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Abstract :  
      The small or medium-sized enterprise is considered as a small independent world centered on 
its owner-manager, the performance of which depends primarily on that of its manager. Since  
the success of the small or medium-sized enterprise with limited resources stems from the level 
of excellence of its manager, which can be achieved through the management distinguished 
quality based for instance on the concept of proximity (community-based) reflecting awareness 
of environmental variables tendencies.  

  تمهيد
املؤسسات الصغرية و املتوسطة القاعدة الرئيسية ألي اقتصاد، ملا تساهم به يف حتقيق التنمية االقتصادية و تنويع النسيج  تشكل    

يف الدخل القومي ما يفسر االهتمام الذي  �ا ذلك أل�ا تشغل اكرب شرحية للمجتمع، كما أ�ا تساهم بنسبة ال يستهان. االقتصادي
مبجموعة من اإلصالحات االقتصادية منذ الثمانينات لتدارك التأخر الذي عرفته يف  اذ قامت اجلزائر ها العديد من الدولتوليه إلي

 يف الكلية االقتصادية املؤشرات حتسني أجل من احملروقات قطاع جانب إىل األنشطة االقتصادية تشكيلة بتطوير العديد من القطاعات،
الدولية، من خالل إعطاء األمهية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كو�ا مستقبل التنمية الوطنية و  منافسةوتأهيله لل الوطين االقتصاد

العنصر األساسي للتكامل مع املؤسسات الصناعية الكبرية اليت تعتمدها جزءا من  مواردها ؛ إضافة إىل دورها اهلام يف التأقلم مع 
و لكن بالرغم من اجلهود احلكومية لدعم القطاع إال انه ال زال فتيا  . ة ركيزة النظام الليربايلاقتصاد السوق القائم على املشاريع الصغري 

مقارنة باالقتصاديات ا�اورة ، هذا الفشل الذي يعزى عادة إىل الضعف التسيريي لدى املقاول اجلزائري الذي يستمد خربته التسيريية 
سيري اخلاص وفقا ملقاربات التصنيف الثابت ألعمال املسريين، بينما فرضت خصوصية من املؤسسات الكبرية السابقة و املعروف بالت

املؤسسة الصغرية تسيريا مميزا قائما على مكانتها يف بيئة نشاطها و عالقتها مبختلف األطراف أصحاب املصلحة املكونة هلا من جهة و 
يشكل مفهوم اجلوارية و الذي قد يفسر بدرجة .إدراك املدير /ل بيئةعلى طبيعة إدراك مديرها الجتاهات متغريات هذه البيئة، فالتفاع

القرابة و االرتباط البيئي أو عن احلواجز اليت قد تفصل املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن بيئة نشاطها حسب ما يتبناه  مديروها يف 
وارية تنظيمية ناجتة عن مركزية التسيري تؤكد عالقة جلقا وف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة تفضيال�م املختلفة اخلاصة بالتسيري اليومي

 إىلوجوده الدائم  اليت تعكس واخلطوط السلمية ضعيفة  يف ظل قوة السلطة لدى املدير   أين تصبح األطرافاملدير املباشرة بكل 
،  ؛  باألفرادمنط تسيريي  موجه وفق املؤسسة  أهدافمع  األفراد  أهدافتوحيد و  جانب العاملني مبا يزيد من هيمنته السلمية

جوارية وظيفية ناجتة ضعف التخصص يف املهام الذي يعزز التعددية بالقيام مبختلف الوظائف بصفة فردية ؛ جوارية زمنية ناجتة العمل 
وارية يبىن عليها التوجه جو بالتايل ،   تقتصر على االستجابة بدل املبادرة و التنبؤفيها  اإلسرتاتيجيةالسلوكيات  تظليف املدى القصري 

  .و املتوسطة التسيريي احلديث للمؤسسة الصغرية 
  إشكالية البحث

تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة حبركيتها ، استجابتها، و مرونتها  حبيث متثل أساس التحول من اإلنتاج الوفري الذي حتدث     
  :قاولية، باإلضافة إىل خاصية التميز اجلواري ما قادنا إىل التساؤل حولعنه تايلور و من االشرتاكية ملاركس حنو الرأمسالية الت

  آليات التسيير الجواري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة؟ ما هي
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  أهمية البحث
أن متثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة جزءا حيويا لتنشيط االقتصاد بتشجيع املبادرات الفردية خللق فرص استثمارية فريدة، إال     

اإلشكال الذي يصاحب هذه املبادرات صعوبة جتسيدها واقعيا نتيجة لضعف اخلربة التسيريية يف ا�ال، يف ظل تعدد جماالت الدعم 
  .  احلكومي إلنعاش القطاع كالدعم التمويلي

  هدف البحث
مرهون مبستوى التميز لدى  هان جناحال �دف من خالل هذه املسامهة إىل تقدمي اقرتاح بشان تسيري املؤسسة الصغرية و املتوسطة   

، أما اإلطار العام للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و لتحقيق ذلك قمنا بتقسيم البحث إىل جزأين، خصص األول إىل . من يديرها
  .الثاين فإىل تسيري املؤسسة الصغرية و املتوسطة

  اإلطار العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:   األول محورال
 و المتوسطة المؤسسات الصغيرة مفهوم -1

فاألعمال الصغرية هي .1ختتلف التسميات بشان املؤسسات الصغرية إىل أعمال صغرية، مؤسسات عائلية و مؤسسات منزلية   
 أما. املشروعات اليت تقام مبوقع حملي واحد و تشغل اقل من عشرة عمال، تستخدم مهارات حمدودة  مثل الورشات احلرفية 

لعائلية فهي تلك اليت تعود ملكيتها إىل واحد أو أكثر من أفراد العائلة يشرتكون يف احلياة و يف العمل حبيث يضفون الطابع املؤسسات ا
أما . العائلي على العمل كالقيم و العادات عند اختاذ القرارات تتميز بااللتزام الشخصي بالعمل و مستوى عال من األخالق املهنية

  .اليت تنشا يف حمل إقامة مالكها تتميز بتسهيل األعمال املؤسسات املنزلية فهي
    الفصلمعايير   -1-1

ن صعوبة التعريف هي اليت حدت من ألفيما بني املؤسسات  الفصلقبل تعريف املؤسسة الصغرية البد من التطرق إىل معايري       
ود مرجعيا للتحليل االقتصادي الكالسيكي الذي يرفض الن التوجه الكمي يف التعريف يبقى حمدودا كونه يع التنظري فيما خيص املفهوم

 اكرب إمكانيةكما أن الدراسات اإلحصائية   ، 2دخول العلبة السوداء للمؤسسة مما جعل التعريف يستند إىل املعايري النوعية بشكل اكرب
شغلون نفس املنصب و خيتلفان متاما يف املؤسسات الكبرية ألن حجم العينة مالئم أما الصغرية فال حبيث جند عاملني يف مؤسستني ي

  .3ألن اهلياكل اليت ينشطون فيها خمتلفة هي األخرى
:  إن االختالف بني املؤسسات يتحدد وفقا لعدد من املعايري املختلفة فتكون إما حسب جانب احلجم و الذي يأخذ يف االعتبار

  :كما يليالداخلي   طبيعة املنتجات، أسواق املنتجات، سوق العمل، طرق العمل و القانون
 .قوة املؤسسة ·
 .التأثري يف بيئة النشاط ألن املؤسسات الصغرية هي تلك اليت تكون استقالليتها عن بيئة نشاطها حمدودة ·
وظائف املؤسسة الداخلية فتصنف املؤسسة األصغر بضعيفة البريوقراطية أين تكون العالقات العامة مقتصرة على األفراد بشكل  ·

  .يع املهام و األدوار كما تأخذ أيضا القواعد احملددة غري الفردية يف تشغيل التنظيمات الكربىخاص فيما خيص توز 
بان املؤسسات الكبرية  أثبتتفحسب مقارنة أجريت يف سنوات السبعينات  ) القانون الداخلي(طبيعة النظام الداخلي للمؤسسة  ·

