أصحاب المصالح ورسالة منظمة األعمال
أ.قاسمي السعيد أحمد

أستاذ المحاسبات و رئيس قسم العموم التجارية
جامعة محمد بوضياف الجزائر

ممخص

الدراسة التي سوف نقوم بإجرائيا ىي بعنوان "أصحاب المصالح ورسالة منظمة االعمال – دراسة
حالة  ":تعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالجزائر" .-ومن خالليا نحدد أصحاب المصالح في ىاتو
التعاونيات القائمة عمى جمع وتوزيع وتكييف وتخزين وانتاج وتسويق الحبوب ،وتركز بشكل أكثر عمى
رسالتيا وتطمعاتيا المستقبمية لتحقيق النجاح في ظل المنافسة الحرة التي يفرضيا اقتصاد السوق.
حيث سنعرض الموضوع من ثالث مداخل  :اإلدارة االستراتيجية ،التخطيط االستراتيجي،
االستراتيجية .وسوف نقدم نتائج دراسة ميدانية لتعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالجزائر ،أين سنحاول
قياس النتائج المحققة في ىذه التعاونيات بالرغم من امتناع مسؤولييا اعطائنا البيانات الالزمة.
We will study commissioned is entitled "mission of
stakeholders and the business - a case study:" Grain
and vegetable cooperatives dry Algeria "-. It is a
set
of
stakeholders
in
these
circumstances
cooperatives
based
on
the
collection
and
dissemination, adaptation and storage, production and
marketing of grain, and focus more on its mission and
aspirations
future
to
achieve
success
in
the
competition posed by the free market economy.
Where we will be the subject of three entrances: the
strategic management, strategic planning, strategy.
We will provide the results of a field of grain and
vegetable cooperatives dry Algeria, where we will try
to measure the results achieved in spite of such
cooperatives, with officials giving us the necessary
data.
-1تمهيد :
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الدراسة التي سوف نقوم بإجرائيا ىي بعنوان "أصحاب المصالح ورسالة منظمة االعمال – دراسة
حالة  ":تعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالجزائر" .-ومن خالليا نحدد أصحاب المصالح في ىاتو
التعاونيات القائمة عمى جمع وتوزيع وتكييف وتخزين وانتاج وتسويق الحبوب ،وتركز بشكل أكثر عمى
رسالتيا وتطمعاتيا المستقبمية لتحقيق النجاح في ظل المنافسة الحرة التي يفرضيا اقتصاد السوق.
حيث سنعرض الموضوع من ثالث مداخل  :اإلدارة االستراتيجية ،التخطيط االستراتيجي،
االستراتيجية .وسوف نقدم نتائج دراسة ميدانية لتعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالجزائر ،أين سنحاول
قياس النتائج المحققة في ىذه التعاونيات بالرغم من امتناع مسؤولييا اعطائنا البيانات الالزمة.
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اإلشكالية :
تعتبر منظمات االعمال بمختمف أشكاليا وأحجاميا ،وميما كانت المداخل المستعممة في
دراستيا ،كمجموعة من األفراد منظمين في شكل قانوني وضمن شروط واقعية معينة بغرض القيام بميام
محددة ،تيدف في مجموعيا إلى تحقيق غايات وأىداف ،وكانت االستراتيجية بالمفيوم الحديث تعني "فن
إدارة التغيير" وكذلك "إخضاع وتشكيل البيئات" وىي أيضا "فن تشكيل الميزات التنافسية" وىي "أداة أو
وسيمة لتنفيذ مشروع منظمة االعمال" وعمى تعدد تعاريفيا فإنو لتطبيق أي استراتيجية كانت البد من القيام
بتشخيص شامل لمنطمة االعمال داخميا وخارجيا بغرض تحقيق النجاح ليا وادراج االحتمال الثاني الذي
يقودىا إلى الفشل ،في ىذه الحالة يجب إدراك الخطأ الذي وقعت فيو إدارة ىذه المنظمات.
بالتأكيد جل الخيارات االستراتيجية ىي السبب وراء ىذه النتائج المتناقضة ،واالستراتيجية التي
تتبناىا منظمة االعمال ليا تأثير كبير ورئيسي عمى أدائيا مقارنة بمنافسييا ،ألنيا تحتوي عمى مجموعة
من الق اررات والتصرفات التي يضطمع بيا المديرون بغرض تحقيق األداء المتفوق ،إذ أن ىذه األخيرة
تراعي عند رسم سياستيا واستراتيجياتيا الجزئية أو الشاممة  :البيئة الداخمية والخارجية التي ترسي عمييا
مشاريعيا ،وتمارس فييا نشاطيا.
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ىذه البيئة بمختمف شقييا توجد بيا عدة أطراف يتعين عمى منظمة االعمال مراعاة مطالبيا
وادعاءاتيا عند رسم استراتيجياتيا.
ىذا التخطيط االستراتيجي المحكم أوجب عمينا التركيز عمى أىم مراحل التخطيط االستراتيجي
المقسم إلى خمس خطوات رئيسية ىي :
 اختيار رسالة منظمة االعمال واألىداف الرئيسية ليا. تحميل البيئة التنافسية الخارجية لمنظمة االعمال لتحديد الفرص المتاحة. تحميل البيئة التشغيمية الداخمية لمنظمة االعمال لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف بيا. اختيار االستراتيجيات التي تقوم عمييا نقاط قوة منظمة االعمال ومعالجة جوانبالضعف من أجل اغتنام الفرص ومواجية التيديدات.
 تنفيذ االستراتيجية.عمى ضوء ما سبق عرضو في ىذه المقدمة تتجمى معالم إشكالية البحث والتي يمكن بمورتيا في
التساؤل الجوىري التالي  :من هم أصحاب المصالح برؤى منظمة األعمال الخاصة؟ وكيف تؤثر رسالة
منظمة االعمال عمى أصحاب المصالح بتعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالجزائر؟
وينطوي ىذا التساؤل عمى عدة تساؤالت فرعية ىي :
 ما مفيوم أصحاب المصالح؟ ماذا تعني رسالة منظمة االعمال وما ىي أىدافيا؟ كيف يتم رسم معالم رسالة منظمة االعمال في ضوء األىداف المسطرة؟ كيف تؤثر رسالة منظمة االعمال عمى سموكات أصحاب المصالح الداخمية والخارجية؟-2

أهمية الدراسة :
تتجمى أىمية دراستنا لمموضوع فيما يمي :
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 من بين ميام رسالة منظمة االعمال تحقيق التفوق وبالتالي دفع عجمة التنمية االقتصادية لألمم.فحتما ىي تكتسي أىمية بالغة بالنظر إلى ىدفيا االستراتيجي وأصحاب المصالح ومن ثم ىو
موضوع جدير بالبحث.
 توفر ىذه الدراسة لكل من الدارس والممارس وصانع القرار عمى حد السواء مصد ار لممعمومات اليتضمن المفاىيم العممية فحسب ،وانما يمتد إلى ما يمكن أن تنطوي عميو ىذه المفاىيم من
مضامين الستراتيجية تطبيقية.
 لفت االنتباه إلى مطالب أصحاب المصالح ومضمون رسالة منظمة االعمال عمى حد سواء.-3

