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ة تقييم مساهمة المؤسسات الجامعية الجزائرية في دعم هيئات المرافق
 -دراسة ميدانية دار المقاوالتية جامعة أدرار-للنشاط المقاوالتي

 

 
  ،‡ريم بن مصطفى، †سامية بدوي ، *هواري منصوري 

 

 
I  مقدمة : 

قق االنتعاش على أن المؤسسات الصغيرة تعد أفضل الوسائل التي تح الدراساتتؤكد معظم نتائج 
ناصب االقتصادي، نظًرا لسهولة تكيفها ومرونتها ما يجعلها قادرة على الجمع بين التنمية االقتصادية وتوفير م

 الشغل، فضاًل عن إمكانية قدرتها على االبتكار و اإلبداع و التجديد و تطوير منتجات جديدة، 
ذا هة كان ال بد لها من أن تلعب دورها في والجامعة باعتبارها منبع للموارد البشرية المرتفعة الكفاء

اإلطار ومنح فرصة للطلبة المتخرجين من تجسيد أفكارهم على ارض الواقع من خالل إنشائهم مؤسسات صغيرة 
 تكون بمثابة حصيلة للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطلبة أثناء تكوينهم.

لوطنية انتيجة اتفاقية أبرمت بين الجامعة والوكالة في هذا اإلطار تم إنشاء دار المقاوالتية والتي كانت 
 لدعم تشغيل الشباب حيث تحاول دار المقاوالتية مرافقة الطلبة قبل وأثناء وبعد إنشاء مؤسساتهم الصغيرة.

كما أخذت اللجنة الوطنية لتطبيق متطلبات ضمان الجودة في الجزائر متابعة خريجي الجامعات 
من خالل إنشاء مؤسسات صغيرة بعين االعتبار، وبالتالي تم إدماج المعيار  ومحاولة توفير فرض للتشغيل

( الذي ينص على ضرورة امتالك الجامعات الجزائرية لهيئات تهدف لمرافقة طلبتها في السنة األخيرة 134)ع
بين للتخرج بهدف بلورة أفكار وتجسيد مشاريع من خالل إنشاء مؤسسات صغيرة في إطار االتفاقية المبرمة 

 جامعة أدرار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
: ما مدى مساهمة المرجع الوطني لضمان الجودة في الرفع من مستوى جاءت هذه الدراسة للوقوف على

 لطلبة أصحاب المشاريع؟دار المقاوالتية جامعة أدرار لمرافقة 
 م هذه اإلشكالية إلى األسئلة الفرعية التالية:يتقسيمكن 

 تساهم هيئات الدعم والمرافقة في مساعدة ودعم الطلبة أصحاب المشاريع؟ كيف-
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 جامعة أدرار؟ شامل لهيئة دار المقاوالتية تقييم  هل ساهم المرجع الوطني لضمان الجودة في إعطاء-
 
نة س تقييم جودة دار المقاوالتية جامعة أدرار كهيئة لدعم ومرافقة الطلبة أصحاب المشاريعهل يوجد تحسن في -

 لضمان الجودة؟ الوطنيعند تطبيق معايير المرجع  2018مقارنة بسنة  2019
 فرضيات الدراسة:

من خالل تقديم التكوين الضروري  تساهم هيئات الدعم والمرافقة في مساعدة ودعم الطلبة أصحاب المشاريع-
  والمرافقة الفنية واللوجيستية.

عالقة مع المحيط االجتماعي تقييم صادق لميدان ال اهم المرجع الوطني لضمان الجودة في إعطاءس-
  .في جامعة أدرار واالقتصادي

مقارنة  2019درار سنة أتقييم جودة هيئات الدعم المرافقة للطلبة أصحاب المشاريع بجامعة يوجد تحسن في -
 .لضمان الجودة الوطنيعند تطبيق معايير المرجع  2018بسنة 

 دراسة:أهمية ال
سة ل هذه المواضيع أهمية علمية وتطبيقية، فأما األهمية العلمية فتكمن في محاولة دراتكتسب دراسة مث

باإلضافة إلى صعوبات الموضوع إنشاء المؤسسة الصغيرة من منظور متكامل يجمع بين مراحل اإلنشاء و 
ع قة الجامعة مالتعرف على المعايير التي تلزم الجامعات بمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع للرفع من جودة عال

ة أدرار دار المقاوالتية جامع، وأما بالنسبة لألهمية التطبيقية فتسهم دراسة حالة المحيط االجتماعي واالقتصادي
 وطنية.من خالل تقييم مدى االلتزام بمعايير تقييم جودة أداء دار المقاوالتية جامعة أدرار بالنظر للمعايير ال

 لى تحقيق األهداف التالية:تسعى هذه الدراسة إ أهداف الدراسة:
 .للمؤسسات الصغيرة تيةالتعرف على مفهوم المرافقة المقاوال-
 مرافقة ودعم في الجزائر. ةهيئدار المقاوالتية باعتبارها تسليط الضوء على إسهامات -
 التعرف على معايير المرجع الوطني والمتعلقة بمرافقة الطلبة الخريجين أصحاب المشاريع.-

 لسابقة الدراسات ا
بعنوان "محددات توجه الشباب الجامعي نحو النشاط (، 2018دراسة )هاملي عبد القادر، حوحو مصطفى، 

لدى  هدفت الدراسة الى ابراز واقع روح المقاوالتيةدراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي"، -المقاوالتي
ئري، ية من اجل خلق هذه الرغبة لدى الشباب الجزاالشباب الجزائري وتجديد الدور الذي تلعبه محددات المقاوالت

توصلت الدراسة الى عدم وجود تاثير ايجابي لهذه المحددات على على خلق الرو حالمقاوالتية لدى العينة 
المستهدفة، واوصت الدراسة بضرورة تطوير عمل وبرامج اجهزة الدعم والمرافقة، واعطائه دور محوري فيما 

 . (52-20، الصفحات 2018)مصطفى،  لة لدى الشباب والغاء الفوائد الربويةيخص خلق ثقافة المقاو 
دراسة حالة جامعة آمحمد بوقرة -بعنوان "المقاوالتية والجامعة الجزائرية(، 2019)فضيلة بلقاسمي، دراسة -

انبيه بومرداس"، هدفت الدراسة إلى الوقوف على موضوع روح المقاوالتية للطالب الجامعي وذلك بالتطرق لج
منهم ركزوا  %57من الطلبة الجامعيين لهم روح مقاوالتية و  %80النظري والتطبيقي، توصلت الدراسة إلى أن 
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من الطلبة لديهم رؤية مستقبلية عن المشروع  %72على تجارب اآلخرين الناجحة الختيار مشروعهم الخاص و 
ى المطلوب لتلبية حاجات الطلبة من المعارف وأوصت الدراسة بضرورة أن يصل التدريس المقاوالتي إلى المستو 

 . (312-299، الصفحات 2019)بلقاسمي، األمر الذي سيسهم في نشر روح المقاوالتية بين الشباب 
النية  بعنوان "إشكالية التعليم المقاوالتي ودوره في خلق(، 2019راسة )هاملي عبد القادر، حوحو مصطفى، د-

تية لدى عينة من الشباب الجامعي" هدفت الدراسة إلى إبراز واقع وأهمية المقاوال المقاوالتية: دراسة ميدانية على
 0.4أي اقل من  0.042الشباب وتوضيح أهمية التعليم المقاوالتي، توصلت الدراسة إلى أن معامل التحديد بلغ 

الجامعي،  التية لدى الشبابفنتائج الدراسة تبين عدم وجود تأثير ايجابي إلبعاد المقاوالتية على خلق النية المقاو 
 وأوصت الدراسة بضرورة خلق عالقة قوية ونظام معلومات بين المؤسسات التعليمية وأجهزة الدعم والمرافقة 

 . (644-625، الصفحات 2019 ،)مصطفى
 Promotion de l’Entrepreneuriat dans‘ بعنوان ،(Nassira KOURAICHE, 2018)دراسة -

l’Enseignement supérieur en Algérie، من قبل  اإلجراءات والتدابير المتخذةالوقوف على  هدفت الدراسة إلى
يلعب المقاوالتية تنمية روح المقاوالتية ، توصلت الدراسة إلى انه لروح المبادرة ل الجامعة الجزائرية للترويج

بضرورة إقامة حاضنات وأوصت الدراسة  إلبداع،ل بقدر ما تهدف إلى الترويج  ضرورياً التدريب على دوراً 
 التكنولوجية لتنمية نتائج البحث والتطوير وكالة الوطنيةلألعمال والمشاريع المقاوالتية للطلبة الجامعيين مثل ال

(ANVREDET) (KOURAICHE, 2018, pp 40-50) ، 
 L’entreprenariat à l’université‘بعنوان  ،(Moussadak Hakima, Rouhaili Kawter, 2016)دراسة -

marocaine: Etat des lieux et perspectives’ ، (Moussadak Hakima, 2016, pp 204-215) ، هدفت الدراسة
لتحليل العالقة بين الجامعة المغربية وروح المقاولة وتوضيح كيفية نسج العالقة بين الجامعة وروح المقاول، 

المقاوالتية ة تجاه اإلطار التشغيلي من حيث تقارب في استجابات مختلف الجهات الفاعلتوصلت الدراسة لوجود 
روح المبادرة داخل الجامعة المغربية يجب أن تكون  أن اآلليات الموضوعة لتشجيعكما يرى الفاعلون  الجامعية

، وأوصت الدراسة بضرورة توفير التدريب الالزم للطلبة صل إلى توقعات ومتطلبات قادة المشروعتأكثر تطورا و 
 لتنمية الفكرة وإنجاحها وتزويدهم بالوسائل الالزمة لتطوير المشروع نحو خلق المؤسسة.أصحاب المشاريع 

I.1  والمتوسطة المؤسسات الصغيرةمرافقة 
I.1.1 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المتضمن  2017يناير  11المؤرخ في  02-17قانون رقم وفقا للتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
تعرف -لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكما نصت على ذلك المادة الخامسة على أنها " لقانون التوجيه

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج سلع وخدمات تشغل من واحد
يتجاوز إجمالي حصيلتها  شخص وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ماليير دينار جزائري، أو ال 250إلى 

 .(2017، 02-17)السنوية مليار دينار جزائري وهي تحترم معايير االستقاللية 
 يمكن تلخيص تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجدول التالي: 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (:1جدول رقم )
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 صيلة السنويةالح رقم األعمال السنوي  عدد العمال المؤسسات 
 مليار دج 1مليون دج إلى  200 ماليير دج 4مليون دج الى  400 250الى  50 المتوسطة
 مليون دج 200ال يتجاوز  مليون دج 400ال يتجاوز  49إلى  10 الصغيرة
 مليون دج 20ال يتجاوز  مليون دج 40اقل من  09إلى  01 المصغرة

 (219، صفحة 2018)الدين،   المصدر:
I.2.1  المقاوالتية 

تحمل تيقصد بها األشخاص الذين يمتلكون التوجه نحو تطبيق أنواع من الموازنة والتي قد : المقاوالتية تعريف-
 .(Lorz, 2011, p 09) إمكانية لمخاطر مالية لفكرة أو مشروع جديد

مكانيات للشغل كما تعرف بأنها "خلق او انشاء مؤسسة ذات طابع تجاري توفر الخدمات والسلع، كما تمنح ا
، وتعرف بأنها "مجموعة من الخطوات يتم (Ivana Bilic, 2011, p 116)وقد تشارك في التنمية االقتصادية" 

 .(Eric Michael Laviolette, 2006, p 03)ايجاد فرص لتوفير خدمات وسلع يتم تشاركها واستخدامها"
التعرف على الفرص واقتناصها على عكس  الفرد الذي يتميز بإمكانيةذلك "يعرف بأنه : تعريف المقاول-

 .  (04، صفحة 2013)طاهر، البقية" 
ويعرف بأنه "ذلك الشخص المبدع الذي يحرك عجلة النمو، حيث يعمل على إيجاد توليفات جديدة لوسائل 

 .(Ramzi, 2003, p 23) اإلنتاج التي قد تكون إما سلع أو خدمات أو مصادر تموين جديدة" 
I.3.1 المقاوالتية لمرافقةا 

ا ما يترتب عنهو لترقية المؤسسات الصغيرة، فعالة مفهوم مرافقة المؤسسات الصغيرة من أهم اآلليات ال
 همية دور هيئات الدعم والمرافقة ناتجةوأ ، والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، من خلق مناصب شغل

مشاكل والصعوبات التي تعترض عملية إنشاء في إنجاح مسار هذه المؤسسات من خالل تذليل ال هامن دور 
 وتنمية المشاريع الصغيرة.

للمرافقة  انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها يمكن إيجاد تعريفات مفهوم المرافقة المقاوالتية:-
 .أبرزها المتخصصون في هذا المجال، نذكر فيما يلي البعض منها

ء ة تهدف لتطوير وتنمية مشاريع األعمال الصغيرة، التي تمر بمرحلة اإلنشاكما عرفت بأنها "عملية ديناميكي
 .(09، صفحة 2009)محمد، وبداية النشاط لتتمكن من النمو من خالل المساعدات الفنية والتسهيالت الالزمة"

الث ة تتبع ثوعرفت بأنها "تجنيد للهياكل واالتصاالت لمواجهة المشاكل التي قد تعترض المؤسسة، ومهنة المرافق
 .(03، صفحة 2009)سايبي،  مراحل: مرحلة االستقبال، مرحلة تقديم الخدمات، مرحلة المتابعة"

 هي إجراء يشمل على القيام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى، وهذا بالتأثير عليه التخاذ قرارات فالمرافقة
  خص المقاول صاحب المؤسسةمعينة، حيث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، وبالتالي فهي ت

تهدف إلى مرافقة شخص )أو فريق( مقاوالتي يحمل فكرة استثمارية، وقيادة هذه كما أنها ، (2010)انجهان، 
 .(Léger-Jarniou, 2008, p 168)  الفكرة من أجل الوصول إلى مشروع قابل لالستمرار



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         سات الجامعية الجزائرية في دعم هيئات المرافقة للنشاط المقاوالتيتقييم مساهمة المؤس

 

 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20

 

لتقريب بين الفاعلين في عملية تطوير أن نشاط هيئات المرافقة يقوم على ا (Olivier CULLIERE) ويقول
جالس الوكاالت العامة والخاصة، الجمعيات المهنية، المو  الستشاريةواالمؤسسات الصغيرة من الهيئات القانونية 

 المختلفة، البنوك، مؤسسات التأمين، الضرائب، مؤسسات رأس مال المخاطرة. 
ي هناك مجموعة أسباب تجعل المؤسسات الصغيرة فأهمية وأهداف المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة: -

مرافقة خاصة خالل المرحلة األولى من إنشائها، ولعل من أهم هذه األسباب هي تعقد مسيرة إنشاء لحاجة 
 :(DUVERT Régis, 2002, pp 47-48) المؤسسة التي تنتج من عدة جوانب، تتمثل أهمها في ما يلي

مشروع ال صاحبي بداية إنشاءه الكثير من الخبرة والكفاءة التسييرية، وعلى : ال يمتلك أي مشروع فالتعقد الفني
يرة التحكم في عنصرين هما: المعرفة الفنية الجيدة بالمشروع، والروح المقاوالتية العالية، حيث أن هذه األخ

 .ستراتيجيةتتطلب مجموعة من المعارف اإلضافية في اإلدارة والتسيير، المحاسبة، القانون، الجباية، اإل
لتغيرات : تتميز البيئة الخارجية بالتغير وعدم الثبات، هذا يتطلب القيام بجهد للتنبؤ باعقد المحيط الخارجيت

طار البيئية بهدف االستعداد للظروف الطارئة وتصحيح األوضاع قبل تفاقم المشاكل، وتأتي المرافقة في هذا اإل
 .(2011)بوغابة،  د وتوضيح الخيارات الممكنة للمقاولبأدوات وطرق علمية تهدف إلى ضبط هذا التعقي

تسجيل بمصالح العامالت مب تتعلق يواجه المقاولون صعوبات إدارية خالل إنشاء المشروعالتعقد اإلداري: 
از لتخلي عن انجلالضرائب والتأمينات، مما ينتج تأخير في إجراءات اإلنشاء القانوني للمؤسسة، يؤدي أحيانا 

لقضاء على ليرة، التي تهدف شجعت ظهور هيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغ ل هذه التعقيداتك، المشاريع
  هذه التعقيدات، وحل المشاكل األخرى التي قد تواجهها المؤسسات الصغيرة مشكل الحصول على التمويل.

 خصائص المرافقة الجيدة(:01الشكل)
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رؤية شاملة للشخص المقاول

تركيز على الشخص أكثر منه على الخدمات 
 المقدمة

قاولاألخذ بعين االعتبار استقاللية الفرد الم  

 االحترافية مهما كانت فئة الجمهور المستهدف

 األخذ في الحسبان تسيير الفشل

المرافقة الفعالة يجب أن يتوفر 
 فيها العناصر التالية:

الدعم في تخطيط وتنفيذ المشروع )المرافقة قبل 
 وبعد اإلنشاء(
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 (82، صفحة 2005)برنوطي،  املصدر:
 رافقة تقوم في إنجاز المشاريع على مرحلتينالم-
لية لمرحلة العمأما التنفيذ فيعتبر نقطة االنطالق في ا فالمرحلة األولى يقوم بها غالبا المقاول، لتخطيط والتنفيذ:ا

رة التي يجب فيها وقوف الهيئة المرافقة إلى جانب المقاول منذ انطالق النشاط وطول فترة تنفيذ المشروع )فت
 اء(.اإلنش

I.2  نشر الفكر المقاوالتي من خالل المرجع الوطني لضمان الجودةدور الجامعة في 
ترض إيجابيات التطور الكمي للجامعة الجزائرية، إال أنه ال يخفى عديد المشاكل التي تعإنكار رغم عدم 

ق آت القاعدية، وخلمشاكل تتعلق بالتضخم المطرد لعدد الطلبة ما أثر على قدرة استيعاب المنشمنها سبيلها، 
في سبيل التعلم وتلقي متواضعة االكتظاظ وأضعف نوعية التأطير ونتائجه، وكذا الطالب ومواقفه وجهوده ال

تعلقة والبيروقراطية المعيقة للبحث ولعالقة الجامعة بمحيطها، والمشاكل الم اإلداري مشاكل التسيير و المعرفة، 
 .(31، صفحة 2006)جمال،  لمسايرة لحاجات وتحوالت المجتمعبمخرجاتها ونوعية الشهادات المحصلة غير ا

في تطوير محيطها الداخلي والمجتمعي  تي قد تساهمعن أدوارها ووظائفها الغياب الجامعة ما ساهم في  هذا
بتخريج تهتم من القطيعة في العالقة مع محيطها، األمر الذي جعلها ونتيجة لذلك دخلت الجامعة في نوع 

 نهم.الطلبة وتكوي
 حيث يعد معدل الباحث الجزائري متواضع المخصصات الماليةضعف  هواألمر من صعوبة يزيد ما و 

س وكل هذا يعكمحيط الدولي مع العاون مرورا بالمشاكل المتعلقة بالت ،(1998)هللا،  مقارنة بالمعدل العالمي
  .مي إلى مسار التنميةلمساعدة في إخراج الجامعة والبحث العلال بد من العمل على تحسينه ل وضع

I.1.2 إستراتيجية تحسين جودة التعليم العالي وعالقته بمحيطه االقتصادي 
ن األعمال التي يجب أن تكون مفتاحا للحل نحو ايجابية لعالقة الجامعة بمحيطها هو أن تتوفر إرادة م

عدم  اعي واالقتصادي، وإال فإنالجامعة وأطرها وباحثيها، وثالثا الفاعلين في المحيط االجتم مع طرف الفاعلين
 المعرفة وخدمة المجتمع. وإنتاجتوفر ذلك لن يؤدي بالجامعة إلى االنفتاح 

بحث لقطاعين العام والخاص مطالبين بدعم الجامعة ماديا ومعنويا وتوفير التمويل الالزم لبرامجها وللا
لنظر في أهدافها بحيث تضع خدمة العلمي الذي تضطلع به، وفي مقابل ذلك يتوجب على الجامعة أن تعيد ا

أن و المجتمع في مقدمة أهدافها، وتغير من هياكلها وأساليبها في ضوء التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، 
)هللا،   تسعى إلى شراكة حقيقية مع الفاعلين االجتماعين واالقتصاديين خارج حرمها الجامعي لخدمتهم

احتياجات  أساسعلى تمتلك خطة تكوين دورية معدة امعية أن كما يتوجب على المؤسسة الج ،(1998
 .(2016)العالي،  الجماعات المحلية والشركات والشركاء االجتماعيين

هيئات الدعم والمرافقة  ،تقدم مساهمتها في خلق وتطوير حاضنات الشركاتكما يتوجب عليها أن 
وجود طريقة للتقييم تتم و  ال الحرة وإنشاء الشركاتجود مواد تعليمية تهتم باألعممن خالل و والشركات الصغيرة 
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تعاون مع هيئات الاتفاقيات مع التركيز على تفعيل  مشاريع إنشاء شركات عوض مذكرة التخرج ىبناء عل
  .(2016)العالي،  المرافقة والدعم إلنشاء شركات أو أعمال حرة

 يفرض بالضرورة إيجاد مقاربة للبحث العلمي كما أن تفعيل عالقة الجامعة مع محيطها االجتماعي واالقتصادي
ن مع المجتمع لتطوير المقاولة وإرساء مرتكزات التنمية في جميع القطاعات المحققة للنمو االقتصادي، هذا إ

)سفيان،  تحقق من شأنه جعل المقاولة كوحدة اقتصادية ومشروع استثماري واجتماعي لخريجي الجامعات
2015). 

I.2.2 لجامعات الجزائرية والمؤسسات االقتصاديةالتواصل بين ا 
صار أمر ضروري للوصول  االقتصادي المحيط معالمالحظ أن تفعيل عالقة الجامعة الجزائرية 

م في تحاول التمهيد إلدراج المتخرجين وإدماجه االقتصاديالمحيط  مع فالشراكةللغايات التعليمية والتكوينية، 
 .(2017)موسى،  للبالدقتصادية سوق العمل للمساهمة في التنمية اال

 شروط إقامة الجامعة الجزائرية عالقة شراكة مع المحيط االقتصادي
يمكن الحديث عن أهم الخصائص التي يجب توفرها في المؤسسة الجامعية الجزائرية لتؤهلها إلبرام 

 وتوطيد اتفاقيات تعاون مع المحيط االقتصادي كما يلي:
 ؛ألهدافها تصورها وفى الجامعة رسالة ضمن االقتصادية التنمية تكون أن -
 ؛(2016)العالي،  الصناعية المؤسسات مع البحوث في لمشاركات متابعتها-
 ر داخل المؤسسة الجامعية؛ والتطوي البحث قضايا في كمقاولأن تشارك هذه المؤسسات االقتصادية -
 .(2010)بوزيان،  ةاالقتصادي التنمية أنشطة في للمشاركة التدريس هيئة أعضاء تحفيز-

 .المرجع الوطني لضمان الجودة
 دركت المنظومة التعليمية الجزائرية حتمية تطبيق نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، تجسدت فيأ

القيام بإصالحات تهدف إلى ترقية هذا األخير نحو مستويات أفضل. فصدر القانون التوجيهي للتعليم الذي 
تح مؤسسات خاصة للتعليم العالي وضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء ما يسمى كرس ألول مرة إمكانيات ف

، فانبثقت فرقة عمل كلفت بالتفكير في المشروع مدعمة ببعض 2008سنة  (CNE) بالمجلس الوطني للتقييم
 .(2012)بركان،  الخبراء الدوليين

 لتطبيق ضمان الجودة في التعليمتم ترسيم عمل الفرقة بقرار إنشاء اللجنة الوطنية  2010ماي  31في 
لعالي وهي هيئة تابعة لألمانة العامة لوزارة التعليم ا 167وفقا للمرسوم رقم  (CIAQES)العالي والبحث العلمي 

 تكمن مهمتها الرئيسية في: ،والبحث العلمي
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تبدأ  وهذا ما جعلها دعم ومرافقة مؤسسات التعليم العالي في تدعيم قدراتها المؤسساتية وتطوير ثقافة الجودة.-
في خطواتها األولى باعتماد أدوات ووسائل على مستوى كل المؤسسات الجامعية تمثلت في هيكلة خاليا 

 .لضمان الجودة وتعيين مسؤولين لهذه الخاليا وتكوينهم من أجل إعداد مرجع للجودة
 متابعة تأسيس خلية ضمان الجودة على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي. -
 وضع معايير لقياس الجودة، واعتمادها كوسائل لقياس األداء.-
 تعميم عملية التقويم الذاتي وفقا للمعايير المعتمدة. -

ويشمل المرجع الوطني لضمان الجودة مجموعة المقاييس والمعايير المشمولة في مراجع المجاالت 
اعي ة المؤسسات الجامعية مع محيطها االجتماألساسية للتكوين والبحث العلمي، البنية التحتية للجامعات، عالق

 .والحكامة والحياد داخل الجامعة واالقتصادي، التعاون والحركة بين الجامعات
يس خلية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر هي هيئة تابعة لرئ :نظيم خلية ضمان الجودةت

بيداغوجية واإلدارية للمؤسسة، ويعين رئيس الجامعة الجامعة، تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف الهيئات ال
مسؤوال للخلية الذي يتولى بدوره تعيين مسؤولين للخاليا المنشئة على مستوى الكليات المكونة للمؤسسة 
 الجامعية؛ يحكمها نظام داخلي تعده الخلية باإلضافة إلى برنامج سنوي ينظم عملها الذي يتمحور في القيام

 :(2015)حسين،   امبمجموعة من المه
 تعد الخلية بمثابة الواجهة بين المؤسسة الجامعية والهيئات الوطنية للتقييم؛ -
تضمن متابعة برنامج العمل الوطني في ضوء التحسين المستمر لجودة برامج التكوين، البحث، العمل -

 المؤسساتي والتكوين المستمر ألعضائها في مجال ضمان الجودة؛ 
 حول مهامها وأهدافها، ونشر التقارير المختلفة خاصة تقرير التقييم الداخلي؛ وظيفة اإلعالم -

 معايير تطوير إدارة الجودة في المؤسسة الجامعية
ضمن مسار اإلصالحات التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، صدر القرار 

سيس لجنة وطنية لتنفيذ نظام الجودة في التعليم المتضمن تأ 2010ماي  31المؤرخ في  167الوزاري رقم 
والبحث العلمي، مكونة من خبراء وأساتذة جامعيين، تهدف إلى دعم تطوير ممارسات ضمان الجودة داخل 

ين مؤسسات التعليم العالي؛ ومتابعة وتفعيل ممارسات ضمان الجودة باالعتماد على إجراء التقييم الذاتي لتحس
 تعليمية.الجودة في المؤسسة ال

 تركيبة الدليل الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي: 02جدول رقم 
 االثباتات المعايير المراجع الحقول الميادين
 106 49 23 7 التكوين

 55 32 17 3 البحث العلمي
 180 53 27 5 الحكامة

 71 25 14 4 الحياة الجامعية
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 38 19 17 5 الهياكل القاعدية
 40 19 11 3 التعاون مع المحيط االجتماعي واالقتصادي
 70 22 14 4 العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي

 563 219 123 31 المجموع
 (41-2، 2016)العايل،  :املصدر

 المجاالت والمعايير المتعلقة بضمان الجودة
ة كبرى لمجال ميدان العالقة مع المرجع الوطني لضمان الجودة أن الوزارة أولت أهمييوضح مضمون 

المحيط االجتماعي واالقتصادي لضمان مشاركة مختلف األطراف في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة مع 
حيث يقدم لنا المرجع الوطني عددا من المراجع تأتي في شكل ، األخذ بعين االعتبار تلبية مختلف حاجاتهم

 تتمثل حقول ميدان العالقة مع المحيط االقتصادي فيما يلي: ،معايير تمثل حالة سير المؤسسة المرغوبة
 المشاركة في تنمية الجماعات المحلية 

 : حيث يتعلق األمر بتقديم المؤسسة لعروض تكوين تلبي الطلب المحلي
توجد عالقة بين المؤسسة والمحيط االجتماعي االقتصادي المحلي حيث يشارك المهنيون في بناء عروض -

 التكوين.
 هناك نسبة من األوائل في التكوين يتم تشغيلهم بطلب من الشركاء من المحيط االجتماعي االقتصادي.-
 العالقات مع الشركاء االقتصاديين على مستوى المحلي واإلقليمي.-
  .(34، صفحة 2016)العالي،  إدماج المنتج لدى الشركاء من المحيط االجتماعي االقتصادي-
 ف على مستوى المؤسسة.تنظيم منتديات للتوظي-
 المشاركة في مختلف صالونات التوظيف من أجل تعزيز ودعم منتج التكوين. -

 العالقة مع الشركات 
حيث تناسب عروض التكوين لدى المؤسسة احتياجات الشركات يتعلق األمر بجعل برامج التكوين متوافقة مع 

 احتياجات الشركات في المنطقة من خالل تطبيق المعايير:
تقدم المؤسسة تكوين متخصص حسب احتياجات الشركات حيث يراعي عرض التكوين الخاص بالمؤسسة -

 خصوصيات المنطقة ليكون قادرا على تلبية احتياجات الشركات.
تمتلك المؤسسة هيئات لإلدماج المهني ومتابعة الخريجين بإنشاء هيئات تسمح للمتعلم تربصات تطبيقية -

أو القيام بدراسة حالة وكذا إقامة تفاعل مع الشركات من أجل متابعة تطور منتج بهدف تحضير تقارير تربص 
 .)محل الدراسة( التكوين

 البحث والتطوير
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تمتلك المؤسسة عالقات شراكة مع المؤسسات حيث يتعلق األمر بإقامة اتفاقيات وتعزيز العالقات مع    
 :الشركات

 هيكال للتنسيق مع المؤسسات المعنية بالشراكة. تقيم المؤسسة اتفاقيات مع الشركات بإنشائها-
)محاضرات، ندوات،..( تسمح  تنظم المؤسسة لقاءات مع مختلف الفاعلين في المحيط االقتصادي االجتماعي-

 بالتشخيص الشامل للشركات وتحديد الخطوط العريضة لبرنامج البحث والتطوير.
 التكوين والمتابعة

دورية معدة على أساس احتياجات الجماعات المحلية والشركات والشركاء  تمتلك المؤسسة خطة تكوين      
االجتماعيين بمعنى توفير عروض تكوين دورية مبنية على احتياجات الجماعات المحلية والشركات والشركاء 

 :االجتماعيين من خالل
 شركات الصغيرة.تساهم المؤسسة في خلق وتطوير حاضنات للشركات، وكذا هيئات الدعم والمرافقة وال-
تمتلك المؤسسة برنامج تكوين إلنشاء الشركات واألعمال الحرة بوجود مواد تهتم باألعمال الحرة وإنشاء -

 الشركات.
I.3-  ( "هيئات الدعم والمرفقة".134)عتقييم جودة المعيار  

قييم جودة ( سواء ما تعلق بت134نحاول هنا عرض مختلق الجوانب المتعلقة بتقييم جودة المعيار )ع 
ع ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي والذي يتضمن مجموعة حقول، ما يهمنا هنا هو الحقل الراب

( والذي 134"التكوين والمتابعة" والذي يتضمن مجموعة مراجع ومعايير من بينها المعيار محل الدراسة )ع
مرجعية المتعلقة بالممارسات الجامعية المطلوب ( والذي يحاول توضيح المعايير ال34يندرج ضمن المرجع )ع

 تطبيقها من طرف المؤسسات الجامعية الجزائرية لضمان جودة عالقتها مع المحيط االجتماعي واالقتصادي.
 2019 نتيجة التقييم الذايت حسب كل ميدان من ميادين املرجع الوطين: 02الشكل رقم 

 
 خلية ضمان اجلودة جلامعة أدراراثئق و على  اعتمادامن إعداد الباحثني املصدر: 

( 4( من )1.78على للهياكل القاعدية )تقييم األحصلت تقييم أقل من المتوسط وكان التيتضح أن كل الميادين 
، ميدان 4من  0.82وتحصل ميدان التعاون مع المحيط أقل تقييم  2018عليه الحال سنة واألعلى كما كان 

مقارنة بـ رتفاع وشهد ا 0.83على تقييم حصل تمحل الدراسة  القتصاديعالقة مع المحيط االجتماعي واال
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رغم هذا فتقييمه جاء دون المتوسط وجاء في المرتبة قيل األخيرة و  4من  0.69قدر حيث  %16.86بـ  2018
 .من مجموع سبعة ميادين تضمنها المرجع الوطني لضمان الجودة

 
 
 
 
 

 2018 يدان العالقة مع احمليط االجتماعي واالقتصاديالتقييم الذايت حسب كل حقول م: 30الشكل 

 
 خلية ضمان اجلودة جلامعة أدرارواثئق من إعداد الباحثني إعتمادا على املصدر: 

جميع حقول ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي جاء تقييمها اقل من المتوسط حيث يالحظ أن 
بينما الحقل الثاني  4من  0.91عات المحلية" تحصل على تقييم األول "المشاركة في تنمية الجماالحقل 