و الصغرية فهي اليت تكون فيها العالقات مباشرة ما بني ة ات املتوسطملسرييها عالقة بامللكية أما املؤسس هي تلك اليت ال توجد
 . و السلطة مباشرة يطغى عليها الطابع الشخصي للمدير) ملكية رأس املال(الوظيفة اإلدارية و الوظيفة الرقابية 

املادية أو املالية من خالل هامش البشرية ، : حمدودية املوارد  مبا يفرض على املدير  التسيري بطريقة تسمح بتعويض بعض املوارد ·
عملي عادة ما يعزى إىل كفاءاته و مهاراته يف حتقيق هدف استمرارية و رحبية املؤسسة   ، حيث أن بعد املرونة يف املؤسسة 

 .الصغرية و املتوسطة  ميكنها من توظيف كفاءات خاصة  بأجور منخفضة مقارنة مع املؤسسات الكبرية 
،   توافق جماالت النشاطألنه باإلمكان إضافة  معاير أخرى  4يري ليست بالقطعية يف تصنيف املؤسساتهذه املعاو لكن      

عامل يف جمال تركيب السيارات باإلمكان اعتبارها صغرية وفقا �ال العمل، كما ميكن اعتبارها مؤسسة كبرية عابرة  500فمؤسسة بـ 
 .5للقارات بوجهة نظر أوروبية 

و لكن املؤسسات الصغرية الناشطة يف القطاع  OCDEو هو  املعيار املعتمد بالنسبة لدول   هو عدد العاملنيو املتفق عليه  
مما جعله عدمي اجلدوى بعد تعميم التكنولوجيا و  .شطة يف قطاع اخلدمات فالثانية اقل بطبيعة احلالاالتحويلي ختتلف عن تلك الن
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و . 6نتقل معيار العمالة إىل حجم املبيعات السنوية و األرباح احملققةااستخدام العمال كبري مما حد من   االعتماد على اآلالت بشكل
  :تصنف وفقها كما يلي

املؤسسات حمدودة احلجم و اليت يقتصر نشاطها و يستمر فقط على فكرة اإلنشاء كالبيع أو إنتاج بنفس املعايري يأخذ أشكال  -
في أصحا�ا فقط بدخل حمدود يليب حاجيا�م األساسية و بالتايل تعترب بالنسبة ، حبيث يكتمثال  املطاعم و حمالت بيع الزهور

  . إليهم مصدرا للرزق فقط ال أكثر
املؤسسات ذات النمو السريع و ختتلف عن سابقتها من إمكانيتها يف التحول ملؤسسة كبرية من خالل مداخل التطوير اليت  -

  .عرضها أو حىت أسواق تصريفها يعتمدها أصحا�ا بالتجديد يف منتجا�م أو طرق
عادة ما يكون فيها املدير أحد أفراد العائلة، ختتلف نظرته إىل املؤسسة مقارنة بباقي املسامهني و باألخص إذا   املؤسسات العائلية -

  .أي جيل بالنسبة للمالكني تصنيفه يفكانت له حصة أكرب من رأس املال باإلضافة إىل 
عالقة  Marchesnayتيجي  و الذي تصنف من خالله املؤسسات حسب  أنواع املقاولني أين حدد على عكس التوجه االسرتا     

مابني إسرتاتيجية املؤسسة و أهداف و توجهات املقاول صاحب املشروع تفيد بالتأثري يف السوق ألجل النمو أو االستقرار مبا يتوافق 
  . 7.يقا ملفهوم االستقالليةمع مفهوم املؤسسة الصغرية املسرية من طرف مدير أجري تطب

  تصنيف المؤسسات :01رقم  جدول
  املؤسسات الكبرية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة  املؤسسات املصغرة

  عامل 500أكثر من   لعام 500إىل  20من   لعام 20أقل من 
  عالية التكنولوجيا  حمدودة التكنولوجيا  ضعيفة التكنولوجيا

  أجنبيةأسواق   أسواق حملية  أسواق حملية
Source: Les Dossiers Thématiques, Les Pme Et Leurs Salariés, Insee Liaisons Souales Dares N° 

4,1996, Editions Liaisons, Diffusé Par Geodif, Paris, France ,P 27  
   :8إىلأما وفقا لشكل امللكية و الذي بدوره حيدد مسؤولية متخذ القرار فتصنف 

مؤسسات تعود ملكيتها إىل شراكة بني عدد من األشخاص و الذين يوكلون تسيريها  OLIGARCHIQUE متعددة امللكية ·
    .إىل مدير ليس له عالقة بامللكية

 . العائلة: ا�موعةمؤسسات تعود ملكيتها إىل نفس  PATRICIENNE  عائلية ·
   .و مالكهامديرها تعود لشخص وحيد  هو  MONOCRATIQUE وحيدة امللكية ·

  :9وفقا ملعيار عدد العمال إىل  7،6،5القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة حبسب املواد  هاو يف اجلزائر يصنف    
   .عمال)9-1(ما بني  توظف(TPE)مؤسسات صغرية جدا  *
  .                                     عامل) 49- 10(توظف ما بني (PE)مؤسسات صغرية *
 .عامل 250و   50توظف أكثر ما بني(ME)مؤسسات متوسطة *

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  يفر تع  -1-2
و ذلك لعدم وجود معيار موحد و مقبول متفق عليه لتصنيف  و املتوسطة تعددت التعاريف اخلاصة باملؤسسات الصغرية      

من أهم و  .10األخرى حبجم املبيعات املؤسسات فمنهم من يصنفها على أساس  عدد العاملني و آخرون حبجم رأس املال و البقية
  :11املؤسسات الصغرية و املتوسطة ما يلي عريفها االقتصاديون عند حماولة تالصعوبات اليت يواجه

املتقدمة صناعيا و الدول النامية  الذي ينعكس على مستوى التطور التكنولوجي و على وزن  اختالف درجة النمو بني الدول ·
ج عنه اختالف وجهات النظر إىل هذه املؤسسات ، فمؤسسة تعترب كبرية يف السنغال، تعترب صغرية يف اهلياكل االقتصادية، و ينت

ايطاليا، و مؤسسة صغرية يف اليابان، تعترب كبرية يف اجلزائر، و بالتايل نالحظ أنه ال ميكن إعطاء تعريف موحد يتناسب مع كل 
  .الدول

و بالتايل لكل منها تنظيم داخلي و هيكلة مالية  معنينشاط  تخصص يف ت كل مؤسسةف النشاط االقتصادي طبيعة  اختالف ·
تعتمد على  الن األوىلتظهر اختالفات،  صناعي و أخرى إىل القطاع التجارياملقارنة بني مؤسسة تنتمي إىل القطاع ال وخمتلفة،
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ات بضائع وحقوق، و هي حتتاج إىل يد عاملة  تعتمد على خمزون الثانيةاستثمارا�ا الكبرية و تستخدم عدد كبري من العمال بينما 
  .كثرية، و بالنسبة للتنظيم الداخلي فعلى عكس املؤسسة الصناعية تتمتع املؤسسة التجارية �يكل تنظيمي بسيط

  .نوعيةالنشاط و  كمية كعدد العمال، حجمإىل  تعدد معايري التعريف  ·
يف الصناعات النسيجية و تعترب صغرية يف صناعة  كبريةتعترب   عامل 500 فمؤسسة ب ختالف فروع النشاط االقتصاديا ·

  .السيارات
و االتفاق يكون على أ�ا األعمال اليت تعود ملكيتها و إدار�ا لشخص  املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ختتلف التعاريف حول    

  . 12مستقل
أكثر اجيابية و شبكة التعامالت تكون أكثر تنوعا و ، واضحة و 13متثل املؤسسة الصغرية وسطا تكون فيه العالقات اإلنسانية صرحية