أسباب اختيار الموضوع :
 أصبح القرار االستراتيجي اآلخذ بعين االعتبار أصحاب المصالح ىو األداة الصحيحة لبقاءالشركات واستقرارىا ونموىا ،وتحقيق فعالية األداء عمى المدى الزمني طويل وقصير األجل عمى
حد السواء ،حيث تؤكد غالبية منظمات االعمال المعاصرة التي حققت التفوق أىمية التخطيط
االستراتيجي المسبق ودراسة تأثير أصحاب المصالح في تحديد رؤى منظمة االعمال لتحديد ميام
العمل لموصول إلى أسمى درجات التفوق.
 قمة البحوث والدراسات التي تعنى بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية في ىذا المجال نظ ارلحداثة التخطيط االستراتيجي في ىذه األخيرة.
 إضافة إلى الميول الشديد في إطار التخصص بصفة عامة وتوسيع الحاصل العمميبصفة خاصة.
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أهداف البحث :
من خالل األىمية التي تكتسييا ،تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤالت الواردة بصفة
أساسية في اإلشكالية ،باإلضافة إلى :
4

 محاولة الوقوف عمى أصحاب المصالح الداخميون و الخارجيون. محاولة إبراز األىمية الخاصة التي يكتسييا موضوع أصحاب المصالح ورسالة منظمة االعمالالسيما في ظل المعطيات الراىنة.
 محاولة إبراز تأثير أصحاب المصالح عمى رسالة منظمة االعمال التي تحدد مصيرىا. محاولة إظيار مدى اعتماد منظمة االعمال عمى التخطيط االستراتيجي وذلك من خالل بمورةاألىداف والعمل من أجميا.
 استخالص أىم الحمول والنتائج التي ترفع من قدرات منظمة االعمال التنافسية وتحقيق النجاح. المساىمة بكل تواضع في إثراء المكتبة الجامعية الجزائرية والعربية بمحتويات ىذاالعمل في إطار عممي وعمل متكامل.
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تحديد المفاهيم :
 أصحاب المصالح  :ىم أفراد أو جماعات ليم مصالح أو نصيب لدى منظمة االعمال يعطييمالحق في السؤال عن طبيعة وكيفية أدائيا.
 رسالة منظمة االعمال  :ىي إعالن رسمي بما تحاول منظمة االعمال تحقيقو عمى المدى المتوسطوالمدى الطويل.
 االستراتيجية  :ىي خطة التحرك المرحمي والتي تأخذ بعين االعتبار متغيرات البيئة الداخميةوالخارجية.
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األصول النظرية :
أما األصول النظرية لمبحث فتتمثل في الدراسات االستراتيجية ودراسات عمم التخطيط
االستراتيجي المتعمق بنتائج منظمة االعمال.
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الفرضيات :
5

 إن نجاح أية شركة يرتكز بدرجة كبيرة عمى معرفة أصحاب المصالح الداخميون والخارجيون. إن تأثير أصحاب المصالح ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر عمى رسالة منظمة االعمال. إن التحكم في رسالة منظمة االعمال يتطمب صياغة مزيج من المصالح يخدم منظمة االعمالواألطراف المؤثرة فييا.
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المنهجية :
من أجل معالجة حيثيات الموضوع اعتمد بحثنا عمى:
 المنيجين الوصفي الذي يعتبر طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من أجلالوصول إلى أىداف محددة إزاء مشكمة ما والتحميمي الذي يضفي عمى عمل الباحث الصفة العممية .
 المسح المكتبي  :من أجل تكوين القاعدة الفكرية أو النظرية لموضوع البحث اعتمدنا عمى عدةمراجع (بالمغة العربية والمغة األجنبية  ،إضافة إلى استخدام مواقع حديثة ومتنوعة في األنترنات.
تمهيد :
ىنا اااك مجموعا ااة ما اان األف ا اراد والجماعا ااات تتا ااأثر بالطريقا ااة التا ااي تتصا اارف بيا ااا منظما ااة األعما ااال
ومسيروىا ،وعمى ىذه األخيرة أن تراعي مصالح ىؤالء وتطمعاتيم إذا أرادت االستم اررية والتطور والبقاء.
ىذه الشرائح منيا الداخمية كالموظفين والمساىمين ،ومنيا الخارجية كالعمالء والموردين.
المبحث االول  :مدخل نظري ألصحاب المصالح.
يا اؤثر أص ااحاب المص ااالح ب اادرجات متفاوت ااة عم ااى عم اال وأداء منظم ااة األعم ااال ،ى ااذه األخيا ارة ال
تستطيع تعظيم مصالح كل األطراف في وقت واحد ،ألن تعظيم مصمحة مجموعة من المجموعات المؤثرة
يؤدي إلى تقميل قدرة منظمة األعمال عمى تحقيق مصالح بعض الجماعات المؤثرة األخرى.
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فمنظمة األعمال ال تستطيع الحفاظ عمى جميع عماليا ،في وقت نقص الطماب عماى منتجاتياا أو
خدماتيا ،بحيث يكون ذلاك عماى حسااب حمماة األسايم ماثال .أو تساتجيب لمطالاب النقاباات برفاع األجاور،
في وقت يطالب فيو الزبائن التنازل عمى المنتجات بأسعار معقولة.
أمااام ىااذا التعااارض بااين أصااحاب المصااالح تمجااأ منظمااة األعمااال إلااى حساام الموقااف ،إذ ت ارعااي
األطراف األكثر أىمية ،سواء الداخمية منيا أو الخارجية.
المطمب األول :تعريف أصحاب المصالح
تعددت التعاريف المتعمقة بأصحاب المصالح ،أو جماعات المصالح ونذكر منيا :
 أصحاب المصالح ىم أفراد أو جماعات ليام مصاالح أو نصايب لادى منظماة األعماال ،يعطاييم الحاقفي السؤال عن طبيعة كيفية أدائيا.

1

 أصحاب المصالح ىم مجموعة األفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتأثر باألفعال التي تتخذىاالمؤسسة.

2

المسيرون ،المساىمون ،والعماالء ،واألجاراء،
 يمكن تصنيف أصحاب المصالح إلى خمس مجموعات،ّ
وأصحاب المصالح اآلخرون.

3
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 جماعات المصالح ىي عبارة عن األفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتاأثر باألفعاال والقا ارراتالتا ا ا ا ا ااي تتخا ا ا ا ا ااذىا المؤسسا ا ا ا ا ااة ،وما ا ا ا ا اان جانا ا ا ا ا ااب خا ا ا ا ا اار يمكا ا ا ا ا اان القا ا ا ا ا ااول با ا ا ا ا ااأن كا ا ا ا ا اال فئا ا ا ا ا ااة ما ا ا ا ا اان
ىذه الجماعات تسعى إلى تحقيق نفع أو مكاسب ما من المنشأة.
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إن أىم ما نستخمصو من التعريفات السابقة أن أصحاب المصاالح أو أصاحاب المصاالح ىام أفاراد
وجماعااتميم نصاايب لاادى منظمااة األعمااال ،وبالتااالي لياام حااق االطااالع والوقااوف عمااى كيفيااة أدائيااا ،ألنياام
يسااعون إلااى تحقيااق مكسااب منيا.توجااد عالقااة جدليااة بااين ى اؤالء األط اراف ومنظمااة األعمااال ،إذ يااؤثرون
ويتأثرون بأفعاليا.
يوجااد شاابو إجماااع حااول ىااذه األطاراف حتااى وان اختمفاات أسااماؤىا كااأن يكااون العمااالء فااي شااكل،
مسااتيمكون فااي شااكل خاار ،أو المقرضااون فااي شااكل مؤسسااات ماليااة أو تمويميااة فااي شااكل خاار ،أو كااأن
يذكر موردين فيسمييم مزودين أو منظمات محمية ومجتمع محمي أو غير ذلك .ما تجدر اإلشاارة إلياو ىاو
أن ىناك من الباحثين من ذكار أصاحاب المصاالح عماى سابيل الحصار ،وىنااك مان تارك مجاال التصانيف
ّ
مفتوحا فتعرض إلى أىميم ،وذكر طرفا سماه با "أخرى.