تحصل  بينما الحقل الثالث "البحث والتطوير" 4من  0.62أضعف تقييم على حصل "العالقة مع الشركات" ت
  4من  0.96، الحقل الرابع محل الدراسة "التكوين والمتابعة" تحصل على تقييم 4من  0.85على تقييم قدر بـ 

بـ  2018( محل الدراسة حيث قدر سنة 134لى تقييم في هذا الميدان والذي يتضمن المعيار )عوهو األع
 .%7.69وانخفض بنسبة تقدر بـ  1.04

 : جدول حتديد األنشطة ذات األولوية يف ميدان العالقة مع احمليط االجتماعي واالقتصادي03اجلدول 

اإلثباتاتعدد   
 الغير مطبقة

 عدد المعايير 
قةالغير مطب  

  النقاط المحسوبة للمراجع
 الحقل

 
 1≥ن م 2 ≥ ن م >1 3 ≥ ن م>2 4 ≥ ن م>3 الميدان

9 2 0 0 2 2  
1ع   

 
 

العالقة مع المحيط 
االجتماعي 
 واالقتصادي

 

56.25% 33.33% 0% 0% 50% 50% 
13 4 0 0 1 2  

2ع   61.90% 57.14% 0% 0% 33.34% 66.66% 
11 0 0 0 1 2  

3ع      55% 0% 0% 0% 33.34% 66.66% 
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املصدر: 
من 

إعداد 
الباحثني 

 خلية ضمان اجلودة جلامعة أدرارواثئق إعتمادا على 
 (1.33" بلغ )برنامج تكوين إلنشاء الشركات واألعمال الحرة تمتلك المؤسسة( "134تقييم المرجع )عالحظ أن ي

وجود مواد تعليمية تهتم باألعمال ( "1134( وهي نقطة أقل من المتوسط حيث تحصل دليل اإلثبات )ع4من )
اء وجود طريقة للتقييم تتم بن( "2134بينما تحصل دليل اإلثبات )ع 4من  2" على تقييم الحرة وإنشاء الشركات

وجود ( "3134" على تقييم معدوم بينما دليل اإلثبات )عاريع إنشاء شركات عوض مذكرة التخرجعلي مش
 ، بينما المرجع4من  2" على تقييم اتفاقيات تعاون مع هيئات المرافقة والدعم إلنشاء شركات أو أعمال حرة

" افقة والشركات الصغيرةتساهم المؤسسة في خلق وتطوير حاضنات للشركات , وكذا هيئات الدعم والمر ( "34)ع
 .4من  1.33تحصل على تقييم قدر 

.جدول تصنيف مراجع ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي: 40جدول  

 خلية ضمان اجلودة جلامعة أدرارواثئق من إعداد الباحثني إعتمادا على املصدر: 
وهدا ما يعكس  2ييمها اقل من ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي جاء تقجع امر جميع يالحظ 

جاء تقييمها  %57.15مرجع بمعدل  14من مجموع  8التقييم األقل من المتوسط للميدان، والمالحظ كذلك أن 
( الذي يتضمن المعيار 34، المرجع )ع%42.85بنسبة  2مراجع جاء تقييمها اقل من  6، و 1اقل من 

( 1134أن هذا المعيار يتضمن ثالثة أدلة إثبات )ع ، حيث 2و 1( محل الدراسة تقييمه محصور بين 134)ع
( تحصل 3134( جاء تقييمه معدوم بينما دليل اإلثبات )ع2134بينما دليل اإلثبات )ع 4من  2بلغ تقييمه 
 .4من  2على تقييم 

 مصفوفة ترتيب مراجع العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي.: 05جدول

5 1 0 0 2 2  
4ع   55.55% 25% 0% 0% 50% 50% 

38 7 0 0 6 8   
 %57.15 %42.85 %0 %0 %36.84 %57.57 المجموع

 
 المجموع

  المراجع
 الحقل

 
 1≥ن م 2 ≥ ن م >1 3 ≥ ن م>2 4 ≥ ن م>3 الميدان

41ع-12ع  - - 4 1ع  -31ع-11ع  العالقة مع  
المحيط 

االجتماعي 
االقتصاديو   

32ع  - - 3 2ع   22ع - 12ع    
33ع - - 3 3ع  23ع-13ع   
44ع-34ع - - 4 4ع  24ع-14ع   
 المجموع 4 8 6 0 0 14
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 خلية ضمان اجلودة جلامعة أدرارواثئق من إعداد الباحثني إعتمادا على ر: املصد
كون تقييمها جاء  %42.85بنسبة  لمتوسطستعالج على المدى ا 14مرجع من مجموع  6يالحظ أن 

الن تقييمها اقل  %57.15ستعالج على المدى القصير بنسبة  14مراجع من مجموع  8، 2و 1محصور بين 
من الجدول انه لم يتم تصنيف معالجة أي مرجع على المدى الطويل أو تجاهله وهذا  ، يالحظ كذلك1من 

 3بالنسبة للمدى الطويل أو يتجاوز تقييم  3ويقل عن  2بسبب انه لم يتحصل أي مرجع على تقييم يتجاوز 
( محل 134)ع( الذي يتضمن المعيار 34بالنسبة للمعايير التي يتم تجاهلها كون تقييمها جيد جدا، المرجع )ع

 . 4من  1.33الدراسة سيعالج على المدى المتوسط كونه تحصل على تقييم 
 جدول ترتيب المراجع التي ستعالج في ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي.: 06جدول

 من إعداد الباحثني اعتمادا على واثئق خلية ضمان اجلودة جلامعة أدراراملصدر: 
العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي ستعالج إما على المدى القصير أو  جميع مراجع ميدانيالحظ أن 

، 2المتوسط، هذا مرتبط بتقييم ميدان العالقة مع المحيط حيث الواضح من الجدول أن تقييم جميع المراجع اقل 
عمال تمتلك المؤسسة برنامج تكوين إلنشاء الشركات واأل( "134( الذي يتضمن المعيار )ع34المرجع )ع

" محل الدراسة سيعالج على المدى المتوسط كونه مهم ولكن تطبيقه تواجهه صعوبات وهذا ما وضحه الحرة
( الذي وضح مصفوفة ترتيب مراجع ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي حسب 04الجدول رقم )

  العالي في المؤسسات الجامعية الجزائرية.اللجنة الوطنية لتطبيق نظام ضمان جودة التعليم  النماذج التي حددتها
II  :الطريقة واألدوات 

على  واإلجابةريقة للتفاصيل والمراحل والمعالجات المستخدمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة تتعرض الط
فرضياتها، حيث يحاول الباحثان التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ويحاوالن عرض جميع مصادر البيانات 

 فيات المستخدمة في الوصول للنتائج وتحليلها وتوضيح األساليب المستخدمة الختبار فرضيات الدراسة.والكي

لقصيرالمراجع التي تعالج على المدى ا   المراجع التي تعالج على المدى المتوسط 
 مهم

 
 درجة

 األهمية
 44ع-34ع-33ع-32ع-41ع-21ع 24ع-14ع-23ع-13ع-22ع-12ع-31ع-11ع

  المراجع التي يتم تجاهلها المراجع التي تعالج على المدى الطويل
 - - أقل أهمية

 الصعوبات قابلية التحقق

 درجة قابلية التحقق

   قائمة المراجع التي ستعالج
 الحقل

 
 قصير المدى متوسط المدى طويل المدى الخارجة عن النشاط الميدان

  1ع 31ع-11ع 41ع-21ع - -
العالقة مع المحيط 

االجتماعي 
 واالقتصادي

 2ع 22ع-12ع 32ع - -
 3ع 23ع-13ع 33ع - -
 4ع 24ع-14ع 44ع-34ع - -
 المجموع 4 8 6 0 0
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إن عملية التقييم الذاتي التي باشرتها الوزارة الوصية تشرف عليها خاليا ضمان الجودة من خالل عديد اللجان 
ن في بداية كل تقييم سنوي وتضع برنامج تجتمع خلية الجودة بكل اللجاالمرتبطة بميادين المرجع الوطني، حيث 

 العمل المتعلق بعملية التقييم حيث تشرف لجنة التخطيط االستراتيجي وتتابع عمل اللجان المعنية.
II.1 :محددات الدراسة ونماذج الدراسة 

ت عمليامبني على من أجل اختبار فرضيات الدراسة استعملنا أداة التقييم الذاتي والتي سوف تعطي تقييم 
 :التابعة للجان التالية الفحص والرقابة

 .السياسات ومقاربات الجودة إعدادلجنة ميدان  -
 .لجنة ميدان الهياكل القاعدية والحياة الجامعية -
 .لجنة ميدان فريق نظام المعلومات -
 .لجنة ميدان العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي -
 .مكتبةلجنة ميدان الفريق الفرعي الخاص بال -

حيث تشرف لجنة التخطيط االستراتيجي على عمل اللجان المذكورة من خالل عمليات التدقيق والرقابة ومدى 
 .االلتزام بتطبيق معايير المرجع الوطني، بعدها يتم إعداد التقارير المتعلقة بنتائج التقييم الذاتي

( واعتمدت 5( إلى )1( وليس من )4إلى ) (0باستخدام مقياس ليكارت ولكن بالتقييم من )القياس ملية عتم ت
( أو 4( إلى )1( ليكون لها أثر معنوي فإما وجود للنشاط بدرجة معينة من )0الوزارة هذا التقييم خاصة قيمة )

 (.0عدم تطبيقه وبالتالي فالتقييم يكون بدرجة )
II.2 :بيانات الدراسة 

على أن ميدان  يدل، وهذا ريات الفرعية لألمانةدرار والمديالعينة المدروسة تخص نيابات وكليات جامعة أ
 .2019ة شملت فترة الدراسة سنكما يجمع عديد الفاعلين عالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي ال

الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة تم االعتماد في جمع المعطيات على دراسة ميدانية بجامعة أدرار وفق 
 . (MOHAMED, 2015, PP 9-13)  الجودة في التعليم العالي ضماننظام الوطنية لتطبيق 

حيث يتم حساب تقييم ميدان التكوين من خالل متوسط الحقول، وتقييم الحقل هو عبارة عن متوسط المراجع، 
 .اإلثباتوتقييم المرجع هو متوسط المعايير، وتقييم المعيار هو متوسط أدلة 

درار بجمع المعلومات من محل أعلى الدراسة الميدانية في جامعة  اعتمد الباحثان في جمع بيانات الدراسة
 كلياتها أو مديرياتها الفرعية التابعة لألمانة العامة. أوالدراسة سواء نيابات الجامعة 

III :الخالصة 
عالقة الجامعة الجزائرية بمحيطها االجتماعي واالقتصادي أصبحت تخضع للقياس والتقييم من طرف 

درار وفي أ، بالنسبة لجامعة 2016ية، منذ انطالق العمل بالمرجع الوطني لضمان الجودة سنة الوزارة الوص
درار على غرار عديد الجامعات الوطنية اتفاقية مع أمرافقة ودعم الطلبة أصحاب المشاريع عقدت جامعة  إطار
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مؤسسات صغيرة،  نشاءإالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بهدف مرافقة الطلبة خريجي الجامعات بهدف 
 مجموعة من النتائج:  إلىتوصلت الدراسة 

المشاريع من خالل تقديم التكوين الضروري  أصحابتساهم هيئات الدعم والمرافقة في مساعدة ودعم الطلبة -
 . وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى والمرافقة الفنية واللوجيستية

 واالقتصادي هامع محيطجامعة أدرار عالقة لشامل ء تقييم ساهم المرجع الوطني لضمان الجودة في إعطا-
 . وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

حيث  2019درار سنة أتحسن في تقييم جودة هيئات الدعم المرافقة للطلبة أصحاب المشاريع بجامعة ظهر -
رجع الوطني لضمان عند تطبيق معايير الم %33بارتفاع قدر بـ  1حيث بلغ  2018مقارنة بسنة  1.33بلغ 

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة الجودة
حيث بلغ  2018مقارنة بسنة  0.96بلغ  2019( سنة 4وجدت الدراسة أن تقييم حقل التكوين والمتابعة )ع-

 .%7.69حيث انخفض بـ  1.04
مقارنة بسنة  0.83بلغ  2019توصلت الدراسة إلى أن تقييم ميدان العالقة مع المحيط االقتصادي سنة -

 .%20.28بارتفاع قدر بـ  0.69حيث بلغ  2018
 توصي هذه الدراسة بما يلي:

ص لفائدة الطلبة وفقا لما ن واألعمال الحرةالشركات إلنشاء  يةتكوينال هابرامجعلى جامعة أدرار أن تدعم -
 (.134عليه المعيار )ع

 (.1134ء الشركات وفق نص دليل اإلثبات )عضرورة تعميم تدريس مواد تعليمية تهتم باألعمال الحرة وإنشا-
العمل على إيجاد طريقة للتقييم تتم بناءا على مشاريع إنشاء شركات عوض مذكرة التخرج وفق نص دليل -

 (.2134اإلثبات )ع
رة ضرورة تفعيل ودعم اتفاقيات التعاون المبرمة مع هيئات المرافقة والدعم إلنشاء الشركات أو األعمال الح-

 (.3134عليه دليل اإلثبات )عكما نص 
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I  مقدمة : 

معرفة دور الجامعة المقاوالتیة في تفعیل  فرلرإ إاءلاؤ ماس لای ةلویرإ وم  سل ة إلى تهدف هذه الدراسة 
بلللة الجامعایعفبعلللد  ا خلللاا الملللربح الجلللامعي لبأللل  وللل  ملقلللو رلللو   ةلللب  هللل  مللل   م للل  وبللل فر للللدل   

ملاةو الءو ع و ل أق  ذلك بدمح وربط ثقافلة المقاوالتیلة ببلرامح ال ع لیع العلاليع ضیل  ونلألا مل   ل   هاتل  
فقللة ولرلل  ل   للو تلل فر رو  الدراسللة وا للم المقاوالتیللة فللي الجنااللر و إاهللا ال تأقلل  فقللط بللدور   هللنإ الللدوع و المرا

 .تلبث  م  الجامعة المقاوالتیةوثقافة مقاوالتیة 
I.1- المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :  وخصائص المقاوالتیة 
 : والثقافة المقاوالتیة مفهوم المقاولة  -1

و   بأاها:" ضرخیة إاءاؤ واس و   فرص األوما  م   رف فرد  و ودإ  فراد وذلك تعريف المقاولة مك  
 (  Éric Michael,2006,p06  رب  إاءاؤ ملظمای  دلدإ م          القیمة.")

 ا المقاو  ه  رمص م مقص في ةلم القرار  م  ك معرفة بدلهیة  Casson Mark فیرل  اما المقاول
 تمكل  م  االس و   األمث   ل م ارد اللادرإ وال عام  معها م  ا   ال ة   إلى  هداف 

هي مفه م ل ع   بالع ام  المار یة و ت ضم  خذلك األفرار المء رخة بی  مجم وای  مقاوالتیةالثقافة ال ما 
ال ي ل ع إ قا  األفرار بها عوهذا ما  جع  الثقافة اظام ل   خیای مك  بة خذلك مجم وة القیع  األفراد وال وای

  .(12عص5112عو ي )لج ديالم عام ة المء رخة بی  األ راف 
ترتبط رو  المقاوالتیة بالدر ة األولى بأ ذ المبادرإ والعم   و االا قا  :  وم روح المقاوالتیةوبالنسبة لمفه

ل   بی ع فاألفراد الذل  ل م ع ا برو  المقاوالتیة  م  ر ا العنبمة و ى الم ض في  ریاؤ  دلدإ  و إاجاز 
ییرع ولیس بالضرورإ  ا  ك ا لهاالؤ  وما  ب ربقة موالرإع وذلك ل بو ب یط  كم  في و  د رغبة وإمكاایة ل و
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األفراد الرغبة في ااءاؤ ماس  هع الماةة وال ض ى الد    في م ار المقاوالتیةع فهدفهع ه  ت  بر القدرای 
  فرارهع الجدلدإ وال عام  بااف ا  ومرواة مم ال وییرای ل  عام  مم ال وییر ال  بار وتجربو 

(61p,5002عDonnay et autres) 
ا المعلى الذي  و ي ل مقاولةع فإا هذه األ یرإ تجمم بی  المفاهیع الث ث الرای یة: إاءاؤ الماس ةع مهما خا

 رو  المقاولة والمقاو .
    وإاءاؤ الماس ة: إا الأدل  و  ظاهرإ المقاولة  أی لا مباررإ إلى مفه م     وإاءاؤ الماس ة وال ي -

ع قة بإاءاؤ وت  بر مءروع األوما  وبقفة وامة     اءاط. تأ  ي و ى مم  ف اللءا ای واإل راؤای الم 
ت عدد  و       اللءاط  و بقفة  ون   ركا  المقاولة ض و  بیعة المءروع وةاضو المءروعع لر  و ى 

 العم م ت ض  األركا  ال الیة: 
 ماس ة م  رضع ماس ةع  ماس ای اس عادإ اللءاطع الماس ای ذای اللءاط الجدلد     

 ريف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: تع - 2
تءك  الماس ای القویرإ والم  س ة  ضد  هع  ول بای الأك مة الجنااربة في إ ار اال  قاد ال  لي  

مم ال ویرای ال ي  ءهدها اال  قاد العالمي وم   بای االا قا  إلى ا  قاد ال  ق ع و ل  مص مفه م 
الم ضم  القاا ا 2001د  مبر 12القادر في 01-18ر ع  الماس ای القویرإ و الم  س ة  في القاا ا 

ال   یهي ل ر یة الماس ای القویرإ و الم  س ة و الذي او مدی فی  الجناار و ى معیاري ودد العما  ور ع 
 .األوما  

تعرف الماس ای القویرإ  ع( 5111) وض و القاا ا ال   یهي ل ر یة الماس ای القویرإ و الم  س ة 
 :  هما خاات  بیع ها القاا ایة بأاها ماس ة إا اج ال  م و المدمایوالم  س ة م

 م یار دللار  نااري ؛2ال ل جاوز ر ع  ومالها ال ل ي  -1
 ت   في معالیر االس ق لیة ؛ -2
فما  كثر م   ب  ماس ة  و مجم وای ماس ای   رل ال لل ب   25%بأی  ال  م  ك ر س مالها بمقدار  -3

 اس ای القویرإ و الم  س ة.و یها تعربف الم
  هداف الماس ای القویرإ و الم  س ة  -3
تر یة رو  المبادرإ الفرد ة و الجماویةع باس مدام  اء ة ا  قاد ة س عیة  و  دمیة لع تر  م   دإ م   -

 مك   ا تءك   داإ فعالة ل   ی  األاء ة في و  خاا اء ة تع ال م ي ولها ألي سبو ب ع و خذا إضیاؤ  
لا   اللاایةع مما  جع ها  داإ هامة ل ر یة و تثمی  الثروإ المأ یةع و إضدل وساا  االادماج و ال رام  الم

 (11ص،2001،القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ( .بی  الملا  
ي الماس ای  مك   ا تر ا ض قة وة  في الل یح اال  قادي م      مجم  الع  ای ال ي ترب ها ببا  -

 المأی ة و الم فاو ة معها و ال ي تء رك في اس مدام افس المد  ی.
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ت اهع في     فرص العم  والمعاواة في مءك ی الب الة م      تءوی  الءباب وذلك ب ر فة ملمفضة  -
 (33عص5112ا بیا إذا ما   رات ب ر فة     فرص العم  بالماس ای الربرل . )ممیمر وا رواع

 ماج الم رضی  م  ملاةو وم هع  راؤ اإلف س لبعض الماس ای العم میة.إوادإ إد -
اس عادإ خ  ض قای اإلا اج غیر المربأة و غیر الهامة ال ي تم قت ملها الماس ای الربرل م       -

 . (216عص5112  ی ع ا ر الدل ع )عإوادإ ترخین  ا اتها و ى اللءاط األة ي
م  ال رالیف الم ع قة بال منب  وم  ثع ال   ب ع وبادي إلى ت ةی  زبادإ المبیعای وال  زبم مما  ق    -

 (.151عص5113  روا ع  و ال  م ل م  ه ك بأ   تر فة ممكلة)لر ط فربدإ
 تطور البیئة االقتصادية و التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المقاولة : -4

القاا ا  52ال  قادي مر بث ث مراض  )م ت  ر الماس ای القویرإ والم  س ة بالجناار ومأی ها ا -1
 (12ال   یهي ل ر یة الماس ای القویرإ والم  س ةعص

(: او ماد الجناار غداإ االس ق   اللظام االر راكي الذي  ق م و ى تأكع 1665-1623المرض ة األولى ) -
 دل إلى تهمیش دور   اع الدولة في الق ل اال  قاد ة ل  لمیة وإو اؤ األول بة ل ق اع العام و ى الماص 

PME-PMI ف رخن اه مام الدولة في  .وبقي ت  ر الق اع الماص مأدودا و ى هامش المم  ای ال  لیة
هذه الف رإ بالماس ای ال  لیة )العم میة( تأت مبد  االر راكیة و امت الدولة بم    و   اا ا ل ع   بأربة 

 .1623یة   ب  52وذلك في  522-23االس ثمارای ه  القاا ا 
 1665(: ضظي الق اع الماص ألو  مرإ بعد ةدور  اا ا االس ثمار ل لة 1666-1665المرض ة الثاایة) -

بدور في تأقی   هداف ال لمیة ال  لیة ضی  ادل  هذا الم  ف ب   د ارادإ ل أ یر و ت  ی  الماس ای 
ة ب بو تأدلد سقف االس ثمارای ع القویرإ و الم  س ة إال  ا  لع  ءجم و ى إاءاؤ ماس ای ةویرإ وم  س 

 (Rapport CNES ع5115 )ع ملم الم ریة الماةة لعدإ مءاربم الى غیر ذلك
: ب بو الل ااح ال  بیة الم ج ة و ى م   ل مم  ف الق اوای دفعت 1666المرض ة الثالثة)اا   ا م  سلة  -

 إلى تبلي ا  قاد ال  ق خمیار بدل . وم      ذلك : 
مكرسا مبد  ضربة االس ثمار األ لبي وتءجیم خ   ركا   1661 فرب   11اللقد والقرض في ةدر  اا ا  -

 الءراكة؛
ل عنبن إرادإ تأربر اال  قاد والذي اص و ى الم اواإ  1663-11-12ةدر  اا ا تر یة االس ثمار في  -

اؤ وخالة لدوع االس ثمارای بی  الم  ثمرب  ال  لیی  واأل ااو  مام القاا اع الأ  في االس ثمار بأربة عإاء
 (؛APSIوم ابع ها )

: تع تأربر ال جارإ في الجناار     اتفاق الءراكة مم االتأاد األوربي م      تأهی  وت  بر 1662سلة  -
   اع الماس ای القویرإ والم  س ة
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لمدإ سل ی .  1666وقدی مجم وة م  االتفا یای مم البلك الدولي م   همها براامح ال عدل  الهیك ي ل لة   -
ب  بی  ملظ مة م  ال یاسای اللقد ة    رل ف م  ضدإ المدل ایة و م   هة و  دی هات  الع  ای إلى ال مفی

 و المالیة  و ال جاربة و  اال  قاد ة بقفة وامة.
الماص ب   بر االس ثمار والقاا ا ال   یهي ل ر یة الماس ای  5111في سلة  13-11ةدر األمر ر ع  -

والذي لهدف إلى تأ ی  المأیط الماص بالماس ای القویرإ  5111-15-15یرإ والم  س ة في القو
 والم  س ة.

 16-11تع إاءاؤ القاا ا ال   یهي ل ر یة الماس ای القویرإ والم  س ةع  اا ا ر ع  5111في سلة   
باه مام   ي وخبیر م  والذي  ع بر بمثابة اق ة تأ   و د تمینی هذه الف رإ  5111د  مبر  15القادر في

 المقاوالتیة في الجناار.بی القویرإ والم  س ة و االه مام  رف ال   ای العم میة ل ماس ا
  ر یة الماس ای القویرإ و الم  س ة)الجربدإ الرسمیةلم  القاا ا ال   یهي  2.2.2م اد ضی  اقت ال

 (12عص 5006
رمقاع وبك ا ر ع  ومالها ما بی   521إلى  21: بأاها ماس ة تءو  ما بی   تعرف المقاولة المتوسطة-

 .ماا ي م ی ا وم یاري دللار  و  ك ا مجم ع ضقی  ها ال ل بة ما بی  مااة و م مااة م ی ا دللار
رمقا وال ل جاوز ر ع  ومالها ال ل ي  16إلى  11ماس ة تءو  ما بی   بأاها تعرف المقاولة الصغیرة :-

 م ع ضقی  ها ال ل بة مااة م ی ا دللارماا ي م ی ا دللار  و ال ل جاوز مج
: بأاها ماس ة تءو  م  وام  إلى ت عة وما  وتأق  ر ع  وما      م  وءرب   تعرف المقاولة المصغرة-

 .م ی ا دللار  و ل جاوز مجم ع ضقی  ها ال ل بة وءرإ م لی  دللار
I.5- : خصائص مخرجات التعلیم الجامعي و فرص االستثمار المقاوالتي 
 :تعلیممفاهیم عن الجامعة و  ال -1

تع بللر الجامعللة القللر  الللذي  كلل ا فیلل  الع للع عضیلل   عللرف الع للع  بأالل   هللد إا للااي وق للي ملللظعع وفلل  
مللللهح مألللدد فلللي البأللل ع  ءللل م  و لللى   للل ای و  رااللل  مألللددإ و للللادي إللللى معرفلللة وللل  الرللل ا و الللللفس و 

مقلللللللللل فى و یلللللللللاا و وثمللللللللللاا ءك تها)المج ملللللللللم  مكللللللللل  ت ظیفهللللللللللا فلللللللللي ت للللللللل بر  امللللللللللاط الأیلللللللللاإ و ضللللللللل  م
 (. 11عص5111غلیعع

مرخنا لإلرعاع الفرري والمعرفيع وتلمیة الم رای والمهارای الع میة والمهلیةع وال ي تمث  الأجر و الجامعة 
األساسي وم یای ال لمیة ال  لیة ... فهي ماس ة إ  ماویة تاثر وت أثر بالمأیط الذي ت  د ب ع وهي م  

فضی  دلی  ).»ااضیةع فهي  دات  في ةلم  یادت  الفلیةع والمهلیة والفرربةةلم المج مم م  
 (61عص5111وآ روا 
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كذلك هي فضاؤ ل  ع یع و ال ع ع ع و ال ع یع ه  اظام م  األوما  المقق دإ و س   ة م  العم یای و 
الم ع می ع  ف رض  ا اللءا ای الملظمة الهادفة إلضداث ال فاو  و ه  وم یای تفاو  م باد  بی  المع ع و 

تادي إلى توییر ا جابي في ال   ك و ال سیما س  ك الم ع می  ع و ال ع ع ا اج ا جابي لعم یة ال ع یع ع و 
ال ع یع و ال ع ع خ هما وم یای نم  وم یة  وسم و  رم  هي ال ربیةع فیجو  ا  ك ا ال ع ع و ال ع یع وا عا 

 (. 62عص5112ي و آ رواعالر  ااك   في إ ار العم یة ال رب بة)
و ل جامعة دور في     و اا اج المعرفة وهي خ  ما  ع م  الفرد م  مع  مای ض    مر م  األم ر  و ض   

  ضیة م  القضا ا  و ض   و ع م  الع  م.
وبهذا المعلى تمث  الجامعة ماس ة تر بلیة بالدر ة األولى ملف أة و ى المج مم الذي تلءط فی  ع تل ح 

 ف عوبمك  ت میص  هع األهداف المل  ة بالجامعة والم مث ة  ساسا في :المعار 
 ال ع یع وف  ملاهح مأكمة و     الملاخ الم اع ل بأ  العالمي والقیام ب ع-
 إوداد  ربجی  م مققی  وف  اض یا ای ال  ق .-
 اوداد مل  ج فرري  ادر و      الثروإ .-

 امعي في الجزائر  :التي يواجهها التعلیم الج تحدياتأهم ال -1
ماس للای  امعیللة ملهللا  112إلللى  5111 -1666 امعللة فللي  16ماس للةع ملهللا  23إا الق للاع اا قلل  ملل    
ع ض لو ت نلیأای الل زبرع اللذي  بلرز 5116 -5112مدرسلة و یلا( فلي  13مرخنا  امعیا و 13 امعة و 21)

دخ ل راه مرفقلا  -ماسل ر  -األوروبلي لی لااس  اإلة   الجدلد لهلدسة ال ع یع العالي الجنااري الم  مد م  اللظام
  ب أیی  وتأهی  مم  ف البرامح البیداغ  یةع وإوادإ تلظیع ال  ییر البیداغ  ي والأكامة.

 ل ا   ال ع یع العالي في الجناار مجم وة م  ال أد ای  مك  إ مالها فیما ل ي:
الم ویللرای الدولیللة ال للي فرنللت بیيللة تع یمیللة  وللدم ت افلل  الملللاهح مللم البیيللة ال ع یمیللة الأالیللة  اةللة فللي ظلل -

 سماتها المعرفة .
و هل  ع  م نل  بالل لبة ل   بلة و األسلاتذإ فلي مم  لف ال مققلای الجامعیلة و غ LMDاظلام  االو ماد و ى-

   ال ت  اف  مم  قااص البیية الجنااربة. اظام
ت ع لل  بالجاالللو المقلللاوالتي سللل اؤ مللل   نللعف المللللاهح ال ع یمیلللة الم بعلللة فللي الجامعلللای الجنااربلللة  اةلللة ال لللي-

 ااضیة البراامح عالمأاورعال ن  عونم مأ  بای م   رف غیر م مققی  في المیداا...
ال لللأثیر ال لللل بي لملللللاهح ملللا  بلللل  ال ع للللیع العللللالي و لللى ملهللللاج ال ع للللیع العللللالي فلللي تأسللللیس فرللللر مقللللاوالتي : إا -

یع و ال لي تع بلر القاولدإ و المل  ل  لمللاهح ال ع لیع العلالي الملاهح الم  رإ م   رف وزارإ ال ربیة و ال ع ل  قر 
  ثر في غرس ثقافة ال قاو .

نعف م   ل األس اذ مما ل للد ولدم القلدرإ و لى ت بیل  المللاهح و المقلررای الدراسلیة :  ع بلر نلعف األسل اذ -
تلدربس مقلالیس  -مهلام  األسباب الرای یة في فءل   و نلعف المللاهح الم بقلة و هلذا  عل د إللى ولدإ  سلباب  ه
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لی للت فلللي ال مقللص ع نلللعف ترلل ب  األسلللاتذإ و ولللدم خفاؤتلل ع اقلللص الر ابللة و لللى األسللاتذإ ع نلللعف وم یلللة 
 اال  یار وال  ظیفع الف اد اإلداري في الجامعایع الظروف الماد ة. 

ة بلال ا م الماس لاتيع اافقا  الملاهح ال ع یمیة ل مقاوالتیة و  ال ا م الماس اتي : ااعدام ربلط المللاهح ال ع یمیل-
 و ى   ف الدو  اال رل .

