة والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق اإلبداع_على_القدرة اإلنتاج_عملية_تطور    

 التسويق_توسع

 المحليين_الموردين_وجود المحليين_الموردين_نوعية الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة التنافسية_الميزة_طبيعة    

 التنافسية_األقطاب_حالة

 للدول_العامة_التنافسية BY للشركات_األخالقي_السلوك البنوك_سالمة لألعمال_المالية_الخدمات    

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,583 4 ,146 1,167 ,593 دفع_األجور_واإلنتاجية_ج

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total ,708 5    

 . . Inter-groupes ,353 4 ,088 المرونة_في_تحديد_األجور

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,353 5    

 . . Inter-groupes ,253 4 ,063 فعالية_قيادات_الشركات

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,253 5    

 Inter-groupes ,823 4 ,206 ,840 ,663 اتساع_سلسلة_القيمة

Intra-groupes ,245 1 ,245   

Total 1,068 5    

 Inter-groupes 1,095 4 ,274 2,190 ,464 االستعداد_لتفويض_السلطة

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total 1,220 5    

 Inter-groupes ,423 4 ,106 ,847 ,662 تطور_عملية_اإلنتاج

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total ,548 5    

 Inter-groupes ,988 4 ,247 ,494 ,772 القدرة_على_اإلبداع

Intra-groupes ,500 1 ,500   

Total 1,488 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

 طوير

Inter-groupes ,573 4 ,143 ,796 ,675 

Intra-groupes ,180 1 ,180   
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Total ,753 5    

 Inter-groupes ,343 4 ,086 ,350 ,834 درجة_االهتمام_بالزبائن

Intra-groupes ,245 1 ,245   

Total ,588 5    

 Inter-groupes 1,010 4 ,253 ,417 ,803 توسع_التسويق

Intra-groupes ,605 1 ,605   

Total 1,615 5    

 Inter-groupes 1,330 4 ,333 7,389 ,268 طبيعة_الميزة_التنافسية

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 1,375 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

 ولي

Inter-groupes ,528 4 ,132 1,651 ,520 

Intra-groupes ,080 1 ,080   

Total ,608 5    

 . . Inter-groupes ,068 4 ,017 نوعية_الموردين_المحليين

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,068 5    

 . . Inter-groupes 1,580 4 ,395 وجود_الموردين_المحليين

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 1,580 5    

 . . Inter-groupes ,988 4 ,247 حالة_األقطاب_التنافسية

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,988 5    

 . . Inter-groupes ,200 4 ,050 الخدمات_المالية_لألعمال

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,200 5    

 Inter-groupes ,368 4 ,092 ,737 ,691 سالمة_البنوك
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Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total ,493 5    

 Inter-groupes ,663 4 ,166 1,327 ,566 السلوك_األخالقي_للشركات

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total ,788 5    

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes 10,035 4 2,509 125,437 ,067 دفع_األجور_واإلنتاجية_ت

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 10,055 5    

2المرونة_في_تحديد_األجور  Inter-groupes 13,713 4 3,428 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 13,713 5    

2فعالية_قيادات_الشركات  Inter-groupes 15,623 4 3,906 86,796 ,080 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 15,668 5    

2اتساع_سلسلة_القيمة  Inter-groupes 12,700 4 3,175 158,750 ,059 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 12,720 5    

2االستعداد_لتفويض_السلطة  Inter-groupes 9,755 4 2,439 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 9,755 5    

2تطور_عملية_اإلنتاج  Inter-groupes 10,428 4 2,607 521,417 ,033 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total 10,433 5    
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2القدرة_على_اإلبداع  Inter-groupes 10,028 4 2,507 55,713 ,100 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 10,073 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

2طوير  

Inter-groupes 7,553 4 1,888 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total 7,553 5    

2درجة_االهتمام_بالزبائن  Inter-groupes 16,820 4 4,205 210,250 ,052 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 16,840 5    

2توسع_التسويق  Inter-groupes 13,308 4 3,327 166,354 ,058 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 13,328 5    

2طبيعة_الميزة_التنافسية  Inter-groupes 8,928 4 2,232 9,111 ,243 

Intra-groupes ,245 1 ,245   

Total 9,173 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

2ولي  

Inter-groupes 13,073 4 3,268 163,417 ,059 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 13,093 5    

2نوعية_الموردين_المحليين  Inter-groupes 14,903 4 3,726 82,796 ,082 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 14,948 5    

2وجود_الموردين_المحليين  Inter-groupes 18,990 4 4,748 37,980 ,121 

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total 19,115 5    

2حالة_األقطاب_التنافسية  Inter-groupes 9,713 4 2,428 30,354 ,135 

Intra-groupes ,080 1 ,080   
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Total 9,793 5    