  .موضوعا خللق القيمة
املؤسسة الصغرية هي اليت تعود ملكيتها و إدار�ا لشخص مستقل أي املسئول عن التمويل و بالتايل عن القرارات اخلاصة �ا، و ف  

املسؤولية، امللكية، اهلدف الوحيد و : املتعرف باالعتماد على ثالث عو   HIRIGOYENفحسب   .جمال عملها يفاليت تسيطر 
  :14اخلاص بتحقيق مردودية جيدة

 .الن املؤسسة الصغرية و املتوسطة تعود املسؤولية الكاملة لتسيريها إىل شخص املدير املالك مهما كان شكلها القانوين - 
كية و التسيري ال يقبل فيها ال تقاسم امللكية تعود ملديرها اغلب األصول املالية أل�ا يف الغالب مؤسسات عائلية جتتمع فيها املل - 

و ال الرقابة و ال األرباح احملققة و ال القرارات اخلاصة بتخصيص املوارد، حبيث تستثىن  من هذه اخلاصية شركات األشخاص 
 .بغض النظر عن حجمها

وىل  تعترب مركز تكلفة أكثر من رحبية أن هدف املردودية ال يتحقق يف املؤسسة الصغرية بنفس طريقة املؤسسة الكبرية، الن األ - 
تعزز خيارات االقتطاع إلعادة التخصيص بدال  من توزيع األرباح مع مراعاة احلفاظ  على رأس املال املستثمر بأكثر من تعظيم 

الن  و لكنها تبقى نقطة اختالف بني الباحثني. قيمة احلصص االجتماعية، أي التوجه مبردودية استغالل يف األجل القصري
أهداف املقاولني ختتلف  الن البعض األخر يسعى للنمو من خالل تنمية رأس املال باالقتطاع الشخصي أو بفتح رأس املال و 

  .التنازل عن جزء من السلطة
  :  أما دوليا فتعرف حسب

ل و حتقق رقم عام 250املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي كل مؤسسة تشغل ما يقارب ب: * 2003االتحاد األوروبي سنة  - 
باإلضافة إىل اخلصائص السابقة  15* مليون يورو 43مليون يورو يف ظل ميزانية سنوية ال تتجاوز  50أعمال سنوي ال يتجاوز 

* جيب أن ال تكون خاضعة إىل جمموعة  و بالتايل تبقى مستقلة أي    مؤسسة صغرية و متوسطةخاصية امللكية فحىت تكون : 
 25تشارك فقط  مبا نسبته *   مؤسسة أخرى و هي األخرى غري مملوكة من طرف مؤسسة أخرىال متلك أي حق ملكية يف 

من رأمساهلا   % 25من رأس املال أو حقوق التصويت يف مؤسسة أو عدة مؤسسات و باقي املؤسسات ال متلك أكثر  من  %
 .ؤسسة الصغرية شريكة أو تابعةتصبح امل %50و اقل من    % 25أو حقوق التصويت فيها ، فإذا جتاوزت املشاركة 

  :16من اآلتية  فان املؤسسة تعرف بأ�ا صغرية إذا استوفت شرطني  OCDE لجنة التنمية االقتصادية األمريكية - 
 ؛تداخل امللكية و اإلدارة و أن تعود السلطة إىل احد أو بعض املالكني ·
 ؛نفس الفئة سواء العائلة أو اجلماعةالتمويل الذايت من طرف شخص وحيد أو من عدد حمدود من املالكني من  ·
   .صغر املؤسسة النسيب مقارنة بالقطاع الذي تنتمي إليه ·

 و امتالكها يتم اليت باملؤسسات 1953 لعام املتوسطة و الصغرية املؤسسات قانون حسب األمريكية المتحدة الواليات  - 
  17.العاملني وعدد املبيعات باعتماد معياري طاقهن يف تنشط الذي العمل جمال على تسيطر و ال مستقلة إدار�ا بطريقة

 أ�ا على فتعرف عامل 20أقل من  �ا يعمل اليت عامل و بالنسبة لتلك 200 من أقل �ا يعمل اليت الوحدات فهي   اليابان - 
 .الصناعة نوعية إىل جدا  و يرجع االختالف يف التعريف صغرية صناعات

عن   فيها املستثمرة اآلالت تزيد وال عامل 200 �ا يعمل اليت الصغرية الصناعية تبالوحدا ) بريطانيا( المملكة المتحدة - 
  18.دوالر مليون
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 500أي ما يعادل  مليون يورو  77 عن يزيد ال أعمال رقم و حتقق عامل 500توظف اقل من   اليت املؤسسة بتلك   فرنسا  - 
  19.مليون فرنك 

حجـم املؤسسـة وعـدد : لمؤسسات الصغرية و املتوسطة علـى معيـار ثالثـي األبعـادفقد اعتمد يف تعريفه ل 20أما المشرع الجزائري - 
و عرفها القـانون اجلزائـري . العمال و رقم األعمال، إىل جانب درجة استقاللية املؤسسة مستوحيا ذلك من تعريف االحتاد األورويب

مليــون و مليــاري دينــار أو يكــون  200ني عامــل، و يكــون رقــم أعماهلــا مــا بــ 250إىل  50مؤسســات تشــغل مــا بــني : "  بأ�ــا
  ."مليون دينار 500و  100جمموع حصيلتها السنوية ما بني 

 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
 و      االقتصادية التنمية أولويات ضمن مميزا كو�ا قطاعا املؤسسات الصغرية و املتوسطة القاعدة الرئيسية ألي اقتصاد تشكل     

، ملا تساهم به يف حتقيق مستويات عالية يف التشغيل و حتقيق العدالة 21 الدول على املدى املتوسط و الطويل االجتماعية يف
  .االجتماعية

 الدور االقتصادي -2-1
   :22عن طريقالتنمية االقتصادية   قيحتق تساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف 
 مع مواجهة وأ بزيادة املنافسة دائما الصغرية و املتوسطة ال يفسر  املؤسسات وجود إن    :  االقتصادي التكامل يف املسامهة ·

الكبرية من بعض موارد اإلنتاج يف شكل مناوالت  ملؤسساتا أل�ا متثل أحيانا مصدرا أوليا لتلبية حاجات   الكبرية، املؤسسات
 الصناعي النسيج مكونات خمتلف بني التكامل زتعزيل يف إطار مفهوم التعاون التنافسي بينهما التعاون و التكامل و بالتايل يصبح

  .االقتصادية القطاعات و
 و املتوازنة التنمية حتقيق اليت تساعد على املكاين االنتشار خباصية املتوسطة و الصغرية املؤسسات تتميز    :اجلهوي التوازن حتقيق  ·

 .قية مبا يفيد بالتقليص من مستويات البطالةاملناطق دون الرتكيز على واحدة على حساب الب خمتلف بني التفاوت تقليص
  40 بني ما توظف ،  واخلام اإلمجايل الناتج من    % 45 بأكثر من حبيث تساهم اخلام الداخلي الناتج يف حتسني املسامهة ·

 تطبيق عند جيةاإلنتا القاعدة توسيع يف فعالة أداة تعترب املرتفع،  كما الدخل ذات الدول يف العمالة إمجايل من  %  80 إىل
 فتعد النامية الدول اقتصاديات و االنتقالية االقتصاديات يف أما .السوق احمللي لتلبية حاجة للواردات بديلة إنتاج اسرتاتيجيات

   .خمتلفة ألسباب رديئة الوطين اإلمجايل احمللي الناتج يف واملتوسطة املؤسسات الصغرية مسامهة
 .العمالء ستجابة لرغباتلال اإلبداع اليت تتوفر عليها يات املرونة وإمكان من خالل تقدمي منتجات جديدة ·
حبيث تعترب . أو توزيع عندما تأخذ املؤسسات الصغرية شكل املناوالت، أو مؤسسات توريد توفري احتياجات املؤسسات الكبرية ·