شكـم ( )1-1أصحاب انمصانح فـي منظمة األعمال
أخزي
انُقبببث

انًىردوٌ

واالححبداث
انًُظًبث

انعًالء

انًحهُت
يُظًت األعًبل

يُشآث
انخًىَم

انجًهىر
انعبو

أعضبء يجهض
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اإلدارة

انًظبهًىٌ
انًىردوٌ

ونعتبر من خالل الشكل ( )1-1بأن  :المديرون ،أعضاء مجمس اإلدارة ،العااممون ،المسااىمون،
أص ااحاب مص ااالح م ااع منظم ااة األعم ااال ،أم ااا منش اامت التموي اال ،العم ااالء ،الم ااوردون ،الحكوم ااة ،النقاب ااات
واالتحادات ،المنظمات المحمية ،والجميور العام فيم أصحاب مصالح خارجيون مع منظمة األعمال.
المطمب الثاني :كيفية الوفاء بمتطمبات أصحاب المصالح والتركيز عمى األولويات.
إن التعرض إلى أصحاب المصالح ،جعمنا نقف عمى وجود أصاحاب مصاالح داخمياون  ،وأخارون
خااارجيون ،وعمااى منظمااة األعمااال معرفااة مصااالح ى اؤالء ،واىتماماااتيم بدقااة .كمااا أنااو ماان جانااب اإلدارة
اإلستراتيجية تدارس حتى االدعاءات المحتممة ليم.
ونشير إلى أن األطراف المذكورة ليا معايير تحادد مان خاللياا مادى فعالياة أداء منظماة األعماال،
األم اار ال ااذي يتطم ااب م اان منظم ااة األعم ااال معرف ااة ى ااذه المع ااايير قص ااد االس ااتجابة لطمب اااتيم ،ب اال لطمب ااات
األطراف األكثر أىمية.
ويحدد الجدول ( )1-1أىم أصحاب المصالح ،ومعاييرىم المختمفة :
جدول رقم ( : )1-1أصحاب المصالح ومعاييرهم المختمفة
حاممي األسيم

ارتفاع قيمة السندات ،األرباح (كم ومتى؟)

النقابات

األجور المقارنة ،استقرار التوظيف (العمالة) ،فرص التقدم.

الحكومات

مساندة برامج الحكومة.
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االلتزام بالقوانين والتنظيمات.
الموردون

المقرضون/الدائنون

العمالء/الموزعون

االتحادات التجارية

المنافسون

المجتمعات المحمية

الجماعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات ذات
المصالح الخاصة

السرعة في الدفع.
استم اررية واتساق الشراء
االلتزام بديون العقد.
االعتمادية
قيمة السعر المدفوع.
توافر السمعة ،أو الخدمة.
المشاركة في برامج االتحاد (الوقت)
المشاركة في برامج االتحاد (النقود)
معدل نمو األسواق.
اقتراح سمع وخدمات (مصادر أفكار جديدة تستخدم).
المساااىمة فااي تطااوير المجتمااع ماان خااالل الض ارائب ،والمشاااركة فااي األعمااال
الخيرية ،توظيف أفراد من المجتمع المحمي.
توظيف أفراد من األقميات.
المساىمة في برامج التطوير اإلقميمي.
المساىمة في تقديم خدمات حرة إلى غير القادرين.

المصددددر  :توم اااس وىم ااين ودافي ااد ىنج اار ،اإلدارة االس ااتراتيجية( ،معي ااد اإلدارة العام ااة ،المممك ااة العربي ااة
السعودية ،)1999 ،ص .139-138
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وسااوف نعاارض فااي ىااذا المبحااث أصااحاب المصااالح وتطمعاااتيم ،أي ماااذا يريااد ىاؤالء ماان منظمااة
األعمال؟ وماذا يقدمون ليا؟
أ -مطالب األطراف الداخمية
إن مطالا ااب األط ا اراف الداخميا ااة تنحصا اار فا ااي مطالا ااب القا ااوى العامما ااة ،الما اادراء ،مجما ااس اإلدارة،
والمساىمين والموظفون اآلخرون.
 -1مطالب القوى العاممة :
ينطااوي تح اات اس اام الق ااوى العامم ااة أو الع اااممون ،فمنظم ااة األعم ااال تق ااوم ع ااادة باس ااتقطاب وج ااذب
خيرات جديدة كي تقدم القاوى العامماة عماال بكفااءة وينتظار مان منظماة األعماال مقابال العمال الاذي قدمتاو
إش ااباع حاجاتي ااا المختمف ااة ،كالحاج ااات الطبيعي ااة م اان مأك اال ومش اارب ومس ااكن ،وأخ اارى ذاتي ااة ك اااحتراميم
وشعورىم بالرضا الوظيفي ،وعالقات عمل جيدة.
فالعمال ينتظرون من منظمة األعمال :
 .1توفير ظروف عمل مالئمة.
 .2تقديم أجر عادل.
 .3توفير الرعاية الصحية واالجتماعية.
 .4عدم اإلخالل بشروط التعاقد.
 .5توفير فرص الترفيو.
فمنظمة األعمال عبارة عن مكان نزاع لتقسيم الثروة بين أصحاب المصاالح ،والقاوى العامماة تأخاذ
أجااورا ،ومكافاامت عاليااة ،إذا كاناات مساااىماتيم ذات أىميااة ف ااي مسااار خمااق الثااروة وبالتااالي تعظاايم قيم ااة
منظمة األعمال ،وفي حالة العكس يكون من السيل استبداليم ،ولن تكون ليم سوى قيمة سوقية أقل.
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مال ااك رأس الم ااال أو المس اااىم ال يمكن ااو أداء األعم ااال التس ااييرية اليومي ااة لمنظم ااة األعم ااال ،لكن ااو
يفوض المديرين ومجمس اإلدارة ليذا الغرض ،الشيء الذي يجعمنا نممس فصال بين وظيفة المالك ووظيفاة
المسير ،ىذا التفويض يؤسس بعقد بينيما يسمى بنظرية التفويض أو نظرية الوكالة.
ّ
فااي كتابااو ثااورة األماام ،أشااار دم سااميث ( )Adam Smithإلااى أن المساايرين (الماادراء ومجمااس
اإلدارة) غير المالكين ىم مسيرين أقل اىتماما من أولئك الذين يممكون ويسيرون شركاتيم بأنفسيم.
إذا كمف المساىمون المسيرين بإدارة شؤون ال يستطيعون القيام بيا يوميا ،ينتظر مانيم المسايرون
مكافمت والتي ىي في الواقع تكاليف عمى عاتق ماالك رأس الماال ويسامى بتكااليف الوكالاة ،أماا إذا تخماى
المساىمون عن مراقبة المسيرين فيناك تكاليف أخرى تسمى التكاليف المتبقية.
فالمسيرون عندما يتخذون ق اررا ،سوف تكاون لاو حتماا نتاائج عماى ثاروة المسااىمين ،لاذلك الباد أن
يقدم لممسيرين مكافمت تسمح بتعظايم منفعاتيم الخاصاة ،فيمجاأ كال مان المسااىمين والمسايرين إلاى إمضااء
عقود تحدد واجبات كل طرف.
ويقيم كل من المدراء ومجمس اإلدارة عمى أساس فعاليتيم الحقيقية ،ويعاقبوا في حالاة ماا إذا كاانوا
ليس عمى مستوى المسؤولية المنوطة ليم.
-2مطالب المساهمين :
إن معااايير المساااىمين فااي تحديااد مطااالبيم ىااي  :معاادل نمااو األس اواق ،االخت ارعااات واالبتكااارات،
المنافسة المشروعة ،والعدالة بدون إىمال المصالح المتبادلة بينيم".
وتتمخص مطالب المساىمين في :
.1