 و مأ  بای البرامح و الملاهح و ال مققای. اض یا ای س ق العم  ودم ال  فی  بی  ضا ای المج مم و-
 ودم مراواإ ال  ازا بی  اللظري والعم ي الا غرس فرر مقاوالتي ل   و ذلك .-
المجلا  لإلبلداع و االب رلار الفلردي و إا و لد هلذا فإال  لبقلى  ام یة ال ر ب  المبلیلة و لى ال  قلی  بأیل  ال تفل  -

 مأاوالی فرد ة و لی ت سیاسة تع یمیة. 
 غیاب  ال م یط االس راتیجي ل ملاهح ال ع یمیة و ى م   ل في ال زارإ. -
  مل ال لي تألد الل،ع...واال  ماویلة اال  قلاد ة الم ویلرای بعلض ول  ال زملة والمع یلای البیاالای تل فر ولدم-

  الع میة. البأ ث إ راؤ
 .هجرإ الرفاؤای و ودم بقااها في الدا   ل م اهمة في ال أ یر و تر ب  و تلمیة الب د-
 ة الجامعیة.الماس ودم تعاوا الءرخاؤ اال  ماویی  مم -
 بطؤ تفاو  الق اع الماص في تأدلد اض یا ات  م  المربجی  وفي تقد ع المدمای ال درببیة  ثلاؤ الدراسة.-
I.3-  : متطلبات نجاح التعلیم المقاوالتي في الجزائر 

 من التعلیم المقاوالتي و التركیز على عنصر االبداع : األهدافتحديد  -1
 م  ال ع یع المقاوالتي م      :  ي تأدلد خیف للبوي  ا تر ا الل ااح م  افقة مم ما ت   ع  الجامعة

 مأددإ و وانأة و وا عیة . األهداف ا  تر ا  -
 .(16عص1666مأمد ضربع)ل رخین و ى المهام الجدلدإ في مجا  إوداد الق ل العام ة الماه ةا -
 ال رخین و  اءر الفرر المقاوالتي و العم  ب . -
ف  ف  ع و في افس ال  ت تعكس  قااص هذا المج مم واتجاهات    ا ت لاسو مم  بیعة المج مم و -

 .الم  قب  واظرت  اأ 
 اهح الجامعیة ال ي تمص المقاوالتیة ت مارى مم ظروف بیية الءو .و  جو  ا تر ا  هداف المل -
 ت لید األفرار و االبداع. إلىاالا قا  م  ال ع یع القااع و ى ال  قی  والأفظ  -
 نرورإ تدربو ال الو و ى ال فریر الربادي  . -
  اهع في  ال رخین و ى ال ع یع ال  بیقي و ال ع یع م عدد ال مقص الذي   ه  وم یة اال  یار و -

 إلى فررإ  مك  تأ ب ها إلى مءروع مل ح . ال ة  
 تنمیة قدرات المكونین و البرامج المعتمدة: -2
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  بللة مللاه ی   أ للاج إلللى  سللاتذإ مللاه ی  و میللا و ترب بللاع و االب عللاد ولل  ال للرق ال ق ید للة فللي   وللداد ا   -
    مرإ ل  دربو الع مي و ال رب ي ال دربس و ال ق بعع ضی  ل أق  هذا ال أهی  م      تبلي سیاسة م 

 (.5111)و ي ضم د و يع
لبللرامح ال للدربس و ال رخیللن و للى مللدل ارتبللاط األهللداف مللم الرفللاؤای ال للي  أ ا هللا ال الللو   هللدافونللم  -

 في مهل   الم  قب یة.
 ارتباط مأ  ل البراامح بك   دلد في البیية اال  ماویة و الثقافیة و اإل  ماویة. -
مللللظع هدفللل  تأقیللل   للل دإ تع یمیلللة رلللام ة و اءلللر هلللذه الف  لللفة فلللي: المج ملللم و البیيلللة  تبللللي إ لللار فرلللري  -

   المار یةع اإلدارای ال ع یمیة المرخنبة و المأ یةع المدرسة  و الجامعة
 .(511عص5113اضمد إبراهیع اضمدع)

 :  ايجاد طريقة مثلى في التدريس و التقییم و تطبیق المناهج  و نشر الفكر المقاوالتي  -1
 ربط ال ع یع المقاوالتي بال ا م والأیاإ و ال رخین و ى الملظ ر ال  بیقي و العم ي.  -
ال رخیللن و للى تنوبللد الملل ارد البءللربة بالمهللارای ملل    لل  م اؤمللة ممر للای الجامعللة مللم م   بللای سلل ق العملل   -

دي الللى تلل فر ا للادي ملل   لل   ترییللف البللرامح و ال مققللای وفلل  مللا  أ ا لل  سلل ق العملل  الم لل قب ي هللذا لللا 
وام ة ماه ة و مدربة تعنز القدرإ ال لاف یة ل   قاد ال  لي خما  ا ت افر المهارای سی لاود و لى   ل  واب رلار 

 .(521عص5111)   ط و ا فع مل جای و دمای  دلدإ
 ال عي إلى تأ ب  المعرفة اللظربة إلى معرفة افعیة.  -
 وةف الرفاؤای بالل ااح والمعالیر .  -
   الل ااح والمعالیر المك اة لها . تلظیع الرفاؤای اا   ا م -
 او ماد ال ر ب  و ى الجااو ال  بیقي الم مقص .  -
 المعارف  اب ة ل  جلید والمءاربم )  ربقة المءاربم (.  -
ءاربم ك  بةعالمقاب ی و الممال تءم  المهارایتقییع و تق بع ترترن و ى معالیر وانأة  إس راتیجیة إتباع -

 العم یة ال ا عیة. 
 المصلحة :   أصحابانفتاح الجامعة على بیئتها و مع جمیع  -4

ال ي تنبد م  م اهمة الجامعة في اللاضیة اال  قاد ة هي الءراكة مم الماس ای  اآللیایم  بی   هع  -
 ما  و ى )ت ج د و ى م   بای م ل وة ت مث  في  ااال  قاد ة ضی   مك  لهذه الءراكة 

 : 15عص5111عهاشالد
 و ه  ال ق یدي ضی  رسالة الجامعة ال دربس و البأ  الع مي فقط  األو الم   ل 

 الم   ل الثااي تق م الماس ای القلاویة ب م ب  بعض البأ ث و الدراسای 
  ها بممابر بأ  دا   الجامعای و تم   بإاءاؤالم   ل الثال  المم برای المء رخة تق م الماس ای 
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 الم   ل الرابم تق م الماس ای ب دربو   بة ت ك اللاضیة دا   معام ها 
 امعای  اةة بها ل دربو الر ادر  بإاءاؤالجامعة تق م الماس ای  –الم   ل المامس و ه  ام ذج القلاوة 

 . (ال ق ید ة ل   ر برامجهابدال م  اا ظار الجامعة 
ال  تقب  الم   بای ل رام  الع  ة بی  الجامعة و القلاوة   و ىالم   ل ال ادس الجامعة الم رام ة و ه  

 الماس ة رربك لمد  ی الجامعة وا اتجها و ت ی  الماس ای فرص اس و   مرافقها ل  دربس و ال دربو .
نم  هذا الم   ل اجد ضانلای االوما  مجم وة م رام ة م  المدمای و االس ءارای م فرإ م   رف 

االس ءارإ ض   المءاربم و تقدر لهع  األفرار  ةأابر ا دا   الجامعة ت فر ل   بة ماس ای لها المبرإ ت
  .(11عص5111عالعربي تیفاري )االا  ق إ راؤایالدوع المالي و ت هی  

  .و ال جارب الراادإ المأ یة مقاوالتیة  ل جامعة ل   و ال رخین و ى المج مم المأیط بلاؤ س  ك و ثقافة إا
 م      االس ءارای و تباد  المبرای . األ رل امعای ال عام  مم الج -
  .االو ماد و ى الر ملة و اق  ال قلیة و المعرفة    -
و اإلا ا یلةع األملر اللذي لللعكس بلدوره و لى  الق اولای اال  قلاد ة ضا ای هلذهال ءاور و تأدلد مم  ف  -

  جامعای.وو ى   ط البأ  الع مي في هذه ال المأ  ل الع مي ل برامح ال ع یمیة
 المم  فة في المج مم المأ ي لر و س  ك ماس ة  امعیة م ا لة . االس فادإ وال فاو  مم الءراا  -
 ال عام  مم مم  ف الءرخاؤ  م      اللدوای و االوما  المء رخة . -
الءللراكة و الم ابعللة ل ماس للای القللویرإ و الم  سلل ة ع و المقللاولی  فللي مم  للف المجللاالی و االسلل فادإ    -

 ال جارب.  م 
 المء رخة. ال عام  مم الجمعیای غیر الأك میة ع وال  سم في إاءاؤ المءاربم -
 . المم  فة لر و المبرای  اإلداربةال عام  مم البل كع الماس ای  -

I.1-  : دراسة تحلیلیة لواقع مخرجات التعلیم الجامعي و المقاولة المنشأة في الجزائر 
 (.2012-1990الي و مخرجات الجامعة  خالل الفترة )بعض المؤشرات حول التعلیم الع -1

 مكللا ورض بعض المع یای الماةة بالماس ة الجامعیة و و   ها في تبلي المقاوالتیة و تج یدها 
في ال ا م ع ضی   تبی  إضقاایای وزارإ ال ع یع العالي في الجناار ت  ر بعض ماررای ال ع یع العالي في 

األساتذإ والباضثی ع ال  بة الم مر ی ...ال،( ضی   مك  ورنها و تءمیقها الجناار )ودد الجامعایع 
 وتأ ی ها خما ل ي:

  عدد أو حجم المؤسسات الجامعیة في الجزائر:-أ
ع و هي ال ي تل ح افراد  األةعدإفي ت  بر المج معای و ى  میم  األساسیةتع بر الجامعة الرخینإ 

 تلءأتهع و ى     المءاربم االس ثماربة . ادرب  و ى بلاؤ ا  قاد   ي م      
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  2012يمثل : حجم شبكة المؤسسات الجامعیة في الجزائر أواخر سنة  1جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

.)تارب، https://www.mesrs.dz/arالمقدر: م  إوداد الباضثی  باالو ماد و ى م  م وزارإ ال ع یع العالي والبأ  الع مي: 
 (.56/11/5116اال  ع:

عالي في الجناار م   امعة م      الجدو  او ه ا ضظ ت  ر ضجع ربكة هیك  ماس ای ال ع یع ال
في   ةب ع ضی   5116ماس ة  امعیة اها ة سلة  112إلى غا ة  1612وضیدإ وهي  امعة الجناار سلة 

 ع بر ا جابي وب ه  وم یة تلمیة خ  مل قة و وال ة ض و  ق ةی ها  األمرك  وال ة  امعة و هذا 
 اض یا ای خ  مل قة .  ساسو ى اال  قاد ة م      تبلي المقاوالتیة الجامعیة ال ي تر ا 

   :2012-2002تطور عدد األساتذة الباحثین في الجزائر خالل الفترة  -ب
 (5112-5112: لبی  ت  ر ودد األساتذإ الباضثی  في الجناار     الف رإ )5 دو  ر ع 

 
 

 الباضثی  وف  مقادر الدل اا ال  لي لإلضقاؤ . إودادالمقدر: م  
لبی  الجدو  ال اب  اا  هلاك ت  ر هاا  وم نالد في ودد األساتذإ الباضث ا في الجناار     الف رإ     
م ضجع ال ا ة البأثیة في الجناار الذي اذا اس ثمر ب ربقة (ع وهذا مارر ضقیقي  عبر و  ت س5112-5112)

 الأ افن للءر الفرر المقاوالتي .  هع ك ا م  بی    افعالة  مك  
 :2012-1992تطور عدد الطلبة المسجلین في الجامعات الجزائرية خالل الفترة  -ج

 و مد  ی اإلا اج والبأ    مث  ضجع  و ودد ال  بة الم ج ی  في الجامعای الجنااربة  هع مق مای  
الع مي في الجناارع ولقد بیلت اإلضقاایای الم ع قة ب زارإ ال ع یع العالي والبأ  الع مي في الجناار تنالد ودد 

( ب تیرإ م نالدإ س اؤ بالل بة ل   بة الم ج ی  في 5112-1661ال  بة الجامعیی  في الجناار     الف رإ )
 ل درج الع مي والجدو  الم الي لبی  ذلك:ال درج الع مي  و ما بعد ا

 

 العدد المؤسسة
 20 الجامعات

 11 المراكز الجامعیة
 20 المدارس الوطنیة العلیا
 11 المدارس العلیا لألساتذة
 10 المدارس التحضیرية
 02 ملحقتین جامعیتین

 102 المجموع

 5112 5112 5111 5115 5111 5111 5116 5116 5112 ال ل ای/ا.الباضث ا 
 22256 22121 23255 56126 52226 52126 16623 11251 3251 األساتذإ الباضث ا 

https://www.mesrs.dz/ar
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 5112-1661: لبی  ت  ر ضجع ال  بة الم ج ی  في الجامعة الجنااربة     الف رإ 3 دو  ر ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mesrs.dz/ar/le- المقدر: م  إوداد الباضثی  باالو ماد و ى م  م وزارإ ال ع یع العالي والبأ  الع مي: 
ministere.etudient;jsessionid56/11/5116م  م الدل اا ال  لي ل ضقاایای تارب، اال  ع:  عو. 

لبی  الجدو   و ه تنالد م  مر في ودد ال  بة )في ال درج  و ما بعد ال درج( في الجامعة الجنااربة 
 416 1إلى  1661في ال درج سلة  161321رتفاع م  ( ضی  سج  هذا اال5112-1662    الف رإ )

 202 76إلى  1661سلة  13622ع بیلما ارتفم ودد ال  بة الم ج ی  ما بعد ال درج م  5112سلة  045
 .5112سلة 
 (.2012-1990بعض المؤشرات حول المناصب المنشأة في اهم القطاعات خالل الفترة )-5

إ في الق اوای المم  فة وف  خ   هاز م  ا هنإ الدوع ع  مكللا ورض  هع ضقی ة الملاةو الملءأ
 الم نأة في االسف  : 2-2-1م      الجداو  ر ع 

يمثــل: حصــیلة المناصــب المنشــأة حســب قطــاع النشــال وفقــا لجهــال الوكالــة الوطنیــة لتســییر  4جــدول رقــم 
 القرض المصغر 

 السنة
 عدد الطلبة المسجلین

 ما بعد التدرج التدرج
1666-1661 161321 13622 

1666-5111 112662 51612 

5112-5112 651221 13126 
5115-5113 1521311 21312 
5111-5112 1 165 040 76 510 
5112-5112 1 315 744 76 961 
5112-5112 1 416 045 22515 

https://www.mesrs.dz/ar/le-ministere.etudient;jsessionid%D8%8C%D9%88
https://www.mesrs.dz/ar/le-ministere.etudient;jsessionid%D8%8C%D9%88
https://www.mesrs.dz/ar/le-ministere.etudient;jsessionid%D8%8C%D9%88
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 یای.الباضثی  ض و الدل اا ال  لي لإلضقاا إودادالمقدر : م  

ا ضظ ت  ر ودد المءاربم الملجنإ في مم  ف الق اوای تبع  ت  ر في   و هم      الجدو   
 5111ودد الملاةو الملءأإ  وفقا لجهاز ال خالة ال  لیة ل  ییر القرض المقور ع  اةة الف رإ المم دإ م  

بقیمة  5115الف رإ سلة ودد ل مءاربم المم لة في هات     قىتبع  اثر رو  مهع ضی  ب غ  5112الى 
 . 516211مءروع و بأثر رو   در ب  112152
 يمثل : تطور المشاريع الممولة و اثر الشغل للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة . 2جدول رقم 

 
 المقدر : م  اوداد الباضثی  ض و مع یای الدل اا ال  لي لإلضقاایای.

اربم المم لة خذلك تنالد في     ملاةو الءو  وف   م      الجدو  او ه ا ضظ ت  ر ودد المء
عضی  ب غ ودد المءاربم   5112ض ى  5115القلدوق ال  لي ل  أمی  و  الب الة . اةة بالل بة ل  ل ای 

 ملقو .  26152مءروع بأثر رو   در ب  31611 در  ب  5115المم لة ا قاه سلة 
 ر الشغل للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب يمثل : تطور المشاريع الممولة و اث 2جدول رقم 
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م      الجدو  او ه ا ضظ ت  ر ودد المءاربم المم لة خذلك تنالد في     ملاةو الءو   

عضی  ب غ ودد   5112ض ى  5111وف  ال خالة ال  لیة لدوع تءوی  الءباب  اةة بالل بة ل  ل ای 
 .ملقو 156513وع بأثر رو   در ب مءر  22615 در  ب  5115المءاربم المم لة ا قاه سلة 

II  :الطريقة واألدوات 

لقد تع االو ماد و ى الملهح ال ةفي و ال أ ی ي في البأ  المقدم م      وةف م ن ع البأ  م  
  ااب  المم  فة و   رب  االو ماد و ى  مم المع  مای م  مم  ف المقادر و المرا م و مأاولة تلقیأها و  

ی  و  خ  م ویر مدرج في الدراسة ع باإلنافة إلى الملهح ال أ ی ي م       مم و تأ ی  سردها بال فق
المدروسة و مأاولة الربط بیلها و ال أ ی  المملهح في ذلك  یالمع  مای و المع یای الرمیة الم ع قة بالم ویرا

 م      اس م ص ا ااح تفید البأ  و ت بي  هداف .
III النتائج :  

المختلفة التي تخص العالقة بین معطیات التعلیم العالي و مخرجاته باإلضافة إلى المؤسسات  تحلیل النتائج
 المنشأة: 

تبی  المع یای والماررای الأالیة ض   ال عالیع العالي والجامعة الجنااربة باإلنافة إلى مع یای ودد        
 : ل ي الق اوای ماالملءأإ في مم  ف  مع یای الماس ایالمربجی  و 

إا و  د ودد الجامعای الذي  ءم  خ  وال ة  مكلها  ا تر ا فرةة ا جابیة في غرس الفرر المقاوالتي -
 ت فیر ملاةو رو .و ل   بة وف   قااص خ  مل قة مما ل ی      مءاربم ملاسبة ل ض یا ای 

و القدرای  اةة في  تع بر الجامعة م   هع الماس ای ال ي تق م بم   المعارف الع میة و ت  بر المهارای-
مجا  المقاوالتیةع لر  ا ضظ هلاك اقص ووجن وان  وم  مر في ودد األساتذإ الجامعیی  ضی  تءیر 

 الو  قاب  خ   س اذع وه  مارر  عكس نعف ال أ یر في الجامعة  21المع یای إلى  كثر م  
لم ابعة الم  مرإ م      ال أ یر العم  المیدااي  و ا إلىالجنااربةع اةة و  ا الفرر المقاوالتي  أ اج 

 الجید.
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ل عنبن الفرر المقاوالتي لدل ال  بة في الجامعای ه  ت فر دار المقاوالتیة الم  أدثة  ال ي  یم  اال جابیا-
 المف  ضة ض   المقاوالتیة. األب ابتر بلیة و تأ ی یة و    امتعقد 
لمم لة االمءاربم    دإ اا   ا م  األر ام ال ي ت نم      المع یای ال ابقة ا ضظ  ا المقاوالتیة م  -
الماس ای الملجنإ و ضقی ة ملاةو الءو  الم  فرإ و ذلك بفض  ال یاسة ال لم بة ال ي  بق ها الجناار   و

    المم  ی  المماسیی  األ یرب  المرترنإ و ى آلیة الدوع و المرافقة  ع لر  ا ضظ فی  ترا م في 
إ في ال ل ای األ یرإ م      الجداو  ال ابقة مما ل ن  اا  مازا  الفرر المقاوالتي المءاربم الملءأ

 نعیف ال  ا د في ظ  غیاب دور الجامعة الفعا  باإلنافة إلى مع  ای مأیط االس ثمار المم  فة .
IV :الخالصة 

وانلأة المعلالع  إسل راتیجیة تر ا هللاك  اض ى  ك ا ل  ع یع الجامعي المقاوالتي  وا م م م س في الجناار ال بد 
 ترخن و ى ممر ای هذا ال ع یع بءك  اس راتیجي م      : 

ونللم   للط و سیاسللای ل  ل للی  بللی  الماس للای الجامعیللة ل أدلللد  هللداف م ضللدإ مدروسللة فللي مجللا  ال ع للیع -
 المقاوالتي.

 و اال  قاد ة.ونم براامح تعاواي مم الماس ای األ رل ال ي تل مي لبا ي الق اوای اال  ماویة 
ع و مهارإ  اإلبداعال الو في اللدوای وورش العم  الماةة بالمقاوالتیة م  ا   ت  بر المهارای خمهارإ  إرراك

 ال  اة  و العم  الجماويع إنافة إلى تلمیة المهارای القیاد ة.
امعة.االس فادإ م  المبرای و الر ادر في الماس ای القلاویة ل دربس و ت  ی  ال  بة في الج  

 ANSEJ   جو و ى الجامعة ال عاوا و ال ءارك مم الجهای الداومة و المرافقة ل مقاوالتیة خا )
ع  CNAC ع ANDI .یة و  ع ها تج د في ال ا مت( م  ا       و ت لید  الفررإ المقاوالع ضانلای األوما   

.ففرص ل   ظینرورإ تأ یس ال الو إلى  ا المقاولة ا  یار و لیس بدل  في ظ  ودم و  د -  
تفعی  دور المقاوالتیة في الجامعای و تقرببهع م  ال  بة م      اس راتیجیای میداایة وا عیة.-  
 ال  بة . و ى تجاربهع لعرض الجامعة في ل مقاولی  معارض إ امة-
ی اجا  الفرر المقاوالتي و تج یده في ارض ال ا م ل أق  م       درإ ال الو و ى إاءاؤ الماس ا إا-

 . أفین الذي  أق  و ی  م  البیيةودر ة ال

  
 اإلحاالت والمراجع:  -

- Émile- Michel HERNANDEZ , Luc MARCO ,) 2006( Entrepreneur et Décision de l’intention à 

l’acte ,ESKA , Paris .  
وضة مقدمة نم  م   بای ای  رهادإ اأ  ت  بر المقاوالتیة م      ال ع یع المقاوالتيع   ر  (ع5112)لج دي مأمد و ي -

 .الدخ  راه في و  م ال  ییرع خ یة الع  م اال  قاد ة والع  م ال جاربة وو  م ال  ییرع  امعة مأمد  یضر ب كرإع الجناار
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-Anne-Françoise Lambert, Jean Donnay et autres, (5002)  Réalisation d’une boite a outils 

pédagogique qui contribuent au développement de l’esprit d’entreprendre à l’attention des 

enseignants et étudiants de l’enseignement secondaire, Mai. 
-Éric Michael (,5001,)  La violette et Christophe Loue : les compétences entrepreneuriales, le 

8
ème

congrés international Francophone (Cife PME) : l'internationalisation des PME et ses 

conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, Suisse : Haute école de gestion Frigourg,  
في  ع دور  القلاوای القویرإ والم  س ة في معالجة مءك ة الب الة بی  الءباب(5112) ضمد وبد الف ا  عوبد العنبن ممیمر -

 .الدو  العربیةع  ملء رای الملظمة العربیة ل لمیة اإلداربة
  ر ضانلای االوما  في دوع االبداع ل ماس ای القویرإ و الم  س ة ل دو   (5112)وبد الرزاق   ی  ع ا ر الدل  هلاؤع -

 عابرب   12-12  العربیة ل مي العربیة ع مدا  ة نم  الم  قى الدولي م   بای تأهی  الماس ای القویرإ و الم  س ة في الدو 
 .ممبر الع لمة و ا  قاد ای رما  افربقیا  امعة ض یبة ب  ب و ي

ع دور المءاربم القویرإ والم  س ة في اال  قاد ای اللامیة ومع  ای تلمی هاع (5113)لر ط فربدإع ب  اوة زبلوع ب روبة خاتیا -
 .  قاد ای الموربیةع  امعة س یفوت  بر دورها في االم  قى دولى ض   تم ب  المءرووای القویرإ والم  س ة 

-CNES, Rapport (5115) : Pour une politique de développement de la PME en Algérie عAlger. 
 15المارخ في  16-11ع اا ا ر ع  22الجربدإ الرسمیةع العدد  (5111)الجمه ربة الجنااربة الد مقرا یة الءعبیةع -

 .د  مبر  15 12لقادر في عا 5111د  مبر
ملاهح و  سالیو البأ  الع ميع دار ةفاؤ ل لءر و ال  زبمع ومااع  (5111)ربأي مق فى و یاا و وثماا مأمد غلیعع -

 .األرداع ال بعة األولى
 .ي یلةع فیفر إركالیة المءارخة الد مقرا یة في الجامعة الجنااربة. ملء رای  امعة مل  ريع   ل  (ع5111ع)فضی  دلی  وآ روا  -
 .إدارإ ال ع ع القفيع دار ةفاؤ ل لءر و ال  زبمع ومااع األرداع (1666)مق فى   ی  الر  ااي و آ رواع -
 .اإلدارإ الجامعیةع دار الیازوريع ومااع األرداع ال بعة األولى (ع1666)مأمد ضربع -
دربس بماس ای ال ع یع العاليع ادوإ تلمیة  وضاؤ و فعالیة  وضاؤ هیية ال  ؤإت  بر خفاو ع تلمیة (5111ع)و ي ضم د و ي -

 هیية ال دربسع خ یة ال ربیةع  امعة الم ك سع د.
الج دإ الءام ة في اإلدارإ ال ع یمیة و المدرسیةع دار ال فاؤ لدایا ال باوة و اللءرع اإلسكلدربةع ع (5113)اضمد إبراهیع اضمدع -

 .مقرع ال بعة األولى
ثر ال ع یع العالي و ى اللم  اال  قادي دراسة ضالة الجامعة الجنااربة ع ور ة وم  مقدمة نم  ( ع 5111   ط و ا ف ) -

الم  قى ال  لي تق بع الجامعة الجنااربة في االس جابة لم   بای س ق الءو  و م اكبة ت  عای ال لمیة المأ یة عك اب الم  قى 
  امعة الج فة .

ع ور ة  ةالم  قب ی األفاقو القلاوة ال ا م و  الجامعيبی  البأ  الع مي  س راتیجیةاإلعالع  ة  (5111)  ما  و ى الدهاش -
 . ع اة   ال ربیة  امعة  ل ا "ال م یط االس راتیجي ل  ع یع العالي " خ یة ال ربیة ة نم  اللدوإ ال  لیة ال ابعة لقوم  مقدم

تلاف یة في الماس ای القویرإ و الم  س ة خلم ذج ع دور ضانلای االوما  في بلاؤ  درای (5111)العربي تیفاري  -
ل مقاوالتیة م  و هة اظر العام ی  ع ور ة وم  مقدمة نم  الم  قى الدولي ع المقاوالتیة : ال ر ب  و فرص االوما  ع  امعة 

 .ب كرإ 
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 ، االبتكار و النمو الداخلي: وجهة نظر شومبتريةالمقاوالتية
 
 

 
 †عائشة عتيق ، *أمين حواس

 
I  مقدمة : 

من بين العناصر الرئيسية  (Innovation)و االبتكار  (Entrepreneurship) المقاوالتيةأصبحت            
ظ على قدرتها التنافسية. وفق منظمة التعاون حيوية لقدرة اقتصاد بلد ما للحفاالعملية التنمية االقتصادية و في 

و االبتكار من األدوات األساسية للتعامل مع العديد من  المقاوالتيةتعد  (OECD)و التنمية االقتصادية 
 التحديات االجتماعية و االقتصادية في العالم:

زيادة قدرات االبتكار لدى و  المقاوالتيةتعزيز . يجب أن تكون السياسات الرامية لعلى سبيل المثال، ..." 
الحكومية اتجاه االبتكار. عالوة  تستراتيجياالالشركات الصغيرة و المتوسطة واحدة من المجاالت الرئيسية ل

كمصدر رئيسي  المقاوالتيةعلى ذلك، ينبغي على الحكومة أن تستهدف الشركات الصغيرة و المتوسطة و 
           .(OECD 2010 :19 )" لتعافي من الركودلمحتمل للوظائف الجديدة 

النمو  تسريع دينامكيةو االبتكار هو الرغبة في  المقاوالتيةإن الدافع وراء اهتمام الحكومة لتعزيز         
مثل الكساد  7002-7002فرص العمل. من جانب، أثرت األزمة المالية العالمية في الفترة خلق االقتصادي و 

ديات العالم بدليل تحقيق معدالت نمو سلبية للناتج المحلي االجمالي على معظم اقتصا 9292-9272العظيم 
(GDP،)ارتفاع معدالت البطالة، ( انهيار الشركات و فشل البنوكOECD 2016).  و مع ذلك، حتى بدون

في  يتمثل في حدوث انخفاض مطردهذه األزمات االقتصادية المؤلمة كان االتجاه العام أواخر القرن العشرين 
و الشركات يف بدوام كامل داخل المنظمات الكبرى، و استبدالها بوظائف جديدة خلقتها العمالة الذاتية التوظ

على خلق  المقاوالتيةنشاط من جانب آخر، ال يقتصر  (9)(.Brannback et al. 2014الصغيرة عالية النمو )
صدر الرئيسي طويل األمد للنمو الوظائف فحسب بل يساهم في خلق االبتكار داخل الصناعة و الذي ٌيمثل الم

االقتصادي القتصاديات العالم. في هذا الصدد، ٌيشير التحليل االقتصادي إلى وجود عالقة قوية و ايجابية بين: 
ختراع الناتجة في ( و عدد براءات االR&D( مستوى االستثمار الوطني في أنشطة البحث و التطوير )9)

  (.Mazzarol and Reboud 2020) دي و العمالةمستوى النمو االقتصا (7االقتصاد و )
ادخال منتجات و عمليات و تقنيات تسويقية  عن طريقيبحث المقاول عن فرص إلخالل توازن السوق        

 ،(Drucker 1985خلق الثروة )تو من شأنها أن ُتعزز اإلنتاجية داخل االقتصاد التي لتهيئة الموارد جديدة 
اول حس لك المق(. كما يمSchumpeter 1942" )مدمرا خالقاالبتكار و "سيا لثل عامال رئيفهو بذلك يم

( الكتشاف الفرص التجارية و مواجهة التحدي المتمثل في طرحها في 9222) Kirznerليه اليقظة كما أشار إ
                                         

 
 dztiaret.-amine.haouas@univأستاذ محاضر أ ، جامعة ابن خلدون تيارت )الجزائر( ،  *
 mosta.dz-aicha.atig@univأستاذة محاضرة ب ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم )الجزائر(، †
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ق " حيث ٌيفترض أنه على استعداد إلطالRisk Takerلكن أهم ما ٌيميز المقاول أنه" آخذ للمخاطرة السوق. 
عتبر بطبيعتها محفوفة بالمخاطر. أخيرا، ٌيمكن للمقاول مشاريع جديدة و المشاركة في تسويق االبتكارات التي تٌ 

أو أساليب العمل أو في التكنولوجيا  للسوق أن يقود عمليات االختراق الجديد الذي ينخرط في االبتكار المشوش
 (.Baumol 1968التسويق )

في خلق االبتكار و بالتالي تعزيز النمو  المقاوالتيةنقترح نموذجا نظريا لتحليل دور  في هذه الورقة،            
عبر سلسلة عشوائية من فيه للنمو الداخلي يتم تحديد النمو  نموذجفي هذا ال االقتصادي على المدى الطويل.

المستخدمة في عملية ية االبتكارات )العمودية( الٌمحسنة للنوعية أو إنتاجية كل صنف من المدخالت الحال
هذا النموذج مستوحى من نظرية التنظيم الصناعي الحديثة التي ُتصور االبتكار كبعد مهم للمنافسة اإلنتاج. 

( يتم فيه توليد النمو 9الصناعية، و تنقلنا هذه الجوانب التنافسية لعالم "التدمير الخالق الشومبتيري" أين: )
الٌمَحفز بأفاق الريع االحتكاري –خلق االبتكارات نتيجة تبني المقاول( 7االقتصادي عن طريق االبتكارات، )

تحل االبتكارات الجديدة )الشركات الجديدة( محل التقنيات القديمة  (9قرارات االستثمار في األبحاث و)-المحتمل
 Joseph Schumpeter االقتصادي النمساوي  في السوق. الحظ أن الُبعد األخير ٌيجسد القوة التي أطلق عليها

اسم "التدمير الخالق": أي ابتكار يدفع النمو عبر خلق تكنولوجيا جديدة ٌيدمر أيضا نتائج االبتكارات  (9297)
السابقة بجعلها متقادمة، مما يعني أن النوعيات المختلفة لصنف معين من المدخالت الوسيطية هي بدائل كاملة 

شاف درجة أعلى من النوعية إلخراج الدرجات السفلية بشكل تام )قابلية إحالل تام( بالمعنى الذي ٌيؤدي فيه اكت
الناجحون على طول ٌبعد النوعية للقضاء أو تدمير القوة  المقاولون من عملية اإلنتاج. لهذا السبب، يميل 

في  تم مناقشتهيج التي وذعلى هذا األساس، ٌيشار للنم ق.)األرباح( االحتكارية ألسالفهم أو منافسيهم في السو 
 تقديم هذا النوع من نماذج النمو بشكل مبسط.  الورقة ههدفنا في هذ -ذج النمو الشومبتري"و باسم "نم الورقة ههذ

على مدار ثالثين سنة الماضية،  تطورت نظرية النمو الشومبترية إلى إطار متكامل ال يهتم فقط             
د من قضايا االقتصاد الجزئي كالمتعلقة بالحوافز، بفهم هيكل االقتصاد الكلي للنمو فحسب بل أيضا بتفسير عد

السياسات و المنظمات التي تتفاعل مع النمو االقتصادي: من يكسب و يخسر من االبتكارات. تعتمد هذه 
العوامل على خصائص كحماية حقوق الملكية، المنافسة، االنفتاح، التعليم و الديمقراطية و ما إلى ذلك، و 

لمراحل المختلفة لمستويات التنمية عبر البلدان أو القطاعات. عالوة على ذلك، شهدت بدرجات متفاوتة على ا
السنوات األخيرة جيال جديدا من نماذج النمو الشومبترية ٌتركز على ديناميكية الشركة و عملية إعادة تخصيص 

باستخدام البيانات الجزئية على الموارد بين األعوان الحاليين و الوافدين الجدد. ٌيمكن تقدير هذه النماذج بسهولة 
مستوى الشركة و التي ٌتوفر أيضا مجموعة غنية من أدوات مجاالت تجريبية أخرى نحو االقتصاد الكلي و 

 النمو الداخلي.
في الحقيقة، ٌتشير نماذج االبتكار العمودي لعدد من الجوانب الوضعية و المعيارية ذات الصلة            

ق: من الجانب الوضعي، تنطوي على عالقة سلبية بين األبحاث الحالية و المستقبلية بخاصية التدمير الخال
مما ٌيؤدي لوجود توازن وحيد للحالة المستقرة )أو النمو المتوازن(. أما من الجانب المعياري، على الرغم أن 

ثيرات خارجية سلبية مارس تألألبحاث المستقبلية، إال أنها أيضا تٌ  رجية موجبةاالبتكارات الحالية تخلق آثارا خا
" الذي يدفع الشركات إلجراء المزيد من Business Stealingعلى المنتجين الحاليين أو تأثير "سرقة األعمال 
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تكار و النمو في البحوث أكثر مما هو عليه عند المستوى األمثلي اجتماعيا، مما يعني إمكانية اإلفراط في االب
 .ظل اقتصاد السوق 

لالبتكارات التنافسية التي  ذج أساسيو اإلطار الشومبتري بناءا على نم، نقوم بوصف ذه الورقةي هف           
 Aفي عملهم "نموذج للنمو عن طريق التدمير الخالق  Aghion and Howitt (2991)اقترحها ألول مرة 

Model of Growth Through Creative Destruction و تم تطويرها الحقا من قبل "Grossman 
and Helpman (2992)  وAghion and Howitt (1998,2009 ). من بين آخرين 

I.9- التدمير الخالق: 
في كتابه "الرأسمالية، االشتراكية و الديمقراطية  Joseph Schumpeter، أشار2991عام في             

Capitalism, Socialism and Democracyماها عملية "التدمير " أن العملية االقتصادية تحدث عبر ما س
( الذي Entrepreneur، ٌيعتبر الٌمقاول )المنظم Schumpeter". وفق Creative destructionالخالق 

يملك فكرة حول ٌمنتج جديد، طريقة جديدة إلنتاج ٌمنتج قديم أو بعض االبتكارات األخرى "القوة الٌمحركة" لهذه 
نها تتميز بدرجة معينة من القوة االحتكارية بفضل ابتكارها. العملية، و عندما تدخل شركة الٌمقاول السوق فإ

حقيقة، إن ميزة األرباح االحتكارية لدخول الشركة الجديدة للسوق ٌتعتبر أمرا جيدا بالنسبة للمستهلكين الذين 
يين يستمتعون بأصناف متنوعة من التفضيالت، لكنها في المقابل أيضا سيئة بالنسبة للمنتجين المنافسين الحال

من الممكن أن فالذين يجدون صعوبة في منافسة هذا الوافد الجديد: إذا كان الُمنتج الجديد أكثر كفاءة من القديم 
و  (1)يخرج المنتجون الحاليون من مجال األعمال عبر الزمن، و تبقى هذه العملية ٌتجدد نفسها كل دورة.

