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 :مقدمــة 

مرت الظاهرة االقتصادية �عدة أش�ال وصور، �ع�� عن التفاعل الذي يحدث ب�ن اإل�سان و بيئتھ �� ظل                

الكيفية   أيضا  وتمثل  حاجياتھ.  لتلبية مختلف  املث��  الكيفية  عن  عوامل البحث  استخدام مختلف  ف��ا  يتم  ال�ي 

 اإلنتاج داخل ا�جتمع.

فأخذ االقتصاد الكث�� من الصور من اقتصاد زرا�� فاقتصاد صنا��، فخدمي فرق�ي فمعر�� واجتما�� و�عاو�ي  

التسميات  من  الكث��  فأخذت  االقتصادية،  والظاهرة  تتما�ىى  أش�ال   �� املؤسسات  ورائھ  من  تبلورت  و  هكذا... 

ال�ي    مؤسسة، والنظر�ات  األبحاث  من  الكث��  التطور  هذا  وساير  �عاضدية...  �عاونية،  مشروع،  منظمة،  شركة، 

�سمح  وال�ي  املالئمة  التنظيمية  التوليفة  إيجاد   �� تبحث  أن  حاولت  للمؤسسات،  التنظي�ي  ا�جانب  عا�جت 

للمؤسسة تركز ع� الكث�� من املسميات  �� ش�ل بتحقيق أهداف �ل أطراف ا�جتمع. وظهرت  التنظي�ي  املتغ��   �

معرفية،    منظمة  متعلمة،  منظمة  شبكية،  منظمة  رقمية،  منظمة  اجتماعية،  منظمة  اقتصادية،  منظمات 

 منظمات متحررة.... 

أموال  أفراد وليس رؤوس  يقوم ع�� أساس تجمع  التحوالت نحو االقتصاد االجتما�� والتضام�ي والذي  و�� ظل 

واملهي�ل حول أش�ال قانونية أخذت �سميات (جمعيات، �عاونيات، �عاضديات) ��دف لتحقيق غاية اجتماعية ،  

ا�حلية. واملبادالت  العادلة  التجارة  حقل   �� نظام   �عمل  هو  والتضام�ي  التعاو�ي  فاالقتصاد  ذلك  إ��  باإلضافة 

اإلبدا ويشمل  واملادية،  البشر�ة  األصول  مشاركة  ع��  يقوم  مستديم  اجتما��)  طا�ع  (ذو  واإلنتاج اقتصادي  ع 

التجار�ة  واملؤسسسات  األفراد  مختلف  ب�ن  واملهارات  وا�خدمات  للبضائع  التشار�ي  واالس��الك  وتأخذ    .والتوزيع 

األفراد   تزو�د  أجل  من  املعلومات  تقنية  �عز�ز  ع��  مجملها   �� �عمل  أ��ا  إال  األش�ال  من  العديد  األنظمة  تلك 

باملعلومات الر�حية  وغ��  ا�ح�ومية  و�عادة    واملؤسسات  ومشارك��ا  وا�خدمات  البضائع  توزيع   �� �ساعد  ال�ي 

 .استغالل الطاقات املهدرة والفائضة وتوف�� فرص العمل

با�جمعيات   �عرف  ملا  التنظي�ي  املتغ��  واملناقشة  بالدراسة  البحثية  الورقة  هذه  تتناول  سوف  عليھ  و 

ع��   الضوء  �سليط  ومحاولة  والتعاونيات  للعمل  والتعاضديات  تقسيم  من  األساسية  التنظيمية  املفاهيم 

 وتخصص وتوزيع السلطة وتصميم الهيا�ل التنظيمية لها، �� ظل ما �عرف بمفهوم املؤسسة املتحررة؟

ا�خصائص    –املؤسسة املتحررة    –املؤسسة االجتماعية    –ال�لمات املفتاحية: االقتصاد االجتما�� والتعاو�ي  

 التنظيمية. 
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 االجتما�� و التضام�ي:مفهوم االقتصاد  .1

القرب  بخاصية  تتسم  ال�ي  األ�شطة  لتنمية  �س��  إقلي�ي  �إقتصاد  والتعاو�ي  االجتما��  االقتصاد   يظهر 

)Proximité   مستوى ع��  عمل  مناصب  بخلق  و�سمح  املواطن�ن  من  محددة  شر�حة  �حاجيات  �ستجيب  وال�ي   (

ر الشر�� وتراجع نموذج الدولة االجتماعية �� املعسكر  مح��. و �� ظل فشل االيديولوجية االش��اكية �� املعسك

أش�ال  بروز  إ��  أدت  ا�جتمعات،   �� ومتواجدة  حاضرة  كظاهرة  االجتما��  التغي��   �� ا�جامحة  والرغبة  الغر�ي، 

لإلبداع   كموجھ  املنظمات  هذه  وتظهر  األفراد.  وحر�ة  التضامن  الوقت  نفس   �� تضمن  وال�ي  إجتماعية  تنظيمية 

 � و�� نفس الوقت �شابكھ مع اإلبداع االقتصادي ك�ل مت�امل يخدم أهداف التنمية الشاملة. االجتما�

  �� التشغيل  أزمة  تجاه  كرد  الفردية  واملقاولة  الذا�ي  التشغيل  بثقافة  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  و�رتبط 

امل مبدأ  خالل  من  االقتصادية  العملية  صلب   �� يدرج  كم  الرأسمالية.  وال��وة. االقتصادات  اإلنتاج  أمام  ساواة 

و�ركز ع�� إرساء ثقافة مغايرة ملا هو مألوف �� املنظومة االقتصادية الرأسمالية، وذلك من خالل تفعيل أش�ال 

 إنتاجية جديدة ذات طا�ع اجتما�� قائمة ع�� التعاون و التضامن.

 1صاد التضام�ي:و من حيث محتوى املصط�ح يمكن أن نم�� ب�ن االقتصاد االجتما�� واالقت

االجتما�� واإلطار فاالقتصاد  األ�ادي�ي  والطرح  التعاونية  املمارسة  مرجعيات:  ثالث  ع��  قائم  قديم  لفظ   :

القانو�ي. وهذا �ع�ي إيجاد معادلة تر�ط ب�ن العنصر االجتما�� والعنصر االقتصادي من خالل هيئات وسيطية 

بمؤسسا� والدولة  السوق  ب�ن  املوجود  الفراغ  من  تمأل  مجموعة  �ع�ي  والذي  الثالث  بالقطاع  عنھ  �ع��  كذلك  �ا. 

األ�شطة ال�ي ال تخضع للمنطق الرأسما�� وال ملنطق الدول بإدارا��ا العمومية، واملتمثلة �� أش�ال تنظيمية خاصة 

 . بھ تتمثل �� التعاونيات والتعاضديات وا�جمعيات قائمة ع�� مبادئ إدارة ديموقراطية و بأهداف غ�� ر�حية

فهو مصط�ح حديث ظهر �� فر�سا ( �� الثمانينات من القرن املا�ىي ) والذي �ع�ي تجمع   أما االقتصاد التضام�ي:

كذلك  ��م،  خاصة  مقاوالت  إ�شاء  �غية  العمل  عن  للعاطل�ن  فوائد  بدون  القروض  وجمعيات  املبادرات  مختلف 

االقتصاد   �حتوى  امتداد  عن  عبارة  وهو  ا�ح��.  التبادل  حاجيات منظمات  تلبية  إ��  ��دف  مس��   �� االجتما�� 

التضامن والتجارة  أك�� فعالية من خالل  إنتاج جديدة و�يجاد بدائل اقتصادية  األفراد �ش�ل أفضل وتب�ي طرق 

 العادلة. و التقليل من التفاوتات االجتماعية.