المحافظة عمى أمواليم وتعظيم عائداتيم.

.2

االلتزام بمواعيد صرف وتوزيع األرباح.

.3

المالّك عمما بإستراتيجية منظمة األعمال وتنفيذىا.
إحاطة ُ
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فالمساىمون يمدون منظمة األعمال برأس المال (في صورة أسيم) ،وينتظرون منياا عائادا مناسابا
عمى استثماراتيم.
ب -مطالب األطراف الخارجية
تتمثاال مطالااب األط اراف الخارجيااة فااي مطالااب العمااالء ،المااوردين ،الحكومااة ،منشاامت التموياال،
المساىمون ،النقابات واالتحادات ،والمنظمات المحمية والجميور العام.
-1مطالب العمالء :
إن العمالء ىم المصادر األساساي إليارادات منظماة األعماال ،وبقااء منظماة األعماال واساتم ارريتيا
يتوقف بدرجة كبيرة عماى مادى رضاا العميال ،وعماى مادى التزاماتياا المبرماة معيام (العماالء) حياث تتجساد
مطالبيم في :
 .1تقديم ما يطمبونو من سمع وخدمات في وقتيا وبسعر مناسب.
 .2مراعاة جانب الجودة في السمع المقدمة ليم أو الخدمة.
 .3الرد عمى جميع استفساراتيم.
فمع ااايير العم ااالء اتج اااه منظم ااة األعم ااال ترك ااز عم ااى م اادى تا اوافر الس اامع/الخدمات ،وعم ااى درج ااة
الجودة ،وقيمة السعر المدفوع.
ف ااي حال ااة ع اادم قي ااام المنظم ااة بالوف اااء بااللت ازم ااات الس ااابقة ،يعن ااي تح ااول العم ااالء إل ااى منافس ااين،
ويترتااب عمااى ىااذا التحااول خااروج منظمااة األعمااال ماان السااوق نتيجااة لااتقمص حصااتيا السااوقية ،وبالتااالي
يصعب استرداد العمالء مرة أخرى.
-2مطالب الموردين :
المااوردون لياام مطمااب ىااام وأساسااي لضاامان اسااتم اررية توريااد مااا تحتاجااو منظمااة األعمااال وىااو :
سداد الفواتير في مواعيدىا.
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ف ااالموردون ي اازودون منظم ااة األعم ااال بالما ادخالت ،وف ااي المقاب اال يس ااعون وراء تحقي ااق اإليا ارادات
ضاامان صاافقات مسااتمرة ،واذا أحجاام المااوردون عاان توريااد المااادة الخااام أو اآلالت أو الساامع لمشااركة فااذلك
يعني توقف نشاطيا.
-3مطالب الحكومة :
تقدم الحكومة الى منظماة االعماال مجموعاة القاوانين ،والتشاريعات والتعميماات التاي تحكام الجاناب
العممي ليا ،وتضمن المنافسة الشريفة .،وتتمحور مطالب الحكومة لمشركات بما يمي :
.1

االلتزام بتطبيق القوانين منظمة األعمال لمعمل وعدم الخروج عمييا.

.2

دفع الضرائب والرسوم المسطرة.