كرا بربحية عالية حتى يتم استبدال منتوجه بٌمقاول آخر بالتالي، ُيصبح الٌمقاول صاحب الشركة ُمنتجا حاليا محت
أن استمرار  Schumpeter. و يخلص (Bénassy-Quéré et al.2019) يملك جيال آخر من االبتكارات

كما أن إمكانية التمتع باألرباح االحتكارية سيخلق حافزا المقاول شركة دمير الخالق" يسمح بزيادة ناتج عملية "الت
و ( Research and Development, R&Dالبحث و التطوير )افسة لالستثمار في أنشطة لدى شركات من

في االقتصاد لخلق تأثيرات خارجية  R&Dاالبتكار لتستمر العملية عبر الزمن. على ذلك، ٌتؤدي زيادة أنشطة 
ريعا نتيجة الشركة الفردية. و نتيجة لذلك، ٌيحقق االقتصاد نموا س R&Dإيجابية و تقليص تكاليف أنشطة 

 .R&Dزيادة  رأس المال المعرفي و أنشطة 
المصنع الميكانيكي،  –الهيكل الحالي للصناعة من خالل إدخال طرق جديدة لإلنتاج تقوم هذه الثورات بإعادة تشكيل"     

ألجهزة الكهربائية؛ المصنع الكهربائي، التوليف الكيميائي و ما شابه ذلك؛ سلع جديدة مثل خدمة السكك الحديدية، السيارات، ا
؛ Katanga، القطن األمريكي، نحاس La Plataصوف  –كة االتحاد؛ مصادر جديدة للتوريدأشكال جديدة من التنظيم مثل حر 

و بالتالي، هناك فترات طويلة من ارتفاع و انخفاض األسعار، أسعار الفائدة، تجارية جديدة للبيع و ما إلى ذلك...طرق و أسواق 
 لى ذلك و التي ٌتشكل هذه الظواهر جزءا من آلية هذه العملية للتجديد المتكرر للجهاز اإلنتاجي.العمالة و ما إ

اآلن هذه النتائج في كل مرة تتكون في انهيار السلع االستهالكية التي تعمل على تعميق و توسيع تيار الدخل الحقيقي        
ضطرابات، خسائر و بطالة. العملية الرأسمالية، ليس عن طريق الصدفة و بشكل دائم على الرغم من أنها في المقام األول ُتحدث ا

سلسلة من التقلبات التي تتناسب شدتها مع سرعة و هي تفعل ذلك عبر لكن بحكم آليتها، ترفع تدريجيا مستوى حياة الجماهير. 
 (.Schumpeter 1942 :68" )التقدم، لكنها تفعل ذلك بشكل فعال

مو االقتصادي هي التي تولد النمو االقتصادي و الن -تلك العبارة المتناقضة –الخالق  إن التدمير           
عن طريق  Schumpeter( للنشاط االقتصادي: يحدث النمو كما أشار إليه Holy Grailهو الكأس المقدسة )
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من خالل أو  -اإلنتاج من قبل أشخاص جدد، أو في أماكن جديدة أو بطرق جديدة أو بأشياء جديدة تماما
بعض هذه األشياء أو كلها. هذا يخلق المزيد و المزيد من الطعام، المأوى، المالبس، األدوات و جميع األشياء 

التدمير الخالق له عواقب (. لكن في المقابل، Mandelbaum 2014األخرى التي يحتاجها البشر و يريدونها)
وظائف، شركات و قطاعات اقتصادية بأكملها و  التدمير الخالق يعني خلق لكن أيضا تدمير –سياسة وخيمة 

ينبغي تشجيع على عكس ذلك ، بل ينبغي حماية الصناعات المتدهورةهذا يعني أنه ال العادات التي تصاحبها...
يبدو أن و  (3)استبدال الشركات و الصناعات الحالية بالقادمين الجدد كمحرك لالبتكار و النمو االقتصادي.

أن هناك فائزون و خاسرون جراء التقدم التكنولوجي مدعومة بعدد من الحقائق  Schumpeterأطروحة 
التاريخية: على سبيل المثال، في إنجلترا أوائل القرن التاسع عشر كان اختراع اآلالت التي ٌتنتج المنسوجات أهم 

ي كان مفيدا ابتكار آنذاك استخدمت عماال غير ماهرين بأسعار منخفضة. صحيح أن هذا التقدم التكنولوج
في المقابل هددت هذه  على المالبس بأخفض األسعار، لكن للمستهلكين الذين أصبح بإمكانهم الحصول

التكنولوجيا الجديدة ازدهار أعمال الخياطين الماهرين في إنجلترا آنذاك حتى وصل بهم األمر القيام بتنظيم 
" بتحطيم آالت النسيج الٌمستخدمة للصوف و Ludditesثورات عنيفة و قام العمال المشاغبون أو "الالضيون 

مطاحن القطن و حرق منازل أصحاب المطاحن. اليوم، ٌيطلق مصطلح "الضي" على كل من ٌيعارض التقدم 
 التكنولوجي.
إحدى األمثلة المفيدة حول عملية التدمير الخالق ٌتعبر عنه تجارة التجزئة للعمالق األمريكي "شركة            
Walmart :" قد تبدو تجارة التجزئة نشاطا ساكنا نسبيا لكنها حقيقة شهدت معدالت كبيرة من التقدم التكنولوجي

على مدى العقود الماضية. على سبيل المثال، من خالل تحسين مراقبة المخزون، أساليب التسويق و أداء 
لكين بأقل تكلفة مقارنة خلق طرق جديدة لجلب السلع للمسته Walmartموظفي اإلدارة و التقنيات استطاعت 

بتجار التجزئة التقليدين. حتما ستصب هذه التغييرات في مصلحة المستهلكين الذي أصبح بإمكانهم شراء السلع 
بأسعار منخفضة، و كذا مصلحة الٌمساهمين في الشركة أيضا الذين يتقاسمون الربحية، لكنه في المقابل سٌيؤثر 

 عندما يفتح في مكان قريب.   Walmartصعوبة في منافسة  عكسيا على المخازن الصغيرة التي تجد
لمواجهة مشكلة كونك ضحية التدمير الخالق، عادة ما يلجأ الٌمنتجون المحليون للسلطة السياسية             

: ألن النمو الصينية في السوق األمريكية( Huaweiلتوقيف دخول المنافسين الجدد األكثر كفاءة )شركة 
لذي يقوده السوق يخلق فائزين و خاسرين، يعمل الخاسرون للدفاع عن أنفسهم عن طريق تصعيد االقتصادي ا

المقاومة السياسية كلما اعتقدوا أن هذا النمو سيؤذيهم بنفس الطريقة التي ٌينتج فيها نظام جهاز المناعة البشري 
ف ضد قوة تدمير السوق هو أمر هذا الرد العني -األجسام المضادة استجابة لتدخل البكتيريا و الفيروسات

تاريخيا، طالب الالضيون  طبيعي و عادي و ال مفر منه، لكن قوته تختلف من وقت آلخر و من مكان آلخر.
األصليون الحكومة البريطانية الحفاظ على وظائفهم عبر تقييد انتشار تكنولوجيا النسيج الجديدة، لكن بدال من 

الشغب الذي أحدثها الالضيون. و بشكل مماثل، حاول تجار التجزئة في  ذلك أرسل البرلمان قوات لقمع أعمال
نحو أسواقها. مع  Walmartالواليات المتحدة في السنوات األخيرة استخدام نظام األراضي المحلية لوقف زحف 

الدخول ذلك، ٌتؤدي تكاليف مثل هذه القيود على الدخول لخفض وتيرة التقدم التكنولوجي. في أوروبا، أين قيود 
، و Walmartجد صارمة مقارنة مع الواليات المتحدة لم يظهر في تلك االقتصاديات ٌتجار تجزئة كبار مثل 

 كنتيجة لذلك الزال نمو إنتاجية تجارة التجزئة منخفضا. 
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من وجهة نظر –ما إذا تميل امل معها النماذج الشومبترية هوٌتثير هذه المسألة قضية هامة تتع            
الشركات الساعية وراء تعظيم األرباح الخاصة لالنخراط )بشكل قوي أو ضعيف( في األبحاث،  -جتمع ككلالم

من األبحاث )و الذي يهم المجتمع( أكبر أو أصغر من  Social returnأو بعبارة أخرى هل العائد االجتماعي 
ر إليه النظريات، هناك تأثيرات في )و الذي يحفز الشركات الفردية(؟ كما ٌتشي Private returnالعائد الخاص 

كال الجانبين: من الجانب األول، عندما تقوم شركة ما بخلق تكنولوجيا جديدة ستضع شركات أخرى في أفضل 
وضعية عبر تقديم قاعدة معرفية لهم كحجر أساس ألبحاثها المستقبلية، هذا ما ٌيسمى بتأثيرات "الوقوف على 

 Johannes Keplerللفيزيائي األلماني  Issac Newtonتيمنا برسالة  "Standing on shouldersاألكتاف 
"إن كنت أرى أبعد من الناس، فألني كنت جالسا فوق كتف عمالق". من الجانب الثاني، عندما تقوم شركة ما 
االستثمار في األبحاث ٌيمكنها أن تضع شركات أخرى في أسوأ حال ما لم ٌتحاول أن ٌتصبح أول مكتشف 

وجيا التي قامت شركة أخرى باختراعها أثناء دورة األعمال، و ٌتسمى هذه االزدواجية لجهود األبحاث أيضا للتكنول
". في هذه الحالة، سواءا قامت الشركات بتوجيه جهود Stepping on toesبتأثير "الدوس على أصابع القدم 

ير اإليجابي لـ " الوقوف على األكتاف" أو قليلة أو كبيرة نحو األبحاث فإنها تعتمد على األوزان النسبية للتأث
 التأثير السلبي الخارجي لـ " الدوس على األقدام". 

حول كيفية عمل االقتصاديات الرأسمالية عمال متميزا و مهما للتاريخ  Schumpeterٌتعتبر نظرية             
خطوط نظرية النمو الداخلي  االقتصادي، و ألهمت بعض األعمال مؤخرا في نظرية النمو االقتصادي: إحدى

عن طريق نمذجة  Schumpeterٌبنيت على ٌأسس أفكار و آخرون  Aghion and Howittالمطورة من قبل 
 التقدم التكنولوجي أنها عملية ابتكار مقاولتي و التدمير الخالق.

II-  Schumpeter   النمو الداخلي و موجات التغير التكنولوجيحول: 
في أن انطالق العصر الجديد للنمو االقتصادي  Schumpeterادعاءات تاريخ الحديث يؤيد ال            

األسواق و التقدم قوة التدمير الخالق بفضل بالحديث فعليا مع أوائل القرن التاسع عشر تم دفعه أساسا 
من الدخل  التكنولوجي. لكن على ما يبدو تلك االنطالقة لم تشمل جميع أجزاء العالم: فقد زاد نصيب الفرد

عام لكن بشكل غير متكافئ في مختلف مناطق العالم، بل لم يصل عدد قليل  122بشكل مستمر منذ أكثر من 
من أفقر البلدان في العالم بعد لمرحلة إقالع النمو االقتصادي الحديث التي شهدتها بلدان أخرى قبل قرنين من 

 .(1222)حواس و زرواط  الزمن
بتوليد نوع خاص من النمو االقتصادي  "Technological Leadersالتكنولوجيا يتميز "رواد             

، حيث يميل التقدم المحرز في إحدى التكنولوجيات لتحفيز تحسينات تكنولوجي القوي المدفوع بالتقدم ال
بعد  تكنولوجيات أخرى أيضا عن طريق خلق ابتكارات جديدة و توليفة من العمليات الجديدة. على سبيل المثال،

،عرفت قطاعات النسيج و السكك الحديدية، السفن 2771ٌمحرك البخار الٌمَحسن عام  James Wattأن اخترع 
البخارية و إنتاج الصلب و عدد من قطاعات أخرى ال ٌتحصى توسعا و تحسنا كبيرين، و أصبح كل قطاع من 

 من التقدم التكنولوجي.  هذه القطاعات مصدرا خاصا ٌمولدا للتقدم التكنولوجي مما حفز المزيد 
" و يعني مصطلح "داخلي" أي  Endogenous Growthهذا النوع من النمو بـ"النمو الداخلي سمي           

شيء ينشئ داخل النظام و ليس خارجه، أما النمو الداخلي ٌيعبر عن التقدم التكنولوجي الذي ينبثق عن أعمال 
و الذي بدوره يخلق حوافز القيام  GDPي التقدم التكنولوجي لرفع داخلية في االقتصاد. في أبسط وصف له ٌيؤد
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المرتفع سيتيح إمكانية أكبر لتحقيق أرباح عالية من بيع المنتجات  GDPبالمزيد من االبتكار طالما أن مستوى 
أخرى، أكثر مما يحفز االبتكارات مرة  GDPو العمليات الجديدة. بدورها، ترفع هذه االبتكارات الجديدة مستوى 

و تلك االبتكارات تتجمع بطرق جديدة ٌتؤدي ظهور أنواع جديدة من المعدات و اآلالت و الصناعات و تقنيات 
 التصنيع.

يرى االقتصاديون أن النمو الداخلي "عملية ديناميكية متزايدة و واسعة النطاق في اقتصاد مكون من             
د من االبتكارات و ٌتحافظ على حيوية عملية النمو تماما كما هو سلسلة ردود أفعال": ُتحفز االبتكارات المزي

الحال في تفاعل السلسلة النووية. على وجه خاص، تتمثل اآللية األساسية في أن خلق ابتكارات جديدة ٌيؤدي 
و الذي بدوره يزيد من قدرة السوق على شراء المزيد من االبتكارات، و من ثم سيسعى المخترعون  GDPلنمو 

بحثا عن ابتكارات مربحة، و بعد أن ٌتثبت بعض جهود  R&Dمحتملون اآلخرون لتوسيع أنشطتهم في مجال ال
R&D  نجاحها سيرتفع مستوىGDP  أكثر و ٌتحفز أنشطةR&D  بشكل أكبر...تستمر هذه العملية في

بتكار. من جانب آخر، سلسلة من ردود األفعال الٌمكونة من االبتكار، النمو االقتصادي و من ثم المزيد من اال
تستند عملية االبتكار على إمكانية دمج مختلف االبتكارات إلنتاج ابتكارات جديدة: بدأت الثورة الصناعية على 
سبيل المثال بالمحرك البخاري و مع التقدم في إنتاج الحديد اللذان سمحا بانفجار ابتكارات أنواع أخرى لآلالت 

ية، بواخر المحيط و في نهاية المطاف تكنولوجيا السيارات على أساس ٌمحرك الثقيلة بما في ذلك السكك الحديد
 .  (1222) حواس و زرواط االحراق الداخلي

منذ بداية الثورة الصناعية كانت هناك موجات من التغير التكنولوجي غالبا ما تتجمع معا بسبب             
للجمع بين التكنولوجيات الجديدة: نتكلم هنا  R&Dة الحوافز الناجمة عن تزايد حجم السوق و إمكانية أنشط

عن عصر البخار و الكهرباء، عصر السيارات و الطائرات و ما إلى ذلك. في الواقع، هناك العديد من 
في التاريخ -و األكثر تأثيرا–النظريات بحثت حول موجات التغير التكنولوجي لكن أهمها بدون أدنى شك

الذي عمل أثناء الثورة الروسية  Nikdai Kondratievاالقتصادي الروسي االقتصادي هي نظرية المفكر 
 Kondratiev . في الواقع، تمثلت فكرة2911عام على أعظم أعماله "الدورات االقتصادية الرئيسية" المنشورة 

التي يعود  الرئيسية في اعتبار التنمية االقتصادية عملية مدفوعة بموجات كبيرة من التغير التكنولوجي الكبير و
هذه الموجات الطويلة من التغير التكنولوجي إحدى  Kondratievخها للثورة الصناعية، و قد اعتبرتاري

المحركات الرئيسية للتقدم التكنولوجي و مصدرا لألزمات االقتصادية أيضا خاصة عندما تصل ديناميكية النمو 
 ولوجية المقبلة قواها بعد.لدورة أعمال واحدة إلى نهايتها دون أن تجمع الموجة التكن

بشكل عام أربعة إلى ستة موجات طويلة من التغيير التكنولوجي  Kondratievحاليا، ٌيحدد أنصار           
(. في هذا الجانب، نؤكد أن اختالف الباحثين حول توقعات 2ضوء على إحداها من خالل الشكل )يتم تسليط ال

Kondratiev ية تلك الموجات التكنولوجية.ينبع من اختالف توقيت و تسم 
في فترة اختراع و استخدام "المحرك البخاري" على نطاق واسع  Kondratiev تتمثل أول موجات            
...نعم ال جدال حول هذا التصنيف ألن الٌمحرك البخاري ٌيعد حقا أول تقدم حقيقي 2232إلى  2722بين عامي 

جة الثانية للطفرة التكنولوجية في االنفجار الكبير لقطاع بناء السكك للنمو االقتصادي الحديث. و تتمثل المو 
و بنيت أساسا على ٌمحرك البخار و صناعة  2232الحديدية و إنتاج الصلب و الذي يرجع تاريخها لحوالي 

وطنية المعادن المتنامية و تطور الدقة الهندسية. في الواقع، استطاعت هذه التكنولوجيات تحويل االقتصاديات ال
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و االقتصاد العالمي عن طريق خفض تكاليف النقل بشكل كبير و بالتالي قدرتها على ربط األسواق البعيدة، 
كما أصبح باإلمكان اآلن شحن السلع األولية )مثل إمدادات الفحم أو إنتاج الحبوب و األخشاب عبر البحار( 

 بصورة ٌمربحة و تداولها في األسواق الدولية.
 

  
 للتغيير التكنولوجي. Kondratiev.موجات (1الشكل )

Source: Datastream; Illustration: Allianz Global Investors Capital Market Analysis. 

ثالث موجة للتكنولوجيا هي عصر الكهرباء و الذي مر بحد ذاته بمراحل فرعية عديدة: من             
تعود لنهاية القرن الثامن عشر و نصف األول من القرن التاسع عشر االكتشافات الرئيسية لفيزياء الكهرباء التي 

، إلى الفهم األولي للمبادئ الكهرومغناطيسية، بعد ذلك Michael Faradayو  Benjamin Franklinعلى يد 
و آخرون بتطبيق تلك المعرفة العلمية المتنامية في  George Westinghouseو  Thomas Edisonقام 

و قدموا لنا اإلضاءة الكهربائية و المصابيح المتوهجة في شوارع المدينة ثم الكهرباء في المنازل  مجال الكهرباء
و المصانع. و قد أدى توليد الكهرباء عن طريق التربينات البخارية التي تعمل بالفحم و الطاقة الكهرومائية 

 . ( Diamond 2019)  لخلق صناعة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية
أو ما يعرف بعصر السيارات التي  2932إلى  2222حدثت الموجة التكنولوجية الرابعة خالل الفترة             

وسعت بشكل كبير النقل الجماعي لألفراد و سمحت بنمو المدن الكبرى و الصناعات الكيميائية عن طريق 
غ و مركبات كيميائية كالبالستيك مثال. جلب المواد الجديدة بما في ذلك المتفجرات، األسمدة الكيميائية، األصبا

إلى جانب ذلك، ٌيمكن للمرء أن يضيف لهذه الموجة عصر الطيران الحديث خالل النصف األول من القرن 
بداية النصف -بما في ذلك ٌمحرك االحراق الداخلي–العشرين. ففي الوقت الذي تطورت فيه تكنولوجيا السيارات

 2922عام  Tأ التوسع الحقيقي الهائل في أوائل القرن العشرين بفضل نموذج الثاني من القرن التاسع عشر، بد
لخط التجميع الحديث التي أثرت على قدرة الصناعات في  Henry Fordالذي ُبني بتكلفة منخفضة مع ابتكار 
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أين نعيش اإلنتاج الضخم للسيارات و الشاحنات، و الذي بدوره أحدث تغييرا عميقا في الطريقة التي نعيش بها، 
 و كيف ٌننتج السلع و بطبيعة الحال كيف نقوم بشحن السلع و تداولها في االقتصاد.

لكن بجذور تعود إلى أبعد من ذلك:  2972الموجة الخامسة في هذا التصنيف ٌتعود لحوالي عام             
. في األساس، بنيت الثورة ( التي ظهرت بفضل الثورة الرقميةICTإنها موجة تكنولوجيا المعلومات و االتصال )

)فتات( و أن هذا الفتات من  bits 2و  2الرقمية على فكرة إمكانية تخزين المعلومات المعقدة على شكل 
المعلومات ٌيمكن معالجتها و نقلها بسرعة و دقة ال ٌيمكن تخيلها من خالل اختراعات جديدة مثل "ترانزستورات 

Transistors مات( و األلياف البصرية )إلرسال كميات هائلة من المعلومات(. و قد " )لمعالجة و تخزين المعلو
" الجديد الذي ٌيمكن من خالله تخزين Knowledge Economyلٌظهور "اقتصاد المعرفة  ICTأدى عصر 

كمية البيانات و معالجتها و نقلها على المستوى العالمي، ليتم استخدامها في كل قطاع من قطاعات االقتصاد 
 م، الصحة، التمويل، الترفيه، اإلنتاج، الخدمات اللوجستية، الزراعة و الكثير من المجاالت األخرى(.)التعلي

-اآلن الهواتف الذكية و األجهزة المحمولة األخرى –و قد مكن اختراع و انتشار الهواتف المحمولة            
ل زاوية و ركن من كوكب األرض. و ثورة متنقلة ٌيمكن للمعلومة فيها أن تصل بسهولة إلى ك ICTمن جعل 

تتيح لنا تقدما أكبر  ICTأصبحت -السيما نظم األقمار الصناعية–بربطها مع التقدم المحرز في علوم الفضاء
في تحديد المواقع الجغرافية، رسم الخرائط، التخطيط المكاني و عدد ال ٌيحصى من التطبيقات األخرى حول 

ة على نقل تلك المعلومات عبر األقمار الصناعية، األلياف البصرية و أجهزة المعلومات الجغرافية، إضافة للقدر 
الميكروويف...يبدو أننا نعيش في عصر ثورة المعلومات المتنقلة. في الثمانينات، كانت جميع الهواتف ترتبط 

 12لي كان هناك حوا 2992بخطوط أرضية ثابتة و أغلب سكان العالم ال يملكون هاتفا، لكن بدءا من عام 
، 1229كلهم يعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع. و اعتبارا من عام –مليون مشترك في الهاتف الخلوي 

مليار مشترك في الهاتف النقال و حوالي مليار مستخدم للهاتف الذكي و باإلمكان حاليا  7هناك ما يقرب من 
أن تقع معظم مناطق العالم  1212ع بحلول عام أن تصل الهواتف المنتقلة للقرى النائية في العالم. من المتوق

تلك األعجوبة التكنولوجية التي مكنت تداول المعلومات بشكل فوري  -ضمن نطاق الالسلكي العريض لإلنترنت
 و متاح )أو على األقل ٌيمكن الوصول إليها( في جميع أجزاء المجتمع العالمي تقريبا.

أخرى للتغير التكنولوجي قريبا؟ نعم نحتاج اآلن لموجة  Kondratievهل ستكون هناك موجة            
طرق جديدة إلنتاج و تعبئة الطاقة و نقل األشخاص و –"Sustainable Technology"التكنولوجيا المستدامة 

لتخفيض الضغوط البشرية الضخمة و التدمير الذي ٌيسببه اإلنسان على النظام البيئي لألرض. بالفعل،  -السلع
ٌتعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق –موجة التكنولوجيا المستدامة-ول اآلن أن تحفيز هذه الموجة السادسةٌيمكن الق

التنمية المستدامة. نحن بحاجة اليوم قبل أي وقت مضى لتعزيز هذه الموجة العظيمة القادمة، و لحسن الحظ 
تفعيل هذه الموجة المقبلة: فتحقيق من شأن التغييرات و التطورات الحاصلة في الموجة الخامسة أن تكون مفيدة ل

تقدم في كفاءة الطاقة، المواد المستدامة، تكنولوجيا النانو، مجال الكيمياء المستدامة و إنتاج الغذاء سيستفيد منه 
 الجميع بشكل هائل بفضل التقدم المحرز في علوم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات.
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II نموذج النمو الشومبتري : 

 Aghion and Howittكالذي اقترحه نموذج النمو الشومبتري  منالموسعة نسخة النناقش اآلن              
الذي يدرج قوة التدمير الخالق في عملية النمو االقتصادي، Aghion et al. (7099 )و ( 1992,1998)

عليه ٌيساوي متوسط ببقاء الشركات الحالية في السوق ما لم يتم استبدالها بمبتكر جديد، و  حيث يسمح النموذج
العمر المتوقع للشركة )المدة االحتكارية( معكوس المعدل االجمالي لالبتكار الذي يتحدد بداللة عشوائية 

هذه المدة ذو طبيعة عشوائية ألنها تعتمد على النتائج غير المؤكدة  -األبحاث و تتضمن معدل التدمير الخالق
 للجهود البحثية من قبل المنافسين.

االحتكارية على اعتبارين أساسيين ٌتميزان )المقاول( تعتمد الطبيعة المؤقتة لوضعية المخترع             
أقل و الذي ٌيمثل  R&D: أوال، كلما كانت مدة االحتكار أقصر كان المردود المتوقع من إجراء ليذج الحاالنمو 

لى البحث الناجح ُيمثل تأثير التدمير تشوها ألن التقدم مستمر من منظور اجتماعي. ثانيا، جزء من المكافأة ع
الخالق أو سرقة األعمال ينطوي على تحويل األرباح من المبتكر الحالي إلى الجديد، و ألن هذا التحويل ليس 

 . R&Dله قيمة اجتماعية سٌتشكل هذه القوة حافزا مفرطا للقيام بـ 
 النموللفكرة األساسية التي يقوم عليها نموذج  قبل الدخول في التفاصيل التقنية، من المهم االشارة           
 R&Dفي أنشطة المقاولون لفهم و تبسيط التعقيد الرياضي الذي ينطوي عليه النموذج:  يستثمر  الشومبتري 

ٌتمثل هذه االبتكارات  -التي ٌتعزز إنتاجية )نوعية( السلع الوسيطية )اآلالت( المستخدمة في إنتاج السلع النهائية
لإلنتاجية محركا للتقدم التكنولوجي و مصدرا رئيسيا للنمو االقتصادي. لكن في المقابل، تجعل هذه الٌمعززة 

التقنيات السابقة متقادمة حيث ٌيواجه المستثمرون في هذه  R&Dالتقنيات الجديدة التي تنتجها صناعة 
هم أعوان المقاولون و ألن ية(. من جانب آخر، الصناعة خطر فقدان الموقع االحتكاري )قصر المدة االحتكار 

اقتصاديون باحثون عن تعظيم األرباح، يكون حجم االستثمار الذي يقوم عليه اكتشاف االبتكارات مبنيا على 
كنشاط  R&D قرارات اقتصادية و بالتالي فهو ٌمحدد داخليا في النظام االقتصادي: فكر في استثمار مجال

خاصة للسلع الوسيطية: ابتكار نسخةٌيولد سلسلة ابتكارات تنعكس في الخصائص ال 1k  ٌيولد سلعة وسيطية
نسخة  1k ة ذات إنتاجي 1kA 

تعمل على استبدل السلعة الوسيطية kة ذات إنتاجي kA ، حيث تكون
تاجية السلعة الجديدة أعلى من سابقتها بنحوإن 1مع k هو عدد االبتكارات التي حدثت خالل فترة زمنية

 معينة.
 Acemoglu 2009 ; Barro :) أنظر وفق الخطوات التالية الشومبتري  النمويتم وصف نموذج          

and Sala-i-Martin 2004 ; Aghion and Howitt 1998,2009 ; Aghion et al.2014  :) 
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1.III.  بناء النموذج 

ٌتوجد اث. من قطاع السلعة النهائية، السلع الوسيطية و قطاع األبح Schumpeterيتكون اقتصاد              
عة الوسيطية تملك براءة واحدة ٌمحتكرة لسوق السل)مقاول( هناك سلعة رأسمالية وحيدة تٌنتج من قبل شركة 

االختراع، و التي ٌتستخدم في قطاع السلعة النهائية إلنتاج السلعة االستهالكية. في المقابل، يتكون قطاع 
األبحاث من عدد الباحثين الهادفين لخلق نسخة جديدة )أكثر إنتاجية( من تلك السلعة الوسيطية التي ٌتستخدم 

اع األبحاث بيع براءة اختراع تصميمه لشركة إنتاج السلعة الوسيطية في قطاع السلعة النهائية. ٌيمكن لقط
الجديدة التي تحتكر هذا السوق إال أن يتم استبدالها بٌمنتج آخر. بهذه الطريقة، يدمج النموذج فكرة التدمير 

د، و الخالق تنص على إمكانية وجود خطر استبدال الٌموردين الحاليين للسلعة الوسيطية من قبل وافدين جد
  بالتالي ٌتؤثر على القيمة التي ستدفعها شركة السلعة الوسيطية مقابل حيازة براءة االختراع.

ال             يعيش االقتصاد في الزمن المتصل و يضم عدد متص L من األفراد الخالدين يتمتعون
بتفضيالت خطية مخصومة بمعدل  : 

0

t

tU Y dt



  

في ظل فرضية التفضيالت الخطية )حيادية الخطر(، يكون معدل الفائدة دائما ٌمساويا معدل التفضيل            
الزمني r . 

حاث. في كل فرد ٌيوفر وحدة واحدة من خدمة العمل، يتم تخصيصها بين قطاعي اإلنتاج و األب            
 التوازن، يكون األفراد غير متحيزين للعمل في هذا القطاع أو ذاك. 