دي والقائمة ع��  الر�حية  غ��  وا�جماعية  التعاونية  املؤسسات  إ��  أيضا  وال�ي كما �شر  والتنظيم  اإلدارة  مقراطية 

 تب�ى ع�� أساس سيادة الشعب وليس رأس املال و تتب�ى فلسفة التمك�ن واملساواة.

والتعاو�ي سوى ع�� مستوى  االقتصاد االجتما��  ��ا  يتم��  ال�ي  ا�خصائص  إ�� مجموعة  �ش��  السياق  �� هذا  و 

 2الغايات ونمط التنظيم �� نفس الوقت و تتمثل ��:

 
)، مــذكرة نيــل شــهادة املاجســت�� �ــ�  2014-2002الغلم مر�مة، دور االقتصاد التضام�ي �� تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية، دراســة صــندوق الز�ــاة ا�جزائــري (  1

 .11، ص2016العلوم االقتصادية، جامعة معسكر، ا�جزائر،  

 مؤسسة.تم إستخدام مصط�ح منظمة �� النص كمرادف ملصط�ح   مالحظة:*

2Gilda Castro De La Cruz, La Gestion de Ressources Humaines en entreprises d’économie sociale, Mémoire Mastère en sciences de travail, Institut des sciences 

du travail, Université catholique de Louvain, 2016, p15. 
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ة األعضاء وا�جماعة كهدف من قيام األ�شطة وليس الر�ح، ومنطلق التحف�� هو النشاط املقدم ��  أولو� •

 حد ذاتھ. 

السلع   • بإنتاج  واملرتبطة  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  منظمات  تم��  كخصوصية  التسي��  إستقاللية 

 وا�خدمات عن السلطات العمومية. 

 ن منطلق مبدأ ( فرد يقابلھ صوت ). تتم�� عملية اتخاذ القرار بالديموقراطية م •

ينجر  • �� توزيع املداخيل، هذا املبدأ  املال  تقوم أيضا ع�� أسبقية األفراد والعمل املقدم ع�� ملكية رأس 

 عنھ حقائق كث��ة كتوزيع الفوائض ب�ن العمال واملستعمل�ن والقيام باالستثمارات املستقبلية. 

 االجتما�� و التضام�ي: املؤسسة �� ظل االقتصاد  .1.1

يمثل مفهوم املؤسسة التضامنية أداة مساعدة ع�� الكشف و ضرور�ة للبحث �� االرتباطات السببية القصدية 

للمبادرات االقتصادية   . وعليھ  3ضمن تجارب االقتصاد االجتما�� والتضام�ي وال�ي أصبحت �ش�ل حقل خاص 

معر�� �� العلوم اإل�سانية ع�� من�جية مالئمة لتحليل إش�االتھ من  يقوم االقتصاد االجتما�� والتضام�ي كحقل  

 خالل: 

قانو�ي  االجتما��    -مدخل  لالقتصاد  مختلفة  قانونية  صور  تمنح  وال�ي  التنظيمية  األش�ال  ع��  يركز  مؤسسا�ي: 

 والتضام�ي.

القطاع وال�ي تختلف عن    مدخل معياري: يركز ع�� املبادئ األخالقية واملؤشرات ال�ي تحكم املمارسات داخل هذا

 ممارسات با�� القطاعات األخرى. 

 مفهوم املؤسسة �� االقتصاد االجتما�� و التضام�ي:

�عرف املدخل االقتصادي الكالسي�ي املؤسسة من وجهة نظر خارجية، ع�� أ��ا عون إقصادي وظيفتھ األساسية 

ن رأس املال وتحقيق األر�اح. وتقوم ع�� نظام إنتاج السلع ا�خدمات املوجهة للسوق �غرض البيع بما �سمح بتثم�

 مراقبة و�طار ملمارسة مجموعة من السلطات ال�ي تجعل من عملية التسي�� عملية معقدة. 

االجتما��   للفضائ�ن  باإلضافة  االقتصادي،  الفضاء  ع��  للسيطرة  أداة  �عت��  فاملؤسسة  املنطلق  هذا  ومن 

ير  وال  يخضع  ال  ا�جتمع  أن  و�ون  ا�حاوالت  والسيا�ىي.  من  الكث��  برزت  (السل��)  السو��  بالبعد  فقط  تبط 

لتوضيح أهداف املؤسسة، والبحث عن مجاالت جديدة تدخل �� اهتمامات األفراد من منطلق اجتما�� وسلو�ي  

وجعل املؤسسة ا�ح�� الذي يتم �� قيام مجموعة من العالقات التنظيمية واملهنية والتشاور وتبادل اآلراء. لكن �ل 

 ذا ما هو إال كجبل ا�جليد فالهدف األسا�ىي يبقى الر�ح والسلطة. ه

�عت��   إنتاج OCDE4حسب �عر�ف    املؤسسة االجتماعية والتضامنية وع�� خالف ذلك  أ��ا وحدات قادرة ع��   :

قيمة مضافة، �� نتاج ضبط من�جم و توافقي ب�ن األهداف االقتصادية واالجتماعية. كما تقوم بأ�شطة موجهة  

 
3Jean-Louis, et autres, Théorie de l’entreprise sociale et pluralisme : l’entreprise sociale de type solidaire, Revue interventions économiques, 54/2016, éditions 

électroniques, revues.org/2771, p12. 

4Organisation de coopération et de développement économique, Les entreprises sociales, Editions de L’OCDE, Paris, 2009, p.9 
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امل�ي وحماية البيئة .....) أي أن الر�ح ال يظهر كعامل  –ات اجتماعية (إ�شاء مناصب عمل واالندماج االجتما�� لغاي

مختلفة  جماعات  حاجات  إلشباع  ضرور�ة  سوقية  وغ��  سوقية  خدمات  سلع  وتبادل  بإنتاج  تقوم  كما  أسا�ىي. 

�ي ا�حاجات ال�ي ت�ون خارج إطار �غطية السوق و  تتمثل ��: ( �حية، تر�و�ة، بيئية، محار�ة الفقر....)، و ال�ي �ع

 الدولة.  