فالحكومة تنظر في :
" ماادى االلت ازام بااالقوانين والتعميمااات ومساااندة ب ارامج الحكومااة ،فالحكومااة تماانح ت اراخيص مزاولااة
األعمااال لممنظمااات ،وتماانح ب اراءة االخت اراع لألفكااار الجدياادة مااثال ،وتتوقااع المنظمااة ماان الحكومااة تااوفير
األمن واالستقرار والنظام داخل المجتمع ".
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-4مطالب هيئات التمويل :
منشاامت التموياال محميااة جزئيااا بواسااطة العقااد الااذي ي اربطيم بمنظمااة األعمااال وبالتااالي فيااي أمااام
خيارين :
 قبل إمضاء العقد ىيئات التمويل ال تممك سوى معمومات جزئية غير مؤكدة ،ونسبية المصاداقية اتجااهمنظمة األعمال.
 بعد إمضاء العقد ىيئات التمويل تتحمل األخطار الناجمة عن اتخاذ منظماة األعماال لقا اررات ال تتفاقمع مصالحيم.
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فييئااات التموياال غياار قااادرة عمااى تقاادير الخطاار الااذي يااأتي ماان منظمااة األعمااال المقترضااة بدقااة،
ولعل أىم مطالبيا :
 تسااديد أقساااط القااروض الممنوحااة لمشااركة مااع الفوائااد المترتبااة عنيااا ،والييئااات التمويميااة باادورىا تعماالعمى :
 .1ضمان القروض في مواعيدىا.
 .2تقديم التسييالت االئتمانية والمصرفية لتمويل العمميات الجارية.
-5مطالب المنافسين :
تواجااو منظمااة األعمااال عاادة أوجااو ماان المنافسااة ،منيااا المنافسااة السااعرية ،المنافسااة عمااى الجااودة،
المنافسااة عمااى الخاادمات المقدمااة ،وكاال أن اواع ىااذه المنافسااات تياادف إلااى الحصااول عمااى رضااا العمياال،
وجمب أكبر عدد من العمالء.
إال أن المنافسين ينتظرون من منظمة األعمال :
 .1صيانة حقيم في المنافسة الشريفة.
 .2احترام حقيم في االبتكار.
 .3عدم استعمال األساليب غير المشروعة لإلضرار بالغير.
وبطبيعة الحال يعتبرون منظمة األعمال طرفا منافسا ليا ،فيم يقدمون ليا ما يطمبونو منيا.
-6مطالب النقابات واالتحادات :
النقاب ااات واالتح ااادات يمثما اون العم ااال في اام مط ااالبون بتأدي ااة واج اابيم اتج اااه منظم ااة األعم ااال ،كم ااا
يطالبون ىذه األخيرة بإعطائيم حقوقيم مقابل ما يؤدون من ميام حيث :
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" تنظ اار النقاب ااات والعم ااال إل ااى األج ااور المقارن ااة ،واس ااتقرار الف اارد ف ااي وظيفت ااو ،وف اارص التأىي اال
والترقيااة ،وفااي المقاباال تتوقااع المنظمااة أن يقااوم األفاراد بإعطائيااا أكباار قاادر ماان الجيااد والقاادرات والميااارات
لصالح العمل في المنظمة (قوة شرعية) ".
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-7مطالب المنظمات المحمية والجمهور العام :
تطمااب المنظمااات المحميااة والجميااور العااام منظمااة األعمااال بضاارورة التزاميااا باادفع الض ارائب ماان
أجل تطوير المجتمع ،كما يطالبونيا بضرورة المشاركة فاي األعماال الخيرياة ،وتوظياف أفاراد مان المجتماع
المحمي ،والمساىمة في تقديم خدمات حرة إلى المعوقين ،والمساىمة في برامج التطاوير اإلقميماي ،وتحقياق
التنمية المستدامة.
وىم بدورىم يزودون منظمة األعمال بالموارد البشرية ،والبنية األساسية.
المطمب الثالث  :أولويات االهتمام
وقفنا عمى تطمعات أصحاب المصالح نحو منظمة األعماال ،وكمماا عرفات ىاذه األخيارة مطاالبيم كمماا
تفادت الق اررات التي تعارض مصالحيم.
فقااد تمجااأ منظمااة األعمااال إلااى اتخاااذ قارار بفااتح وحاادة تجاريااة ،أو بناااء مصاانع ،وقااد تختااار موقعااا
يؤثر باإليجااب عماى العالقاات االجتماعياة لبيئاة ماا ،لكان قاد ياؤثر سامبا عماى أربااح حااممي األسايم ،عماى
منظمة األعمال أمام ىذا الموقف أن ترى أي من مصالح تمك الجماعة ليا أولوية؟
ونااود التنبيااو ىنااا إلااى مسااألة القاايم أو األخالقيااات فااي اتخاااذ القا اررات عمااى حساااب مصااالح ى اؤالء
األط اراف ،إذ تااؤذييم نتيجااة أن منش امت األعمااال والشااركات يااديرىا أشااخاص غياار أخالقيااين ،أو يجيمااون
نتائج أفعاليم.
فإنتاج سمع بيا عيوب قد يحقق أرباحا وفيرة لمشركة فاي المادى القرياب ،لكان فاي المادى البعياد قاد
تذىب بسمعة منظمة األعمال ،وفقد عمالئيا وتسبب أض ار ار لممستيمك النيائي.
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في ىذا المجال يمكن إيراد األمثمة التالية لمتوضيح أكثر.
فق ااد اتخ ااذت مؤسس ااة ويمس ااون " "Wilsonلألغذي ااة عن اادما أعمن اات إفالس اايا بي اادف إلغ اااء بع ااض
العاااممين بيااا ،وتخفاايض أجااور العمااال الااذين أبقاات عمااييم ،ولاام ت اراع منظمااة األعمااال أي مصااالح ىااذه
األط اراف ليااا أولوي ااة ،لكاان ف ااي ق ارراتيااا يج ااب أن تتحمااى بااالقيم واألخ ااالق وتعاارف العواق ااب الناجمااة ع اان
اتخاذىا.
اقترح المبناني " "Rayih Naderنموذجا ألصحاب المصالح منذ أكثر من أربعة عقود يوجب فياو
ضاارورة تمثياال أصااحاب المصااالح فااي الجمعيااة العامااة ولكنااو لاام ياادخل حيااز التطبيااق إلااى اآلن ،ألن ذلااك
يعرقل اتخاذ الق اررات الفعالة في مجمس اإلدارة نتيجة تعارض مصالح ىؤالء.
عناادما تتعااارض المصااالح وماان أجاال إعطاااء أولويااة االىتمااام ألكثاار األط اراف مصاامحة ،والسااعي
لموفاااء بمطااالبيم ،عمااى منظمااة األعمااال أن تقااوم بتحمياال خاااص بتااأثير أصااحاب المصااالح باإلجابااة عمااى
األسئمة التالية :
 من ىم أصحاب المصالح؟ ما ىي مصالحيم ،مطالبيم واىتماماتيم؟ ىل لدييم مطالب وادعاءات محتممة اتجاه منظمة األعمال؟ ما ىي األطراف األكثر أىمية؟ ما ىي التحديات اإلستراتيجية الناتجة عن ذلك؟المبحث الثاني  :األسس النظرية لرسالة منظمة األعمال
في ىذاالمبحث سوف نقف أمام ثالث محاور أساسية :
المحور األول نحدد من خاللو الرسالة الخاصة بمنظمة األعمال.
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المحااور الثاااني نتعاارض فيااو إلااى القاايم الفمساافية المعتماادة ماان قباال مجمااس اإلدارة والعواماال المااؤثرة فااي
رسالة منظمة األعمال.
أما المحور الثالث فنقف من خاللو عمى أىداف الرسالة ومعايير الجودة التي تخضع ليا.
فالمنظار الذي ترى منو منظمة األعمال مطالب أصحاب المصالح وادعاءاتيم ىو رسالتيا.
فالرسالة "تصف كيف تعتزم منظمة األعمال إدماج وتجسيد مطالب أصحاب المصالح فاي عممياة
صنع القرار االستراتيجي ،ومن ثام تقميال مخااطر فقادان دعام ىاؤالء األطاراف ،وىكاذا يحادد البياان الخااص
بمنظم ااة األعم ااال التزامي ااا رس ااميا حي ااال أصا احاب المص ااالح ،كم ااا أن ااو يحم اال الرس ااالة الخاص ااة بص ااياغة
استراتيجيتيا مع مراعاة مطالب ىؤالء األطراف".1
ومن المؤكد أن منظمة األعمال في المراحل األولى لوضاع اساتراتيجيتيا تحتااج إلاى التعارض إلاى
قضايا ميمة تتبمور في عدة أسئمة نذكر منيا :
ما ىي رؤيتنا المستقبمية؟
ما ىي االتجاىات الواجب سموكيا؟
ما ىو نشاطنا؟ ونطاق ىذا النشاط؟
ما ىي طبيعة التغيرات التي نواجييا اآلن؟
وىااذه األساائمة تجيااب عنيااا أغمااب رسااائل الشااركات ،وال تسااتطيع أي شااركة أن تصاانع اسااتراتيجيتيا
بكفاءة ما لم تعكس ىذه االستراتيجية رسالتيا ،فتحديد الرسالة ىو جزء ىام أثناء تصميم االستراتيجيات.
المطمب األول  :ماهية رسالة منظمة األعمال
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تعااددت تعاااريف الباااحثين لرسااالة منظمااة األعمااال .سااوف نقتصاار عمااى ثالثااة منيااا فياارى نبياال
محمد مرسي بأن رساالة منظماة األعماال ىاي  " :بمثاباة عباارة أو جمماة تحادد مجاال نشااط وعمال منظماة
األعمال ،ولتحديد مجال النشاط أو العمل يتم اإلجابة عمى ثالثة أسئمة وىي :
أ.