 .االسترياد من التقليل و احمللي السوق احتياجات احمللي و تلبية اإلنتاج قاعدة لتوسيع األساس يف قيام القطاع اخلاص
العمالة بشكل اكرب  اليت تركز على اإلنتاجية األساليب ألن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعتمد  املوارد ختصيص كفاءة حتقيق ·

ك النهائي و اعتماد اسرتاتيجيات إعادة اسرتجاع النفايات الناجتة عن االستهال املتاحة احمللية  استخدام املواردباإلضافة إىل 
 .للسلع

بالرفع من مستويات مسامهة األفراد يف  بتدعيم القدرات االنتاجية احمللية على كافة املستويات املشاركة يف تنمية االقتصاد الوطين ·
عن طريق تشجيع و تنمية روح املبادرة لديهم لتوجيه مدخرا�م حنو ا�االت االستثمارية املختلفة كبديل عن التوجه  التنمية

 .ستهالكي اال
 العالية على  والقدرة املال، رأس دوران معدل بارتفاع املتوسطة تتميز  و الصغرية املؤسسات تنمية حجم االستثمارات الكلية الن ·

 حجم بزيادة االقتصاد يفيد مبا هذا األخري حجم يف منو بالتايل الرحبية مما يؤدي إىل تراكم األرباح على رأس املال و حتقيق
 .و تنمية رؤوس األموالاالستثمار 

و حلول من خالل املسامهة يف حتقيق الديناميكية  و املرونة يف االقتصاد بإزالة القيود اجلغرافية و اجلمركية،   دعم الصادرات  ·
نة املنتجات احمللية مكان املستوردة لسد جزء من الطلب احمللي  و بالتايل زيادة الدخل الوطين و  التخفيف من العجز يف املواز 

 .العامة
  دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية الصادرات: 02 جدول رقم
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  2015  2014  املنتجات
  (%)النسبة  القيمة  (%)النسبة  القيمة

  28,51  588,07  36,35  938,55  الزيوت و املواد األخرى الناجتة عن تقطري الزفت
  24,35  502,31  21,99  567,81  النشادر املنزوعة املاء

  7,26  149,85  8,84  228,14  الشمندر سكر
  1,79  37,01  4,79  123,74  فوسفات الكالسيوم

  4,62  95,29  3,72  95,96  اهليدروجني و الغازات النادرة
  1,71  35,30  1,83 47,32  الكحول غري احللقية

  1,21  24,95  1,82 47,01  التمور
  0,48  9,89  0,46  11,80  )مبا فيها املعدنية(املياه 

  21,27  438,85  11,33  292,42  املعدنيةاألمسدة 
  92,87  916 1  92,62  2392  ا�موع اجلزئي

 %100  063 2 %100  2582  ا�موع
  .50، ص  2015عن وزارة الصناعة و املناجم ، معطيات سنة نشرية املعلومات اإلحصائية :المصدر
  الدور االجتماعي -2-2

مية اجلانب االقتصادي فقط و إمنا ميتد ليمس اجلانب االجتماعي بعدد من ال يقتصر دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة على تن 
  :املزايا
تساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلد من الفقر الناتج عن توزيع الدخول   23التشغيل و احلد من مستويات البطالة  ·

ذوي الكفاءات احملدودة الذين ل إتاحة فرص العمل بصورة اكثر عدالة مقارنة باملؤسسات الكبرية،  و ختفيض مستويات البطالة ب
 .يحصلوا على فرص التوظيف يف املؤسسات الكربى الستثمار جهودهم و استغالل مبادرا�ممل يتلقوا التعليم الكايف ل

ك احمللي تلبية احلاجات احمللية للسكان تستجيب املؤسسات الصغرية و املتوسطة كنظري�ا الكبرية للحاجات املتعددة للمستهل ·
 .بتلبية جزء من الطلب احمللي توفر من خالله املنتجات املوجهة إىل ذوي الدخل احملدود

توفري تشكيلة من االختيارات سواء فيما خيص العمل أو املنتجات املتاحة بأسعار معقولة و جودة : مبادئ التنمية البشرية حتقيق ·
وين لتطوير مهارا�م و  قدرا�م على اختاذ القرارات و تنمية روح املسؤولية مقبولة، كما توفر للعاملني إمكانيات التدريب و التك

 .مبا يشجع مبادرا�م إلنشاء و تسيري مؤسسا�م
 .تنظيم سوق العمل و كذا استخدام التقنيات املكثفة للعمل  بتعويض عامل رأس املال بالعمل بإعادة24فرص عمل جديدة خلق ·
 بصورة تساهم ال لكنها الناجتة عن احملافظة على احلرف التقليدية اليت تدر دخال لالقتصاد 25على األعمال الرتاثية احملافظة ·

 للحد سياسات إال إذا مت اعتماد السعر اجلودة و  يف متفوقة يف ظل وجود منتجات مستوردة احمللي  اإلمجايل الناتج يف رئيسية
 . املنتجات النسيجية مثل املنتجات بعض استرياد من

لتنوع املهام و املسؤوليات اليت و الناجتة عن املرونة التنظيمية حبيث جييد كل فرد مهام متنوعة ربة املتكاملة للعاملني تقدمي اخل ·
 .ما ينمي خربا�م و معارفهم و املبادرة الختاذ القرارات يقومون �ا يف فرتة قصرية

املتغرية و االستجابة هلا  القدرة على التعرف على حاجيا�م عالقات وثيقة مع العمالء ناجتة عن العالقة املباشرة معهم و تكوين ·
 .بشكل سريع بعيدا عن الروتني

   .بإدماج النفقات االجتماعية كالنقل و اإلطعامل عملتكلفة ا ختفيض ·
  خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -3

كلها التنظيمية و اليت تسمح هلا باالتصال بالعمالء بساطة هيا أل�ا تتميز بتكون املؤسسات الصغرية ما يعرف باقتصاد اخلدمات      
فاملؤسسة الصغرية تتميز عن نظري�ا . بشكل مباشر مبا ميكنها من التميز يف تقدمي اخلدمات و التعرف بشكل واضح على تطلعا�م

  :بـ 26الكبرية 
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القرارات و بالتخطيط لتنفيذ األعمال الن تعود فيها كل املسؤولية إىل املالك صاحب املشروع فهو من ينفرد باختاذ  :المركزية -
  .هناك مجع  ما بني اإلدارة و امللكية 

تغلب الالرمسية على عمل املؤسسات الصغرية و ذلك لقلة احلجم و عدد العمال و املستوى العايل من املرونة حيث :الالرسمية -
بعا كل يف نفس املستوى مبعىن أن التنفيذيني أن شخصا واحدا بإمكانه القيام بعدد من األعمال أي غياب التخصص و لكن  ط

 .  ال ميارسون الوظيفة اإلدارية
ترتكز اغلب وظائف املؤسسات الصغرية يف مكان واحد عدا التوزيع، كما ميكن أن تتوسع جغرافيا عند النمو ذلك :المحلية -

  .أل�ا مرنة اإلقامة
نسبيا مقارنة باملؤسسات الكبرية فاملؤسسات الصغرية بناء على حجمها الصغري و مواردها الضعيفة  :التخصص الناجح -

  .تتخصص يف خط إنتاجي وحيد تتميز به يف خدمة سوقها
ففي بعض األحيان تأخذ املؤسسات الصغرية شكل املناوالت أو فروع ملؤسسات كبرية ختتص بتوفري املادة األولية  :التبعية -

  .كبريةللمؤسسات الكبرية أو وكاالت بيع تسوق منتجات تلك ال
تتميز املؤسسات الصغرية بالبساطة سواء يف هيكلتها التنظيمية أو طريقة العمل مما ال  :استخدام وسائل إنتاج اصغر حجما  -

 .يستدعي وسائل عالية التقنية تتناسب مع حمدودية رأمساهلا
ا عادة أفراد عائلة حبيث غالبا ما تعود امللكية يف املؤسسات الصغرية لشخص وحيد أو عدد من الشركاء يكونو :الفردية الملكية -