الباحث   التعر�ف قدم  مجموعة من ا�خصائص للمؤسسة االجتماعية قسمها ع��    5Defourny.Jومن خالل هذا 

 أساس مجموعت�ن من املؤشرات: 

 مجموعة املؤشرات ترتبط بالبعد االقتصادي:

 إستمرار�ة �شاط اإلنتاج للسلع وا�خدمات 

  عالية من االستقاللية درجة 

 مستوى ذو داللة من ا�خطر االقتصادي 

 مستوى أد�ى من األعمال ال�ي تتم بمقابل 

 مجموعة املؤشرات ال�ي ترتبط بالبعد االجتما��:

  مبادرة منبثقة من مجموعة من املواطن�ن 

  يتج�� الهدف �� خدمة ا�جموعة 

  بالنشاطدينامكية �شاركية ملزمة ل�ل األطراف املعنية 

 ال ترتبط السلطة بملكية رأس املال 

 توزيع األر�اح وا�خدمات �� حدود ا�جموعة كهدف أسا�ىي 

 و بناء ع�� هذه ا�خصائص يمكن أن �ستنج ما ي��:

املؤسسات االجتماعية �� مؤسسات اقتصادية حساسة تجاه الضغوط املالية وتواجھ الكث�� من ا�خاطر   •

 مثل املؤسسات الكالسيكية. 

�سبب  تواج • أل�شط��ا  االس��اتيجيات  رسم  مستوى  ع��  الصعو�ات  من  الكث��  االجتماعية  املؤسسات  ھ 

 الرؤ�ة غ�� املن�جمة ملشاريعها وضعف اإلعانات املقدمة لها من قبل الدولة. 

تنظيمية   • صعو�ات  الورقة -تواجھ  موضوع  مستوى   -و��  عل  التنظيمية  املفاهيم  بتطبيق  يتعلق  فيما 

 العمل، التخصص، السلطة، نطاق اإلشراف....).  املمارسة ( تقسيم

وهي�لة   املادية  وغ��  املادية  مواردها  استغالل  والتضامنية  االجتماعية  املؤسسات  ع��  يجب  ذلك  من  و�الرغم 

املنتسب�ن  ��ا، والبحث أن أطراف أخرى لضمان إستمرار���ا. وتلزم األعضاء  مشاريعها و�ناء إس��اتيجيات خاصة 

 بممارسات ديمقراطية وديناميكية �شاركية.  ملشروعها ضمنيا

 

 
5DEFOURNY Jacques, L’émergence du concept d’entreprise, De Boeck Université Reflets et perspectives De la vie économique 2004/Tome XLIII, p.16-18, 

consulté le 20octobre 2018. 
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 املؤسسا�ي:  –.محتوى املؤسسة من خالل املدخل القانو�ي  2 .1

 من منطلق هذا املدخل يمكن أن نم�� ب�ن ثالث قطاعات أساسية: 

اإلنتاج  قطاع رأسما�� ب�ن عناصر  توليفة  البحث عن أفضل  الر�ح كمس�� أسا�ىي من خالل  إ�� تحقيق  ��دف   :

 ارد االقتصادية �ش�ل عقال�ي و�يجاد منافذ التوزيع املالئمة للسلع وا�خدمات. وتخصيص املو 

�س�� لتحقيق حزمة من املنافع ذات البعد االجتما�� ، وذلك من خالل عملية تنظيمية قائمة ع��    قطاع عمومي:

 تدخل و مراقبة الدولة �جموع هذه األ�شطة. 

والتضام�ي االجتما��  اإلقتصاد  عن قطاع  يتم��  حقل   :   �� ثالث  مسار  اعتباره  و�مكن  السابق�ن  القطاع�ن 

قطاع  اعتباره  يمكن  و  وممارساتھ.  �شاطاتھ  تحكم  ومعيار�ة  قانونية  بخصائص  يتسم  االقتصادية،  الدراسات 

 مكمل للقطاع�ن السابق�ن.

الباحث   عرف  السياق  هذا  وال  Mertens Sybilleو��  ا�خاص  القطاع�ن  عن  وم��ه  االجتما��  عمومي. االقتصاد 

ع��   أك��  يركز  العمومي  االقتصاد  بينما  األر�اح  و�عظيم  املال  رأس  تراكم  لتحقيق  ا�خاص  القطاع  ��دف  بحيث: 

تحقيق الرفاه االجتما�� من خالل شبكة من املؤسسات العمومية ال�ي �شرف ع�� إدارة وتنظيم هذا ا�جهد و��  

�ع بينما  املال.  لرأس  املالك   �� الدولة  تبقى  الوقت  املمارسات  نفس  إطار من  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  ت�� 

 االقتصادية يأخذ أش�ال قانونية لها مبادئ خاصة تم��ها عن با�� القطاعات األخرى.

ا�جماعية  الفائدة  تحقيق  سياق   �� �عمل  أفراد  شر�ات  أنھ  ع��  أيضا  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  ويعرف 

رتبط بحاجات غ�� مشبعة من قبل القطاع�ن ا�خاص والعمومي. كما تظهر والبحث عن إيجاد إجابات إبداعية ت

هذه الصور التنظيمية لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي كموروث جما�� نتيجة للتفاعل ب�ن أفراد ا�جتمع �� ظل 

 مسار البحث عن ا�حاجات غ�� املشبعة. 

 األش�ال التنظيمية لالقتصاد االجتما�� والتضام�ي: .2

 القانو�ي يمكن أن نم�� ب�ن ثالث أش�ال تنظيمية: –املؤسسا�ي  حسب املدخل

 .التعاونيات:1 .2

�� ش�ل تنظي�ي أساسھ الديمقراطية وامللكية ا�جماعية �جموعة من األفراد (مس��لك�ن، عمال، مستخدم�ن)،  

القانونية   الصيغة  اقتصادية. و�سمح هذه  بإ�شاء شركة مستقلة ألغراض  بدور مزدوج:  يقومون  القيام  ملنتسب��ا 

 امللكية تجعل منھ مساهم، و �ستفيد من األر�اح كمستعمل أك�� منھ كمساهم. 
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 .ا�جمعيات:2. 2

تقوم ع�� أهداف مختلفة وتركز �شاطا��ا ع�� ا�خدمات االجتماعية والثقافية وال��فيھ. وتتم�� بحر�ة االنتساب  

اإلدارة   ع��  وتركز  إعانات واالنخراط.  من  و�ستفيد  ر�حية  غ��  أهداف  ذات  مشاريع  تب�ي   �� والكفاءات  باملواهب 

 الدولة. كما تكت�ىي الطا�ع األخال�� �� ممارسا��ا �ون ا�جتمع هو املستفيد.

 .التعاضديات:3.  2

تنظيمها   وجودها قائم ع�� حماية أعضا��ا و منتسب��ا من ال��ديدات ال�ي ت��صد ��م �� البيئة ا�خارجية، و�نصب 

من  االستفادة   �� ا�حق  لد��م  يصبح  العمل  عن  ال�جز  حاالت  ففي  مختلفة.  مزايا  من  أعضا��ا  استفادة  ع�� 

 ا�خدمات العالجية وال�حية و ذلك بناءا ع�� االش��ا�ات ال�ي تم تقديمها مسبقا. 

األ  من  مجموعة  تواجھ  والتضام�ي  االجتما��  باالقتصاد  املرتبطة  التنظيمية  الصور  بكيفية  هذه  ترتبط  سئلة 

 تطو�رها وتنمي��ا وتنظيمها و أدوارها و�ستمرار���ا والتنسيق فيما بي��ا.