ما ىو مجال النشاط الحالي لمشركة؟

ب .ماذا سوف يكون نشاط منظمة األعمال مستقبال؟
ج .ما يجب أن يكون عميو مجال نشاط المنشأة؟"

7

وي ااذىب عب ااد الحمي ااد عب ااد الفت اااح المغرب ااي إل ااى أن رس ااالة المنظم ااة ى ااي " :الخص ااائص الفري اادة
لممنظمااة والتااي تجعميااا ممي ازة عاان المنظمااات األخاارى ،وماان ثاام فيااي تكشااف عاان الصااورة التااي تحاااول
المنظمة أن تكون عميياا ،وتعكاس المفياوم الاذاتي لممنظماة ،وتادل عماى المناتج األساساي أو األساواق التاي
تخاادميا ،ولااذا يمكننااا اإلجابااة عاان الساؤال الرئيسااي الااذي يواجيااو المسااؤولون "مااا ىااو عممنااا الجااوىري تجاااه
عميمناا ومجتمعناا؟" ويجاب أن تكاون رساالة المنظماة واضاحة بحياث تسايم فاي تحقياق المناافع واألفضااميات
التي ينتظرىا األفراد من المنظمة"

8

والتعريااف األخياار لرسااالة منظمااة األعمااال ىااو تعريااف محمااد المحماادي الماضااي الااذي ياارى بااأن
الرسااالة "عبااارة عاان جممااة أو عاادة جماال توضااح مااا يميااز منشااأ مااا ،أو الممي ازات التنافسااية ليااا بالمقارنااة
بالمنشامت األخارى" إنياا تحادد مجاال عممياات المنشاأة فاي ضاوء شاروط المناتج والساوق ،كماا أنياا تتضامن
فمساافة اإلدارة االسااتراتيجية لممنشااأة ،إنيااا توضااح مفيااوم المنظمااة عاان نفساايا ،ومنتجيااا وخاادمتيا الرئيسااية،
واحتياجات العميل األساسية التي تحاول المنشأة إشباعيا".
من خالل التعاريف الساابقة نخماص إلاى التعرياف التاالي  :رساالة منظماة األعماال ىاي عباارة عان
صيغة لفظية مكتوبة أو ضمنية تتكون مان عادة جمال تعكاس الخصاائص التاي تنفارد بياا منظماة األعماال
عن غيرىا ،ويتحدد من خالل ىذه الجمل نشاط منظمة األعمال والغرض الذي يبرر وجودىا قصد تحقيق
مطالب أصحاب المصالح.
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وتمثل رسالة منظمة األعمال الخطوة األولى في نماوذج اإلدارة االساتراتيجية كماا يوضاحيا الشاكل
()1-2

شكم ( : )2-1نموذج اإلدارة االستراتيجية

وضع األهذاف
إعذاد

انخعزف عهً

Goals

انًزاجعت

انخهذَذاث

ححذَذ
وضع األهذاف

انخبرجُت
انخعزف عهً

ححذَذ
انزطبنت
واألهذاف
واالطخزاحُجُبث
انًبنُت

وضع

نعبيت

انفزص

انظُبطبث
حخصُض
انًىارد
قُبص

رطبنت
انخىجُه

انشزكت

نهًُشؤة
إعذاد

األداء
ححذَذ َقبط

انهُكم

انضعف

انخُظًٍُ
وضع

انًزاجعت
انذاخهُت

وحقىَى

ححذَذ َقبط
انقىة

االطخزاحُجُبث

حىظُف
األفزاد

انمصدر  :يحًذ انًحًذٌ انًبضٍ ،االدارة االطخزاحُجُت ،ص.15
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وىناك من يفرق بين الرسالة والرؤية :
الرؤية ىي ما تطمح منظمة األعمال إلى تحقيقو مستقبال بحيث ال يمكان تحقيقاو فاي ظال الماوارد
الحالية.
أما الرسالة فتتضمن أىدافا وأغراضيا يمكن تحقيقيا في ظل الموارد الحالية.
ومن خالل األمثمة التالية يتضح الفرق بينيما.
تصاانيع وتسااويق تشااكيمة متكاممااة ماان منتجااات الصاامب المنافسااة عباار االسااتثمار األمثاال لمطاقااات
البشرية وااللتزام التام بقواعد السالمة البيئية والمينية.
Mission.
فالرؤياة إذن مساار مساتقبمي يحادد ماا ترغاب منظماة األعماال تحقيقاو مساتقبال ،أماا الرساالة تجيااب
عمى السؤال التالي  :ماا ىاو نشااطنا؟ أماا الرؤياة فتجياب عماى  :ماا الاذي سايكون عمياو وضاع نشااطنا فاي
المستقبل؟
ولن تكون الرسالة واضحة ما لم تضبط بمعايير محاددة ،وغاياات مرجاوة وان إىماال ىاذه الجواناب
يجعل الوسائل تكتسي طابع العمومية ،وعدم وضوحيا أحيانا.
وع اادم وض ااوح رس ااالة منظم ااة األعم ااال أو عموميتي ااا ،أو مراعاتي ااا لألولوي ااات يجعمن ااا نق ااف عم ااى
مراحل تطور اىتمام الشركات بوضع الرسالة كما يوضحيا الجدول ()1-2
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جدول رقم ( : )2-1مراحل تطور اهتمام الشركات بوضع الرسالة
نماذج ألبعاد التركيز في صياغة الرسالة
المرحمة
 نحن نريد البقاء.عدم وضوح الرسالة
 نعمل لكي نربح بما يضمن لنا االستثمار.no clear mission
 األرباح ىي محور اىتمامنا ،االستمرار. نحن نسعى لزيادة مجال نشاطنا. نخطط لزيادة أرباحنا.وضع رسالة عامة
 نسعى لتصبح منظمتنا ىي الرائدة في الصناعة.general mission
 إن إشباع حاجات العمالء يمثل محور اىتمامنا. يعد العاممون أىم مواردنا. تس ااعى منظمتن ااا نح ااو تق ااديم من ااتج غي اار مكم ااف ولكن ااو مرتف ااع الج ااودة،وبم ارعا اااة عناصا اار التميا ااز عا اان المنظما ااات المنافسا ااة والسا ااعي لتحقيا ااق
وضع رسالة محددة
الريادة في مجال عممنا.
specific mission
 لقا ااد اختارنا ااا المسا ااتثمرين لتا ااوفير المنتجا ااات لمعما ااالء بأفضا اال السا اابل،statement
والسااعي لتحقيااق التنميااة والتطااوير المسااتمر فااي خاادماتنا والتميااز عمااى
منافسينا.
 إن مضاعفة الحصة التسويقية لمنظمتنا خالل السانوات الاثالث القادماةسيساامح لنااا بتخفاايض متوسااط التكمفااة لموحاادة وزيااادة دخاال العمميااات با ا
مراعاة األولويات في عرض
.%5
مضمون الرسالة
 إن زيااادة الاادخل بنساابة  %5سيساااعدنا عمااى فااتح  12منفااذ جديااد فاايpriorities among
مختمف المناطق مما يمكنناا مان مضااعفة مبيعاتناا ماع تحقياق اإلشاباع
mission
بصورة أفضل الحتياجات عمالئنا.
المصدر  :عبد الحميد عبد الفتاح المغري ،مرجع سابق ،ص .94
في المرحمة األولى والتي تعكس عدم وضوح الرسالة .كان السبب الرئيسي في ذلاك عادم االىتماام
بيذه األمور من قبل الشركات (الرسالة) ،ىذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى صغر الشركات جعميا ال تياتم
بوضع رسالة ليا.
ف ااي المرحم ااة الثاني ااة كان اات الوس ااائل عام ااة ،فبع ااد زي ااادة حج اام الش ااركات واتس اااع مج ااال نش اااطيا،
ومعامالتيا ظيرت الرسالة إلى الوجود لكن غابت المعايير التي تضبطيا.
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وفاي المرحماة الثالثاة مان تطااور رساالة منظماة األعماال كانات رسااائل الشاركات أكثار تحديادا لادور
منظمة األعمال ومكانتيا ،وأخذت الرسالة تتميز بخصائص يمكن من خالليا تمييز شركة عن أخرى.
اتم االىتمااام بأولويااات النشاااط ،وترتيااب النشاااط حسااب اىتمااام منظمااة
أمااا فااي المرحمااة األخي ارة فا ّ
األعمال وغايتيا.
فعالة.
وتكمن أىمية وضع الرسالة الواضحة في تحقيق إدارة استراتيجية ّ
"ويرجع سبب اىتمام الشركات بوضع رسالتيا إلى :
 .1ضمان اإلجماع عمى غايات وأغراض واحدة لمتنظيم.
 .2اإلعداد بأسس ومعايير واحدة لتخصيص الموارد التنظيمية.
موحد.
 .3بناء أسموب وطابع عام ،ومناخ تنظيمي ّ
 .4تحديد القيم واالتجاىات التنظيمية باعتبار الرسالة ىي النقطة المحورية لجيود األفراد.
 .5تساييل عممياة ترجمااة األىاداف إلاى أعمااال تحتاوي عماى ميااام وأنشاطة وتحدياد المسااؤولين عان كاال
منيا.
 .6تحاادد األغ اراض التنظيميااة وترجمتيااا إلااى أىااداف وتفصاايالت محااددة فااي صااورة وقاات أو تكمفااة،
ومعايير أداء يمكن أن تسيم في عمميات التقييم والرقابة.
 .7اإلعداد باألسس الواضحة والمعايير المحددة لعممية االختيار االستراتيجي".