 .تتصف بضعف التمويل
القدرة على تفعيل الكفاءات املكتسبة من استقبال املعلومات العمودية و اليت غالبا ما تكون ضمنية   و تنتج من :المرونة -

 .لتصبح ظاهرة بتعزيز القدرات التعليمية و استخدامها لتفعيل النشاط اإلبداعي
 .ا حبيث ال تعتمد على الرمسية أو الطابع العلمي عند مجع املعلومات و إمنا توقعات املديربساطة نظام معلوما� -

، ناجتة " يتوسع حجم املؤسسة  بارتفاع تكاليف الصفقات " R.Coaseباإلضافة إىل تكاليف صفقات ضعيفة  تفسر حسب طرح 
هم الصداقة لتكوين مؤسسة يسعون من خالهلا ألهداف عن ارتفاع  مستوى الثقة عند اجتماع الشركاء من نفس العائلة أو جتمع

 27.اقتصادية و أخرى غري اقتصادية
  تسيير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة: المحور الثاني

  المؤسسة الصغيرة و المتوسطة إدارة  -1
يث يعترب املخطط، املنظم، القائد أفكاره واقعيا و ينشئ مؤسسته يقوم بإدار�ا حب املقاولبعدما جيسد  املؤسسة بقياد�ا إدارةترتبط      

و تقدمي التوجيهات و  اإلرشادالتوجيه، التسيري، التحكم، : من خالل .28و املراقب  و مدير املوارد البشرية و خبري العالقات العامة
، ت و سلطة اختاذ القرار   من ميلك اكرب جزء من املسامها أياملدير املالك   إىلو اليت تعود مسؤوليتها   اإلسرتاتيجيةاختاذ القرارات 

اخلارجية   األطراففان املدير  املالك مطالب بتفعيل عالقاته البيئية مع  أهدافهاو بلوغ  الصغرية من اجل استمرارية املؤسسة ألنه
ء، املوردين، املساعدة يف نشاط املؤسسة ، حبيث يثبت املدير املالك  عالقة جوارية مباشرة  مع العمال أواحلصول على التمويل  ألجل

مسؤولية  إليهالعاملني و باقي الشركاء املاليني، اذ ميثل يف  هيكل املؤسسة التنظيمي العنصر الرئيس مثل القائد املوسيقي و الذي تعود 
جيتمعون عدة مرات سنويا ملناقشة   األطرافاملصلحة   و حيدد هيئة استشارة  مكونة من عدد من  أصحاب األطرافاالتصال بكل 

الصغرية تنافسيا من كفاءته اخلاصة بالقدرة على اإلدراك البيئي لصياغة و الرقابة على  ةكونه أساس متيز املؤسسطط و حتديثها  اخل
  .29إسرتاتيجية املؤسسة احلالية و إمكانات حتديثها و تقدمي البدائل يف حاالت اإلخفاق

  
  المؤسسة الصغيرة و المتوسطةادوار مدير -1-1
اليت يقوم �ا  حبيث تسمح املقاربة التارخيية لباحثي التسيري  بوضع  األنشطةتبسيط و توضيح   إىلدوار املدير  يهدف حتديد ا   

هذا التصنيف   إطاريف   األعمال�تم .  مرتبة يف باب خمصص للمسريين األدواريف االعتبار التفاعل بني  يأخذتصنيف ثابت خاص 
  . نشاطهم  إلدراكاليومية  أعماهلممبثابة ناتج املديرين الذين مت دراسة  األدوارالن هذه بالرتكيز على حتليل مديري  املؤسسات 

تتفق على حتديد  FAYOL, BERNARD, MINTZBERGوفقا ملسامهات كل من   التصنيفات وفقا ملعيار الثبات إن    
د ذاته تركز  على مهام املراقبة حبسب العمل و هيكلة حمددة وفقا ملا سبق و لكن بعض الدراسات اليت ركزت على صنف املدير يف ح
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الوحدة ، املراجعة  أوسبل حتسني عمل املؤسسة   إجياديبة  من الواقع مثل شغول ، حتدد ادوار جوارية جد قر املستوى  التنظيمي امل
ملني بالنتائج احملققة، الرقابة على العا إعالمو حتسني شروط العمل،  األمناليومية ملعطيات العمل، تنفيذ الرقابة على السلوك ، تنظيم 

املعلومات ، تكوين العاملني، تقوميهم حتليل و  إىلاآلالت، ضمان العالقات مع باقي املصاحل، حل املشاكل التقنية، البحث يف احلاجة 
و تسيري  اإلنتاجطيط توصيف الوظائف، تنظيم و تنفيذ و متابعة التكوين، تنظيم اجتماعات الفرق ، تفعيل املقاربات التشاركية، خت

  .امليزانية العامة
يف املتابعة و املراقبة و التقومي و التنسيق  فيما خيص مهام   أساساالسابقة على صعوبة مهمة املدير اجلواري و املرتكزة  األدوارتؤكد      

من  % 51املدير اجلواري يقضي  بان mahoney, jerdee, caroll  أكدحبيث  اإلسرتاتيجيةاملوارد البشرية و للمهام التسيريية 
  .   التخطيط، التفكري االسرتاتيجي، التنظيم:  أنشطةمن املدراء الذين يقضون وقتهم يف ممارسة  % 22مقابل  األفرادوقته  يف تسيري 

يف  hart, Quinn ن يقومون بادوار متعددة ومتناقضة يف نفس الوقت حبيث حبث و ملدير ا يؤكد على أن  نقيضالتصنيف النشيط ف
 .  للمديرين أساسيةادوار  أربعتوليف البحوث السابقة و حتديد 

  hart, Quinnادوار المدير المحددة من طرف  :  01شكل رقم

  اإلنسانيةاملرونة                منوذج العالقات                                      وذج النظام املفتوحمن          
  التنظيم: ا�ال                                                           املستقبل   : ا�ال
  السلوكيات: اهلدف                                                             اإلبداع: اهلدف
   األفرادالرابط، ناشر املعلومات، مسري احملفز، : دور                             املراقب، املقاول، الناطق االمسي، القائد: الدور 

  كفاءات بشرية                                          كفاءات مفاهيمية                  
  ، االلتزام  اخلارجياألخالقياملشاركة، االنفتاح : القيم                    ، املعارف ، االكتساب، الدعم  التكيف، اإلبداع: القيم
  تركيز داخلي                                                           خارجيتركيز 
  العقالنية                                             منوذج العمليات الداخلية األهدافمنوذج         
  النظام العملي: ل ا�ا                                                         السوق    :  ا�ال
  الفعالية: اهلدف                                                             األداء:  اهلدف
  احمللل، املفاوض                 : الدور                                     منظم املهام، موزع املوارد      : الدور

  يركز على سوق املنتجات                                                    األمواليركز على سوق 
  كفاءات تقنية                                     رجل عملي                             

  و الرقابةالبحث عن املعلومات، التوازن : القيم                                  األهداف، وضوح اإلنتاجيةالتوافق، : القيم
                                                          

 
 الرقابة

Source:BARABEL, MEIER   (manageor) les meilleurs pratiques de management, DUNOD, 2 eme édition, 
Paris, 2010, p 180. 