 املدخل املعياري �� تحليل االقتصاد االجتما�� والتضام�ي:  .3

االقتصادي�ن  األعوان  با��  عن  تم��ها  ال�ي  واملبادئ  القواعد  ومجموعة  القيمية  املنظومة  ع��  املدخل  هذا  يركز 

ال   / ومباد��ا (السوق  الفعالية  ب�ن  التوازن  ضمان  من  االجتما��  االقتصاد  ملؤسسات  �سمح  هذا  و�ل   . دولة) 

 األخالقية �� التسي�� اليومي.

التنظي�ي ع�� املستوى  القيد والتحدي  املمارسة باألخالق واألخالقيات وال�ي �ش�ل  القيم من خالل  وترتبط هذه 

 مية ).العم�� (صعو�ات ع�� مستوى املمارسة التنظي

املسؤولية   وروح  التضامن   :  �� تتمثل  أساسية  تنظيمية  قيم  أر�عة  ع��  يركز  املدخل  هذا  أن  واملالحظ 

 والديموقراطية واملساواة واملعاملة باملثل وال�ي سوف نناقشها من زاو�ة تنظيمية �عد عرضها: 

 .التضامن:1.  3

األفر  ب�ن مجموعة من  املتبادلة  للعالقات  بي��م. كما �ش�ل قانون طبي��  التعاون فيما  تقوم أساسا ع��  وال�ي  اد 

يمكن التمي��    Durkheim�ش�ل وظيفة �سمح باالندماج االجتما�� ب�ن ا�جموعة ذا��ا ولصا�حها وحسب املفكر  

 6ب�ن التضامن املي�اني�ي والتضامن العضوي:

ا�جتمعات    �� �سود  التعاون  من  املي�اني�ي: ش�ل  و  التضامن  متشا���ن  أفراد  ب�ن  التبادل  فيھ  يتم  الكالسيكية، 

 يتشار�ون �� نفس القيم و�ل��مون بنفس املعاي��. 

حيث   من  األفراد  ب�ن  بالتمايز  نقر  أن  أي  العصر�ة،  ا�جتمعات   �� يوجد  التعاون  من  ش�ل  العضوي:  التضامن 

بي��م. فيما  والتعاون  الت�امل  يحدث  الوقت  نفس  و��  والقدرات  يدعمان   الكفاءات  والت�امل  التمايز  من  كال  و 

 االندماج االجتما��.

ل�ونھ  وذلك  املؤسسة  داخل  كث��ة  ألزمات  مسبب  إ��  و�تحول  عم��،  قيد  العمل  تقسيم  ا�حالة  هذه   �� و�طرح 

وعالقتھ  العمل  مناصب  توزيع  سوء  عن  والناجم  العمل،   �� اإلشباع  لعدم  نتيجة  األفراد  ب�ن  العالقات  يضعف 

 
6PAUGMAN Serge, Repenser la solidarité, l’apport des sciences sociales, 2ᵉ Edition Presses Universitaires France, 2015, p. 5 
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الكف  �ساوي بمستوى  عدم  إ��  باإلضافة  هذا  أخرى.  جهة  من  الفرد  وميوالت  جهة  من  املنصب  يتطل��ا  ال�ي  اءات 

ع��   تؤثر  أن  شأ��ا  من  وال�ي  واألزمات  الصراعات  يؤجج  مما  املؤسسة  مستوى  ع��  األفراد  ل�ل  املتاحة  الفرص 

 أدا��ا. 

ى ا�جماعية نحو هدف مش��ك يتحقق و �� خضم هذه التفاعالت السلبية يتحول التضامن إ�� عامل �عبئة للقو 

 من خالل إدارة �شاركية أساسها التسي�� الذا�ي واالندماج واملساواة ب�ن األفراد. 

 .روح املسؤولية: 2.  3

�ش�ل روح املسؤولية جزء من حياة ا�جتمعات، بناءا ع�� مجموعة من املعاي�� والضوابط والقوان�ن ال�ي يل��م ��ا 

�عت�� أن مفهوم املسؤولية   7Fauconnet Paulاألفراد. وال�ي من خاللها يتم ا�حكم ع�� تصرفا��م. وحسب الباحث  

خاصة بھ. ع�� العكس تتب�ى املؤسسات ا�خاصة املسؤولية حقيقة اجتماعية وال�ي �ع�ي ملكية ا�جتمع ملؤسسات  

أثناء  املسؤولية  تمتد  حيث  االقتصادي.  الطا�ع  ذات  القيم  من  مجموعة  ع��  قائم  إداري  كمدخل  االجتماعية 

ا�جتمع   ب�ن  التوازن  بخلق  املدخل  هذا  ويسمح  العمل.  وشروط  وا�حوكمة  �البيئة  أخرى  �جاالت  ممارسا��ا 

ضمن سياق تب�ي اس��اتيجيات تنافسية من قبل املؤسسات التقليدية �غرض بناء صورة جيدة واملؤسسة و�دخل  

 �� ا�جتمع ومنھ �عظيم ار�احها. 

ال�ي   الوسيلة  إيجاد  يتطلب  الذي  اآلمر  املؤسسات،  با��  مثل  املردودية  عن  االجتماعية  املؤسسات  تبحث  و�املثل 

ج نمو اقتصادي وتنمية إجتماعية (قيمة اقتصادية وقيمة �سمح بتطو�ر األ�شطة ال�ي تضمن تحقيق هدف مزدو 

اجتماعية). هذا �ع�ي العمل ع�� تدعيم توجيھ املنظمات االجتماعية نحو تبادل السلع وا�خدمات (سوقية و غ��  

 سوقية) باإلضافة إ�� تحقيق االندماج االجتما�� وامل�ي وتمت�ن العالقات بما يقوي النسيج االجتما�� واالقتصادي 

الباحث �عت��  املنطلق  هذا  ومن  بيئتھ.  متطلبات  مع  دور   8Neurrisse Andréوتفاعلھ  االجتماعية  للمنظمات  أن 

ع��   األعضاء  األفراد  ��جيع  و  السلوك)،  لهذا  كهي�ل  (التعاونيات  مسؤول  إ�سا�ي  سلوك  تب�ي  خالل  من  تر�وي 

ل ا�جتمع ملسؤولياتھ، �ع�ي النجاح �� اإلنتاج  اتخاذ قرارات هامة تخص مص��هم (التعاونيات كفضاء لها). و بتحم

 واالس��الك بأسلوب مستدام واملساهمة �� تحقيق أهداف التنمية بأ�عادها ا�ختلفة للصا�ح العام. 