هناك سلعة استهالكية "نهائية" عند الزمن            t يتم إنتاجها بشكل تنافسي باستخدام سلعة وسيطية
 واحدة، ليكن: 

( 1)                                                                                            t tk tkY A x  

حيث           0 1و tkxكمية السلعة الوسيطية الٌمستخدمة إلنتاج السلعة النهائية من النسخة الحالية 
 k، tkAهي إنتاجية السلعة الوسيطية المستخدمة حاليا إلنتاج النسخة k .ٌيشير 0,1,2,...k  لنسخة

)نوعية( السلعة الوسيطية المستخدمة، و كل نسخة تتميز بمستوى إنتاجية خاصة بها: إذا كانت شركات السلعة 
النهائية تستخدم سلعة وسيطية kxفإنها بشكل ضمني تستخدم مستوى إنتاجية ، kA- kxد وحدات هو عد

اآللة الٌمستخدمة و kA هاز كمبيوتر خادم جمدى كفاءة تلك اآللة. على سبيل المثال، نفترضIBM قديم 
 1k بإنتاجية 1A َطورت ، بعد ذلكIBM خادما حديثا 2k بإنتاجية 2 1A A حتى إذا لو ، الحظ

استخدمت الشركة نفس عدد الخوادم 1 2x x إال أنها ٌتنتج مزيدا من المخرجات باستخدام الخادم الجديد بدال ،
 من نسختها السابقة.
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باستخدام العمالة فقط كٌمدخل  في المقابل، يتم إنتاج السلعة الوسيطية في إطار المنافسة االحتكارية           
إنتاج بتكنولوجيا وحدة بوحدة: أي أن وحدة واحدة من تدفق العمالة في قطاع إنتاج السلعة الوسيطية ٌيستخدم 

إلنتاج وحدة واحدة من مدخل السلعة الوسيطية. ليكن tx ٌتمثل كمية اإلنتاج الحالي لمدخل السلعة الوسيطية و
 العمالة الٌموظفة في قطاع إنتاجها على حد سواء: حجم

E tkL x 

يتم توليد النمو االقتصادي في هذا النموذج عن طريق االبتكارات التي ٌتحسن نوعية السلعة الوسيطية             
الٌمستخدمة في إنتاج السلعة النهائية: إذا كان هناك سلعة وسيطية بنوعية A فإن االبتكار الجديد سٌيدرج ،

سلعة وسيطية )آلة( جديدة في عملية اإلنتاج بنوعية Aحيث 1 يتضمن االبتكار اختراع نسخة جديد :
من السلعة الوسيطية تستبدل نسختها السابقة و تزيد من معلمة التكنولوجيا Aبعامل ثابت 1 . ،في الواقع

، يقوم Bertrandُتشير هذه الفكرة لخاصية "التدمير الخالق" المميزة لعملية النمو: في إطار منافسة من نوع 
المبتكر الجديد بإخراج الشركة الٌمنتجة للسلعة الوسيطية ذات النوعية A من السوق طالما أنه ٌينتج سلعة أفضل

منه و بنفس تكلفة عنصر العمل المستخدم إلنتاجها. و عليه، يفترض النموذج تغير هوية المبتكر )المبتكر 
 (9)الجديد شخص مختلف عن المبتكر السابق(.

نسخة من السلعة الوسيطية.  ترفع االبتكارات الناتج فقط إذا اشترت شركات السلع النهائية أحدث            
كما سنرى أدناه، تبيع شركات السلع الوسيطة جميع إصدارات السلعة الرأسمالية بنفس السعر، لذلك تشتري 

بهذه الطريقة، سيعمل  شركات السلعة النهائية أحدث نسخة فقط ألنها ٌتمثل أعلى مستوى من اإلنتاجية.
 رائدة(.االقتصاد دائًما بأحدث التقنيات )النوعية ال

يتم نمذجة تكنولوجيا االبتكار أو قطاع األبحاث استنادا ألدبيات التنظيم الصناعي الحديثة و السباق            
(: كل عامل يخلق معدل تدفقTirole 1988نحو إمتالك براءات االختراع )أنظر:   من االبتكار الجديد

ا)معلمة إنتاجية قطاع تكنولوج يا األبحاث(، و إذا كان لدين RtL وحدة من العمل الٌمستخدمة فيR&D 
ٌيساوي  Poissonسيصل االبتكار الجديد خالل الوحدة الزمنية الحالية بمعدل  RtL- المعدل الذي يحدث فيه
 R&Dن زيادة حجم العمالة المستخدمة في قطاع االبتكار في قطاع األبحاث خالل وحدة زمنية، مما يدل أ

 يزيد من معدل تدفق االبتكارات.  
1.1.III. حل النموذج  

 معادالت موازنة األبحاث و سوق العمل  
نركز على مسار النمو التوازني الذي يكون فيه تخصيص العمالة بين اإلنتاج            xو األبحاث RL ثابتا

عبر الزمن. يتم وصف عملية النمو االقتصادي )ديناميكية االقتصاد( وفق معادلتان أساسيتان ٌتمثالن العمود 
 الفقري لنموذج النمو الشومبتري:

 المعادلة األولى هي معادلة توازن سوق العمل:            
( 2)                                                               E R k RL L L x L        
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التي تعكس فكرة تساوي إجمالي العمالة الكلية خالل فترة زمنية لمجموع العمالة المستخدمة في                 
 (.R&D)وفق الطلب الموجود في قطاع التصنيع و مجال  R&Dاإلنتاج و أنشطة 

أو العمل في  R&Dز األفراد في التوازن بين االنخراط في نشاط تعكس المعادلة الثانية عدم تحي          
قطاع السلعة الوسيطية، ٌنسميها معادلة "موازنة األبحاث" أو شرط الدخول الحر التي ٌتحدد حجم العمالة 

 الجزء الباقي من التحليل ٌيركز على هذه المعادلة الثانية.–الٌمخصصة لألبحاث في التوازن 
ليكن           kwمعدل األجر الحالي المشروط بوصول k إلى الزمن  0عدد من االبتكارات من الزمن

الحالي t و ألن االبتكار هو المصدر الوحيد للتغير في هذا النموذج، ستبقى كل المتغيرات االقتصادية(
المجال الزمني بين ابتكارين متتابعين(. ليكن األخرى ثابتة خالل 1kV 

 صافي القيمة الحالية لٌمبتكر النسخة
 1k    .المقبلة 

خالل مجال زمني قصير           dtبين ابتكار النسخة kو 1k  ٌيواجه فرد ما الخيار التالي: إما،
 ٌيخصص وحدة من العمل خالل الوقت الحالي في قطاع التصنيع )إنتاج اآللة( وفق معدل األجر الحالي

 tw dt،  أو ُيخصص وحدة العمل في قطاعR&D–ل في هذه الحالة سيبتكر باحتما dt و بعد ذلك
يتلقى 1kV 

، في حين لن يحصل على أي شيء إذا لم ينجح في االبتكار. في هذه الحالة، ُتصبح القيمة 
الحالية لألرباح التي يتلقاها المبتكر 1kV 

متغيرا عشوائي ألن تاريخ وصول ابتكار 1k  احتمالٌمحدد ب 
 RL  .لكل وحدة زمنية 

 يتم التعبير عن معادلة موازنة األبحاث )شرط الدخول الحر(:           

( 3)                                                                                1k kw V   

قيمة ساعة واحدة إلنتاج السلعة الوسيطية، بينما ٌيمثل الجانب األيمن القيمة  ٌيمثل الجانب األيسر           
أي احتمال تدفق ابتكار ما-لمتوقعة لساعة واحدة من األبحاثا مضروبا بقيمة 1kV 

. بعبارة أخرى، يتطلب 
)الذي ٌيساوي بصافي تدفق األرباح R&D شرط الدخول الحر أن يتساوى األجر في قطاع 1kV 

طالما أنه (
عند نوعية اآللة الحالية A ٌيؤدي زيادة عامل في قطاع ،R&D الكتشاف آلة جديدة ذات نوعية A بمعدل

تدفق . 
إذا اكتشف مخترع نسخة جديدة سيحصل على براءة اختراع )من قبل الحكومة( يبيعها لشركة السلعة             

الوسيطية و ال تستطيع شركة السلعة الوسيطية التي ٌتنتج النسخة  kشراء براءة اختراع النسخة 1k  يتم .
قيمة براءة االختراع-لية لألرباحتحديد صافي القيمة الحا 1kV 

أو معادلة األصول  Bellmanوفق معادلة -
 التالية:

1 1 1k k R krV L V     

ٌتشير هذه المعادلة أن            1krV  الدخل المتوقع لحيازة رخصة ابتكار آلة النسخة 1k  خالل وحدة
زمنية ٌيساوي  1k 

ة تدفق األرباح الحالية المتحصل عليها من قبل محتكر السلعة الوسيطي 1k  
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ناقصا 1R kL V 
ةالخسارة المتوقعة لرأس المال بسبب التدمير الخالق: عندما ٌيستبدل الٌمبتكر للسلع  1k  
 بٌمبتكر جديد يخسر 1kV 

مع احتمال تدفق الخسارة ٌيساوي معدل وصول االبتكار  RL . 
الحظ أن العنصر            1R kL V 

جديد يخسر يلتقط جوهر نموذج النمو الشومبتري: عندما يصل ابتكار 
المحتكر الحالي موقعه االحتكاري و ٌيستبدل بآلة أخرى ذات نوعية أعلى، و انطالقا من تلك النقطة الزمنية 

ة يتلقى أرباحا و قيمة صفرية. بعبارة أخرى، قيم 1kV 
البتكار عدد 1k  ٌيساوي صافي القيمة المتوقعة

حقق إال أن يختفي بمعدل متوقعلألصول المٌ  RL. 
" أو "تأثير االستبدال Arrowالحظ أن هذه المعادلة أيضا تعكس ما ٌيسمى "تأثير              

Effect Replacementالذي يعني ضمنيا أن الداخل الجديد هو الذي يقوم باالبتكار، أي أن " RLفي  هو
الواقع معدل التدفق الذي ٌيستبدل به المخترع الحالي بالجديد )أو احتمال أن يخسر المبتكر الحالي أرباحه 
االحتكارية(. في الواقع، هناك سبب بسيط يجعل المبتكر الحالي ال ينخرط في األبحاث ألن كل الباحثين 

اآلخرين لديهم نفس إمكانية الوصول للتكنولوجيا الحالية kA كمرجع ألبحاثهم، و بالتالي فإن قيمة الٌمبتكر
الحالي في خلق االبتكار المقبل هو 1k kV V و أقل من قيمة 1kV 

 الباحثين الجدد.الخاصة ب
إذا مكن االبتكار وصول المخترع الناجح لتدفق ربحي دائم            1k 

، فإن القيمة الدائمة المقابلة لها 
ستكون  1 /k r 

. لكن مع ذلك، هناك معدل التدمير الخالق  RL :مما يعني أن 
( 4)                                                                                        1

1
k

k

R

V
r L






 


 

ر            أي أن قيمة االبتكا 1kV 
ساوي تدفق األرباح مقسوما على معدل الفائدة )الخصم( الٌمَعدل تُ 

بالخطر Rr Lة حيث يتمثل الخطر أن يتم إخراجك بواسطة ٌمبتكر جديد. الحظ زياد RLٌيخفضس 
 1kV 

كلما توقع إجراء المزيد من األبحاث بعد االبتكار المقبل، كانت المدة المحتملة لتمتع مخترع االبتكار  -
الٌمقبل باألرباح االحتكارية أقصر. أو بعبارة أخرى، وجود احتمال مرتفع لوصول ابتكار جديد يعني إمكانية 

 وسيطية الحالية بسرعة أكبر و الذي يعني انخفاض قيمة براءة اختراعها.استبدال السلعة ال
 و النمو االقتصادي في الحالة المستقرة R&Dاألرباح،  

ي            ٌيمكن ايجاد حل للربح التوازن 1k 
ي R&D، حجم  التوازن RL عن طريق الحل العكسي

(. أوال، بداللة إنتاجية السلعة الوسيطية معطاة، نعمل على حل تدفق الربح التوازني للمبتكر الحالي ثم )للوراء
 (. 9)(و7التوازني باستخدام المعادلتين ) R&Dنرجع خطوة للوراء لٌنحدد حجم 

نفترض أن نسخة  :التوازني الربح kمن االبتكارات وصلت حتى الزمن t مما يعني أن السلعة الوسيطية ،
األعلى نوعية فقط تكون متاحة لالستخدام في قطاع السلعة النهائية: ُتعطى اإلنتاجية الحالية لهذه السلعة 

الوسيطية 0

k

kA Aحتكر السلعة . و ألن إنتاج السلعة النهائية يعمل في إطار المنافسة الكاملة، سيبيع م
الوسيطية هذا المدخل ذات النوعية kA :بسعر ٌمساو للناتج الحدي 
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( 5)                                                                        
 

1k

k k

A x
p A x

x



 


 


 

لعمل، و عليه يختار المحتكر الكميةاآلن، يتم إنتاج السلعة الوسيطية باستخدام وحدة من ا            x من
 أجل: 

( 6)                                                                          maxk k k
x

p x w x       

مع(، 5تحت القيد )            kwٌتمثل تكلفة إنتاج x وحدة من السلعة الوسيطية. يعني شرط الدرجة األولى
)بعد استبدال قيمة kp 6في المعادلة :) 

2 1

k kA x w   

 ( نجد سعرا توازنيا: 9بدمجها مع المعادلة )           
k

k

w
p p


  

 على التكلفة الحدية و ٌمستقل عن نوعية السلعة المستخدمة(/1)الهامش االحتكاري  ثابتاٌيساوي هامشا           
 k الحظ أن هذه المعادلة تمنحنا نظرة ثاقبة لماذا تقوم شركات السلع النهائية بشراء نسخة واحدة فقط من .

ي دائما النسخة األحدث: نظًرا ألن كل شركة وسيطة تفرض نفس السعر على وحدة السلعة الرأسمالية و لماذا ه
من السلعة الوسيطية، فإن شراء النسخة القديمة ٌيعد ٌمكلًفا بقدر شراء النسخة األخيرة. و ألن اإلنتاجية األعلى 

سابقة، هذا يعني أن تتجسد في النسخة األحدث، ستسعى شركات السلعة النهائية دائًما لشرائها دون النسخ ال
االقتصاد يعمل دائًما عند مستوى النسخة kدون النسخ 1k أو 2k  .من السلعة الوسيطية 

ركة سلعة بالنظر لشراء شركات السلع النهائية أحدث نسخة من السلعة الوسيطية فقط، ستحتكر ش           
وسيطة واحدة فقط )الشركة التي تملك براءة اختراع اإلصدار األول( هذا السوق. على ذلك، تحصل هذه الشركة 

 على الربح التوازني وفق المعادلة: 
( 7)                                                                                  

1
k kw x







  

و الذي ٌيساوي              1 /  ٌمضروبا في فاتورة األجور )معدل األجر مضروبا بعدد العمال( في
 قطاع السلعة الوسيطية.

:  ننظر اآلن لمدى اعتماد معدل تدفق االبتكارالتوازني R&D حجم RL على حجم العمالة الٌمخصصة في
 (، ٌيمكن كتابة معادلة الشرط الحر كاآلتي: 9( بالمعادلة )2( و )9بدمج المعادالت )قطاع األبحاث: 

( 8)                                                                              
1

1
k

k

R

w x

w
r L












 
 
 


 

األجور و األرباح( ٌمضروبة  على مسار النمو المتوازن، ٌتصبح جميع المتغيرات الكلية )الناتج،           
بـ  :عندما يصل ابتكار جديد، لدينا 

1k kw w  
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 و بالتالي ٌتصبح معادلة ٌموازنة األبحاث:             
1

k

k

R

w x

w
r L







 

 
 
 


 

بقسمة طرفي المعادلة على             kw: 
1

1
R

x

r L







 

 
 
 


 

(8التوازني ) R&Dاآلن ٌيمكن حل معادلة حجم             RL  كدالة تابعة لمعلمات االقتصاد. بدمج هذه
(، يستوفي المستوى التوازني لألبحاث9المعادلة األخيرة مع معادلة سوق العمل ) RLحالة المستقرة في ال

rالمعادلة التالية مع )  :) 

( 9)                                                            
 

1

1
R

R

L L

L







 





 
 

 


 

 أو 

( 10)                                                            

1

1
R

L

L


 




  





 
 

 
 

  
 

 

في افتراض قيديك            1 / L     لضمانR&D  .موجب في التوازن 
( عددا من المالحظات المهمة: على وجه خاص، يزيد المستوى التوازني 90ٌيقدم تحليل المعادلة )          
لألبحاث RL:مع 

ـ R&Dزيادة إنتاجية تكنولوجيا  -9 ـ( أو حجم االبتكارات)مقاسا ب  أو زيادة حجم السكان()مقاسا ب
 L الذي يزيد الربح الحدي، ُيقلص التكلفة الحدية لألبحاث و ُيشجع القيام بأنشطةR&D. 

مع انخفاض -7 ألن بوجود درجة عالية من ،  ُيصبح قطاع السلعة الوسيطية أكثر تنافسية، مما
كلما زادت المنافسة -بسبب انخفاض األرباح االحتكارية للمبتكر الناجح R&Dٌيثبط حافز القيام بـ 

 تنخفض األرباح االحتكارية التي يتحصل عليها المبتكرون الناجحون و بالتالي تقل حوافز االبتكار.
را مع انخفاض معدل الفائدة أو معدل التفضيل الزمنيو أخي -9 r   يزيد الربح الحدي لألبحاث برفع

 . R&Dالقيمة الحالية لألرباح االحتكارية و ٌيشجع بذلك القيام بـ 
النمو  التوازني، من السهل حساب معدل R&Dبمجرد تحديد حجم  الحالة المستقرة: في المتوقع النمو معدل

 المتوقع على المدى الطويل.



ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

61 
 

 

بما أن النمو االقتصادي يحدث نتيجة االبتكارات التي ترفع معلمة اإلنتاجية             kA فإن معدل النمو ،
االقتصادي يتناسب مع معدل نمو معلمة اإلنتاجية kA السلعة االستهالكية )أو . لرؤية ذلك، الحظ أن تدفق
الناتج النهائي( تٌنتج خالل مجال زمني بين ابتكار kو 1k  :ٌيساوي 

 k k k RY A x A L L


    

تتناسب مع إنتاجية السلعة الوسيطية             kAو RL( مما يعني أن: 90الٌمحددة وفق المعادلة ،) 
( 11)                                                                             

1k kY Y   

حيث ٌيشير           kلتتابع وصول االبتكار 1,2,3...k  سيحدث لتطور الناتج النهائي كدالة ماذا ، لكن
تابعة للزمن t( أن لوغاريتم الناتج النهائي99؟ نعلم بداللة المعادلة )  log tYيزيد بحجم ٌمساو  log  كل

لذي يقع بين ابتكاريين متتابعين للعشوائية مرة يحدث فيها ابتكار جديد. لكن مع ذلك، يخضع المجال الزمني ا
مما يعني أن المسار الزمني للوغاريتم الناتج النهائي  log tY هو دالة ذات خطوة عشوائية، حيث ٌيساوي حجم

كل خطوة   log 0و المجال الزمني بين كل خطوة يتم توزيعها بشكل أسي وفق المعلمة RL . 
للتبسيط، بأخذ مجال زمني بين            tو 1t باحتمال RL  ، تنجح الشركات البحثية في اكتشاف
االبتكار رقم 1k  :و عليه 

         1 1log log log log logk k k kY Y A A     

مع احتمال         1 RL  ، :تفشل الشركات البحثية في االبتكار مما يعني أن 
   1log log 0k kY Y   

و عليه، ُيساوي معدل نمو االقتصاد الٌمتوقع بين         kو 1k   : 
          1log log log 1 0t t R RE E Y Y L L    

      

حيث ٌيمثل الجانب األيسر من المعادلة ٌمتوسط معدل النمو. في الحالة المستقرة، ٌيصبح متوسط معدل             
 النمو االقتصادي في الحالة المستقرة )وفق قانون األعداد الكبيرة(: 

( 12)                                                                        logRL     

( في هذه المعادلة، ٌيمكننا معرفة تأثير تغير المعلمات على متوسط معدل النمو: 90بدمج معادلة )           
ل زيادة حجم سوق العم Lة أو انخفاض معدل الفائد r أو درجة منافسة السوق  سيزيد من RL و

بالتالي  من جانب آخر، زيادة حجم االبتكار .  أو إنتاجيةR&D    يزيد من النمو مباشرة )زيادة
 log )ر عبرو بشكل غير مباش RL. 
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2.1.III .  أمثليةPareto 

ومتوسط معدل النمو في االقتصاد  R&Dفي هذا القسم، نقوم بمقارنة االستثمار التوازني في            
و متوسط معدل النمو  الذي يختاره المخطط االجتماعي لتعظيم القيمة  R&Dالالمركزي مع االستثمار في 

 المتوقعة لالستهالك الحالية tY. و ألن كل ابتكار يرفع الناتج النهائي بنفس المعامل  فإن السياسة ،
 المثلى البد أن تضمن مستوى ثابت من األبحاث.

 ٌتعطى المنفعة المتوقعة:          
( 13)                                                

00 0

,t t

t k

k

U Y dt P k t A x dt  

  
 



 
   

 
   

حيث            ,P k tهو احتمال وصول kعدد من االبتكارات حتى الزمن t  و مع افتراض خضوع .
مع معلمة Poissonعملية االبتكار لقانون  RL: 

 
 

,
!

R

k

R L tL t
P k t

k

 
 

ة            و عليه يختار المخطط االجتماعي التوليف , Rx L لتعظيم المنفعة المتوقعة تحت قيد مورد العمل
(. و ألن9)المعادلة  0

k

kA A:ٌيمكن إعادة كتابة دالة المنفعة الٌمتوقعة من الشكل ، 

 
 

 
0

1

R

R

R

A L L
U L

r L



 




 
 

ا             و عليه، يستوفي مستوى األبحاث التوازني اجتماعي RLشرط الدرجة األولى  0
SPRU L  و

 الذي ٌيعادل: 

( 14)                                                           
  

 

1
1

1
1

SP

SP

R

R

L L

L





  

 
  

 
 

 

 ٌينتج هذا المستوى من األبحاث متوسط معدل نمو ٌيساوي:             
 log

SPSP RL   

ق             يعتمد فيما إذا كان متوسط معدل نمو اقتصاد السو   أكبر أو أصغر من المعدل
ي األمثل SP يعلى ما إذا كان مستوى األبحاث التوازن RL أكبر أو أصغر من المستوى األمثلي
اجتماعيا 

SPRL. 
( التي ٌتحدد2بمقارنة المعادلة )             RL( المحددة لـ 99بالمعادلة ) 

SPRL تظهر ثالث اختالفات ،
 مهمة: 

يظهر االختالف األول عندما يكون معدل الخصم االجتماعي              1
SPRL   ( 99في المعادلة )

ص RLأقل من معدل الخصم الخا  (. ُيشير هذا االختالف لوجود "تأثيرات انتشارية 2) في المعادلة
بان استمرار فوائد االبتكار المقبل لألبد، بينما ٌتهمل الشركات لألبحاث": يأخذ المخطط االجتماعي في الحس
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البحثية الخاصة أوزان هذه الفوائد التي تحدث مع تتابع االبتكارات. نتيجة لذلك، يميل هذا التأثير لتوليد 
 في ظل اقتصاد السوق. R&Dاستثمارات غير كافية في 

يرتبط االختالف الثاني في عامل            1 ( دون 2الذي يظهر في الجانب األيمن من المعادلة )
": أي عدم قدرة الٌمحتكر الخاص على Appropriability Effect( و يعكس "تأثير المالئمة 99المعادلة )

ٌيمكنه فقط تخصيص جزء مالئمة تدفق اإلنتاج بالكامل، 1 ذا التأثير أيضا لتوليد من هذا الناتج. يميل ه
 في ظل اقتصاد السوق.  R&Dاستثمار أقل في 

الفارق الثالث هو العامل             1 ( الذي يستبدل99في بسط المعادلة )  في الجانب األيمن من
لشركة البحثية الخاصة بعين االعتبار الخسارة التي و ٌيمثل تأثير "سرقة األعمال": ال تأخذ ا (2المعادلة )

يتكبدها المبتكر السابق بسبب ابتكارها الجديد، على عكس المخطط االجتماعي الذي يأخذ في الحسبان تدمير 
في ظل  R&Dاالبتكار الجديد العائد االجتماعي لالبتكارات السابقة. يخلق هذا التأثير استثمارا أكبر بكثير في 

 لسوق. اقتصاد ا
على العموم، تميل اآلثار االنتشارية و تأثيرات المالئمة لجعل متوسط معدل النمو في ظل اقتصاد                 

(. في Paretoالسوق أقل من مستواه األمثلي اجتماعيا )مما يعني أن التوازن التنافسي ليس أمثليا من نوع 
توسط معدل النمو في اقتصاد السوق أعلى من المستوى و م R&Dالمقابل، تميل تأثيرات سرقة األعمال لجعل 

األمثلي اجتماعيا. و ألن هذه التأثيرات تتعارض مع بعضها البعض، ٌيمكن أن يكون متوسط معدل النمو أكبر 
 أو أقل من معدل النمو األمثلي في الحاالت التالية:

ن حجم االبتكاراتتميل التأثيرات االنتشارية و المالئمة للهيمنة إذا كا             قريبا بما فيه الكفاية من
ه الواحد و علي 

SPR RL L بينما تميل تأثيرات سرقة األعمال للهيمنة إذا كانت هناك قوة احتكارية كبيرة ،
(  قريبة من الصفر( و بالتالي 

SPR RL L ٌفرطا )أكبر من النمو : سيكون معدل نمو االقتصاد الالمركزي م
 هذه اإلمكانية الجديدة ٌتمثل أهم نتيجة إلدراج فكرة التقادم )التدمير الخالق( في  النمو االقتصادي.-األمثلي(

IV الخالصة :  

على عملية تدمير خالق تضمن  تشملج النمو الداخلي النسخة الشومبترية لنماذه الورقة هذ تقدم            
 .أن تحل المنتجات أو اآلالت الجديدة محل النماذج القديمة و تحل الشركات الجديدة محل المنتجين الحاليين

يتميز هذا النموذج بإظهار ابتكارات ٌتؤدي لتحسينات مستمرة في نوعية المنتجات و التقنيات و            
. على وجه قعيةي الذي ينبثق عن هذه العملية من نواح كثيرة أكثر وابالتالي ٌيصبح وصف النمو االقتصاد

الخصوص، ال ينطوي التقدم التكنولوجي دائما على ٌظهور منتجات أو آالت جديدة ٌمكملة للمنتجات الحالية، بل 
ـ يتجسد غالبا في ظهور منتجين ذوي جودة عالية يستبدلون المنتجين الحاليين. و وفق تأثير االستبدال ل

Arrow  يعني هذا وجود حافز قوي للوافدين الجدد لالنخراط في األبحاث ألن المنتجات الجديدة عالية الجودة
الهادفة لتحسين النوعية  R&Dستحل محل المنتجات الحالية، و في إطار االقتصاد الالمركزي تكون جهود 
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رية ألصحاب المناصب الحالية، و مرتفعة جدا بسبب الحافز الساعي وراء الحصول على االيرادات االحتكا
 عليه ُتصبح عملية التدمير الخالق ٌمحرك النمو االقتصادي.

من األفكار الرئيسية الٌمنشقة عن النظرية الشومبترية أن النمو يتأتى في ظل تضارب محتمل في              
الحالية مما ٌيثير احتمال ٌظهور المصالح، حيث ٌتدمر عملية التدمير الخالق الريح االحتكاري ألصحاب المراكز 

سياسات تشويهية كوسيلة لحماية ريع أصحاب المناصب الحالية. بل تذهب هذه النماذج أبعد من ذلك ألن 
عملية التدمير الخالق تخلق بشكل طبيعي قضايا االقتصاد السياسي التي ٌتعد في مركز فهم األسباب الرئيسية 

الطبيعة الداخلية للتكنولوجيا و الٌمقاومة المحتملة اتجاه التغير  للنمو االقتصادي و ٌتوفر تصورات حول
 التكنولوجي.

 احاالت: -

ماليين وظيفة بسبب  5شركة أمريكية أكثر من  500، فقدت أثرى 9220 -9280على سبيل المثال، خالل الفترة من  -9
مليون وظيفة جديدة تم  99خلق  تقلص حجمها. و مع ذلك، فقد تم تعويض هذه الخسارة الهائلة في الوظائف عن طريق

، تم انشاء جميع فرص العمل الصافية تقريبا في الواليات 7005إلى  9280من عام انشاؤها بواسطة النشاط المقاولتي 
 .(Mazzarol and Reboud 2020)  سنوات 5المتحدة بواسطة شركات تقل أعمارها عن 

هي بطبيعتها شكل أو وسيلة للتغيير االقتصادي و ال ٌيمكنها  ]رأسمالية السوق  ["  Schumpeter  (1942 :82-83)كتب  -7
الدافع األساسي الذي يدفع المحرك الرأسمالي و ٌيبقي عليه يتأتى من السلع االستهالكية ا أن تبقى ثابتة إلى األبد.....أبد

عي الذي تخلقه المؤسسة الجديدة، طرق جديدة لإلنتاج أو النقل، األسواق الجديدة و األشكال الجديدة للتنظيم الصنا
الرأسمالية". إن نشاط السوق " ٌيحدث ثورة مستمرة في الهيكل االقتصادي من الداخل، و يدمر بال هوادة الهيكل القديم و 

 تخلق هيكال جديدا. إن عملية التدمير الخالق هي الحقيقة األساسية حول الرأسمالية".
عتمد على آلية التعديل التي من خاللها سيجد الموظفون المسرحون من لقد ثبت أن تطبيق هذه الفلسفة أمر صعب، ألنه ي -9

جغرافيا و قطاعيا( محدودة و أوروبا، تعد حركة تنقل العمالة )الصناعات المتدهورة وظائف في الصناعات الجديدة. في 
ر الوظائف فوريا في عالوة على ذلك، يكون تدمي لة عموما خسائر كبيرة في األجور.ُيصاحب إعادة تخصيص القوى العام

الجزء في الواقع،  حين أن "خلق الوظائف" يكون بطيئا. هذا يجعل مثل هذا التعديل مؤلما اجتماعيا و مثيرا للجدل سياسيا.
يدمر الجزء المدمر من التدمير في حين ؛ ديدة وعمليات مبتكرة ووظائف أفضليخلق سلًعا جالخالق اإلبداعي من التدمير 
الرئيسية هو أن اآلثار الجيدة للجزء "اإلبداعي" من  ستنتاجاتاالوالوظائف القديمة. أحد والعمليات الخالق بعض السلع 

 Diamond)  ، وأن اآلثار السيئة للجزء "المدمر" من التدمير الخالق قد تم تقديرهاقد تم االستهانة بها الخالقالتدمير 
2019). 