2الخدمات_المالية_لألعمال  Inter-groupes 13,053 4 3,263 163,167 ,059 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total 13,073 5    

2سالمة_البنوك  Inter-groupes 13,848 4 3,462 14,131 ,197 

Intra-groupes ,245 1 ,245   

Total 14,093 5    

2السلوك_األخالقي_للشركات  Inter-groupes 13,583 4 3,396 75,463 ,086 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total 13,628 5    

      

 

ONEWAY 3القيمة_سلسلة_اتساع 3الشركات_قيادات_فعالية 3األجور_تحديد_في_المرونة ف_واإلنتاجية_األجور_دفع 

 3السلطة_لتفويض_االستعداد

 3بالزبائن_االهتمام_درجة 3والتطوير_البحث_على_الشركات_إنفاق 3اإلبداع_على_القدرة 3اإلنتاج_عملية_تطور    

 3التسويق_توسع

 3المحليين_الموردين_نوعية 3الدولي_المستوى_على_التوزيع_مراقبة 3التنافسية_الميزة_طبيعة    

 3المحليين_الموردين_وجود

_األخالقي_السلوك 3البنوك_سالمة 3لألعمال_المالية_الخدمات 3التنافسية_األقطاب_حالة     ركاتللش 3 BY 

 للدول_العامة_التنافسية

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,068 4 ,017 ,214 ,904 دفع_األجور_واإلنتاجية_ف

Intra-groupes ,080 1 ,080   

Total ,148 5    

3المرونة_في_تحديد_األجور  Inter-groupes ,090 4 ,023 4,500 ,338 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,095 5    

3فعالية_قيادات_الشركات  Inter-groupes ,663 4 ,166 3,685 ,370 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total ,708 5    

3اتساع_سلسلة_القيمة  Inter-groupes ,028 4 ,007 ,354 ,832 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total ,048 5    

3االستعداد_لتفويض_السلطة  Inter-groupes ,108 4 ,027 1,354 ,561 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total ,128 5    

3تطور_عملية_اإلنتاج  Inter-groupes ,050 4 ,012 2,500 ,439 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,055 5    

3القدرة_على_اإلبداع  Inter-groupes ,315 4 ,079 1,750 ,508 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total ,360 5    

إنفاق_الشركات_على_البحث_والت

3طوير  

Inter-groupes ,220 4 ,055 2,750 ,421 

Intra-groupes ,020 1 ,020   
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Total ,240 5    

3درجة_االهتمام_بالزبائن  Inter-groupes ,183 4 ,046 1,019 ,622 

Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total ,228 5    

3توسع_التسويق  Inter-groupes ,050 4 ,012 2,500 ,439 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,055 5    

3طبيعة_الميزة_التنافسية  Inter-groupes ,195 4 ,049 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,195 5    

مراقبة_التوزيع_على_المستوى_الد

3ولي  

Inter-groupes ,363 4 ,091 ,727 ,694 

Intra-groupes ,125 1 ,125   

Total ,488 5    

3نوعية_الموردين_المحليين  Inter-groupes ,068 4 ,017 . . 

Intra-groupes ,000 1 ,000   

Total ,068 5    

3وجود_الموردين_المحليين  Inter-groupes ,055 4 ,014 2,750 ,421 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,060 5    

3حالة_األقطاب_التنافسية  Inter-groupes ,103 4 ,026 5,167 ,317 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,108 5    

3الخدمات_المالية_لألعمال  Inter-groupes ,690 4 ,173 34,500 ,127 

Intra-groupes ,005 1 ,005   

Total ,695 5    

3سالمة_البنوك  Inter-groupes ,263 4 ,066 1,463 ,545 
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Intra-groupes ,045 1 ,045   

Total ,308 5    

3السلوك_األخالقي_للشركات  Inter-groupes ,353 4 ,088 4,417 ,341 

Intra-groupes ,020 1 ,020   

Total ,373 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 



 الفهارس

390 

 

 فهرس المحتويات

 المحتويات الصفحة

390 
 

 كلمة شكر
390 

 
 اإلهداء

390 
 

 ملخص الدراسة ابللغة العربية
 االجنليزيةملخص الدراسة ابللغة  390
 ملخص الدراسة ابللغة الفرنسية 390

 املقدمة ي-أ
 الفصل األول: نظرية أصحاب املصلحة مدخل اسرتاتيجي 1
 متهيد  2
 املبحث األول: تطور نظرية أصحاب املصلحة  3
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