9

عدة أمور أىميا:
وعندما ترغب منظمة األعمال في تشكيل رسالتيا يجب عمييا الوقوف عمى ّ
 .1تحديد نشاطيا الرئيسي أي ما ىو العمل الذي تؤديو من منتج أو خدمة؟ what
 .2تحديد جميورىا أو سوقيا أي لمن سوف يقدم ىذا العمل؟ where
 .3معرفة الطريقة الممكنة إليصال منتجيا إلى جميورىا أي كيف يؤدي ىذا العمل؟ .how
 .4الوقوف عمى الغرض األساسي من وجود منظمة األعمال؟ لماذا وجدت منظمة األعمال؟ why
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 .5معرفة أىم ما يميز منظمة األعمال عن غيرىا ،ومعرفة نقاط قوتيا وضعفيا.
المطمب الثاني  :العوامل المؤثرة عمى رسالة منظمة األعمال
ىناااك عاادة عواماال تااؤثر عمااى قاايم مجمااس إدارة منظمااة األعمااال يحصاارىا مصااطفى أبااو بكاار فااي
عناصر أربعة ىي :
 " .1تاريخ منظمة األعمال  :لكال شاركة تااريخ نشااط وأىاداف وانجاازات ،فعناد صاياغة رساالتيا يجاب
عدم إىمال ىذا التاريخ.
 .2التفضاايالت لممااالك واإلدارة  :اإلدارة والمااالك ماان العناصاار المااؤثرة عاان صااياغة الرسااالة ،فاابعض
المديرين يرى أن كمية اإلنتاج ىي المؤشر لمنجاح .بينما يرى اآلخر أن ييتم بالجودة وليس بالكمية.
 .3البيئة السوقية  :تفرض البيئة فرص وتيديادات يجاب أن تؤخاذ فاي الحسابان ألن وجاود فارص يتايح
لمشاركة دخااول مجااال عماال جديااد لاذلك البااد أن يانعكس فااي الرسااالة ،كااذلك بالنساابة لمتيدياادات ودخااول
منافس قوي يجعل منظمة األعمال من قطاع سوقي معين ،فالبد أن يظير ذلك في الرسالة.
 .4البيئة الداخمية  :البد أن توافق الرسالة ظروف منظمة األعمال وامكانياتيا لمتعرف عمى نقاط القاوة
والضعف ،ومواردىا المالية والبشرية ،واإلمكانيات المتاحة

لدييا1".

1

 .1متغيرات البيئة الداخمية.
 .2الخبرة السابقة لمشركة.
 .3معتقدات وقيم مجمس اإلدارة.
المطمب الثالث  :تحديد أهداف منظمة األعمال ومعايير الجودة التي تخضع لها رسالتها :

24

تتحدد أىداف منظماة األعماال بدقاة وبمواصافات محاددة نظا ار لمادور الياام الاذي تمعباو مان مقيااس
لألداء إلى معيار التخاذ الق اررات ،إلى تحقيق اتصال كما أن ىناك مواصفات يجب أن تتصف بياا رساالة
منظمة األعمال.
جيادة
يكاد الباحثون أن يتفقوا عمى عادة معاايير تخضاع لياا رساالة منظماة األعماال تجعمياا رساالة ّ
ىذه المعايير ىي :
 .1أن تكااون الرسااالة مفيوماة وواضااحة ماان قباال أصااحاب المصااالح الااداخميين والخااارجيين ،دقيقااة
التعبير وبسيطة.
 .2أن تكون الرسالة مختصرة إلمكانية رسوخيا في ذىن الموجية إلييم.
 .3أن تتضمن الرسالة مجال عمل منظمة األعمال بشكل واضح ومحدد.
 .4أن تعك ااس الق اايم الفمس اافية المعتم اادة م اان قب اال مجم ااس إدارة منظم ااة األعم ااال ،وثقاف ااة منظم ااة
األعمال ككل.
التكيف مع البيئة المحيطة.
 .5أن تتميز بالمرونة  :مرونة في تطبيق االستراتيجية ،و ّ
 .6أن تعكس الصفات الرئيسية لمشركة وتميزىا بيا.
 .7أن تصف فاعمية منظمة األعمال من حيث :
 :Whatتحدد العمل الذي تؤديو منظمة األعمال.
 :Whoلمن يؤدى ىذا العمل؟
 :Howكيف يؤدى ىذا العمل؟
 :Whyلماذا وجدت ىذه منظمة األعمال؟
محدد.
 .8أن تركز عمى محور استراتيجي ّ
محددة من غير تفصيل.
 .9أن تكون واسعة من غير ىالميةّ ،
 .11تعتبر مرجعا دائما التخاذ الق اررات االستراتيجية.
 .11يتم صياغتيا بطريقة تدفع الجميع لتبيينيا كرسالة لمشركة.
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 .12تعكس معايير قابمة لمتحقيق ،أي تكون واقعية.
وعماليا.
 .13أن تحظى بالقبول والتأييد من قبل أعضاء منظمة األعمال ّ
 .14أن تنسجم مع األىداف االستراتيجية لمشركة.
 .15الرسالة ال تعني تحقيق الربح.
 .16تركز الرسالة الجيدة عمى الحاضر ونقطة بداية نحو المستقبل.
الجيدة ،وجود عوامال
يالحظ من خالل الوقوف عمى سمات األىداف وخصائص ومعايير الرسالة ّ
مشتركة بينيا ،كالوضوح والفيم والمرونة مثال.
خاتمة :