 .الديمقراطية:  3.  3

والضوابط  القواعد  من  �جموعة  واالنصياع  جما��،  �ش�ل  يقرر  ال�ل  فيھ  الذي  اإلطار  الديمقراطية  تمثل 

املؤسسات   الديمقراطية ع�� مستوى  املمارسة  ال�ل. وتظهر  الذي يجمع هذا  التنظيم  والبناء  با�حوكمة  ا�خاصة 

اتخاذ    �� الفعالة لألعضاء  املشاركة   �� املساواة  ال�ي  االجتماعية من خالل  الداخلية  بالسياسة  املرتبطة  القرارات 

صناعة  فضاءات   �� الولوج  العمال  ل�ل  باملمكن  ليس  اآلمر  العم��  الواقع   �� لكن  صوت.  يمثل  فرد  �ل  أن  �ع�ي 

الباحث وحسب  للفرد.  االقتصادي  بالوزن  القرار  اتخاذ  قوة  الرتباط  وذلك  يفسر   9Jeantet Thieryالقرار 

 
7 FAUCONNET Paul, La responsabilité, étude sociologique, Libraires Félix Alcan, Paris 1928, p. 33, version Numérique en ligne sur http://classiques.uqac.ca/, 

consulté le 20octobre 2018. 
8Gilda Castro De La Cruz, op.cit., p11. 
9 JEANTET Thierry, L’économie sociale, une alternative au capitalisme, Edition Economica, mars 2008, p. 32 
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ال أ��ا  ع��  مساهمة  الديمقراطية  بمدى  ر�طھ  دون  وهذا  املنظمة،  أعضاء  ب�ن  املساواة  لقيام  تؤسس  ال�ي  وسيلة 

الفرد العضو �� رأسمال املنظمة. لكن حقيقة ما هو معمول بھ فعال �� املنظمات ا�خاصة فالوزن �� معادلة القرار 

 يرتبط بحصة الفرد العضو �� رأسمال الشركة. 

املمارس أن  أيضا  نجد  املنطلق  هذا  نتيجة ومن  السلطات  ب��كز  يرتبط  االجتماعية  املؤسسات   �� الديمقراطية  ة 

تحتاجھ   وما  الوظيفي  التمايز  إ��  باإلضافة  خاصة،  وقدرات  كفاءات  تتطلب  متخصصة  إدار�ة  وظائف  لوجود 

داخل   والتنفيذ  التطبيق  صعب  كممارسة  الديمقراطي  الفعل  من  تجعل  �لها  ومتطلبات،  معارف  من  الوظيفة 

 جتماعية ب�ن أعضا��ا.املؤسسة اال 

إ�� ��جيع التفاعل اإليجا�ي ب�ن أعضا��ا  لكن بالرغم من هذه الصعو�ات املفاهيمية والعملية تتجھ التعاونيات 

بكيفية تجعل م��م فاعل�ن �� ا�جتمع �� ش�ل مبادرات �س�� لتحقيق الديمقراطية التشاركية. هذه األخ��ة �سمح  

ع��   بالقدرة  واملؤسسات  �ع�� لألفراد  تنظيمية  كينونات  خالل  من  ا�جتمع  مستقبل  تقر�ر   �� واملساهمة  التعب�� 

ع��   الفرد  و��جع  تمكن  املبادرات  هذه  مختلفة.  بدرجات  ا�جتمع  مشاريع  تحقيق   �� �سهم  بالتعاونيات  ع��ا 

للفرد من بطالة   االندماج االيجا�ي �� ا�جماعة و�عهده بالبناء ا�جما�� ملستقبلھ. كذلك �ش�ل الصعو�ات ا�حياتية

�� تكريس  الفرد من إسماع صوتھ واملساهمة  يتمكن  لبناء هي�ل من خاللھ  وفقر ومستوى معي�ىي متد�ي حافزا 

 التنمية املستدامة، تمثل ف��ا املؤسسة االجتماعية اإلطار املالئم. 

 . التبادل باملثل: 4.  3

لبيئية وال�ي يجب أن تح��م. كما �سمح �ش�ل يمكن تأط�� السوق باستخدام مجموعة من القواعد االجتماعية وا

متالزم ا�حد من سيطرة السوق و�عو�ضهما بمبدأي التبادل باملثل و�عادة التوزيع. ولدعم الديمقراطية التضامنية 

ب�ن ثالث إش�ال اندماج اقتصادية تتواجد �� األنظمة االقتصادية بدرجات مختلفة   10Karl Polanyiم�� الباحث  

يتوافق مع العالقات   réciprocitéالقتصادية (التبادل باملثل و�عادة التوزيع والتبادل). فالتبادل باملثل  �� األنظمة ا

�قوم ع�� فكرة ما تحصل االجتماعية الطوعية وال�ي من خاللها يتفاعل املواطنون بحر�ة ومساواة للصا�ح العام. و 

 �� االقتصادية  األ�شطة  تنظيم  عليھ  يقوم  الذي  لالندماج  األسا�ىي  الش�ل  يمثل  وال�ي  املقابل.  هو  وما  عليھ 

هو الش�ل الذي يحدد املعاي�� واألداءات ال�ي من خاللها   Redistributionا�حضارات السابقة. بينما إعادة التوزيع  

اال��جام العمومية  السلطات  أما    تدعم  االجتماعية.  التفاوتات  من  ا�حد  ع��  و�عمل  التبادل االجتما�� 

L’échange   أن ذلك  من  وأك��  والثقافية،  والدينية  والسياسية  االقتصادية  االعتبارات  من  مجموعة  ع��  يقوم 

 للفرد مسؤولية تجاه ا�جتمع بقدر ما يأخذ منھ.

تنالھ وما  تمنحھ  ما  منطق   �� باملثل  املعاملة  تدخل  ت�امل   كما  عالقات  تواجد  يتطلب  كما  تدفعھ.  أو  ترده  وما 

  �� موجود  هو  كما  ر�حية  واعتبارات  مادية  حاجات  إشباع  أساس  ع��  ليس  وهذا  األطراف،  ب�ن  دائم�ن  وتفاعل 

 ا�جتمعات العصر�ة و�نما بمثابة إجابة مالئمة وليس مساواة باملنطق الر�ا�ىي. 

 
10 Alain Caillé, Jean-Louis Laville, Actualité de Karl Polanyi,Revue du MAUSS2007/1 n° 29 | pages 103-105, en linge sur : https://www.cairn.info/revue-du 

MAUSS -2007-1-page-80-HTM, consulter 01/11/2018 

https://www.cairn.info/revue-du
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االجتما�� والتضام�ي ع�� خلق دينامكية اقتصادية جديدة ب�ن الدولة ومن منطلق التبادل باملثل �عمل االقتصاد  

واملؤسسسات ا�خاصة واملؤسسات االجتماعية، هذه األخ��ة  ال�ي يتم�� �شاطها با�جماعية. كذلك يحفز ويساعد 

ادة التوزيع التبادل باملثل املؤسسات االجتماعية ع�� تحقيق أهدافها، وت�ون أك�� فعالية باستخدامها التبادل و�ع 

 �� السوق �أدوات مساعدة. 

 11ثالث أش�ال أساسية:  Gradin Lavetو يأخذ التبادل باملثل حسب الباحث 

 :ا�جائر باملثل  �شاط   التبادل  أو  خدمة  تقدم  املبدعة  األطراف  من  مجموعة  �عاون  مع  يتما�ىى  والذي 

تخاذ القرار أو �� األ�شطة أو �� لصا�ح مجموعات أخرى (�س�ى باملستفيدين). هذه األخ��ة ال �ساهم �� ا

أو مؤسسات ا�خدمات املساعدة ع��   ا�خدمة، مثل املؤسسات املشرفة ع�� االندماج االجتما�� واملع�ي 

 مستوى مقرات السكن. 