يرات خارجية إيجابية و سلبية. ٌيشار للتأثيرات الخارجية اإليجابية في بشكل عام، ينطوي نموذج النمو الشومبتري على تأث -9
بـ " اآلثار االنتشارية للمعرفة": يرفع ابتكار جديد اإلنتاجية لألبد، و يكون بمثابة  Aghion and Howitt (9227)ورقة 

أة مقابل اختراعه فقط خالل تكنولوجيا مرجعية ألي ابتكار الحق. مع ذلك، يتحصل المبتكر الحالي )الخاص(على مكاف
مجال زمني محدد إلى أن يصل ابتكار جديد آخر. لكن باإلضافة لذلك، في النموذج الشومبتري أي ابتكار جديد ٌيمارس 

الحائز على جائزة نوبل  –Jean Tirole (9288)تأثيرات خارجية سلبية ألنه ٌيدمر أرباح المبتكر السابق. وفق مصطلحات 
 ٌيشار لهذا التأثير باسم "سرقة األعمال" لالبتكار. -7099في االقتصاد عام 
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 وأصناف المبادر خصائص 
 
 

 
 ، 3شفيق شاطر، 2ةشريف عمار ، 1جمال الدين كعواش

 
I  مقدمة : 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي، كما أنها تستحوذ      
 أجريت التي الدراسات ليلالتحا بينت فقدعلى اهتمام كبير من قبل معظم الدول في محاولة لتطويرها وترقيتها، 

 في المتوسطة الصغيرة المؤسسات تؤديه الذي الرائد الدور السنوات العديدة األخيرة خالل هذه المؤسسات حول
 أهم القطاعات من واحدة باعتبارها بها اإلهتمام زيادة األمر الذي ساهم في شغل، مناصب وإيجاد الثروة خلق

 حيوية على أجمعوا الذين والمفكرين الباحثين من العديد أنظار محط علهااألمر ج التنمية، مسار بدفع الكفيلة
 الشاملة. التنمية تحقيق في الفعال ودوره القطاع هذا
يتميز عالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باإلتساع والتنوع، ومع هذا فهي تشترك في سمة أساسية تتمثل     

يلعب دور الذي  (Entrepreneur) بادر، هذا الشخص هو المفي وجود شخصية مفتاحية ترتكز عليها المؤسسة
 إدارة مؤسسته وقيادتها نحو النجاح.  خلق و رئيسي في 

        هناك الكثير من الجدال الذي دار وما زال يدور في األدبيات والبحوث المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة     
باره العنصر األكثر أهمية في هذه المؤسسات، والدوافع المحركة للمبادر باعت المتوسطة حول الخصائصو 

فالعديد من الباحثين في هذا المجال يرون أن التميز الذي تتمتع به هذه المؤسسات يعود إلى التنوع الذي يميز 
المتوسطة، حيث يمكن أن نجد العديد من التصنيفات التي تم اقتراحاها من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة و 

الخصائص التي تميز هذا األخير، تنوع مكن إرجاعه باألساس إلى اختالف و ، شيء ينللمبادريالباحثين 
 أمر في غاية الصعوبة. للمبادرمجموعة من العوامل التي تجعل من الحديث عن نموذج مثالي و 

 لية في التساؤل اآلتي:كاشأساس ما تقدم تبرز مالمح اإلعلى    
 أصناف المبادر؟و  خصائصهم أماهي          

 هذه الورقة البحثية إلى النقاط التالية: لمعالجة هذه اإلشكالية تم التطرق في
 .مفهوم المبادر 
 المسير.-أوجه التشابه واإلختالف بين المبادر والمالك 
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 .خصائص المبادر 
 .أصناف المبادر 
 .أصناف المبادر الجزائري 

I.1- مبادرمفهوم ال : 
إذ  ، وذلك نظرا لغياب وحدة نظرية يمكن اإلرتكاز عليها،بادرلممن الصعب اإلعتماد على تعريف واحد ل     

يشهد هذا المجال العديد من التوسع والتطور، فاإلطالع على الرصيد النظري والتجريبي المتعلق بموضوع 
من قبل مختلف الباحثين، شيء راجع   مبادرفي تعريف ال يظهر مدى التنوع واإلختالف الموجود مبادرةال

 .األدوار التي يمكن أن يؤديها هذا الشخصباألساس إلى 
أصله فرنسي، حيث  "Entrepreneurبالرجوع إلى الخلفية التاريخية لهذا المصطلح نجد أن مصطلح "      

"، وقد تضمن هذا القاموس ثالث تعاريف لهذا la langue française في قاموس " 7341ظهر ألول مرة سنة 
"، مشيرا إلى أنه الشخص celui qui entreprend quelque choseو "المصطلح، التعريف األكثر شيوعا ه

النشيط والذي ينجز شيء ما، ومع بداية القرن السابع عشر أصبح عنصر المخاطرة أكثر حضورا، وأصبح 
Entrepreneur"ينظر إليه على أنه الشخص الذي يتحمل المخاطرة " (Landström, 2005) يث يعتبر ،ح

Cantillon لإلشارة إلى األدوار  مبادري الذي كان يعيش في فرنسا أول من استخدم مصطلح الاإليرلند
بأنه: "الشخص الذي يقوم بشراء عوامل اإلنتاج بأسعار معينة،  المبادراإلقتصادية لهذا الشخص، حيث عرف 

 .(Havinal, 2009) من أجل بيع المخرجات الناتجة عنها بأسعار غير مؤكدة"
كان المصطلح  حيث" ضمن مفرداتها، Entrepreneurليزية فلم يكن لفترة طويلة مصطلح "أما اللغة اإلنج    

"، حيث كانت كلمة Adventurer""، كما كان يستخدم كذلك مصطلح Undertakerاألكثر استخداما هو "
"Undertaker عشر تقابل الكلمة الفرنسية " 71عشر و 73" خالل القرنيينEntrepreneur ا كان يقصد به"، و

أصبح يطلق على كثر اتساعا، و مع مرور الوقت أصبح هذا المفهوم أمهمة معينة، و الشخص الذي تولى إنجاز 
بعدها أخذ هذا الشخص ، حيث يكون الربح غير مؤكد، و الشخص الذي يشارك في مشاريع تنطوي على مخاطرة

 .projector" ،"owner-managers" ،" businessman" ،" capitalist" (Landström، 5002)"  :عدة تسميات مثل

 أن الوظيفة األساسية لهذا الشخصقتصادي، و محرك التطور اإلهو عصب و  مبادرأن ال J. Shumpterيرى     
استغالل أو إحداث ثورة في طرق اإلنتاج، و يتمثل في إعادة تشكيل  مبادر"دور ال فحسبه: تتمثل في اإلبتكار،

 .(Wtterwulghe, 1998)  "اإلختراعات أو التقنيات الحديثة

والمتطلبات ينظم اآلليات لذي يتمتع بصفات أخذ المبادرة، بأنه: "ذلك الشخص ا لمبادرا Histrich et alعّرف    
المعدات والعاملين و  اإلقتصادية واإلجتماعية، وكذلك القبول بالفشل والمخاطرة، ولديه القدرة على طلب الموارد
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وجديدا، وكذلك يتمتع بالمهارات والخصائص  مبدعاا قيمة، ويقدم شيئا ئا ذيجعل منها شيباقي األصول، و و 
 .(8002)السكارنة،  النفسية التي تمكنه من ذلك"اإلدارية واإلجتماعية و 

على  القادرو التفكير اإلبداعي، يملك المبادرة و بأنه: "الشخص الذي  لمبادرفيعرف اHisrich  (1999) أما    
 الفشل".اعية لتحويل الموارد والظروف ألشياء عملية، ويقبل المخاطرة و اإلجتمو تنظيم اآلليات اإلقتصادية 

بأنه: "الشخص المتخصص في اتخاذ القرار للحكم على تنسيق الموارد  مبادرال Cassonفي حين يعرف     
 .(Havinal ،5002) الشحيحة"

وحصر مجموعة من السمات  في نفس السياق تعددت المدارس الفكرية التي حاولت كل منها إيجاد     
والخصائص التي تميز وتصف المبادر، لكن على الرغم من هذا التنوع والتعدد، فقد اتفقت على وجود بعض 
الخصائص المشتركة بين جميع المبادرين مثل: الرغبة في اإلستقاللية وإثبات الذات، تحمل المخاطرة، الشعور 

حسب مختلف المدارس الفكرية  مبادرينلتعاريف الخاصة باليمكن تلخيص أهم او  بالرغبة في تحديد مصيره.
 التي اهتمت بهذا الموضوع في الجدول التالي:

 : تعريف الريادي حسب مختلف المدارس الفكرية1 جدول

 الباحثين مبادرتعريف ال المدارس الفكرية
 المدرسة اإلقتصادية

(L’école économique) 
خاذ القرارات متخصص في استعمال الحدس إلت مبادرال

 المرتبطة باستغالل الموارد النادرة
Casson (1991) 

 المدرسة السلوكية
(L’école comportementale) 

 واألعمال مجموعة من األنشطة من خالل مبادريعرف ال
 من أجل إنشاء المؤسسة المنتهجة

Gartner (1988) 

 المدرسة النفسية )السمات(
(L’école psychologique) 

من السمات معينة على أساس مجموعة  بادرميعرف ال
 التي تصف هذا الشخص النفسية

Shaver et Scott 

(1991) 

 مدرسة العمليات
(L’école des processus) 

ويستغلها  الفرص يطوربأنه الشخص الذي  مبادريعرف ال
 مؤسسةإنشاء من خالل 

Bugrave et Hofer 
(1991) 

 
ème

:deux Acteurs d’une même Pièce, XI repreneur/managerCécile Fournouge(2002), Ent: Source

Conférence Internationale de Management Stratégique, Paris, 5-7 Juin. 

فالمبادر حسب اإلقتصاديين يؤدي أدوار اإلبتكار، وهو  ،رد األوجه واألدوادإذن فالمبادر هو شخص متع     
عند المتخصصين في العلوم السلوكية يعتبر المبادر الشخص الذي يتمتع المسؤول والمحرك لعملية التطور، و 

باإلبداع، القيادة، المثابرة، وعند المهندسين  والمتخصصين في تسيير العمليات فالمبادر ينظر إليه على أنه 
ص الشخص الموزع والمنسق الجيد للموارد، وعند المتخصصين في المالية ينظر إلى المبادر على أنه الشخ

الذي يعرف كيفية تقييم  وقياس المخاطر، وعند المتخصصين في اإلدارة هو الشخص الذي لديه رؤية حول 
كيفية تجميع وتنظيم جميع األنشطة، كما يبرع في تنظيم واستخدام الموارد المحيطة به، وعند المتخصصين في 
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 بين مختلف الفرص المتاحة أمامهالتسويق فالمبادر هو الشخص الذي يحدد الفرص، ويعرف كيف يفكر ويفرق 
(Jlassi & Besson, 2012). 

 بالمبادر:  المتعلقة مالحظاتفي األخير يمكن الخروج ببعض ال   

موجها أكثر نحو اإلبتكار واإلبداع،  وهو ما يعني الرغبة في إنشاء شيء انطالقا  مبادريكون سلوك ال -
 من ال شيء.

 البديهة.ن طريق الحدس الشخصي و خذ غالبا عتت مبادرالقرارات الشجاعة لل -

كفاءات خلق الموارد والقيمة، والبحث المستمر عن الفرص الجديدة، وكذلك وضع وتنفيذ  يملك المبادر -
 تدابير جديدة.

I.2-  ال يمكن الحديث عن المؤسسات الصغيرة  :المسير-المالكو  المبادرأوجه التشابه واإلختالف بين
مسير المؤسسات -سير هذه المؤسسات، وال يمكن الحديث عن مالكم-والمتوسطة دون الحديث عن مالك

الصغيرة والمتوسطة دون الحديث عن المبادر، فهذه المؤسسات تتميز بأن غالبيتها تدار من قبل مالكها، حيث 
لكن هل جميع و  ،(Filion, 2001) يلعب هذا األخير الدور الرئيسي في إدارة وتوجيه هذا النوع من المؤسسات

مبادرين هم هل أن جميع ال ؟ أوسلوك المبادرةيمتلكون مبادرين و المتوسطة هم المؤسسات الصغيرة و  مسيري 
مبادرة خارج عمل أو بمعنى آخر، أال توجد ال يديرونها بأنفسهم؟مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 

)الغالبي،  ؟مبادرينهل أن كل مالك مؤسسة صغيرة أو متوسطة هو من الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ و 
8002). 
المسير في بريطانيا بعد صدور -حتى سنوات الثمانينات من القرن الماضي استعمل كثيرا مصطلح المالك     
، أما في الواليات المتحدة األمريكية فإن مبادر، ولكن بعدها أصبح الحديث شيئا فشيئا أكثر عن الBoltonتقرير 

، Filion) تشكل مجال البحث األوسع مبادرينصرين، لكن الدراسات حول الالبحث يدور حول كال العنو الحديث 
5002). 
إلى  شيء يمكن إرجاعهالمتوسطة، هناك عالقة وطيدة بين الملكية واإلدارة في المؤسسات الصغيرة و      

الخصائص التي تتمتع بها هذه المؤسسات، فهي تدار بطريقة تختلف عن المؤسسات الكبيرة، فمسيرو 
يسمون أيضا أشخاص يملكون في معظم األحيان ويديرون مؤسسة مستقلة، و  المتوسطة همو ؤسسات الصغيرة الم

ينسق استعمال المسير يجمع رؤوس األموال و -مالكال Julienحسب ، (Caron, 2006) المسيرين-المالكين
رة المؤسسة على مختلف الموارد التي تحوزها المؤسسة، كما أن بإمكانه جلب عناصر جديدة تزيد من قد

 المسير يملك مهارات اإلدارة، فهو يخطط، ينظم، يراقب...الخ،-، فالمالك(Andriamanohisoa, 2006)المنافسة
كما يمارس هذا األخير في  المسير،-توجهات المؤسسة، فهي تتجسد في شخص المالككما أنه يمثل روح و 

هو ما جعل العديد من إنشاء المؤسسة، و االنطالق و نفس الوقت مهام المدير، المسير، المنقذ، خاصة في مرحلة 
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"، فهو يشارك بشكل مباشر في االنشطة التشغيلية، L’homme à tout faireالباحثين يطلقون عليه اسم "
كان يطلق عليه اسم  األخيرهذا  .(Jean et al, 1994) كذلك في األنشطة ذات الطبيعة اإلدارية، و اإلدارية

فمصطلح الريادي ، (Bernardes, 2008) حث في موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعند بداية الب مبادرال
سنة  Léon Say، كما استخدمه 7341ذلك منذ المسير بوقت طويل، و -صطلح المالكتم استعماله قبل ظهور م

في كتابه "نظرية التطور  7277سنة  Shumpterكذلك من قبل ، و Consacré à Turgot"في مؤلفه " 7221
المتوسطة لم يتم استعماله إال مع بداية مسير المؤسسات الصغيرة و -لح مالكقتصادي"، في حين أن مصطاإل

المتوسطة كموضوع مستقل للبحث في علوم ات الصغيرة و الستينات من القرن العشرين عند ظهور المؤسس
 التسيير.

بإنشاء تمييز بين   (Anglo Saxon)ون خالل سنوات الثمانينات من القرن العشرين قام الباحثون األنجلوسكس    
المسير والمبادر متشابكين للغاية، بحيث ال -مسير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمبادر، فمفهومي المالك

مسير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يمكن اعتباره بالضرورة -نجد دائما عند الباحثين نفس الحقيقة، فمالك
 .(Wtterwulghe, 1998) مبادر

هو الشخص الذي يقوم في الغالب بإنشاء أعماله الخاصة، لكن  مبادر( ال7222) Wtterwulgheحسب     
قام بإعادة شراء أو  مبادرهم من أنشأوا مؤسساتهم الخاصة، حيث يمكن إيجاد  مبادرينليس بالضرورة كل ال

-يختلف عن المالك درمباأن الHoselitz  (1952)في حين يرى ورث مؤسسة قام بإنشائها شخص آخر، 
يعتبر مسؤول عن التخطيط، اإلبداع، وعن اتخاذ القرارات النهائية في  مبادرالمسير في مهاراته التقنية، فال

يفقد مكانه في المؤسسة مع نموها، ويصبح أكثر  مبادرالمؤسسة الصغيرة اإلنتاجية، حيث يرى هذا الباحث أن ال
الذي قام بإجراء دراسة على Filion (1994) يتوافق مع ما توصل إليه  وهو ما، اعتمادا على المعرفة العقالنية

دولة بهدف دراسة وفهم العمليات  72مسير للمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في -مالك 771عينة مكونة من 
مسير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث توصل هذا الباحث إلى أن الممارسات اإلدارية -اإلدارية لمالك

المسير -ترتكز أكثر على اإلبتكار، التدريب، واإلهتمام بتطوير المؤسسة، في حين يكون المالك رمبادلل
 أكثر قربا إلى نمط اإلدارة البيروقراطي، وأكثر تركيزا على بقاء المؤسسة. (opérationnel) العملياتي
على مجموعة من العناصر،  المسير باإلعتماد-المالكمبادرة و جدول يبين فيه أهم الفوارق بين ال  Holtعرض 

 كما هو موضح في الجدول الموالي:
 المسير-المالك: الفرق بين الريادة و 2جدول 

 المسير-المالك الريادة 
عملية حيث يكتشف الفرد، يقيم، ويستغل الفرص  مجال التعريف

 بشكل مستقل
 إدارة مؤسسة صغيرة مستقلة

 صغيرة كبيرة، متوسطة، أو صغيرة حجم المؤسسة
 منخفضة متغيرة رجة المخاطرةد
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 قليل من قليل إلى كثير عدد األفراد المشاركين في المؤسسة
 القطاع الخاص الخاص، الحكومي، القطاع غير الربحي القطاع اإلقتصادي

 متغير مرتفع تركيز النمو
الحاجة العالية إلى: اإلنجاز، اإلبداع           السمات األساسية للفرد

 مو، الحفاظ على الرقابة الداخليةواإلبتكار، الن
الحاجة المتوسطة لإلنجاز، مهارات تنظيمية 

 جيدة إلدارة كفأه، نمو معتدل، ابتكار قليل
Source :Darren Lee-Ross ;Conrad Lashley(2009), Entrepreneurship and Small Business Management 

in the Hospitality Industry, Elsevier Ltd, Oxford, p12. 

المسير يؤدي أدوارا ريادية -هناك صعوبة في تحديد الفوارق الموجودة بين هذين الشخصين، فالمالك     
مسير في نفس الوقت، كما قد يكتفي بعد إنشائه للمؤسسة بممارسة أدوار روتينية -وبالتالي يعتبر ريادي ومالك

سسة صغيرة أو متوسطة ال يحمل معطيات الريادة تتصف باإلستمرارية والرتابة والتكرار، فهناك من يمتلك مؤ 
الشخصية أو السلوكية، أو أن البعض منهم كان رياديا عند بدء العمل ولكنه أصبح مسيرا عاديا بحكم الممارسة 

هم مالكي مؤسسات صغيرة أو متوسطة، فهناك عدد كبير منهم  مبادرينليس جميع ال، كما أنه اإلدارية الطويلة
 .(8002)الغالبي،  ت كبيرة ضمن أطر أكثر إبداعية تتاح لهم في هذه المؤسساتيعملون في مؤسسا

I.3- الحديث عن خصائص الشخص المبادر، يعني الحديث عن مجموعة من المعارف  :المبادر خصائص
بينت فقد  ،(8071)سلطان،  والمهارات والقدرات والسلوكات التي يجب أن يمتلكها الشخص حتى يصبح مبادرا

شخصية تميزهم  وقدرات عالية ويتحلون بصفات وسمات خصائصيتمتعون بمبادرين ال الدراسات أن نم العديد
 ; Altinay et al, 2012 ; Wang et al, 2011) على البدء بمشاريعهم الخاصة وإنجاحها قدرأعن غيرهم وتجعلهم 

Koh, 1996 8072كعواش،  ؛).  
لخصائص والسلوكيات التي تؤشر على مدى إمكانية تمتع بأنها مجموعة من ا خصائص المبادرتعرف       

العمري، )ناصر و  مبادر بدرجات قوية أو جيدة، أو احتمالية لكونه مبادرة ف بها بالخص الذي يتصالش
مجموعة من السمات الشخصية والسلوكية التي يتحلى بها الشخص  بأنهاDaft(2010) كما يعرفها ، (8077

 ،وتحمل المخاطر ،الثقة العالية بالنفس، م الذاتي في تحديد مصيره وٕادارة نفسهكالقدرة على التحك مبادرال
 .ومرونة التفكير

ركزت العديد من الدراسات على مجموعة من الخصائص الشخصية للمبادر التي ترى أنها يجب أن تتوفر      
ف العامة من وراء هذه وقد اختلفت األهداروح مقاوالتية، فيه بدرجة أكبر أو أقل حتى يمتلك أي شخص 

الدراسات، وذلك تبعا للمقاربات التي اعتمدها الباحثون لدراسة وتحليل هذه الخصائص وعالقتها بمختلف 
قد ارتكزت هذه البحوث على جملة من الخصائص، و  المتغيرات ذات الصلة بطبيعة نشاط المبادر ومؤسسته،

مع الغموض، الحاجة إلى اإلنجاز، الثقة في النفس، المخاطرة : التحكم الذاتي، اإلبتكار، اإلبداع، التسامح أهمها
(Koh, 1996 ،Vidal-Suñé & López-Panisello, 2013 ،Robinson et al, 1991،Caird, 1991 ،Kaouache & 

Kaouache , 2019.) 
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رية التعلم لنظ LOCمفهوم التحكم الذاتي خل أول من أد  Rotterيعتبر :(Locus of control) التحكم الذاتي -
الفرد فيما يتعلق  وراتتص التحكم الذاتي بأنهPernin  (2018)ويعرف ، (Chell, 2008) اإلجتماعي للشخصية

وهذا يعني أن المبادر يكون قادرا على أن يحلل ويفسر األحداث واألشخاص من  ،بالمكافأة والعقاب في حياته
ور على األفكار والقيم والتقاليد عند اآلخرين، ويمكن خالل التركيز على نظام يتصوره بنفسه، ويستند هذا التص

القول أن مهمة البدء بمشروع جديد يتطلب من الفرد أن يكون قادرا على الضبط والسيطرة على العوامل 
 .(8071، )النشمي الخارجية المؤثرة عليه

تحدث ، م الذاتي الخارجيالتحكم الذاتي الداخلي والتحك: التحكم الذاتيهناك نوعان من  Rotterووفقا      
عندما يكون للفرد سيطرة مباشرة على حياته وعندما تعتمد نتيجة أفعاله على  التحكم الذاتي الداخليتوقعات 

هم أولئك األفراد الذين  خليذوو التحكم الذاتي الدااألشخاص ، وعليه (Bezzina, 2010) أدائه أو خصائصه
أن يكون  مبادرمهمة بدء عمل جديد تتطلب من الفرد الف، (Chell, 2008) يعتقدون أنهم يتحكمون في مصيرهم

)ناصر والعمري،  الضبط والسيطرة على العوامل الخارجية المؤثرة به لديه إيمان بالمستقبل وأنـه قـادر علـى
 حدث عندما يعتقد الفرد أن أحداث الحياة هي نتيجة لعوامل خارجية، أما التحكم الذاتي الخارجي في(8077

يعتقد األفراد الذين لديهم بالتالي ، (Bezzina, 2010) مثل المصير أو الصدفة أو الحظ  يمكنهم التأثير عليهاوال
تؤثر المتغيرات البيئية مثل الحظ والمصير و  سيطرتهم المباشرةأن الظروف الخارجة عن  تحكم ذاتي خارجي

 .ترتيب األنشطة عبرعلى أدائهم 
الداخلي أنه يمكنهم التأثير على النتائج من خالل قدرتهم  التحكم الذاتي يعتقد األشخاص ذوووعليه      

، عالوة على ذلك فإن ارجية التي تتحكم في هذه النتائجالخاصة أو جهدهم أو مهاراتهم ، بداًل من القوى الخ
ه فالشخص وعلي ،(Entrialgo et al, 2000)  األفراد القادرين على إدارة مؤسساتهم لديهم تحكم ذاتي مرتفع

المبادر يتغلب على العوامل البيئية المحيطة به وال يسمح لها بالسيطرة عليه، فهو ال يؤمن بالحظ أو الصدفة 
لذلك يعمل بجد واجتهاد للوصول  كأساس للنجاح في الحياة، بل يعتمد على قدراته ومعارفه، وال يستسلم للفشل

 (.8071)سلطان،  إلى أهدافه
فعادة ما يفترض في المبادر أنه يقبل على تعتبر أهم سمة للمبادر،  :(Risk Taking) ةالميل نحو المخاطر  -

، التفسير المبسط ، ويتقبل العمل في مواقف وحاالت تتسم بعـدم التأكـدالمخاطرة ويتحمل النتائج المترتبة عنها
    منخفًضا للمخاطرة هو شخص، في سياق مشروع تجاري، يتبع فكرة عمل عندما يكون احتمال النجاح

(Chell, 2008) ، لالنخراط في المخاطر المتعلقة  المبادرينعلى استعداد  للمبادرةالتعاريف المبكرة  تركز وقد
 Cantillonالمبادرة )تعريف أول خاصية مميزة تم تحديدها في مجال  مخاطرةال وتعتبر، باألعمال المحسوبة

ويعتقد  والمدير. المبادرمل المخاطر" للتمييز بين مصطلح "تح 7232في عام  Mill، وقد استخدم للمبادر(
McClelland اللذين يتسمون بدرجة عالية من الحاجة  شخاصهو أن األ في القبول على المخاطرة أن السبب
 مهام التي تمثل تحديا وقابلة للتحقيق على حد سواء من خالل توظيف مهاراتهماليفضلون القيام ب إلى اإلنجاز
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(Salamzadeh et al, 2014) ،ما ازدادت درجة الرغبة في النجاح يزداد الميل واالستعداد لتحمللك هأن حظالمالف 
 النجاح في القوية لرغبته نتيجة المخاطرة إلى الميل يتميز المبادر إلىوعادة ما  ،مخاطر معينة

 .منتجات وخدمات جديدة موتقديـ
سة الحاجة إلى اإلنجاز على نطاق واسع من قبل تم درا: (Need for Achievement) الحاجة إلى اإلنجاز -

McClelland ، حيث الحاجة إلى اإلنجازنظرية تسمى  المبادرةقدم واحدة من النظريات األكثر شهرة حول فقد ،
ويعرف الحاجة إلى ، (Chell, 2008) اإلنجاز يكمن في دافع مقاوالتيأن مفتاح السلوك ال يرى هذا الباحث

 اإلنجازالحاجة إلى  ، هذهلقيام بعمل جيد من أجل الشعور الداخلي باإلنجاز الشخصيالرغبة في اباإلنجاز 
أي شخص لديه مثل هذه الحاجة سيقضي ، محرك للتفوق، لتحقيق هدف فيما يتعلق بمجموعة من المعايير يه

األشخاص  ،(Chell, 2008)  وقًتا في التفكير في كيفية القيام بعمل أفضل أو كيفية إنجاز شيء مهم بالنسبة له
ويقاتلون ، ، هم األفراد الذين يرغبون في حل مشكالتهم بأنفسهملديهم مستوى عال من الحاجة إلى اإلنجازالذين 

ولديهم توجه أكثر للبحث عن القيام بعمل مقاوالتي بدال من أدوار ، التي يسعون للوصول اليها لتحقيق الوجهة
 الحاجة لإلنجاز بدرجة عالية ألنه بارع ومتفوق يختار الظروفشخص لديه الدافعية إلشباع  مبادرالف، أخرى 

 التي توفر له النجاح في عمله الذي يتصف بالتحدي واألهداف الصعبة ليحقق بها درجات عالية مـن
 .(8077العمري، )ناصر و  الرضا

ئص أخرى االمرتبطة بخص خصائص المبادربالنفس هي جزء من الثقة : (Self-confidence) الثقة بالنفس -
أنها إيمان ب الثقة بالنفس تعرف ،(Koh, 1996)ضوالتسامح مع الغمو  ،الميل إلى المخاطرة، التحكم الذاتيمثل 

لضرورية لتحقيق أهداف معينة الفرد بقدراته الشخصية على تنظيم وتنفيذ مشروع أو مجموعة محددة من المهام ا
وبالنظر إلى المفهوم العام للمبادرين باعتبارهم ، (Vidal-Suñé & López-Panisello, 2013)مرجوة نتائج أو 

 إنجازأشخاص يفضلون إنشاء مؤسساتهم أو أعمالهم الخاصة، فيمكن توقع أن المبادر يرى أنه قادر على 
تعد الثقة بالنفس مهمة لذلك وهذا يأتي من إحساسه باحترام الذات وكفاءته في تحقيق أهدافه، ، األهداف المحددة

العديد من جدت قد و و  ،ألن إنشاء األعمال التجارية ومحاولة النجاح ليست مهمة سهلة مبادرةالجًدا في 
 مقارنة معيتمتعون بدرجة عالية من الثقة بالنفس  المبادرينأن  المبادرةالدراسات التجريبية في أدبيات 

بتفكيره، فهو يمتلك القدرة فالمبادر واثق بنفسه وبقدراته و  ،Koh, 199)6الذين ال يعتبرون مبادرين) األشخاص
 على إدارة الفريق وقيادته، ويشكل مرجعية لآلخرين الذين يشاورونه في حل مشاكلهم، كونهم يثقون به وبأفكاره

 (.8071)سلطان، 
المبادرة في  تينمهم تينخاصي واالبداع يعتبر اإلبتكار : (Creativity & innovativeness)اإلبتكاراالبداع و  -

 Carayannis et al يعرف ،(Kaouache & Kaouache, 2019) المقاوالتية للسلوك والنية تينمهم تينومحدد
بأنه: "القدرة على التفكير خارج الصندوق، التفكير بشكل جانبي، المالحظة، تصور وبناء  داعاإلب (2015)

الناجحين  المبادرين ، إناألفكار والنماذج التي توازي أو تفوق العناصر وطرق التفكير واإلدراك الموجودة"
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يعتمدون ويطبقون استراتيجيات تنافسية مثل تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو طرق إنتاج جديدة، أو فتح 
 المبادر": Schumpeterفحسب  ،أسواق جديدة أو مصادر توريد، أو حتى إعادة تنظيم صناعة بأكملها

فًقا و و  ،(Caird, 1991) جديدة لتحسين المنتجاتمنتجات جديدة أو عمليات  هو الشخص الذي يبتكر الديناميكي
 تجاريةنشطة الالقيام باألدراك والعمل على باإليتعلق  عمالفي مجال األ اإلبداع Robinson et al(1991) ـــل

وتعزز هذه السمة قدرة المبادر على التفكير المبدع المبني على تحليل  ،بطرق جديدة وفريدة من نوعها
واإلبتكار يؤدي إلى إيجاد حلول للمشكالت والتوصل إلى األفكار أو المفاهيم أو التغيرات  المشكالت، فاإلبداع

 .(8071)النشمي،   الفنية أو األعمال التي تكون جديدة وفريدة
وهي القدرة على إنتاج عدد كبير من : الطالقةتحدد القدرة اإلبداعية وفق أربعة معايير:  Torranceحسب     

وهي القدرة على إنتاج أفكار غير شائعة أو جديدة : صالةقيس كمية االفكار الجديدة المتولدة، األوهنا تاألفكار، 
، وأخيرا وهي القدرة على التحول من نهج إلى آخر :المرونة ومثال عليها الجودة، أو خيالية أو غير عادية ، 

 .(Caird, 1991)  طريقة المعتادةوهي القدرة على اإلدراك بطريقة مختلفة عن الاإلبتكار: 

للتعامل مع عندما ال تكون هناك معلومات كافية  :(Tolerance of ambiguity) التسامح من الغموض -
. فالمعلومات غير الكافية تخلق حالة من الغموض ،(Koh, 1996) ، يقال إن الموقف الغامض موجودالظروف
المعلومات المتاحة لمقارنته تعكس تسامحه مع الطريقة التي يتخيل بها الشخص موقًفا غامًضا وينظم وعليه ف

هذا أي ان التسامح مع الغموض يعني اإلستجابة اإليجابية للحاالت الغامضة،  ،(Koh, 1996) الغموض
، ألن هذه الفترة بالذات ترتبط ألول مرة المؤسساتأمر حيوي للغاية عندما يتم إنشاء  التسامح اتجاه الغموض

للمبادر أن يكون حامال هذه ، وبالتالي فمن المهم بالنسبة التي ال يمكن التنبؤ بهابظهور العديد من المشاكل 
الشخص الذي يتسم بدرجة عالية من الغموض هو الشخص الذي يجد مواقف ، (Shane et al, 2012)السمة 

، الجيد غامضة تحديا ويسعى جاهدا للتغلب على المواقف غير المستقرة وغير المتوقعة من أجل تحقيق األداء
يتطلعون بشغف إلى المجهول ويبحثون عن هم في بيئة غير مؤكدة فحسب، بل إنال يعملون  المبادرون  بل إن

تسامحا مع من المتوقع أن يظهر من يميلون إلى روح المبادرة  التاليوب، طيب خاطر عن إدارة عدم اليقين
 .(Koh, 1996)  ممن ال يملكون روح المبادرة غموض أكثر من غيرهمال

ومع ذلك اإلختالف يمكن من الصعب تحديد قائمة بخصائص المبادر يمكن تعميمها على كافة المبادرين،      
القول أن هناك خصائص شخصية تصف إطار أي مبادر ناجح، ويجتمع عليها العديد من الباحثين، كما أن 

 ائص أخرى في المستقبل.هذا المجال يشهد الكثير من اإلتساع وعدم الثبات، وانه قد يتم إضافة خص
I.4- دون الحديث عن أصناف المبادرين، فاإلشارة إلى  مبادرةال يمكن الدخول إلى مجال ال: أصناف المبادر

بير في األشخاص، في المقاربات، وفي طرق التفكير هذا األصناف مهم بشكل كبير، بسبب وجود تنوع ك
أصحاب المصلحة أو الممارسين أنفسهم، كما أن تصنيف ة، و ا تعتبر مهمة بالنسبة للباحثين واألساتذالعمل، كمو 

 المبادرين يسمح بالذهاب بعيدا في تحليل عناصر اإلتساق في كل دراسة حالة.
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من التنبؤ بشكل أفضل بسلوكاتهم، أساليب إدارتهم،  المبادرينتمكن دراسة أصناف Filion (2000 )حسب     
القيم و طرق اتخاذ القرارات، وتوجهاتهم ورؤيتهم اإلستراتيجية، كما تسمح هذه التصنيفات بفهم أفضل لنظم 

، يمكننا كذلك فهم بشكل أفضل لثقافة والتعلم بادرفانطالقا من تحليل العناصر األساسية التي تشكل الم
 التنظيمي للمؤسسة المعنية.

ى مقطعين، المقطع األول تنقسم إل، و Typologyعلم التصنيف أو الطوبولوجيا ترجمة للكلمة اإلنجليزية      
"Typo هي تعود إلى األصل اليوناني "" وTopos المقطع الثاني هو "و معناها بالعربية "مكان"، " وLogy" ، وأصلها

معناها بالعربية "دراسة"، فالطوبولوجيا معناها "دراسة المكان"، فهي تشمل ميادين متنوعة " و Logosباليونانية "
  .(Hamadi & Chapellier, 2012)  تمولوجيا، علم النفس، علم اللغات...الخمثل العلوم اإلجتماعية، األبس

 "تصنيف على أساس األنواع أو الفئاتالتحليل أو الدراسة أو "ال : كالتالي Typologyيعرف مصطلح      
(yourdictionary). 