ة  الداخلية و اخلارجية النشيطة ، و يف دور  احملفز جيب عليه يف دور املراقب جيب على املدير  حتيد معامل املهمة من خالل اليقظ 
دور رجل  أي أخريامفهوم للمشروع وتوجيه فريقه للتنفيذ  ، و يف دور احمللل يبحث عن فعالية النظام العمليايت الداخلي، و  إعطاء

بعالقات املديرين التنافسية و تستدعي  دواراأليف املدى القصري حبيث ترتبط هذه  األداءالنتائج و  أفضلاملهام  يبحث يف حتقيق 
  .جمموعة من الكفاءات احملورية

  مدير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة من مقاول إلى مسير-1-2
على الكفاءة املركزية للمقاول  اليت تعتمد على الشخصية أو اخلربة و اليت تفيد بتوجهني  30يعتمد هدف النمو للمؤسسات الصغرية  

ية إما الرمسلة أو االمتداد   فتكون بتعدد املهام  من خالل توجيه العميل إىل استهالك سلع  مكملة و بالتايل يرمسل من اجل التنم
 املقاول كفاءاته من االنفراد يف متيز النشاط بتعزيز أنشطة جديدة موجهة حنو تنمية رقم األعمال اعتمادا على العمالء احلاليني  ، أما

أي توسيع حمفظة . المتداد فيقوم املقاول من خالل كفاءته املركزية بتوسيع أنشطة تستهدف أسواق جديدة بالنسبة إلسرتاتيجية ا
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على أن يكون . العميل من خالل البحث يف بدائل النمو بالشراكة، التحالف ، الوساطة أو التوظيف و الذي يعترب آخر البدائل
و احرتام حرية الطرفني بتجميع كفاءا�م لتوسيع األسواق املستهدفة و  التحالف على أساس تقارب األهداف و حتقق مبدأ الثقة

تقاسم العمل حسب جمال ختصص كل منهما، حيث أن اثر احلجم يسمح باالستجابة  للرغبات املتزايدة مع احملافظة على الطبع 
  . اخلاص و املعرفة الفنية اخلاصة

أثبتت  بان احملددات البسيكولوجية للمقاولني اليت  Lorrain, Mc clelland, Dussault (1988)و لكن نتائج دراسات    
تتوقف على الشخصية و الدوافع وحدها غري كافية لتحقيق هدف االستمرارية بالنسبة للمؤسسات الصغرية يف املدى الطويل و إمنا 

نشاء، مما جعل البحوث الالحقة سنوات تعترب مبثابة ضمان ظريف حيقق إمكانية اإلنشاء و االستمرارية لفرتة ثالث سنوات بعد اإل
ناجتة  وك أي التوجه من الكفاءة املركزية للمقاول ناجتة الشخصية إىل الكفاءات العالقاتيةلتركز على املقاربة املبنية على الس 1990

و تصبح  .أثرها على الفعالية التسيريية  Chandler, Jansen, Herron robinson (1992)السلوك و اليت اثبت كل من 
  :31املعادلة على الشكل

Performance = f (personnalités, motivations, compétences) 
 Succès entrepreneuriales = f (personnalité)بدال من 

 يشارك املقاول يف املؤسسات الصغرية يف اغلب  املهام و العاملني يلجئون إليه للتعرف على واجبا�م، هذا ما يعكس تنظيما     
فكلما تنمو املؤسسات جيد املقاول نفسه أمام تسيري األفراد مقابل أن يقوم بكل تلك املهام مبفرده فيقوم . مركزيا بثقافة سلطوية

حسب إحدى وجهات النظر كرجل بثالث  تهوظيف لتصبحباإلشراف عليهم و الذين يؤدون املهام حسب ما حيدده هيكل املؤسسة 
ية �تم بالنتائج االقتصادية و املالية للمؤسسة يف جانبها االقتصادي، يسعى لفرض نفوذه وفقا للجانب لعقالنية ثالث رؤوس يعمل وفقا

فبعض املقاولون قد ال يقدرون على التسيري أو ال .  السياسي و يفكر عائليا يف أتباعه و طرق مساعد�م وفقا للجانب االجتماعي
هذا الدور اجلديد ، و هذا راجع إىل ضعف كفاءا�م التسيريية املناسبة للحجم   يرغبون يف ممارسته و جيدون أنفسهم جامدين أمام

هذه الكفاءات القابلة  .32و ضعف املعرفة اخلاصة باملرافقة الناجتة عن ضعف الكفاءات اجلماعية ال الفردية الكبري من املؤسسات
يني لتحديد نقاط القوة و مع إمكانية التشخيص و التحليل البيئ للتنمية و اليت تأخذ أبعاد عدة مقارنة مبركزها يف دورة حياة املؤسسة

        33.اخلية مقارنة باملواقف و التطورات املرغوبة من جهة أخرىالضعف الد
  التسيير الخاص للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة-2

بالنسبة للمؤسسات يف جمال التكنولوجيا عادة عند احلديث عن تسيري املؤسسات الصغرية يتم الرتكيز على املالك املسري و لكن     
بقيم املدير املالك، حبيث تعترب  تتأثرالعالية  يتم الرتكيز على الطاقم التقاويل   ، فمهما كان صنف املؤسسة تتحدد ثقافا�ا املختلفة و 

 أنة شركاء حيث عد أومؤسسات اقتصادية ببعد اجتماعي مسرية شخصيا و جواريا سواء مت تسيريها   من طرف شخص وحيد 
التسيري الشخصي املمارس من طرف املدير املالك يفيد بتحقيق بعد املرونة من خالل السرعة يف اختاذ القرارات و الذي جيعل املؤسسة 

املكونة  الناتج عن مستوى إدراك املدير املالك لبيئة نشاطه و سلوكياته يف العمل تكيفا مع التغيري البيئي مقارنة باملؤسسة الكبرية أكثر
  .   34لإلطار العام للعمل

ال تستخدم  أ�ااملؤسسة الصغرية و املتوسطة  ال  تستخدم الطرق العلمية يف التسيري و لكنها تعمل بعقالنية خاصة �ا ، كما  إن     
يض تكاليف الصفقات فيد بتخفي ممالديها قوة استجابة للسوق و معرفة جيدة حباجات الزبائن  أنالتقنيات  التسويقية بالرغم  من 

حيث يتم  ،باألسواقيزيد من الثقة لدى العمالء و يعزز املعرفة اجليدة  و   John baptiste Sayو  Adam Smith حسب 
،أو باستخدام أسلوب معايرة النهج عند Mintzberg 35التنسيق يف املؤسسات الصغرية باعتماد اإلشراف املباشر املقرتح من طرف 

 أكثرو بالتايل نستنتج  بان املؤسسة الصغرية و املتوسطة  تكون التفاعالت بني املدير و التابعني شرعية،   التنسيق عن بعد حىت
اجلودة الشاملة دون التزام �ا كو�ا تستجيب  إدارة مبادئمنطقية من عقالنية ، ضعيفة التكنولوجيا ، فبعض املؤسسات الصغرية تطبق 

فان سلوك املدير و استجابته تكون  مبنية   اإلسرتاتيجيةفيما خيص  أما.  سن من جودة منتجا�ا حت فإ�ابصفة دائمة لرغبات زبائنها 
  .  الطرق العلمية من اجل التخطيط االسرتاتيجي إىلعلى احلدس كونه يفتقد  

جتذرا قويا يف املدى القصري املوافق متثل املركزية النمط اإلداري املالئم للمؤسسات الصغرية بنتائجها السلبية و االجيابية فهي تعين      
 األنشطةحبيث ال تناسب هذه املركزية جمال القرارات اإلسرتاتيجية الن احلجم الصغري يضع صاحبه يف حالة من تعدد  لألعمال اليومية
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ة بني أنواع القرارات ألنه طاملا هلذا جيب التفرق. و زيادة املسؤولية و بالتايل يبعده عن التفكري االسرتاتيجي و املتعلق مبستقبل املؤسسة 
  . 36ارات و يزيد من حساسية املؤسسةيتعدى حجم املؤسسة العشرة أشخاص فان املرور النظامي يشكل عامال يعيق حركة القر 

خل يف و العملية الذي يد اإلسرتاتيجية أهدافهحتقيق رؤياه و  ألجلدون جتاهل الدعم املقدم من طرف الفريق للمدير املالك          
جانب املدير خاصة يف املؤسسات اليت حتقق النمو السريع،  إىلمفهوم التسهيل و الذي  يعرب  عن  الدور الذي يبديه الفريق  إطار