 :للند الند  باملثل ع�� أساس  الذا�ي �جموعة متجا�سة من األطراف    التبادل  التنظيم  تقوم ع�� أساس 

ناءا ع�� املساواة �� العالقات. واملثال ع�� ذلك مبادرات العمال الشر�اء الذين يقومون بإشباع حاجا��م ب

 يمل�ون موارد خاصة �ستخدم �� تبادل السلع وا�خدمات. 

 :يتش�ل من مجموعات من األطراف تحتوي ع�� (املس��لك�ن واملستعمل�ن    التبادل باملثل املتعدد األطراف

بآرا��م واق��احا��م واألجراء واملتطوع�ن)، يقومون بمبادرا  ت ع�� أساس عالقات متماثلة. كما �ساهمون 

�� بناء اس��اتيجيات رسم عالقات �عاون ب�ن املنظمات. كذلك �عت�� الش�ل الذي يحظى بالقبول لقدرتھ  

املنظمات  لفائدة  البشر�ة  املوارد  تجميع  ع��  والقدرة  املتباينة  ا�جموعات  ب�ن  املبادرات  إصالح  ع�� 

 . االجتماعية

 تحليل األ�عاد التنظيمية للمؤسسة االجتماعية: .4

متغ��ا��ا،   مختلف  قياس  إم�انية  قياس  مدى   �� يتمثل  املنظمة  مستوى  ع��  اإلدار�ة  العملية  جوهر  أن  باعتبار 

يتج�� لنا بوضوح املغزى من دراسة إم�انية قياس املتغ�� التنظي�ي للمؤسسة االجتماعية ومدى ا�حكم عليھ ��  

املساهمة �� فعالية العملية اإلدار�ة وتحقيق سلة من األهداف املتعددة واملتناقضة، نظرا لتعدد األطراف املرتبطة 

من   عليھ  هو  الذي  الش�ل  يأخذ  أن  التنظي�ي  الهي�ل  من  تجعل  ال�ي  التنظيمية  األ�عاد  بتحليل  نقوم  وعليھ  ��ا. 

ظيمية وطر�قة التفاعل ب�ن م�وناتھ. تلك املتغ��ات �عّ��  تقسيم للمهام وآليات تنسيق واتصال ب�ن الوحدات التن

 12عل��ا باأل�عاد األساسية ال�ي �عتمد علها �� تصميم هي�ل تنظي�ي للمؤسسة. 

 . املكون اإلداري ونطاق اإلشراف: 1.   4

ل إطارات تتمثل �� مجموع األفراد العامل�ن املنتسب�ن للمؤسسة ب��كيب��م املهنية حسب التسلسل الهرمي، �� ش�

املرؤوس�ن  عدد  ش�ل   �� املؤسسة،  داخل  اإلشرافية  القدرات  أساس  ع��  وتوزيعهم  تنفيذ.  وأوان  تحكم  وأعوان 

الذي يمكن للرئيس أن �شرف عل��م. وهذا ما يحقق التنسيق وتقسيم جيد للعمل وممارسة أفضل للسلطة. لكن  

 
11Gilda Castro De La Cruz, op.cit., p14. 

 .153، ص 2015سوي�ىي عبد الوهاب، نظر�ات التنظيم و تصميم املنظمات، دار النجاح للنشر و التوزيع، ا�جزائر، الطبعة الثانية،  12



 المتغیر التنظیمي للمؤسسة في ظل االقتصاد التعاوني و التضامني: 
 المتحررة مفھوم المؤسسة 

 

 

 
2021 يولیوز 17   11 الصفحة     

جسيد هذا املبدأ من منطلق أن التضامن وروح  ما يمكن مالحظتھ ع�� مستوى املؤسسة االجتماعية، هو صعو�ة ت 

املسؤولية يجعالن من تواجد نطاق محدد وممارسة دقيقة للسلطة صعب، و�تحول هي�ل املؤسسة االجتماعية 

 أقرب منھ �جماعة األصدقاء.

 . املركز�ة و الالمركز�ة:2.   4

التنظي�ي الهرم  قمة   �� السلطة  تركز  ملدى  املركز�ة  تتسم   13�ش��  املؤسسة  �شاطات  حالة   �� مجدية  وت�ون 

بالروتينية. لكن �� حالة تنوع �شاطات املنظمة وارتفاع مستوى الضغط الذي تمارسھ البيئة ا�خارجية، فاملؤسسة  

بالالمركز�ة، أو يصط�ح عليھ بتفو�ض  التنظيمية وهذا ما �عرف  بحاجة لتوزيع سلطا��ا ع�� مختلف املستو�ات 

ا وهذا  لكنھ  السلطات.  االجتماعية.  املؤسسات  داخل  التضامن  وروح  الديمقراطية  واملمارسات  ين�جم  ملبدأ 

يصطدم بكفاءات ومهارات من تخول لهم هذه الصالحيات و متطلبات التوظيف �� حد ذا��ا من خالل توصيف  

 الوظيفة. 

 . التعقيد والنمطية والرسمية:  3.   4

سية تتمثل �� التعقيد فتقسيم العمل واملستو�ات التنظيمية و�عدد  عند ولوجنا عالم املنظمات نواجھ ظاهرة أسا

الدليل  يمثل  والتعقيد  أخرى.  إ��  مؤسسة  من  تتفاوت  التعقيد  ع��  دالة  شواهد   
ّ
إال  �� ما  التنظيمية  الوحدات 

ويش�ل السبيل ال�حيح لفهم عمل املنظمات وهو ما ينطبق �ش�ل دقيق ��    14لوجود اختالفات داخل املؤسسة 

 لم املؤسسات االجتماعية.عا

و�ظهر التعقيد ع�� مستوى أفقي ع�� أنھ مرادف لتقسيم العمل والتخصص و�ظهر ع�� مستوى عمودي مرادف  

لهرمية السلطة و�عدد املستو�ات التنظيمية (املركز�ة والالمركز�ة) وحدود نطاق اإلشراف. كما يظهر التعقيد من  

نتشار وحدات وفروع املنظمة ع�� رقعة جغرافية واسعة. واملالحظ أن خالل التشتت ا�جغرا�� والذي �ع�ي مدى ا

هذا البعد يتالءم واملؤسسة االجتماعية �ش�ل كب�� نظرا لطبيعة مهامها ومساحة تدخلها �� فضاءات أوسع تر�ط  

 ب�ن االقتصاد واالجتماع والسياسة والبيئة. 

املؤس  لعمل  هاما  قيدا  �ش�ل  والرسمية  فالنمطية  العكس  االعتماد �ش�ل ع��  �ع�ي  فالنمطية  االجتماعية.  سات 

وعليھ  املنظمة.  بتشغيل  ا�خاصة  اإلجراءات  �ل  تدو�ن   �� تتمثل  الرسمية  بينما  واإلجراءات،  القواعد  ع��  كب�� 

أك�� من   الرس�ي  الش�ل غ��  تن�� نحو  البعيدين ع�� مستوى املؤسسة االجتماعية �و��ا  يصعب تجسيد هذين 

تفاعال��  �� اإلبداع  الرس�ي  ع��  و�ضيق  ا�خالقة  املمارسة  �عيق  والنمطية  الرسمية  من  �ل  بوجود  كذلك  ا. 