 "ص أو سمات مشتركةالدراسة أو التصنيف المنتظم لألنواع التي لها خصائ كما يعرف كذلك بأنه: "     
(yourdictionary). 
، أطلق بعد ذلك الباحثين في مجال الريادة 72بوضع تصنيف للرياديين خالل القرن  Cantillonمنذ أن قام     

نفسه  لمبادرمتغيرات مختلفة، سواء ما تعلق منها بالرياديين باإلعتماد على مؤشرات و خيالهم لوضع تصنيفات ل
التاريخية، محيطه اإلقتصادي، اإلجتماعي، السياسي، أو ما تعلق منها بمؤسسته )أسلوب )الخلفية اإلجتماعية و 

لتي تم وضعها من قبل ا بالمبادراإلدارة، إدارة الموارد البشرية...الخ(، فهناك العديد من التصنيفات المتعلقة 
   من أهم هذه التصنيفات نجد:الباحثين، و 

م التصنيفات التي حاولت التعرف على أنواع الرياديين انطالقا من يعتبر من أقد Smith (1691:)تصنيف  -
خصائصهم الشخصية و النفسية )الرغبة في اإلستقاللية، الخلفية العائلية والمهنية، دافعيتهم وأهدافهم من إنشاء 

هما:  ادرمبتصنيفين مختلفين لل  Smithالمؤسسة )النمو، اإلحتراف في اإلدارة، الربح(، انطالقا من هذا وضع 
 :(Lorrain & Dussault, 1988)  (Opportuniste( واإلنتهازي )Artisanالحرفي )
  ال يملك هذا الصنف مستوى تعليمي مرتفع، لكن يملك كفاءات تقنية عالية، يشكل  الحرفي:المبادر

 المبادرعمل،  العمل مركز اإلهتمام بالنسبة له، قام بإنشاء المؤسسة من أجل تحقيق اإلستقاللية والحصول على
من هذا الصنف يخاف من فقدان السيطرة على المؤسسة، ومن أجل ذلك فهو يرفض أن تنمو المؤسسة، كما 

 يخاف المخاطرة، يملك معرفة كبيرة بطرق وأساليب اإلدارة، وممارساته ال تتميز باإلبتكار.
 في العمل متعددة ومتنوعة، يملك يملك هذا الصنف مستوى تعليمي مرتفع، وخبراته  اإلنتهازي: المبادر

معرفة أكبر بطرق اإلدارة، ومواقفه ليست أبوية، لديه توجه أكثر نحو المستقبل، وال يخاف من فقدان السيطرة 
 على المؤسسة، وبالتالي فهو ال يخاف من النمو، ويسعى دوما إلى اقتناص الفرص والبحث عن اإلبتكار.
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مسير  837قا من الدراسة التي قام بها هذين الباحثين على انطال Miles et Snow (1611:)تصنيف  -
 مبادرين، توصال إلى أن هناك أربعة أصناف من ال(Québec) كيبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

(Bellanca & Collot , 2010): 

   المنقب(Le Prospecteur) أن : هذا الصنف يبحث بشكل مستمر عن اإلبتكارات، لكن ليس بالضرورة
بحصتها هتمام بالمؤسسة و من تطوير المؤسسة، ال يكون توجهه نحو اإلبتكارات ذات مردودية و تكون هذه اإل

يقوم بإيجاد وتطويرها، و في السوق، أهدافه تكون مقتصرة على اإلبتكار، فهذا الصنف يقوم بإنشاء المؤسسة 
 مكان لها في السوق، ثم يقوم ببيعها.

  المبتكر(L'innovateur) :لكن يذهب أبعد ما يمكن في بتكارات، و حث هذا الصنف كذلك عن اإليب
كما أنه يملك قدرات  تنفيذها،لمؤسسة، من الفكرة حتى تطويرها و ، يهتم بكل مراحل إنشاء امقاوالتيةالعمليات ال
 تطوير معتبرة.تالكه لميزانية بحث و تنافسية عالية، باإلضافة إلى امتكنولوجية و 

  التابع(Le Suiveur): بتكارات التي تظهر في السوق، تتبع اإليقوم بتقليد و  مبادرينلصنف من الهذا ا
 يضع لمسته عليها، يركز على مشاكل اإلدارة مما يقلل من التكاليف.بتكارات و يقوم بتحسين هذه اإلو 
  المتفاعل(Le Réactif):     ،يتبع هذا الصنف إستراتيجية رد الفعل، فهو يتكيف بعد حدوث المفاجئة  

و يتكيف شيئا فشيئا، فهذا الموقف اإلنتهازي و السلبي يمكن أن يكلفه المؤسسة، حسب هذا الصنف فإن 
 درجة وفاء الزبائن للمنتجات و اإلبتكارات تكون أقل أهمية مقارنة مع الوفاء للمؤسسة.

ئ التي يمكن انطالقا من المنافذ السوسيواقتصادية التي تمثل المبادM. Marchesnay (1611 :)تصنيف  -
، (l’autonomie)، التحرر(l’indépendance)، اإلستقاللية (la pérennité)وهي اإلستمرارية  مبادرأن ينتهجها ال

 ,Marchesnay) انطالقا من هذه الدوافع مبادرينال ، اقترح هذا الباحث صنفين من(la croissance)النمو 
1988): 
 من الصنف  بادرالمPIC يبحث بشكل  هذا الصنفارية، التحرر، النمو(: : الباحث عن )اإلستمر

الحفاظ تحررها باعتبارها ميراث عائلي، لذلك فهو يرفض أي مشاركة في رأس و  أساسي عن استمرارية المؤسسة
يرفض اإلقتراض من الخارج، فهو يفضل على ذلك التمويل الذاتي قبل مساهمين من خارج العائلة، و  المال من

حيث ال تهدد في ظل شروط بال يقبل النمو إال في حدود و  المبادرينهذا الصنف من أو من العائلة، كما أن 
 تحررها المالي.استمرارية المؤسسة و 

خ(، يملك تكوين تقني، كما أنه يهتم أكثر بالمشاكل الداخلية )اإلنتاج، األفراد...ال PICمن الصنف  بادرالم    
طة التجارية، فهو ال يخصص إال القليل من وقته من أجل بدون ممارسة لألنشرؤيته الخارجية تكون ضيقة، و 

 تحليل السوق.
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ذي يتخذ فيما يتعلق بسلوك هذا الصنف اتجاه مؤسساتهم فإنه يكون سلوك أبوي تسلطي، فهو من النوع ال    
ن، الالمركزية في اتخاذ القرارات وال يسعى إلى مشاركة اآلخري بالتالي فهو يمارسمعظم القرارات بمفرده، و 

 عملية وضع اإلستراتيجية تتم دون إتباع أي إجراء.و 

يظهر نفور من المخاطرة، يخاف من حالة عدم التأكد، فرؤيته  المبادرينمن الناحية النفسية، هذا النوع من     
 سلوكاته.تي تحدد اختياراته و المستمدة من الميراث العائلي هي ال

 من الصنف  المبادرCAP: عند مقارنة هذا الصنف  ستقاللية، اإلستمرارية(:الباحث عن )النمو، اإل
يكون أكثر بحثا  CAP فالمبادرمع الصنف السابق يتضح أن هناك تعارضا في األهداف بين كال الصنفين، 

واقتناصا للفرص )انتهازي(، فهو يبحث عن النمو في السوق حتى لو كان ذلك يعني إخراج بعض األنشطة أو 
المؤسسة، فالنمو بالنسبة له يعبر عن مدى النجاح الشخصي وتحقيق الذات، كما  الوظائف التي تحد من تطور

أنه يكون أكثر اهتماما بمشاكل السوق وأكثر رغبة في التوسع والنمو، ويسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من 
ئلة مشكلة، األرباح حتى ولو كانت المخاطر عالية، بالنسبة لهذا الصنف ال يشكل إدخال شركاء من خارج العا

بشرط أن فقد التحرر المالي ال يعني التخلي عن اإلستقاللية في اتخاذ القرارات واإلدارة، وعليه فالتحرر المالي 
من  المبادر واإلستمرارية ال تمثل أولوية بالنسبة له، كما أن المؤسسة ال تعتبر امتداد لشخصه على غرار

 .PIC الصنف
ارسة األنشطة اإلدارية، خاصة األنشطة اإلدارية ذات الطبيعة التجارية، يحب مم بادرينهذا النوع من الم   

وفيما يتعلق بأسلوب اإلدارة والقيادة فهو يرتكز على التكامل أكثر منه على التمايز )اإلختالف(، كما أنه يحاول 
الناحية  إشراك أفراد المؤسسة، ومن أجل تحقيق الفعالية فهو يفضل أن يحيط نفسه بأشخاص مؤهلين، فمن

 يملك ثقة كبيرة في نفسه، ولديه انجذاب نحو المخاطرة. بادرينالنفسية هذا الصنف من الم

 :(Bytyci, 2013) مبادرينحسب هذا الباحث فإن هناك خمسة أنواع من الYorklovich (2222 :)تصنيف  -

 :خصية، ويهتمون أكثر هم الذين يحبون العمل الجديد المبدع أو يشعرون أن له معنى ومتعة ش المثاليون
 بتحقيق الرضا الشخصي عن طريق متابعة األفكار الجديدة.

 :يرى هؤالء أن امتالك عمل معين هو الغاية األساسية، حيث يتحقق لهم الرضا الكامل بهذا  الباحثون
 التملك، وفي العادة يرغب هؤالء باإلستقاللية وإنشاء مؤسستهم الخاصة.

 :مثابرة لساعات طويلة، ويسعون إلى زيادة حجم األعمال والكسب لمزيد من يعمل هؤالء بجد و  المثابرون
 األرباح، ويكون الدافع هو تحقيق مردود مالي باإلضافة إلى الموقع اإلجتماعي.

 :يملكون طاقات هائلة وهمة عالية، يسعون لمعرفة كافة التفاصيل مهما كانت صغيرة، ومهما  الشطار
 ن طموح، ويصعب إرضائهم.كانت القيود والصعوبات، يملكو 
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  :هذا الصنف يركز على إيجاد موازنة بين عملهم الخاص وحياتهم الشخصية، وال يرغبون المؤازرون
بالتضحية في جانب لصالح اآلخر، ال يحبذون نمو المؤسسة ألنهم يرون أن ذلك سيكون على حساب 

 الحياة الشخصية.
ت وخصائص تجمع بين األصناف السابقة، كما يمكن له يمكن أن يحمل صفا مبادرأن ال Yorklovichيرى    

 أن يحمل صفات أكثر تميزه عن صنف آخر.

ذلك منذ سنة و الذين لم يتم اإلشارة إليهم حتى اآلن،  مبادرينالموالي عرض ألهم أصناف اليمثل الجدول    
  :مبادرينع اإلشارة إلى اسم الباحث، عدد وأصناف ال، م8002إلى  7210

 صناف الرياديين حسب بعض الباحثين.: أ 3جدول 

عدد  السنة الباحثين
 األصناف

 األصناف

Stanworth et Curran 1976 3 
 الريادي الحرفي 
 الريادي الكالسيكي 
 الريادي المدير 

Filley, Aldag 7212 4 
  الحرفيون 
  المتطورون 
  اإلداريون 

Drunkelber et Cooper 7228 4 
 الحرفي 
 الموّجه نحو النمو 
 المستقل 

Stevenson et Gumpert 7221 4 
  المتعهد 
  المدير 

Carland, Hory 7222 8 
 ريادي 
 مالك مؤسسة صغيرة 

Smith 7220 8 

قام هذا الباحث بإعادة صياغة التصنيف الذي جاء 
 .7211به سنة 
 المدير 
 التقني 

Chell et Haworth 7224 3 

 الريادي 
 شبه الريادي 
  اإلداري 
 اليقظ 

Varlet 7221 3 

 المدير-اديالري 
 المالك-الريادي 
 رئيس المؤسسة الصغيرة 
 الحرفي 

Marchesnay 1998 4   المنعزلisole 
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 الرّحال nomade 
  المرموق notable 
 المغامر entreprenant 

Vega et Kindwell 8001 3 

     الحاضن   incubateur 
  الجريء entreprenant 
  )المحسن )فاعل الخيرbienfaiteur 
       المهتمintéressé 

Jaouen 8002 3 

     المحترفcarriériste 
  الساعي وراء المتعةhédoniste 
     األبويpaternaliste 
  الغذائي Alimentaire 

 
يظهر هذا العرض ألصناف المبادرين مدى تعدد األصناف التي تم وضعها من قبل الباحثين في مجال علوم   

لديه القدرة على وصف جميع المبادرين. كما أنه ومن خالل  التسيير على مر السنين، فال يوجد تصنيف واحد
 :(Jlassi & Besson, 2012) مراجعة األدبيات المتعلقة بأنماط المبادرين يمكن الخروج بخالصتين رئيسيتين

من خالل هذا العرض يظهر أن الفوارق الموجودة بين مختلف التصنيفات ترتكز على ثالثة سمات  -7
 شخصية رئيسية:

 ألول متعلق بالكفاءة التي يملكها المبادر )كفاءات تقنية أو كفاءات إدارية(؛الفرق ا 
 الفرق الثاني متعلق بشخصية المبادر: "مبتكر" أو "تابع"؛ 
 الفرق الثالث مرتبط بتفضيالته الشخصية: "النمو" أو "الجمود"؛ 

الخصائص           من جهة أخرى يظهر اإلستعراض النظري لمختلف األصناف مدى التنوع الشديد في  -8
والبيانات الشخصية للمبادر، فقد يكون حائز على شهادات دراسات عليا، كما يمكن له أن يكون مبدع ذو 
خبرة، أو إطار استقال من مؤسسة كبيرة، أو قد يكون ورث مؤسسة عائلية، وعليه فمن الصعب بناء صورة 

منطق السلوك الذي يوجه المؤسسات الصغيرة نمطية حول المبادرين، فهذا التباين واإلختالف يجعل فهم 
 والمتوسطة أكثر صعوبة.

I.5- :قليلة هي الدراسات التي اهتمت بتحديد صفات وخصائص المبادرين  أصناف المبادرين الجزائريين
المؤسسات  الضبابية تحيط بطبيعة وطريقة إدارةالغموض و الجزائريين، فحتى اآلن ال يزال هناك الكثير من 

 المتوسطة، وخصائص وسمات مسيري هذه المؤسسات.و الصغيرة 

فالدراسات التي تمحورت حول دراسة أصناف وخصائص مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية     
توجهت نحو اإلفتراض بوجود نماذج وأصناف مختلفة لمسيري هذه المؤسسات، حيث يوجد نموذج من المسيرين 

ينات من القرن الماضي يتبعون أسلوب تقليدي في اإلدارة، وهو جيل يتميز بأنه ينتمون إلى جيل ما قبل التسع
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ناضج أو في طريق النضج، أما الجيل اآلخر فيتميز بالعقالنية، الحداثة، وإدخال الطرق الحديثة في اإلدارة 
 ,Arabi) بية، لكن لم يتم إثباتها عن طريق البحوث التجريBouyacoub)أثيرت هذه الفكرة ألول مرة من قبل 

2013). 
مسيري ل حاول الباحث في هذه الدراسة تحليل السلوك السوسيواقتصادي: .Gillet A الدراسة األولى لـ -

يشرفون على إدارة مؤسسات  مبادر 80ذلك بدراسة عينة مكونة من المتوسطة الجزائرية، و المؤسسات الصغيرة و 
سيج، اإلنشاء واألشغال العمومية...الخ(، وقد اعتمد هذا تنتمي إلى قطاعات مختلفة )الصناعات الغذائية، الن

 :(Gillet, 2004) المتوسطة الجزائرية على عدة معايير منهات الصغيرة و الباحث في تصنيفه لمسيري المؤسسا

 .)درجة اإلرتباط مع العائلة، والشبكة اإلجتماعية، وكذلك عالقات العمل المختلفة )المسير والعامل 
 ت اإلدارية التي يستعملها مسيروا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية )األساليب طبيعة الممارسا

اإلدارية الحديثة في مقابل اإلدارة التقليدية، وكذلك درجة اإلبتكار والتوجه نحو خلق وإنشاء ممارسات 
 ومنتجات جديدة...الخ(.

  السمات الشخصية للمبادر ورأسماله اإلجتماعي.الخصائص و 
 ل الباحث إلى أن هناك خمسة أصناف من المبادرين الجزائريين، وذلك كما يوضحه الجدول الموالي:توص    

 A.Gillet: أصناف مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حسب 3جدول 

 الخصائص صنف الريادي
 "اإلطار" مبادرال

L’entrepreneur 
"Cadre" 

38% 

ة، لديه مستوى تعليمي عال ) بكالوريا فما فوق(، كما أنه يملك خبرة هذا الصنف كان إطار في مؤسسة عمومي
سنة(، الدوافع من إنشاءه لمؤسسته  10كبير في السن )أكثر من  مبادرينية طويلة، هذا الصنف من المهن

ألوالده، ي تحقيق ربح، تحقيق دخل إضافي، وتحسين ظروف المعيشة له و الخاصة متعددة، منها رغبته ف
على و للمهنة التي يمارسها، يملك توجهات و ممارسات إدارية قائمة على السلطة األبوية حبه لعمله و لباإلضافة 

إنشاء روابط اجتماعية سة عمومية من أجل إنجاح مؤسسته و استغالل خبراته التي اكتسبها طيلة عمله في مؤس
 عائلية.

 "المغترب" مبادرال
L’entrepreneur 

"migrant" 
72% 

عاش في المهجر )في فرنسا( فترة طويلة من الزمن، ثم قرر العودة بعد ذلك العودة  مبادرينال هذا الصنف من
عليه فهذا الصنف يعتمد أو ممارسة أنشطة أخرى، و إلى أرض الوطن، لديهم خبرة طويلة في النشاط التجاري 

 سنة. 10ره يتجاوز تطوير كفاءاته، كما أن عمستقاللية، و على خبرته من أجل إنشاء مؤسسته، تحقيق اإل
جتماعية، والحوافز الموارد اإل هنية )التكوين، الكفاءة(،هذا الصنف يستعمل الموارد اإلقتصادية، خبراته الم

 المالية من أجل التقليل من بعض الصعوبات اإلدارية.المادية و 
 "العامل" مبادرال

L’entrepreneur 
"Ouvrier" 

1% 

خالل أواسط التسعينات نجح في إنشاء مؤسسته ويلة وهو يشتغل كعامل، و لديه مدة ط مبادرينالصنف من الهذا 
العمل، عليه فهو يستعمل معرفته بواألشغال العمومية(، و  الخاصة في المجال الذي كان يشتغل فيه )مثل البناء

 أقل.المهنية من أجل التقليل من الصعوبات اإلدارية، لديه مستوى تعليمي بكالوريا أو شبكاته العائلية و 
"اإلطار"، قام بإنشاء مؤسسته الخاصة بسبب فقدانه لعمله، أو هي وسيلة  مبادرهذا الصنف على عكس ال

 لحمايته في حالة تعرضه للبطالة مستقبال.
 "الوريث" مبادرال

L’entrepreneur 
"héritier" 

بالحضور القوي للعائلة، والتقاليد الصنف  ، يتميز هذامبادروالده كان ، فمقاوالتيةالصنف خلفية عائلية لدى هذا 
الطويلة، الموارد المستعملة في األساس هي الموارد العائلية التي تسمح بتقديم المساعدات  مقاوالتيةالتجارية وال

 يتضمن ثالث أصناف:جتماعية، و اإلقتصادية، ولكن أيضا بمشاركة الشبكات اإل
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المتوسطة القديمة )أنشئت في و  المؤسسات الصغيرةحيث نجد المسيرين الجدد الشباب في  :الصنف األول - 84%
كثر(، لدى أيمي عال )بكالوريا+ ثالث سنوات و لك هذا الصنف مستوى تعلت(، يم7211إطار قانون اإلستثمار 

ات تنعكس على أنشطة المؤسسة، بالتالي فهو يترجم ذلك في سلوكيرغبة قوية في إحداث التغيير، و  مبادرهذا ال
تتوافق مع تقاليد العائلة )مثل التوظيف على أساس الكفاءة، اإلنضباط، عقلنة تنظيم  هي سلوكيات قد الو 

اإلبن الذي ب و العمل...الخ(، لذلك فليس من المستبعد أن نجد لدى العديد من المؤسسات صراع أجيال بين األ
 يسعى لعقلنة أساليب االدارة.

سنة(، هذا  31و  30توسطة األكبر سنا )بين المنا نجد مسيري المؤسسات الصغيرة و ه: الصنف الثاني -
سنة، تعلم المهنة من األب في إطار المؤسسة، لدى هذا  71الصنف ورث المؤسسة من األب منذ  أكثر من 

الصنف مستوى تعليمي منخفض )اإلبتدائية أو المتوسطة(، دوافعه هي المحافظة على التقاليد العائلية التي تم 
نوع التكوين ال من البحث عن التغيير، مستوى و الحفاظ على سمعة المؤسسة بدة، و على مستوى المؤسستشكيلها 

 من هذا الصنف الذين لديهم مسار مهني في الخارج متنوع. مبادرينساسي للاأل
مؤسسات  -انطالقا من أواخر التسعينات- الشباب الذين أنشأوا مبادرينا الصنف اليضم هذ: الصنف الثالث  -

بن، وال يملك إلى اإل مقاوالتيةدور مهم في تحويل الخبرة ال، فاألب لديه مبادرب الذي كان جديدة بدفع من األ
من هذا الصنف مستوى مرتفع في التكوين األساسي، أما دوافعه من إنشاء المؤسسة هي  مبادرينجميع ال

ن أن يكون جزءا من األبوي دو  مقاوالتيأهدافه في مواصلة المسار الالتحرر، في حين تتمثل و اإلستقاللية  
استمرارية الصرامة األبوية، كما أنه من الممكن أن يعتمد على المساعدة المالية من الدولة أو من البنوك من 

 أجل تكوين رأس المال.
 مبادرال

 التقليدي
L’entrepreneur 

"tradition 
entrepreneurial" 

77% 

دائي أو متوسطة(، هم في سن الخمسين، قاموا لديهم مستوى تعليمي ضعيف )ابت مبادرينهذا الصنف من ال
من  مبادربإنشاء مؤسساتهم الخاصة عندما كانوا شبابا )في سنوات السبعينات(، المؤسسة التي يديرها اليوم ال

هذا الصنف ليست بالضرورة هي األولى، هذا الصنف لديه خبرة طويلة في مجال األعمال، ولديه تقاليد تجارية 
صناف السابقة، دافعه من وراء إنشاء هذه المؤسسة هو امتالك وإدارة مؤسسة موجهة نحو عائلية أكثر من األ

العائلة أو أعضاء العائلة من أجل توفير مناصب عمل لهم دون الحاجة للذهاب للعمل لدى اآلخرين، الموارد 
 المفضلة بشكل أساسي هي العائلة والشبكات اإلجتماعية.

Source :Anne Gillet(2004), Les Entrepreneurs Algériens ; "Un Groupe Hétérogène Entre Logique Familiale et 

Logique Économique", La Série Entrepreneurs et PME : Approches Algéro-Française, Edition L’harmatan, 

pp132 135. 

مؤسسة  40عينة مكونة من  أجرى هذا الباحث دراسته على :Mohamed Madouiالدراسة الثانية لـــ  -
اقتصادي للعالقات -قد اعتمد على التحليل السوسيوصغيرة ومتوسطة في الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل، و 

عبارة عن هيكل تجمعه المتوسطة الجزائرية، حيث اعتبر هذه المؤسسات القائمة داخل المؤسسات الصغيرة و 
ذلك على عكس نموذج البلدان المتقدمة )األب، الزوجة، م...الخ(، و بن، أبناء العالقرابة )األب، اإلصالت الدم و 

الخلفيات ن لمسيري هذه المؤسسات انطالقا من الخصائص و من ثم فقد توصل إلى وجود صنفيبن(، و اإل
 :(Madoui, 2009) العائلية
  :العمل ر من أجل هذا فالمؤسسة التي يشرف عليها هي أداة لتوفيقرب إلى كونه رب أسرة، و هو أاألب

أعضاء المجتمع، فبالنسبة له )األب( األهداف اإلجتماعية لها أولوية على األهداف ألفراد األسرة، األقارب، و 
، فاإليثار، المشاركة، التضامن والتماسك، تشكل السمات األساسية والهيكلية لحركية اإلقتصادية )الربح(

 إلقتصادية.هذا ما يضعه في مواقف متناقضة مع النظرية االمؤسسة، و 
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أنه يهمل بشكل كامل  األب يتبنى أكثر المواقف اإلجتماعية، فهذا ال يعني مبادرعلى الرغم من أن ال    
لكن سعيه إلثبات المكانة اإلجتماعية حث عن الثروة المادية للمؤسسة، و البو األهداف اإلقتصادية المواقف و 

من هذا الصنف  مبادروعليه فال قتصادية األخرى،)الشرف، اإلحترام،...الخ( تكون غالبة على األهداف اإل
 العشيرة في المقام األول.يسعى لخدمة ورفاهية األسرة و 

  :بالتالي فهو الصنف يجسد الرغبة في التغيير، و هذا الذي ورث المؤسسة عن والده، و  مبادرهو الاإلبن
الده يبحث دائما على تحقيق ،  فهو على خالف و "l’homo-economicus"بمعنى آخر يمثل الرجل اإلقتصادي 

لى إعطاء المؤسسة األهداف اإلقتصادية في المقام األول )تعظيم الربح، تطوير المؤسسة(، حيث يسعى دائما إ
جتماعية محاولة التقليل من العالقات اإلتخضع لضوابط يحكمها مبدأ الربح والخسارة، و جعلها مسار اقتصادي و 

 لديه اهتمام أكثر بالمسائل المتعلقة بالتدريب، الترقية، الموارد البشرية،...الخ.بالتالي فاإلبن التي بنيت عليها، و 
يمثل اإلبن الجيل الثاني الذي يدير المؤسسة، حيث يملك رؤية مغايرة لرؤية الجيل األول، فهو يحاول       

من تأثير المتغيرات أساليب إدارة جديدة، مع التقليل وية للمؤسسة عن طريق إدخال طرق و دوما إعطاء دفعة ق
 إدارة المؤسسة.مل و العائلية على ع

 
II- :الخالصة 

 وتنوع في أصناف المبادرين،، فهناك تعدد للمبادر  (Ideal-Type)مثالي  نموذجمن الصعب الحديث عن      
 ، وإلى طبيعة اإلستراتيجية التيوخصائصهم النفسية والشخصية بشكل أساسي إلى تعدد وتنوع أهدافهم أمر يرجع

 ، وإلى قطاع النشاط الذي توجد فيالتي أنشأوها ينتهجونها، كما يرجع هذا التنوع إلى القدرات اإلنتاجية للمؤسسة
 المؤسسة، باإلضافة إلى السوق الذي تنشط فيه أو الذي تريد الدخول إليه. هذه
يمكن  ، حتىمبادرال تحديد خصائص ينظًرا ألهمية المبادرة، هناك قيمة عملية ففإنه  ،Koh (2226) حسب    

تعطي  الخاصة بالمبادرألن مثل هذه التقييمات  وذلك، المبادرين وغير المبادريناألشخاص بين  التمييز
قيمه الفرصة لمقارنة  يعطيهمما  ،به في نقاط القوة والضعف الخاصة بالتفكير الذاتيالفرصة للفرد للقيام 

 والمبادرين الناجحين. م الخاصاألشخاص العاملين لحسابه قيم وخصائصمع  وخصائصه
التي تهيئ شخًصا ما ليصبح باإلضافة إلى ذلك، مع المعرفة التفصيلية لتلك الخصائص والمواقف النفسية      
ة إلى مساعدة المهتمين الهادف المقاوالتيتعليم ال، يمكن لصانعي السياسة المحليين االستثمار في برامج مبادرا

دارية بداًل من استغالل إمكاناتهم الكاملة اإلمناصب العلى مازالوا يركزون ن ، والمديرون الذي)الموظفون 
تعليم المن خالل  المبادرة( في تطوير وصقل معتقداتهم ومواقفهم ومهاراتهم في مجال المبادرةوممارسة 
 الوطني.االقتصادي  وتطوير، وبالتالي تعزيز  المقاوالتي
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 السمات الشخصية للمقاولين تحسينأهمية الثقافة المقاوالتية في 
 
 

 
  †حمزة بن وريدة، *العياشي زرزار

 
 

I -  مقدمة : 

مل الواعد في الدول قتصاديات الدول الصناعية المتقدمة واألإتعتبر المقاوالتيٌة من البنود المهمة في   
فاعلة في تطور التنمية االقتصادية الشاملة، كما تعد نواة هم المشروعات المقاوالتية مساهمة احيث تس ،النامية

الدخل الكافي للمقاول وعائلته،  بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث يؤمن المشروع المقاوالتي
باإلضافة إلى دوره في استحداث وظائف جديدة والحد من البطالة في المجتمع، فضال عن ظهور أنماط جديدة 

قتصاديات إتسهم في تقليل الفجوة بين  التي بدورهاو ، ع والخدمات تسهم في نمو وفتح أسواق جديدةمن السل
 .الدول

بتكار ا كما ال يقتصر هدف مقاولة األعمال على تطوير وتحسين المنتجات أو الخدمات القديمة، أو  
ية تساهم في نمو المشروعات واستحداث المنتجات أو الخدمات القديمة، بل يمتد ليشمل تحقيق وفرات اقتصاد

وتمنحها الميزة التنافسية والصمود في وجه التحديات والمعوقات، من خالل سعيها لتكوين أصول دائمة يتجاوز 
صيرة ال تتجاوز سنوات قليلة، فالثروة المقاوالتية يبنيها قمداها األحالم البسيطة إلى بناء الثروة الكبيرة في فترة 

ن قياسي في حياته العملية من خالل المخاطرة العالية كثمن يتوقع المقاول أن يدفعه مقاول األعمال خالل زم
مقابل تحقيق الثروة، فالمقاولة مجازفة ولكن فرص الربح محسوبة فيها أكبر بكثير من فرص الخسارة العتمادها 

اع واالبتكار يحققان على اإلبداع واالبتكار وتحويل األفكار اإلبداعية إلى منتجات وخدمات مربحة، فاإلبد
للمقاوالتية الميزة التنافسية المستدامة التي تجلب الثروة وفي الوقت نفسه تضفي أهمية نسبية على المشروع 

 المقاوالتي نتيجة الخدمات والمنتجات الجديدة غير المتوفرة في مكان آخر.
ن خالل نقل التقنية المناسبة لطبيعة مما سبق يتضح أن المقاول الناجح يستطيع القيام بدور فعال في التنمية م

المشروعات التي يتبناها، ومن ثم يحقق الجدوى من تلك التقنية من خالل تحسين األداء وزيادة الطاقة 
يجعل المشروع قادرا على التوسع واالنتشار وتلبية احتياجات السوق بوفرة وجودة نوعية وبأسعار  مااإلنتاجية، 

دور المقاولة على تحقق الثروة من منتج أو خدمة جديدة تحظى باهتمام مؤقت تنافسية، فيجب أن ال يقتصر 
                                         

 
 zerzar_18@yahoo.fr، سكيكدة )الجزائر( 5511أوت  02أستاذ التعليم العالي، جامعة  *
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من قبل المستهلكين أو المستفيدين من الخدمة، بل يجب أن يتسم العمل المقاوالتي باالستدامة، وهذا يستدعي 
قت والجهد المتواصل للمنتجات والخدمات واستخدام أحدث األساليب التقنية التي تعمل على توفر الو  التطوير

 والتكلفة وتحسن المنتجات والخدمات باستمرار.
فالمقاول الناجح هو الذي يحافظ على تقدمه على اآلخرين، مع اليقين بأن ما ينفعه من أموال في التطوير 
والتحسين سيرد إليه مضاعفا من خالل زيادة اإلقبال على منتجاته وخدماته بعد أن تحصل ثقة وقبول 

 المستهلكين.
 الية البحث: اشك  
 كان ولما البطل أنه على المقاول وصورت الدول، اقتصاديات بناء في المقاول بأهمية النظريات نادت لطالما  

 ساتاالدر  من العديد برزت الجتماعية،ا وأ االقتصادية التنمية عجلة دفع في األهمية هذه كل المقاولةو  للمقاول
 الجانب على ركزت التي الفردية المقاربة: منها المقاوالتي السلوك تفسير إلى سعت التي النظرية لمقارباتا وأ

 وخصائصه النفسية سماته خالل من األخير هذا سلوك تفسير حاولت التيو  للمقاول االجتماعي النفسي
 .الشخصية

 الخصائص مجموعة عرفت بأنها وقد االنسانية، الحضارت وجود مع وجدت كظاهرة المقاوالتية أن الشيء األكيد
 إلى يشير أو المقاوالتية ريادة األعمال مفهوم أصبح فقد اليوم ، أمابقدرات ابتكارية جديدة المرتبطة والسمات
لديهم سمات مقاوالتية تقود إلى إبداع إنجازات ومشاريع يساهم في تحقيق التنمية  أشخاص ينجزها التي األعمال

 والحصول على خدمات متميزة.
, وأدائه وتوجهاته سلوكه أثر في لها الشخصية وسماته الفرد خصائص أن" لىع (والعمري  )ناصر يؤكد كما

 تحديد إلى عام بشكل األفراد التي تدفع وسلوكياتها بالمقاوالتية المتعمقة الفردية الخصائص أبرز من ولعل
 معه يتكامل أنو  األعمال قطاع نمو في تسريع بايجابية تسهم التي المقاوالتية واألعمال اإلستراتيجية التوجهات

 .1"المجتمع في المستدامة التنمية عجلة دفع في
: ما أهمية اآلتي الرئيسي على السؤال اإلجابة في تتمثل للبحث الرئيسية المشكلة فإن ما سبق، على وبناء

 .الخصائص الشخصية للمقاولين؟ تحسينالثقافة المقاوالتية في 
 أهمية البحث:

الموضوع المعالج، فالبحث يطرح موضوعا مهما في مجال األعمال، حيث تعد  هذا البحث من أهميةتي أهمية أت
المقاوالتية من الموضوعات األساسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات كافة، فالمقاول بما 

غيل الذاتي االقتصادي، كونه يسعى إلى تحقيق التشيمتلكه من أفكار إبداعية يساعد مجتمعه في تحقيق النمو 
 له ولغيره.
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بصفة عامة والناشئة  المؤسسات وتطوير أهداف وتحقيق لنجاح نهأ منطلق من بالغة أهمية البحث كتسيكما ي
 الثقافة نشر على تعمل واضحة بإستراتيجيات التمويلية اآلليات مختلف عمل تعزيز وجب منها بصفة خاصة،