على رؤيا املدير بتسهيل حتقيقها من خالل جتاوز  القواعد  إمناتقاولية  و  أفكار أصحابال كمسريين و ال  األفرادحبيث يعمل هؤالء 
الن املدير املالك يف املؤسسة الصغرية جيد نفسه أمام حتدي تسيري األفراد أكثر  األهدافللتسيري من اجل السرعة يف بلوغ  الكالسيكية

  .  37من تسيري الوظائف
  التسيير الجواري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة-3
، فقد ساهم مفهوم   وحدة حبيث ندرك تناقضا للمفهوميشري مفهوم اجلوارية إىل القرابة و االرتباط و يف نفس الوقت إىل العزلة و ال   

بة اجلوارية يف احلد من االمثلية اخلاصة بتميز املؤسسة الصغرية و املتوسطة تنظيميا، قراريا، شخصيا ليحل حمله حتديد جمال التميز بالنس
فسريه لشرح معاين مفرديت يف ت ROHMER و  MOLESو لفهم هذا التناقض تطرق كل من .  38هلا من خالل مفهوم اجلوارية

اجلوار و العازل باقرتاح مفهوم موضوعي يركز على الفرد باعتباره مركزا للعامل يرتبط ببيئته اخلارجية بعالقات خمتلفة تتحدد طبيعتها 
صاحبها لبيئة ما يقودنا الستنتاج بان جوارية املؤسسة تتحدد من مستوى إدراك . مبستوى إدراكه و الذي بدوره يفسر مفهوم اجلوارية

أما قانون اجلوارية فيشري إىل ترتيب . 39من خالل ختفيض مستويات عدم التأكد من جهة و حتقيق التميز من جهة أخرى نشاطه
ة فتجسد مفهوم العازل دف معني، أما األحداث الوسيطاألحداث سلميا حبسب أمهيتها لدى الفرد أو صاحب املؤسسة و املوافقة هل

جيعل العوامل اخلارجية اقل أمهية من الداخلية و خيلق التناقض  واألحداث  أمهية من سلسل متقطعة  مما يضعفالذي جيعل عملية الت
  40.بينهما

من إن قانون اجلوارية يشري إىل ترتيب خيارات املدير فهو يفضل األقرب من الناحية الزمنية و املكانية اللذان يتيحان إمكانية الرقابة   
ن به للتأثري يف توجه املؤسسة و ما له من آثار على تنميتها، أين تصبح ايجيا يستعتفضيله خيارا اسرتات جيعل تأكيد سلطته مما أجل

و اليت تفسر بغياب خط التدرج  فحىت امليكانيزمات املرتبطة بالسلمية 41اجلوارية منوذجا خلصوصيات التسيري يف املؤسسة الصغرية
تبىن على مفهوم اجلوارية كاخليارات اخلاصة بالتصدير و دخول األسواق  ركز العملياتالسلمي أي قرب القمة اإلسرتاتيجية من م

املؤسسات اليت حتتل املراتب األوىل من ناحية التصدير تركز على  TESAR و BILKEYفبالنسبة  للتصدير يعترب  ، 42العاملية
كما تفيد اجلوارية يف تقوية مركز املدير الذي مت .ف لتأكيد املركزية الن التشتت اجلغرايف ال يوافق مفهوم اجلوارية املراد البلدان ا�اورة

أفراد العائلة أو املالكني، : أصحاب املصلحة  بني خمتلف األطراف ،BAH43توظيفه هو اآلخر باالعتماد على اجلوارية كما يؤكد 
و التطور الن أصول املؤسسة تضم موارد غري ملموسة ألنه يساهم بكافة األشكال يف دفع املؤسسة حن ...ردين، و العاملني، العمالء، امل

ن خربة مديرها و تتميز بعدم قابلية التحول إال بصعوبة أو تكلفة عالية و متثل مصدرا تنافسيا تنشأ عتتجسد يف  الكفاءات  و اليت 
اق أصوهلا موت مدير املؤسسة الصغرية باحرت  Amadou Hampâté Bâمستداما بالنسبة للمؤسسة الصغرية حبيث يفسر

املؤسسات العائلية و اليت يكون فيها يف شكل  التمهيد  التجارية ذلك الن صغر احلجم يفسر صعوبة حتويل اخلربة على عكس
 . للخالفة
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  قانون الجوارية: 02 شكل رقم
  فراد و األحداثأمهية األفراد و األحداث                                                    أمهية األ          

  ظاهرة العازل                                                                                      
  انقطاع ألمهية                                                                                     

  األحداث بالعازل                                                   
  

  
  الفرد        املسافة                                                            املسافة          الفرد                

  حاليا و هنا                                                                      حاليا و هنا                            
Source: OLIVIER FERRIER (les très petites entreprises)  Editions de Boeck, Bruxelles, 1 ère édition, 2002,  P33 

  ور الجوارية في تسيير المؤسسة الصغيرةد-3-1
 

ز البحث و التنظري فيها ناجتة نظام تسيريي عن نظري�ا الكبرية باخلصوصية التسيريية مرك ملؤسسات الصغرية و املتوسطةا تتميز       
و اليت متثل التوجهات الشخصية للمدير املالك، بيئة العمل، التنظيم و األنشطة الستنتاج املفاهيم   خاص يقتضي حتليال لألهداف

املني جتسد مفهوم تنظيم  مثال و اليت جتمع التوجهات الشخصية للمدير بنشاط الع/ اليت جتمع هذه األقطاب، فالعالقة  أهداف
أنشطة / بيئة فتقتضي التكامل حىت تستجيب املؤسسة إىل املتطلبات البيئية ، و بالنسبة لألهداف/ ثقافة املؤسسة، أما العالقة أهداف

فتوضح دور التخطيط يف حتديد األهداف و تفعيل الطريقة و املوارد الالزمة لبلوغها لكن يف املؤسسة الصغرية يف ظل غياب 
  . 44ات جيد املدير املالك نفسه أمام حتدي االستجابة بأكثر من التنبؤاملخطط

الذي يوضح  اجلوارية مفهوم تعتمد خصوصية التسيري يف املؤسسة الصغرية على الدور الرئيس للمدير املالك و املمارس  على أساس 
  :45 أشكالعدة  تأخذو اليت  أمناط التسيري هلذه األخرية تبعا �االت اجلوارية

  
السلطة ال متارس يف املؤسسة  األطراف الن تنظيمية ناجتة عن مركزية التسيري و اليت تؤكد عالقة املدير املباشرة بكل  جوارية -

الصغرية بنفس الشكل يف املؤسسة الكبرية نتاجا لقرب املدير من العاملني و تشاركه معهم أماكن و ظروف العمل     ، حيث 
تشري إىل غياب السلمية و لكن يف ظل قوة السلطة لدى املدير مقارنة مع املؤسسات الكبرية أين أن اخلطوط السلمية ضعيفة  و 

متارس الضغوط النقابات و جمالس اإلدارة و اليت تقيد املدير األجري   الن السلطة و املركزية لدى املدير املالك ال توظف إال يف 
لعاملني مبا يزيد من هيمنته السلمية،    فاملركزية تفيد املؤسسات الصغرية و ظل جوارية كبرية ناجتة عن وجوده الدائم إىل جانب ا

املتوسطة بتوحيد أهداف  األفراد مع أهداف املؤسسة من خالل تعزيز االتصاالت املباشرة  الناجتة عن صغر احلجم و بنمط 
ول الطرف احملرك لعمليات التقومي  و اليت تؤدي تسيريي  موجه باألفراد،  و املركزية و الشخصية تكون مقبولة عندما ميثل املسئ

و تنتج من  القدرة على تفعيل الكفاءات  :؛   إىل تسيري شخصي و غياب اخلط السلمي مبا جيسد اجلوارية التنظيمية   
استخدامها  املكتسبة من استقبال املعلومات العمودية و اليت غالبا ما تكون ضمنية لتصبح ظاهرة بتعزيز القدرات التعليمية و