االجتما��، و�ضفي ع�� املؤسسة االجتماعية السكينة والهدوء والطا�ع الروتي�ي ملا تقوم بھ من أ�شطة. وهذا ال 

ين�جم   ال  كذلك  االجتماعية.  املؤسسة  إل��ا  و�س��  ��ا  جاءت  ال�ي  واألهداف  تجاه  يتطابق  املسؤولية  روح  مع 

والهيئات  ا�خاصة  واملؤسسات  االجتماعية  املؤسسة  ب�ن  جديدة  ديناميكية  �عطي  الذي  باملثل  والتبادل  ا�جتمع 

 العمومية. 

 
 .162سوي�ىي عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ، ص  13
 .153مرجع سبق ذكره، ص  14
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 املؤسسة املتحررة كنموذج ملؤسسات االقتصاد االجتما�� والتضام�ي:  .5

ثقافة االستقاللية وروح املبادرة، و�عتمد   تدخل املؤسسة املتحررة ضمن موجة من التطبيقات اإلدار�ة ال�ي تتب�ى

املشاركة والتعاون �ش�ل أك��. كما �شارك املؤسسة املتحررة �� ظاهرة شاملة �عمل ع�� تحقيق األداء االقتصادي 

 بال��اوج مع اإلبداع االجتما��.

نطلق ماذا يمكن أن  كذلك �ش�ل ا�حوكمة الديمقراطية عنصرا أساسيا لهو�ة املؤسسات االجتماعية. ومن هذا امل

�ستلهم االقتصاد االجتما�� والتضام�ي من حركة تحرر املؤسسات لتحقيق أهدافھ؟ و ماذا يمكن أن �ستنبط من  

نماذج املؤسسات املتحررة من ممارسات إدار�ة تخدم االقتصاد االجتما��؟ وهل يمنح نموذج املؤسسة املتحررة  

 حف��، عدم االل��ام و املعاناة �� القيام �� املهام املنوطة بالعامل. إجابة حول حقيقة ضياع مع�ى العمل، غياب الت

 . املؤسسة املتحررة كموجھ ل�حوكمة املوسعة حول ا�خدمة اإلدار�ة:  1. 5

فيھ  وتبنت  توسعھ.  أوج   �� الصنا��  القطاع  فيھ  �ان  حيث  مركزي،  إداري  نموذج  من  التحول  عملية  �عت�� 

بدر  يتم��  تنظي�ي  نظام  االس��الك  املؤسسات  �حاجات  �ستجيب  منضبطة.  عاملة  و�د  النمطية،  من  عالية  جة 

 الواسع و نمو م��ايد القتصاد ا�خدمات، و�أسلوب إداري ذو توجھ نحو الز�ون. 

هذا التحول ارتبط ب��وغ قطاع ثالث أدى إ�� إحداث تحوالت عميقة �� املداخل السابقة. حيث أصبح مجال حر�ة  

مر  واستحداث  أك��،  قواعد الفرد  من  موجود  هو  ما  واح��ام  القياس،  بمؤشرات  يتعلق  ما   �� جديدة  جعيات 

انضباطية و��شاء قواعد خاصة بھ. باإلضافة إ�� ذلك �غ��ت تركيبة االهتمامات االجتماعية تجاه العمل، وتحول  

ز�ادة حجم االستقاللية مع مسؤولية كب��ة ومجال �ع�ي  ا�خاصة. هذا  إ�� مقاول ألموره  اختيارات واسع   اإل�سان 

 وحر�ة أك�� (تطور الفردانية �� ا�حياة �ش�ل كب��).

و ما تجدر اإلشارة إليھ �� هذه الوضعية هو التعارض ب�ن ما هو موجود من هيا�ل تنظيمية قائمة ع�� التسلسل  

د هذا الن
ّ
موذج مجموعة الهرمي ونموذج سلطة جائر، وغياب مع�ى للمهام املطلو�ة والشعور باملراقبة املستمرة. ول

التطور فيھ. كذلك  التحكم فيھ، واضمحالل فرص  العمل، و�التا�� عدم   �� �� ش�ل معاناة  من الضغوط ظهرت 

الكث��   �لها سببت  وال�ي  اإلشرافية  والطاقات  املؤهالت  وحجم  واإلبداعية  االقتصادية  القدرات   �� بارتفاع  تم��ت 

 من الضغوط �� ا�حياة العملية. 

ن لنموذج املؤسسة املتحررة أن ي�ون اإلجابة عن اإلش�الية ال�ي ترتبط بالتحكم �� حيثيات و�� هذا السياق يمك

للتعاون  ا�حاجة  ذلك  إ��  و�اإلضافة  اإلبداعية.  والكشف عن طاقا��ا  والرفع من مؤهال��ا  تطورها  وكيفية  العمل 

للعمال والعقلية  ا�جسدية  ال�حة  ضمان  وكذلك  العمل.  ضغوط  مواجهة   �� مستوى والتبادل  ع��  وكذلك   .

فرق   مستوى  ع��  للنتائج  النظرة   �� معت��ة  �غ��ات  إ��  أدت  العمال،  من  املنتظرة  االهتمامات  تطورت  املؤسسات 

 العمل ولكن أيضا ع�� مستوى الوظائف اإلدار�ة. 
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االجتماعية �شهد �سارع للتار�خ ساهم �� تال�� األف�ار وا�حاجات    Claude Casalegno-Jean15و حسب الباحث  

 وال�ي أجازت ملفهوم املؤسسة املتحررة بالوجود. 

 . �شأة نمط قيادي جديد قائم ع�� اإلبداع والرشاقة والتطوع: 2. 5

املرتبط  والتسارع  الثابتة  التحوالت  سماتھ  عالم   �� املنظمات  ا�غمست  العاملية،  املنافسة  تحديات  ظل   ��

د خاصة العنصر البشري، املعلومة، الكفاءات. األمر الذي يتطلب م��ا بالتطورات �� ا�جال الرق�ي، والنظرة للموار 

 القدرة ع�� التكيف و�يجاد حلول مرنة و�� نفس الوقت سريعة ومبدعة. 

ا�عكست هذه املتطلبات ع�� مستوى التوظيف وا�حافظة ع�� مناصب العمل �� املؤسسات، مما �ستوجب م��ا 

و� وحركية،  رشاقة  وأك��  مرنة  ت�ون  �شاركية، أن  أك��  إدارة  ع��  هذا  و�قوم  منتسب��ا.  من  ال��ام  أك��  شك  دون 

 ودون �سيان الوسط الف��يائي داخل املؤسسات الذي �سمح بمواجهة هذه التحديات. 

كذاك �� نفس السياق هناك تحول ع�� مستوى صورة املس��، فاملشرف أو املدير ال �س�� أو يقرر �ش�ل انفرادي 

ب وليس  و (أوتوقراطي)  املش��ك  التسي��  مبدأ  ع��  قائمة  العملية  ألن  إبداعا��م،  أو  العمل  فرق  عن  مسؤول 

الوظائف  مختلف   �� اإلدارة  من  املتوسط  املستوى  ذو�ان  إ��  يؤدي  الذي  األمر  التشاركية،  ا�جماعية  القرارات 

الصلب التنظيمية  الهيا�ل  يحول  الذي  األمر  ا�جماعية.  الصبغة  ذو  النشاط  لطبيعة  تنظيمية نتيجة  هيا�ل  إ��  ة 

 رشيقة. 