إن موضوع أصحاب المصالح ورسالة منظمة األعمال يجعمنا نعرف كيف ترى منظمة األعمال
مصالح ىؤالء برؤاىا الخاصة ،ونعرف أيضا كيف تؤثر رسالة منظمة األعمال عمى الق اررات المتخذة
فييا ،ودراسة ىذا الموضوع في أثر من  48تعاونية فالحية بالجزائر أعطى نتائج ىامة أىميا :
-

وجود أصحاب مصالح داخيون وأصحاب مصالح خارجيون.

-

يمثل العمالء أىمأصحاب المصالح الخارجيون ،والعمال أىم أصحاب المصالح الخارجيون.

-

تعتبر النقابة أحد الدعائم األساسية لتحقيق الديمقراطية في منظمة األعمال لكنيا في ىذه
التعاونيات الفالحية تمثل فرصة لإلدارة وال تشكل أي تيديد .

-

عدم وجود رسالة لياتو التعاونيات مما أدى بنا إلى اقتراح واحدة باعتبارىا األداة الفعالة لالتصال
باألطراف الداخمية والخارجية.

-

أىداف التعاونيات تجسد مضمون رسالتيا ،ورسالة التعاونيات تؤثر بشكل مباشر في الق اررات
المتخذة فييا.

-

عالقة التأثير والتأثر التي تربط بين أصحاب المصالح والتعاونيات.
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-

بعد الوقوف عمى أصحاب المصالح بالتعاونيات ال يمكن الوفاء بجميع متطمبات ىؤالء ،األمر
الذي يتطمب منيا ضرورة التضحية بالبعض ومعرفة أصحاب المصالح األكثر أىمية.

-

غياب عنصر التأىيل لدى عمال ىاتو التعاونيات ،وعدم القدرة عمى تنفيذ الميام المسندة لبعض
اإلطارات.

-

اقتصار التكوين عمى عمال النوعية ،وغياب عمى مستوى المصالح األخرى.

-

عدم ضبط المعايير التي تمنح بيا الحوافز مما أدى إلى تقاعس بعض العمال ،الشيء الذي أثر
سمبا عمى مستوى األداء.

-

انضباط بعض العمالء ضعيف خاصة في تسديد ديونيم مما يجعميم يشكمون تيديدا لياتو
التعاونيات.
وبعد ىذا استعرضنا أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الميدانية ،سنتطرق إلى مدى تحقق
الفرضيات أو التساؤالت التي انطمقت منيا الدراسة.

-

مدى تحقق فرضية "إن نجاح أي شركة يرتكز بدرجة كبيرة عمى معرفة أصحاب المصالح
الداخمية والخارجية ليا".
بعد دراستنا ألصحاب المصالح

الداخميون والخارجيون لمتعاونيات تأكدنا أن معرفة البيئة

الخارجية لياتو التعاونيات وما تحممو من فرص وتيديدات ،ومعرفة من خالل ذلك األطراف الخارجية
ذات المصمحة ،وكذا دراسة البيئة الداخمية وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ومن ثم معرفة األطراف
الداخمية ذات المصمحة ،يجعمنا نؤكد مدى تحقق الفرضية األولى.
-

مدى تحقق فرضية "إن تأثير أصحاب المصالح الداخميون و الخارجيون ينعكس بشكل مباشر
وغير مباشر عمى رسالة منظمة األعمال"
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تؤمن إيراداتيا
تأكدنا أن الرسالة ىي األداة الفعالة لالتصال بيؤالء ،ولما كانت ىاتو التعاونيات ّ
من خالل مبيعاتيا لمعمالءا واألعمال التي يقوم بيا العنصر البشري الذي توظفو ،وبالتالي فعمى رسالتيا
المقترحةالتأثر بيذين الطرفين الميمين.
 مدى تحقق فرضية "إن التحكم في رسالة منظمة األعمال يتطمب صياغة مزيج من المصالح يخدممنظمة األعمال واألطراف المؤثرة فييا ،حيث أظيرت رسالة التعاونية كيف ترى ىذه األخيرة إلى العمال
والعمالء ،وتعرض مصالحيا من خالل طرح منتجاتيا وخدماتيا ومبادئيا ،الشيء الذي يجعل تحقق ىذه
الفرضية قائما ،خاصة من خالل مزيج المصالح الذي تطرحو رسالة التعاونية لكل األطراف.
إذاً نظرنا إلى الفرضيات السابقة أنيا تحققت إيجابا الشيء الذي يمكننا من القول أن معركة
أصحاب المصالح ومعرفة مطالبيم يساىم كثي ار في الصياغة الجيدة لرسالة أي منظمة أعمال نظ ار لوجود
عالقة تأثير وتأثر بين ىذه األطراف ورسالتيا.
وبعد عرض أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،والتحقق من مدى تأكد صحة الفرضيات
المقدمة لمعالجة الموضوع ،فإنو من الضروري تقديم االقتراحات والتوصيات التي ننصح إدارة التعاونية أن
تأخذىا بعين االعتبار بغية تجسيد رسالتيا وتحقيق أىدافيا وىي :
-

تحسين الخدمة المقدمة لمعميل ،وذلك بوضع ذوو كفاءة عمى رأس المصمحة التجارية لتقديم ىذه
الخدمة.

-

تيسير سبل الدفع لمطاحونات الميمة.

-

الموالين وضرورة إيجاد سياسة استقطاب منتجي البذور
إيجاد صيغة جديدة لمواجية طمبات ّ
بتسييل وسائل دفع فواتيرىم.
 النظر لمعامل عمى أساس أنو عنصر بشري ميم في نشاط التعاونية ال بد من احترامو واشعارهبالرضا الوظيفي ،كي يؤدي واجبو بكفاءة عالية.
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 إشراك العمال في اتخاذ القرار ىاتو التعاونيات ،مما يضمن حماسيم ،ويشركيم بطريقة غير مباشرةفي تسييرىا.
 تكوين العمال وتأطيرىم لشحن أدائيم. االستفادة من الخدمات التي يقدميا صندوق التعاون الفالحي خاصة فرعو السالم الذي يقدم نشاطوبطريقة االعتماد االيجاري لتجديد عتاد المزرعة النموذجية.
 االستفادة بالمنشمت القاعدية وخاصة خط السكك الحديدية ،ببناء مخازن بجوار ىذه المنشأة. التفكير في شراء طاحونات ولو بطاقة إنتاج صغيرة ،بغرض مواجية مشاكل المخزون من المادةالمسوقة.
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