 .لتفعيل النشاط اإلبداعي
فال ميكن احلديث عن اجلوارية  وظيفية ناجتة ضعف التخصص يف املهام الذي يعزز التعددية و االتصال الشفهي املباشر جوراية -

ر يتميز الوظيفية  مبفهوم التقسيم الوظيفي يف املؤسسات الكبرية أل�ا غري متاحة يف املؤسسة الصغرية و املتوسطة الن املدي
و يف هذا اإلطار ال يتحقق مفهوم التخصص يف املهام بالنسبة للمؤسسة ، بالتعددية بالقيام مبختلف الوظائف بصفة فردية   

يصعب التمييز بني املهام يف املؤسسة الصغرية و اليت ال تتحقق إال بعد النمو    و كذا  marchesnay الصغرية فحسب 
 ؛  ة و اإلسرتاتيجية و بالتايل فالوظائف متداخلة و املدير مسئول عن الرقابة يف دور املدير أو العامل التمييز بني األنشطة العملياتي
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تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة   : اإلسرتاتيجيةالزمنية الناجتة عن تفضيل املدى القصري و دور احلدس يف صياغة  اجلوارية -
اتيجية تقتصر على االستجابة بدل املبادرة و التنبؤ،  حبيث تستخدم تقنيات التنبؤ بالعمل يف املدى القصري و السلوكيات اإلسرت 

حدس، قرار، تنفيذ و : بشكل بسيط حىت بالنسبة  للتسيري املايل فاملفضل هو احلدس    عند اختاذ القرارات باعتماد السريورة 
اجلواري الناتج عن قرب املدير املالك من العاملني لتفسري بالتايل تكون اإلسرتاتيجية ضمنية ، أكثر مرونة مبنية على التسيري 

املالية، التكوينية، التجارية، التموينية و اإلنتاجية ضعيفة، و بالتايل فان اآلفاق الزمنية : احلاجة إىل التغيري فالبحث يف املخططات 
 ؛ دى القصريمنخفضة و بالتايل كلما كان حجم املؤسسة صغريا ضعفت معه اآلفاق الزمنية أي امل

 العائلة يف اغلب املؤسسات؛ تأثري إىللعائلية  و اليت تشري  اجلوارية -
، مركزية القرارات  -Pierre  saintصديق لـ   رأمسالو  crevoisier جواري لـ  رأمسال: جواري ناتج عن مصطلحات  متويل -

اخلصائص  للجوارية  أهميث ميثل تناقل امللكية بني العائلة املال، حب رأساملالية و تركز امللكية يف يد املدير و عائلته و رفض فتح 
 التمويلية يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة؛    

 ؛األسواق أي التوجه احمللي بشكل اكربمن  أكثرلبحث عن العمالء ا: جواري تسويق -
تعمل املؤسسات  P.A. Julienب اخلاصة بنظم املعلومات الداخلية اليت جتسدها االتصاالت املباشرة الشفهية فحس اجلوارية -

 .الصغرية باحلوار أما خارجيا فمن خالل العالقة املباشرة مع باقي األطراف أصحاب املصلحة
اجلوارية  األبعادمتثل اجلوارية املتغري الثابت يف تسيري املؤسسة الصغرية و املتوسطة و بالتايل تصبح املؤسسة مزجيا لعدد من       

 أوواحد واضح، و لكن قد ال تنطبق هذه اخلاصية على املؤسسات يف بداية النشاط  إطارخصائص املؤسسة يف تظهر  أيناملتكاملة 
التدويل  و هنا نتكلم عن املؤسسة الصغرية و  إىلالبورصة، و تلك اليت تسعى  إىلاملؤسسات عالية التكنولوجيا و اليت جندها منظمة 

 .  لى عكس اجلواريةتسيري عن بعد ع أمناطاملتوسطة اليت تعتمد 
  دور الجوارية في اتخاذ القرار في المؤسسة الصغيرة-3-2

متثل املؤسسة ترمجة أين  كمرجع أساسي للتميز   للمدير و الدور املهم   الوجود الشخصي TORRESمتثل اجلوارية حسب       
 باالعتماد على قدرته يف معاجلة  ،46لعلميةمباشرة خلصائصه الشخصية، تبىن قراراته على التوجه الشخصي بأكثر من الدراسات ا

رشادته احملدودة الناجتة من احلكم الشخصي على أساس التجارب السابقة على  Herbert SIMONأكد  و اليتاملعلومات املتاحة 
ن اليت تقدمها اجلوارية يف املعززة مبستويات الثقة و الضما بالرجوع إىل قاعدة بياناته البدائللدافع االختيار عند املفاضلة بني  ا�سدة

 ،، إذ تقتصر العقالنية على االختيار الذي يسعى من خالله لتحقيق الذات  أكثر من النتائج املالية47االستجابة للضعف املعلومايت
فان مدير املؤسسة  Marchesnay, Rudelحبيث يقيس أداء مؤسسته مبؤشر التوافق بني األهداف املخططة و احملققة فعال فحسب 

للنمو حيمل خماطر أكرب كما و أنه حيبذ العمل باستقاللية و  السعي د للمؤسسة النو الصغرية يسعى لتحقيق أهدافه عند حجم حمد
النمو يفرض تفويض بعض املسؤوليات لتصبح خارج رقابته و اليت تنتج عنها كفاءات متكن صاحبها من االحرتافية و بالتايل فقدان 

ما يقودنا الستنتاج بان القرارات يف املؤسسة الصغرية قل ما تعتمد على املوضوعية بل و يغلب عليها . تهاستقالليته و البعض من سلط
و التوجه حنو املدى القصري الناتج عن خاصية صغر احلجم و اجلوارية املكانية حبيث يفضل االستجابة الظرفية  الطابع الشخصي

  48.السريعة عن التوجه االسرتاتيجي
  خالصة

اقتصاد صناعي مبين على  ببناء حنو الرأمسالية االقتصاد اجلزائري قيق قفزةالصغرية و املتوسطة السبيل لتحاملؤسسات تعترب   
ر يف معدالت النمو و حتسني القدرة التنافسية يف بيئة ميثل التغيري فيها يفيد بتوفري مناصب الشغل و تطو تمتعددة  استثمارية مصادر

أنه   بالرغم  من اجلهود احلكومية املتوالية يف جمال تشجيع االستثمار يف قطاع املؤسسات الصغرية و  إال.  العنصر الوحيد الثابت
سدة املتوسطة بتشجيع املبادرات الفردية إال أن هذا القطاع ال يزال فتيا مقارنة باالقتصاديات ا�اورة لتعدد  العقبات اليت تواجهه و ا�

ئة عنيفة التحديات التنافسية  العاملية جتعلها ختتفي مباشرة بعد اإلنشاء ألن املبادرات موجودة و لكن أساسا يف دورة حياة قصرية يف بي
يف جمال اإلنشاء و التسيري لزيادة  يف ظل صعوبة االستمرار مما يقتضي تكثيف و بشكل أكرب الربامج التدريبية كأحد أشكال املرافقة

الصغرية و  املتوسطة جمتمعة مث كل على حدا، ما يدخل ضمن اجلوهر التسيريي للمؤسسة مستوى املعرفة اإلدارية بوظائف املؤسسة 
انطالقا من واقعها البيئي يف إطار عالقات التفاعل مع كل األطراف أصحاب املصلحة ا�سدة لألصناف املختلفة للجوارية، هذا 

. طلباته من اجل كسبه كفرصة و موردا أساسيا لبناء تنافسيتهاالتفاعل الذي حيدد طبيعة العالقة مع كل طرف و كيفية االستجابة ملت
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ذلك الن الربامج املستحدثة يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة ال تتوافق يف بعض بنودها مع الواقع البيئي للمؤسسات 
جيع مبادرات الطلبة كأول فئة الستغالل باإلضافة إىل تعزيز التوجه التعليمي حنو ختصصات املقاوالتية لتش. الصغرية و املتوسطة

 .أفكارهم و ميوهلم حنو املخاطرة املرتبط بصغر السن
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