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ملخص:
فرض التطور العلمً المتسارع فً األلفٌة األخٌرة تعقٌدات كثٌرة فً حٌاة األفراد منها ما كان فً
صالح الفرد وفائدته ومنها ما كان عكس ذلك وهذا بطبٌعة الحال ٌعود للفرد ذاته أي االستغالل األحسن
أو األسوأ للتقدم العلمً ،وأمام هذا التطور الذي كان المجتمع قالبا له بكل ظواهره وجوانبه وأبعاده فقد
ازدادت حٌاة األفراد تعقٌدا وأصبح لزاما على الفرد أن ٌكٌف نفسه وفقا لما ٌفرض علٌه ألنه فقد بعض
الشًء سٌطرته التً كان ٌتمتع بها عندما كان ٌنتج وٌستهلك بنفسه وعندما كان ٌعٌش فً حٌاة ٌسودها
مبدأ التعاون والتكافل بٌن أعضاء الجماعة.
إن هذا التعقٌد الذي تتسم به حٌاة األفراد فً الوقت الحالً سوف ٌعكس آثاره المحالة وسوف ٌؤدي
إلى االنحراف والمشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة وغٌرها ولذلك كان من الضروري االستمرار فً
البحث العلمً لٌس فقط فً المجال التقنً وإنما البحث فً مجال التسٌٌر اإلنسانً خاصة فً مجال
التخطٌط وكذا أداء األعمال وهذا فعالما قامت به البلدان المتقدمة وٌتضح من خالل استعمال تلك
التقنٌات الحدٌثة التً تعرض ما توصل إلٌه منتجوها والتً جعلت العالم قرٌة مفتوحة على كل األطراف
وإلى أبعد الحدود فهل ستحذو البلدان المتخلفة حذو البلدان المتقدمة ما دامت جزء من الكل الذي حدثت
فٌه تلك التغٌرات.
والجزائر كواحدة من بلدان العالم المتخلف تعرف هً األخرى تلك التغٌرات فً جمٌع مجاالتها
االقتصا دٌة السٌاسٌة الثقافٌة واالجتماعٌة خاصة إذا عدنا إلى طبٌعة المجتمع الجزائري وذهنٌات أفراده
وللتوصل إلى تلك الوضعٌة التً تعٌشها بالموازاة مع كل تلك التطورات حاولنا إجراء دراسة كان
أساسها البنٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وانعكس ذلك فً المؤسسات العمومٌة التً تشكل ركٌزة االقتصاد
الجزائري وكذا فً مستخدمٌها باعتبارهم فئة ممثلة لذهنٌة الفرد الجزائري مثقف ممثل فً اإلطارات
والمسٌرٌن وغٌر مثقف ممثل فً المستخدمٌن وقمنا بتقسٌم الدراسة إلى أربعة فصول بحٌث تضمن
الفصل األول االقتراب المنهجً تم فٌه تحٌد أسباب اختٌار الموضوع .اإلشكالٌة والفرضٌات باإلضافة
إلى تحدٌد تقنٌات الدراسة والتً فرضتها الدراسة ذاتها وساهمت فً اختٌار العٌنة والدراسات السابقة،
أما الفصل الثانً فتناول البنٌة التنظٌمٌة للمؤسسة الصناعٌة الجزائرٌة بالطبع ذات الطابع العمومً
وأخذنا أحد المؤسسات كنموذج للمؤسسات الجزائرٌة بتحدٌد البناء التنظٌمً والبشري والقانونً لها،
وتناول الفصل الثالث وضعٌة المؤسسة العمومٌة الصناعٌة الجزائرٌة من وجهة نظر المسٌر الجزائري
وذلك باالعتماد على تحلٌل المقابالت التً تمت مع إطارات ومسٌري المؤسسة مع اإلشارة إلى وضعٌة
االقتصاد العالمً ثم العربً فً الوقت الحالً كوجه مقارنة مع ما هً علٌه المؤسسة الجزائرٌة مع
تحدٌد المراحل التنظٌمٌة التً مرت بها هذه األخٌرة ومصدرها وصوال إلى الفصل الرابع واألخٌر
والذي تناول وضعٌة المؤسسة العمومٌة الصناعٌة الجزائرٌة من وجهة نظر العامل الجزائري وذلك من
خالل تحلٌل االستجوابات التً تمت مع تلك الفئة لتتناول كل من التنظٌم والتسٌٌر الداخلً والخارجً
وإلى ما آلت إلٌه وضعٌة المؤسسة الجزائرٌة وسبب ذلك هذا الذي ٌعكس بالضرورة وضعٌة االقتصاد
الجزائري ووضعٌة الفرد الجزائري ،وعٌه وذهنٌته لنصل فً األخٌر إلى استنتاج عام عن الوضعٌة
العامة والتً تعتبر كإجابة عن موضوع الدراسة والتساؤالت والفرضٌات التً تناولها.