ال��ام  يتحقق  أن  يمكن  القائد واملشروع، فال  بنوعية  ترتبط  املؤسسات  النوع من  نجاح هذا  و كذلك من شروط 

للقيمة املضافة  إ�� املنبع ا�حقيقي  القائد  العمال دون وجود قيادة �ارزماتية ونظرة متم��ة و�ارعة. وعليھ يتحول 

الوظي وتتج��  املؤسسة.  داخل داخل  فرد  و�ل  الفر�ق  أمام  مسؤول  فرد  �ل  أن  منطلق  من  للقائد  الرقابية  فة 

�ع�ي  هذا  ا�خوف.  وليس  الثقة  �ستلهم  أن  إال  املس��  أو  املشرف  ع��  وما  لزميلھ.  املراقبة  سلطة  لھ  ا�جموعة 

رغبة ل�حصول ع��  التحول من نموذج إداري قائم ع�� التحف�� (يمنح الرغبة) إ�� نموذج قائم ع�� اإللهام (منح ال

إ�� نموذج قائم ع�� تحمل املسؤولية (رقابة ذاتية   الرغبة). كذلك من نموذج مراقبة �عتمد ع�� معاي�� خارجية، 

داخل   (من  باطنية  قياسھ  ومؤشرات  األداء  ف��ا  ي�ون  درجة  إ��  املؤسسة  وصول  �ع�ي  هذا  داخلية).  معاي��ها 

 املؤسسة) والسلطة ت�ون فيھ مست��ة (خفية).

 إعادة صياغة ورسم الفضاء ا�خاص بالعمل (إعادة هي�لة):  3.  5

إن املهتم�ن باملؤسسة املتحررة �عملون ع�� إعادة ��يئة أماكن وفضاءات العمل واالجتماعات، إضافة إ�� إم�انية 

يجابيا ع�� �غي�� ش�لها التنظي�ي وحوكم��ا. حيث تظهر التغ��ات ال�ي تمس البناء التنظي�ي ع�� أ��ا فعل ينعكس إ

مستوى األداء. فإ�شاء فضاء مفتوح و مرن وتتوفر فيھ الشروط ا�حياتية للعمال، يجعل م��م متعاون�ن بطر�قة 

متفتحة ومرنة واجتماعية. فاالهتمام بمناخ العمل يحفز فعالية املتعاون�ن، وتؤدي حركية العمال إ�� التفك�� ��  

 د عليھ. استغالل الفضاءات ع�� أساس االستعمال وال��د

 
15Valérie VANDERSMISSEN, L’ENTREPRISE LIBÉRÉE Un nouveau modèle de management pour l’économie sociale, Economie solidaire,  Note 

d’analyse, déc. 2015, p 5.  
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مواردها   بإدارة  املرتبطة  املؤسسة  اس��اتيجية  بناء   �� أساسية  نقطة  العمل  فضاءات  تصميم  عملية  �عت��  كما 

البشر�ة. و�إعادة ��يئة هذه الفضاءات يتمكن املس�� أو القائد من تحو�لها من فضاءات رسمية إ�� فضاءات غ��  

إل إ��  يؤدي  �ش�ل  ا�حياتية  األطر  مختلف  مزج  إ��  و�ميل  دون رسمية  بالفضاء  املرتبطة  العالمات  أو  ا�حدود  غاء 

املس خاصة بوقت العمل، هذا التحول من شأنھ �عو�م نطاق الفضاءات �أوقات الراحة وال��فيھ والعمل بطر�قة 

واستغاللها ��    بمناقب األلعابتر�كها وال�ي من املمكن أن تنعكس ع�� مستو�ات األداء املنتظرة. �� ظل ما �عرف  

ظروف املؤسسة    تحس�ن  حياة   �� باملعاون�ن  للزج  أفاق  تقدم  �و��ا  املس��ين  قبل  من  واستخدامها  العمل 

Ludification16 ) أو ما �عرف بـGamification  .( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Idem, p7. 
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 ا�خالصة:

ك��ة   • أن  تنظيمية  زاو�ة  من  والتضام�ي  التعاو�ي  االقتصاد  عرض  من  استنتاجھ  يمكن  ما  سبق  مما 

) األ�ش Profilsاملالمح  تم��  ال�ي  وهذا  )  بھ.  خاص  نموذج  وجود  الصعب  من  يجعل  التضامنية،  طة 

عكس ما تبحث عنھ النظر�ات من تجر�د وتبسيط. ونتيجة لتنوع أش�ال املقاوالت ا�جماعية وأش�ال 

والتعاضد  التعاون  درجات  ب�ن  االقتصادي،  والنشاط  واالقتصادية  االجتماعية  املمارسات  ضبط 

ب�ن متطلب االقتصادية،  ب�ن أش�ال والديمقراطية  األفراد،  بمستعمل��ا ووظائف  ا�خاصة  التنمية  ات 

التحوالت    �� �ساهم  وأعوان  كمواضيع  االجتما��  االقتصاد  منظمات  تظهر  ا�ختلفة.  التحكيم 

وأدوات –االجتماعية صورة  رسم  من  ن 
ّ

تمك ��ائي،  �ش�ل  االستقرار  �عرف  لم  وكعملية  االقتصادية، 

 تحليل ��ائية. 

ظ •  �� املؤسسة  ال  �شاطات  أ��ا   
ّ
إال االقتصادية  طبيع��ا  من  بالرغم  والتعاو�ي  االجتما��  االقتصاد  ل 

 يمكن عزلها عن �عدها املؤسسا�ي والذي يمنحها األش�ال القانونية املتعارف عل��ا. 

ت��ز  • ال�ي  و   ( داخلية  ( قواعد  ��ا  ا�خاصة  التسي��  الرس�ي بحكم قواعد  غ��  الطا�ع  املؤسسة  تأخذ 

 ذا�ي ال�ي تملكها. طاقات التسي�� ال

�ش�ل املؤسسة فضاء ثال�ي األ�عاد (اقتصادي، اجتما��، سيا�ىي) أي أن ا�حدود والعالقات هالمية،   •

أي أ��ا غ�� وا�حة بدقة. وال�ي تطرح إش�االت تنظيمية كث��ة ع�� مستوى التنسيق واتخاذ القرارات 

 وعملية االتصال.

التنظيمية �ش�ل يتوافق وظروف �شاطها وخصائص �عمل املؤسسة االجتماعية ع�� توظيف األ�عاد   •

م�ونا��ا البشر�ة كمهارات وكفاءات، ومواردها املالية املتاحة وطبيعة القيود ال�ي �عمل �� إطارها. �ل 

ت�اليف   تدنية  و  الطاقات  هدر  من  يقلل  الذي  التنظيمية  الفعالية  من  مستوى  بتحقيق  �سمح  هذا 

 الت�اليف الضمنية.اإلختالالت التنظيمية أو ما �عرف ب
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