 .المقاوالتية
 اآلتي: وعليه يستمد البحث أهميته من خالل

ـــ تناوله موضوع خصائص وسمات المقاول، والتي تعد من الموضوعات المهمة والحديثة في حياة منظمات 
 ، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتبني أهداف المنظمات.األعمال

مقاوالتية من ــــ مكانة الثقافة المقاوالتية كركيزة أساسية يعتمدها الشباب في قيادتهم للمستقبل، باإلضافة إلى أن ال
، وتساهم في معالجة ظاهرة كثر الظواهر انتشارا في وقتنا الراهن تهدف إلى إشباع حاجات الفردأتعد من 

 البطالة، وتوفير فرص العمل.
ـــ يتوقع أن يفتح الباب لمزيد من الدراسات والبحوث حول الموضوع ومتغيراته الفرعية، في ضوء النتائج 

 المتوقعة.
 أهداف البحث: 
 تمثل أهداف البحث فيما يلي:ت

 ـــ تقديم إطار نظري للخصائص الشخصية للمقاول وسماته.
 ــــ التطرق إلى مفهوم ومقومات الثقافة المقاوالتية.
 لمقاول.ـــ اإلشارة إلى عالقة الثقافة المقاوالتية بسمات ا

 منهجية الدراسة:
بعض المراجع واألبحاث النظرية حول المتغيرين. تقوم منهجية الدراسة على الجانب النظري، حيث ترتكز على 

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المدوسة وصفا كميا وكيفيا من خالل جمع المعلومات 
وتصنيفها، ومن تم تحليلها وكشف العالقة بين أبعادها المتلفة من أجل تفسيرها تفسيرا كافيا والوصول إلى 

 م في فهم الحاضر وتشخيص الواقع.إستنتاجات عامة تسه
 محاور البحث:

 لإلجابة عن اإلشكالية السابقة، تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالث محاور أساسية:
 : التأصيل النظري لسمات وخصائص المقاول1
 : ماهية الثقافة المقاوالتية.2
 : عالقة الثقافة المقاوالتية بخصائص وسمات المقاول.3
I.1- المقاولظري لخصائص وسمات اإلطار الن: 

تدعى العملية التي تكون المشروع بالمقاوالتية، والفرد الذي يبدأ المشروع بالمقاول، فيما يمثل المشروع مخرجات 
االثنين )المقاول والمقاوالتية(، وتنجم المقاوالتية كعملية عن فعل المقاول الذي يؤسس ويبدأ مغامرته الخاصة، 
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عماال جديدة في مواجهة المخاطرة وعدم التأكد، من أجل تحقيق الربح والنمو، عن طريق ذلك الفرد الذي يخلق أ 
تحديد الفرص المهمة والحصول على الموارد الضرورية الستثمارها، فالكثير من األفراد لديهم أفكار عظيمة إال 

 .2أنهم ال يحققونها كما يفعل المقاول
1.I-1  المقاول:تعريف 

، والتي كانت تعني الشخص Montchrétienتعمال كلمة المقاول ألول مرة من طرف تم اس 6161في سنة 
 .3مختلفة أعمال مجموعة أو ما، عمل انجاز ضمان أجل من العمومية السلطات مع الذي يوقع عقدا

وفي ظل التطورات التي شهدها االقتصادي العالمي وما نتج عنها من مخاطر تتربص به، عرف مصطلح 
المقاول على أنه "الشخص الذي يملك  Shumpeterريفات عديدة تطورت عبر الزمن حيث عرف المقاول تع

 .4اإلرادة والقدرة على تحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار
 حسب رأيهم هو فالمقاول اليقين عدم عنصر أدخال فيه "حيث للمقاول، تعريفا Cantillon & Sayكما قدم  

 .5الخاصة"  توظيف أموالهب يقوم شخص مخاطر
 )أو يستأجر( بسعر الذي يشتري  للمقاول بغض النظر عن نشاطه على أنه " الشخص Cantillonفي تعريف 

 .6مؤكد" غير بسعر ينتج( أو) ليبيع مؤكد
 ويمثل ،وفي بعض األحيان ما يتم إعطاء صفات المبدعين للمقاولين، إذ يعتبر اإلبداع صفة مالزمة للمقاوالتية

 المقاوالتية. لصورة أساسيا جزءا
 فإن المقاولين النفساني للطبيب بالنسبة أما إلتاحتها، الموارد بين رجل يجمع بأنه المقاول االقتصادي الخبير ويعرف
 فيرى بأن  Venkataramanللتجربة، أما  أو شيء كسب أو الذات إلى تحقيق الحاجة مثل القوى  بعض تحفزهم
 .7)وكالء( المغامرين وجود األفراد مع المشاريع تنظيم نوعية فرص حول تتفاو  وجود هي المقاولة

تحويل فكرة جديدة إلى على وانطالقا من التعاريف السابقة، فالمقاول هو الشخص الذي يمتلك القدرة واإلرادة 
النفس شيء مملوس على أرض الواقع بهدف تحقيق عوائد، عن طريق المخاطرة، له خاصية التميز بالثقة في 

 ويكتسب معارف في التسيير والقدرة على اإلبداع.
1.l-2 المقاول : وسمات خصائص 

يحتاج المقاول إلى مجموعة من الخصائص تجعل منه ناجحا ومسيرا جيدا، حيث تعرف هذه الخصائص على 
الفرصة  تشافاكأنها " مجموعة السمات الشخصية والسلوكية واإلدارية المرتبطة برائد األعمال التي تمكنه من 

جل أوإدراكها، وتحمل المخاطرة، والعزم على البدء بالمشروع، وتأمين المصادر واإلمكانات الالزمة وتشغيلها من 
 .8الخدمة أو الطريقة واإلجراءات، وإيجاد ما هو جديد ومميز" إضافة قيمة إلى المنتج أو

والسلوكيات التي تؤشر على مدى وفي تعريف آخر، تعرف خصائص المقاول بأنها " مجموعة الخصائص 
 .9إمكانية تمتع الشخص الذي يتصف بها المقاول بدرجات قوية أو جيدة، أو ال احتمالية لكونه مقاوال"
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عادة ما تنمو مع شخصية كل منا بعض الصفات الخاصة التي تتأثر بالبيئة المحيطة باإلنسان كالتعليم أو 
تغييرها الندماجها مع السلوكيات والعادات، ولكن يمكن التغلب  العائلة أو األصدقاء، وهذه الصفات يصعب

 .10عليها لتتماشى مع مبادئ المقاوالتية، فالصفات الشخصية للمقاول هي كما يلي
تستند أعمالهم على إبداع  االفراد الذين ، بأنهمالمقاولين: حيث اعتقد بعض االستعداد والميل نحو المخاطرةـــ 

جديدة، ولكننا نعتقد أن أي شخص لديه الشجاعة أن يبدأ عمال جديدا أو فريدا فهو رجل  منتج جديد أو خدمة
مقاوال يحمل هذا المشروع، والعمل نوعا من المخاطرة، والمخاطرة متنوعة سواء عند البدأ في المشروع أو 

لما زادت درجة الرغبة تشغيله، وتتضخم هذه المخاطرة وتزداد عادة مع زيادة احتمالية فشل المشروع، حيث أنه ك
 في النجاح يزداد الميل واالستعداد نحو المخاطرة.

: حيث يعرف المقاولون أهدافهم جيدا، ويعملون بمثابرة لتحيق تلك األهداف، فهم  منظمون الرغبة في النجاحـــ 
اديين حيث فسيولوجيا على أنهم يختلفون في درجة الرغبة في النجاح، ويملكون درجات أكبر من األشخاص الع

 يقدمون مسؤولية ذاتية ألعمالهم ووظائفهم.
: فالناس الذين ال يملكون الثقة بالنفس يشعرون بأنهم يمكن أن يقابلوا التحديات، وعن طريق الثقة بالنفســـ 

 عماال ناجحة، فهم يملكون شعورا متفوقا، وإحساسا بأنواعأ أعمالهم يستطيع المقاولون أن يجعلوا من  الثقة بالنفس
 المشاكل المختلفة بدرجات أعلى.

: يظهر المقاولون عادة مستوى من االندفاع نحو العمل أعلى من اآلخرين، حتى هذا االندفاع االندفاع للعملـــ 
والحماس يأخد شكل العناد والرغبة في العمل الصعب أو الشاق، إذ يشكل الرواد في المؤسسات مجاال حيويا 

 اع، والنواة التي تبدأ منها األفكار. لروح المبادرة في مجال اإلبد
: يعتقد المقاولون بأن تحقيق النجاحات وضمان استمراريتها، إنما يتحقق من خالل المثابرة التضحية والمثابرةـــ 

والتضحية برغبات آنية من أجل تحقيق آمال وغايات مستقبلية، ولذلك فالضمانة األكيدة لهذه  والصبر
 .11خالل الجد واالجتهاد والعطاءالمشروعات إنما تنبع من 

هداف، والسعي باستمرار على الذات في تحقيق الغايات واأل االعتماد: ويقصد بها الرغبة في اإلستقالليةـــ 
إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية، كما يستبعد 

فكارهم ين تجنبا لحاالت التحجيم بحيث يتمكنون من التعبير والتجسيد الحقيقي ألالمقاولون العمل لدى اآلخر 
 .وآرائهم وطموحاتهم

 أ: يمتلك المقاول الناجح القدرة على المنافسة من خالل معرفة أين ومتى وكيف يبدالقدرة على المنافسةــــ 
في ضوء قدرته على تحمل تداعيات كل جديد  مشروعه وبماذا يبدأه، باإلضافة إلى إتقان العمل بطريقة مبتكرة

، حيث تساعده هذه السمات على المنافسة الفعالة وقبول واالبتكاروثقته بنفسه وطموحه وقدرته على اإلبداع 
 .13التحديات والتغلب على الصعوبات
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دة والبديلة لمواجهة : يتميز المقاول بالقدرة على البحث عن الفرص الجديالبحث عن الفرص الجديدة والبديلةــــ 
 زمات، فهو ال يستسلم للمعوقات، وال ينتظر حدوث المعجزات، حيث يبحث باستمرارالمشكالت والخروج من األ

عن الفرص الجديدة لتحسين العمل أو تسويق منتجاته أو تطويرها بطريقة مبتكرة، ويعتمد على مصادر متعددة 
 .14للحصول على أفكار جديدة

 االبتكاري  : يتميز المقاولون بقدرتهم على التفكيرالتفكير االبتكاري والمعرفة الفنية والعلمية القدرة علىــــ 
والتحليل االستراتيجي للمواقف الحرجة والتي يواجهونها، مما يمنحهم قدرة على استخدام الموارد الخارجية 

بدقة وواقعية في ضوء تمتعهم واالستفادة من خبرات اآلخرين ومساعدتهم من أجل إنجاز األهداف المحددة 
والحساسية  بخبرات فنية تساعدهم على تحديد أوجه الخلل والقصور، وفهم واستيعاب التقارير المالية والرقمية،

والدقة في التعامل مع النقود لوضع كل مبلغ مالي في محله، باإلضافة إلى تمكينهم من المعرفة العلمية بفهم 
 ألعمالهم. ات والمصطلحات األساسيةالعملي

 في هذا المقام، يجدر بنا التمييز بين المقاول والمدير كما في الجدول الموالي:  
 مقارنة بين المقاول واالداري : 1جدول 

 االداري  المقاول
 البحث عن التفكير -
 متخذ للمخاطر -
 مدخل اجتهادي على المستجدات -
 مستقل -
 مبدع -
 باحث عن التحدي -

 البحث عن االستقرار -
 تجنب المخاطرة -
 مدخل نظمي على المستجدات -
 متشارك -

 

Source: Busenitz L. & Jay B. (1997), “Differences Between Entrepreneurs and managers in 
Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision –Making”, Journal of 
Business Venturing. 12, p:9-30. 

 : 15لمقاول جملة من المهارات وهيكما يتطلب نجاح ا
 نشطة الفنية للمشروع في األالمهارات التقنية: وهي تتمثل في الخبرة، المعرفة، والقدرة التقنية العالية المتعلقة ب

 مختلف المجاالت من إنتاج، بيع، تخزين وتمويل. وهذه المهارات تساعد في إدارة أعمال المشروع بجدارة.

 :مناقشة القرارات قبل  وهي قدرات االتصال، نقل المعلومات، استالمهم ردود الفعل، المهارات التفاعلية
والتي يحتاجها المقاول في حالة تمويل الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط  .إصدارها، اإلقناع، ...إلخ

 لآلخرين.
 رؤوسيه وزمالئه لخدمة المهارات اإلنسانية: وتتمثل في القدرات التي تمكن المقاول من تطوير عالقاته مع م

المشروع والمؤسسة بشكل عام، حيث أن هذه العالقات تبنى على االحترام والثقة والدعم للعنصر البشري 
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داخل المؤسسة واالهتمام بمشكالته خارج المؤسسة، وهي قدرات تتعلق باالستجالب والتحفيز واالستمالة 
 لمؤسسة.لآلخرين والمعاملة الحسنة والتصرف اللبق مع أعضاء ا

  المهارات الفكرية: تتمثل في اكتساب أسس ومبادئ علمية في ميدان اإلدارة واتخاد القرار والمحاكمة
 المنطقية وتحليل المشكالت وإيجاد العالقات بين المشكالت وأسبابها وحلولها ...إلخ.

 ي تعمل ككل وليس المهارات التحليلية: هي القدرة على التفكير المجرد حيال نظرتهم إلى مؤسساتهم الت
كجزء وأن أجزاؤها ووظائفها تترابط مع بعضها البعض لتصبح كال في محيطها، حيث أن هذا اإلدراك في 
حد ذاته تخوله تعقيدات العمل الحاصلة أمامه بعد مواجهته أغلبية المشاكل ليتمكن فيما بعد من وضع 

 الحلول المناسبة.
  ،ي نجاح أي مشروع هو شخصية المقاول في حد ذاته، (، أن أهم عامل ف8162حسب دراسة )العكاوي

رغم كون عوامل أخرى، كالشهادة العلمية والمهنة نفسها، كذلك كونه فريدا من حيث قدرته على إدارة 
األعمال التي يديرها بحاجة إلى توفر بعض صفات وخصال متميزة و شروع الذي يعمل على إنجاحه، مال

ولي، والتي نحو النجاح والتقدم، وخصوصا في مراحل مشروعه األتجعله قادرا على دفع عجلة مشروعه 
يجزم كثيرا من الخبراء بضرورة توافر هذه الصفات والخصائص في المقاول والتي تميزه عن غيره، والتي 

 تكون من أسباب نجاحه ولها أثر على نجاح العمل.

I.2- الثقافة المقاوالتية: 
وهو يساعد  ،التجاريةو اإليجابي نحو المغامرة الشخصية و تجاه االجتماعي يرتبط مفهوم الثقافة المقاوالتية باال

فراد نحو مبادرات ويدعم النشاط المقاوالتي، وتعد الثقافة المقاوالتية من العوامل المهمة التي تحدد توجهات األ
تساعد ، و واإلنجاز وغيرهاالمقاوالتية، حيث أن الثقافة التي تشجع السلوكيات المقاوالتية كالمخاطرة واإلستقاللية 

في الترويج إلمكانية حدوث تغييرات جدرية في المجتمع. وبالتالي فإن الثقافات التي تدعم مفاهيم االمتثال 
والطاعة والرقابة والسيطرة واالهتمام باألحداث المستقبلية ال يتوقع أن تنتشر منها سلوكيات التحمل والمخاطرة 

لمقاوالتية، فاالقتصاديات التي شهدت نموا وازدهارا في القرن العشرين تشترك في واإلبداع والتي تمثل سلوكيات ا
وصفها بالثقافة المقاوالتية، وبوضوح أكثر تتطلب الثقافة  نتبينيها لثقافة األعمال، وهي الثقافة التي يمك

 المقاوالتية تشجيع ممارسة المقاوالتية وتحفيز المجتمع عبر تعلم مبادئ المقاوالتية. 
I.21.- المقاوالتية تعريف الثقافة : 

تعتبر الثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك أفراد المجتمع ومساعدتهم على إكتشاف قدراتهم على اإلبداع وإكتساب 
 الثقة بالنفس، من خالل تحريك الدوافع النفسية والمالية نحو المقاوالتية.

I.21..1- تعريف الثقافة: 
البرمجة الذهنية للتصرفات، وهو ما يعني أن "فهوم الثقافة حيث عرفت على أنها أوجدت عدة تعاريف تطرقت لم

عليها أن تتصرف على أسس معايير مبرمجة مسبقا. ويعرف  ،كل فرد أو منظمة أو مجموعة في مجتمع معين
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E.B.Taylor  ن والتقاليد، الثقافة على أنها ذلك الكل المركب الذي يضم المعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانو
بأنها  scheinوجميع المقومات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان كعضو في مجتمع معين، كما يعرفها 

نمط اإلفتراضات األساسية المشتركة بين الجماعة وتتعلم من خاللها الجماهير حل المشاكل الداخلية والتكيف 
سلوب السليم لإلدراك والتفكير والشعور في التغلب على تلك الخارجي، ويتم تلقينها لألعضاء الجدد بإعتبارها األ

 .16" المشاكل
I.21..2- المقاوالتية الثقافة: 

 قدمت للثقافة المقاوالتية عدة تعريفات نذكر منها:
 وحل االقتصادية أهدافها تحقيق في للمقاولة، المنتمون  يتقاسمها التي والعملية القيمية القواعد من مجموع "يــــ ه

 تلك ومن والمجتمع، للدولة واجتماعية اقتصادية منافع من تنتجه بما المجتمع، تطوير في واإلسهام مشاكلها،
 .17"واالبتكار التجديد على والقدرة والكفاءة، والمهنية، والتنافسية، واألخالق، والتدبير، التنظيم القيم

 باإلضافة واضح، تسييري  تنظيمي هيكل وجود ظل في القطاعات مجمل في اإلبداعـــ الثقافة المقاوالتية هي "
 الصارمة، والرقابة ،)اإلدارية القيادة تار مها التحفيز، االتصال،) والتوجيه المحكم، والتنظيم الجيد، التخطيط إلى
 .18"والكيفية الكمية للطرق  وفقا تاراالقر  واتخاذ صنع ريوأخ

مشتركة والتي تعد كدليل لألفراد، ينتج من خاللها معايير تؤثر على ــــ هي "مجموع القيم والمعتقدات والتوقعات ال
سلوكيات االفراد والمجموعات بإيجاد أفكار مبتكرة، ابداع في مجمل القطاعات ومحاولة تطبيقها في مجال 

 .19االستثمار في رؤوس األموال"
كيات المشتركة بين األفراد في مجال وبهذا تكون الثقافة المقاوالتية كمجموعة متناسقة من االتجاهات والسلو 

 المقاوالتية.
ــــ تشير الثقافة المقاوالتية إلى "مجموعة القيم والرموز والمثل العليا، والمعتقدات واالفتراضات الموجهة والمشكلة 

 .20لإلدراك والتقدير والسلوك والمساعدة على التعامل في مختلف الظواهر والمتغيرات" 
 والرغبة المسؤولية اإلبداع، االستقاللية، منها ،بالمقاول الخاصة القيم من مجموعة" أيضا هي لةالمقاو  ثقافةـــ 

 إلى الفكرة من المقاوالتي المسار تصبغ التي التنظيمية والقيم المبادئ من مجموعة نهاأ كما اطر،بالمخ واألخذ
 .21" األهداف لتحقيق وتوجهها التسييرية الممارسة تنظم التي المقاوالتية الروح التجسيد،
 بإنشاءالمقاوالتي للقيام  التوجه من تمكنهالمقاول، والتي  بها يتمتع أن بيج يالت الثقافة حجم" نهاأبــــ تعرف 
 .22النجاح إلى بمشروع والوصول به الخاص المشروع

رز المراحل (، مفهوم الثقافة المقاوالتية، حيث يب1191)  J-P Sabourin et Y Gasseويلخص نمودج 
 حيث المقاولة، مجال في تكوين تابعوا الذين باألخص المتمدرسين، فئة بين المقاولينالتي تقود لبروز وظهور 

 للفرد المقاوالتية التوجهات بين إيجابية عالقة توجد أنه الباحثان الحظ تكوينية برامج ثمانية تحليل خالل ومن
 (.11، 2212،سالمي)28 المقاوالتية واإلمكانيات
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 :مجموعات ثالثة إلى فتنقسم النموذج هذا على تؤثر التي العوامل عن أما
 .الفرد عند االستعدادات ظهور على تشجع التي والمحيطية الشخصية العوامل مجموع وتمثلالمسبقات:  -
 يةاألهل المواقف، المحفزات، وهي ل،المقاو  عند تظهر التي النفسية الخصائص مجموع وهياإلستعدادات:  -

 .سلوك إلى لتتحول مالئمة ظروف ظل في تتفاعل والتي المرجوة، والفائدة
 تشمل والتي المحركة الدوافع تأثير تحت يكون  وهذا ع:مشرو  في المقاوالتية والقدرات اإلمكانيات تجسيد -

 اإلستمرارية ) اإلنقطاع(. عدم وعوامل اإليجابية العوامل
 إمكانيات يملكون  الذين واألفراد مؤسسة، خلق على أكثر األفراد تشجع فهي المحركة الدوافع كثافة زادت فكلما

 .أخف محركة لدوافع يحتاجون  فهم أكبر مقاوالتية وقدرات
I.22. -   المقاوالتية الثقافةأهمية: 

تمثل الثقافة المقاوالتية المحرك إلنشاء المؤسسات، فالثقافة تلعب دورا في غاية األهمية في تماسك األعضاء، 
الحفاظ على هوية الجماعة وبقائها. فالثقافة أداة فعالة في توجيه سلوك أفراد المجتمع ومساعدتهم على إكتشاف و 

 قدراتهم على اإلبداع واكتساب الثقة بالنفس، من خالل تحريك الدوافع النفسية والمالية نحو المقاوالتية.
I.23. -   المقاوالتية الثقافةمقومات: 

 ونوضحها والمحيط المؤسسة المدرسة، العائلة، منها المقاوالتية الثقافة فيها ترسخ أن نيمك أماكن أربع هناك
  :23كالتالي

 لتركيبتهنظرا  المؤسسة إنشاء نحو الدفع في مهما اعنصر  االجتماعي المحيط يعتبر :االجتماعي المحيط*
 . والثرية المعقدة

 مهني، كمستقبل المؤسسات إنشاء لتبني ودفعهم ألبنائها يةالمقاوالت تاالقدر  تنمية على األسرة تعمل :األسرة*
 بعض على الصغر منذ األطفال تشجيع طريق عن خاصة مشاريع يمتلكون  دااألفر  هؤالء كان إذا خاصة

 .البسيطة المسؤوليات بعض وتحمل النشاطات،
 إلى فباإلضافة مجتمع،لل اقتصادية- السوسيو الديناميكية عن بمعزل المدرسة ليست: الجامعة أو المدرسة*

 التنمية قاطرة تشكل وبالتالي المقاولة، مع االلتقاء جسور تقيم أن عليها يتعين المعتاد، والتربوي  التكويني دورها
 للمجتمع المعارف نقل أهمية تكمن وهنا الشباب، لدى المقاولة ثقافة وتنمية المقاولة، على انفتاحها خالل من
 .والتكوين للتربية مقاوالتي ورمنظ ضمن الثروات خلق جلأ من
 القيم من الكثير االجتماعيون  الفاعلون  منها يستمد التي االجتماعية المؤسسات بين من الدين يعتبر الدين:*

 تشترك عناصر هي الخ ... القوت على الحصول في النفس على االعتماد وكذا واتقانه، العمل فقيم والمعايير،
 .المقاوالتي الفعل مقومات أحد لها الحامل والقيم الدين يشكل هوعلي السماوية، الكتب كل فيها
 تمارس البدوية فالمجتمعات المؤسسات، إنشاء نحو التوجه على المؤثرة العوامل منهي  :دوالتقالي العادات*

 .األجيال فتتوارثها التجارية واألنشطة التقليدية الصناعات أما أبنائها، مع والرعي الزراعة
2 I.-4 المقاوالتية الثقافة صخصائ:  
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فإن للثقافة  " "Toulouse وحسب تميزها التي خصائصها المقاوالتية للثقافة فان الثقافات كل غرار على
 :24وهي أساسية خصائص خمسة المقاوالتية

 هنسميأن  يمكن فيما هامة مكانة األعمال ألنشطة تمنح المقاوالتية تثمن التي الثقافة :األعمال أنشطة تثمين 
 وكذا والمال الصفقات يخص فيما يمنح المقاوالتية يثمن الذي فالمجتمع المجتمع، هذا لقيم الهرمي التسلسل

 .أولوية ذات هامة مكانة الشركات إنشاء
 يتم مجتمعات تعتبر المقاوالتية األنشطة فيها توجد التي المجتمعات: الجماعية أو الفردية المبادرات تثمن 

 هذا إلى باإلضافة التحديات، اتجاه االندفاع من بنوع أعضائها يتسم حيث ص،الفر  على الحصول فيها
 .المتاحة للفرص المحكم استغاللهم وكذا مصيرهم تحديد في االفراد تساعد

 يتمكنون من واإلصرارأن المقاولين الذين يتميزون بالمثابرة  الدراساتأظهرت  :اإلصرارو  تثمين المثابرة 
تدعم  ، فالثقافة المقاوالتية هي تلك الثقافة التي تثمن المثابرة والتصميم، والتيإنشاء مشاريعهم الخاصة

إقصاء  الذين يواجهون الصعوبات، الفشل دون  األفرادالمحاولة وترغب فيها، والتي تتسامح مع بعض 
 الذين يقترحون مشروعات من أجل إنشاء شركاتهم الخاصة. األفرادورفض 

 عملية إنشاء المؤسسة تتعرض لبعض المخاطر، باإلضافة  ين األمن والخطر:تسمح بالعيش في توازن ما ب
 إلى توفر المعلومات الالزمة لهذا اإلنشاء.

  المقاوالتية، والموازنة بين األمن والخطر ستعطي مكانة للمقاول في هذا المجتمع، والتي تؤدي إلى علو شأن
خلق نوع من  اد توافق بين األمن والخطر، من أجلوعلى هذا األساس فإن الثقافة المقاوالتية تسعى إليج

الخاصة بهذا  التوازن ما بين الحاجات الخاصة باألمن وضرورة تحمل المخاطر الالزمة لتحقيق المشاريع
 المجتمع.

  التغير: لقد جعل البعض من الباحثين من التغير جوهر للمقاوالتية، و  االستقرارتوفر حل للتوتر بين
االستقرار لنشاط المقاوالتي يقوم بإنشاء نوع من التوتر بين ا أوامل األساسي للتغير، فالمقاولين هم الع

 والتغير.
من  والتغيير، ولمواصلة الشركة مسارها يجباالستقرار أما الثقافة المقاوالتية تقوم بخلق نوع من التوازن بين 

نوع من  باإلضافة إلى هذا تحتاج إلى، وكذا هياكل وقيم المجتمع األفرادفي سلوك  اإلستقرارتوفر نوع من 
 التغيير الذي يساعد على خلق المنتجات وخدمات جديدة.

I.3-  والمقاوالتية بالسمات الشخصية للمقاول عالقة الثقافة المقاوالتية: 
درس أثر الثقافة على  بحث تيار(، إلى أن هناك K Assala, 2007 A Touner ,أشار كل من) 

 كما يلي:يلخص  25المقاوالتية
معدل  المؤسسات، إنشاء المقاوالتية: )معدل والحياة الوطنية الثقافة بين بالعالقةاألول التيار الفكري  إهتم -

 تختلف المؤسسات إنشاء ونسبة مستوى  أن إلى دراسات عدة أشارت حيث واإلبداع، القيمة مقاربة خلق االبتكار(
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 ,Davidsson 1995منطقة إلى أخرى )( أو من Shane 1992 et 1993) أخرى  إلى دولة من
Davidsson et Wikland 1995المقاوالتي مرتبط ببعض  ( هذه األبحاث أشارت إلى أن التنوع

، مرتبط إيجابيا باألبعاد الفردية، Hofstede( 1192الخصائص الثقافية التي تم قياسها من خالل شبكة )
 التعامل مع عدم التأكد والتباعد التدريجي.

 ,Hayton George et Zahraلكتاب الذين إهتموا بالثقافة الوطنية وتأثيرها على المقاوالتية نجد  )من بين ا
يوضح  الموالي والشكل للمقاوالتية، التصوري  نموذجهما في مفسر كعامل الثقافة متغير ( اللذان أدمجا2002

 :النموذج هذا
 
 لثقافة والمقاوالتية(: نموذج اإلرتباط بين ا 11الشكل)                     
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، )أطروحة الدكتوراه(، -دراسة ميدانية-(، دراسة وتحليل سياسات دعم المقاوالتية في الجزائر2211قوجيل محمد): المصدر
 .121 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص

وبين  مجتمع أي في السائدة يةوالشخص واالجتماعية الثقافية القيم بين والتأثر التأثير عالقة من الشكل، تتضح
من  العديد لدى والقانونية التشريعية والنظم السياسات وعلى األفراد، لدى والدوافع والحاجات مستوى اإلدراك

جميع  أن نالحظ التحتية. حيث وبنيتها وظروفها الصناعة، وطبيعة االقتصادي وعلى النمو مؤسسات المجتمع،
من  العديد الستحداث يؤدي ما وهو المجتمع، في السائدة بالقيم الثقافية شرمبا بشكل تتأثر واألبعاد الجوانب
التطور  على ينعكس مما المجتمع في المقاوالتي وتدعيمه النشاط تعزيز إلى ويقود الجديدة والمبادرات المشاريع

 .واالجتماعي االقتصادي والتقدم
 وخصائص المقاوالتية الوطنية، الثقافة بين القةالع حول الحديثة الميدانية األعمال من النموذج هذا أستمد

 ودوافع حاجات العوامل: من أشكال أربعة خالل من عنها يعبر الوطنية الثقافة فإن هذا النموذج المقاول حسب
متغير معدل ) الضابط(  هي الثقافة جماعية(، أو الثقافية )فردية إدراكه والقيم ومؤهالته، المقاول معتقداته
Modératrice نظرة أيضا في العالقة بين العوامل السياقية الموقفية وبين المقاوالتية، هذا النموذج  يقدم 

 .المقاوالتي أو ثقافي( والسلوك تشريعي عالقاتي، الوطني)اقتصادي، السياق القيم الثقافية، بين للعالقة جماعية
بين الثقافة وخصائص المقاول، فمحفزات  يمثل مقاربة السمات: يعبر عن اإلرتباط  الثانيالتيار الفكري أما  -

أهداف منشئي المؤسسات تختلف نظاميا حسب الخصوصيات الثقافية، هذه اإلختالفات تعبر عن وجود  
 خصائص مشتركة لكل المقاولين مقارنة بغير المقاولين.

 الثقافة لهذه شكلةالم العناصر عن الحديث إلى يحيلالثقافة المقاوالتية وسمات المقاول،  عن الحديثوعليه ف
 يتميز المقاوالتية بالثقافة المتشبع الفرد، فللمقاول المهنية القيم من بمجموعة األولى لدرجةبا تتعلق والتي

 :في حصرها يمكن والمميزات الخصائص من بمجموعة
 التساؤالت؛ وطرح الناقد التفكير على القدرة 
 ؛لها والتخطيط األهداف تصميم على القدرة 
 ؛البدائل ووضع القرار اتخاذ على القدرة 
 ؛المبادرة وروح المخاطرة 
 ؛المشكالت في التأمل من بدال الممكنة الحلول عن البحث 
 ؛القيادة روح امتالك 
 ؛التبعية ورفض االستقاللية في الرغبة 
 ؛الذاتية المراقبة على القدرة 
 الجديد عن والبحث الفرص رصد. 
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قاول، وعليه نستطيع القول بأن الثقافة المقاوالتية هي التي هذه الخصائص والمميزات من سمات وصفات الم
 تجعل من الفرد غير المقاول مقاوال.

 
 خاتمة:   
في ما سبق من محاور نظرية مجموعة من  المفاهيم المتعلقة باإلطار النظري لسمات وخصائص استعرضنا  

إال أن هذه األخيرة هي من تميز الفرد المقاول المقاول وكذلك اإلطار النظري للثقافة المقاوالتية، والتي توصلنا 
 عن غيره من األفراد. 

ق أن الثقافة تصورا رمزيا يؤثر لمن الضروري االهتمام بالثقافة المقاوالتية على جميع المستويات، من منطف 
متناسقة من وباعتبار الثقافة المقاوالتية مجموعة  اعة وبخاصة في المشروعات الجديدة،على سلوك األفراد والجم

والسلوكيات المشتركة من األفراد في مجال المقاوالتية، فهي لها دور في إنشاء وقيام مؤسسات  تجاهاتاال
 قدراتهم ومواهبهم وتطبيقها في تسيير وتنفيد المشروع. واكتشافاالفراد، 

  : النتائج   

محفزة على  بيئةير المؤسسات وتغي دوام اإلرتباطات بينـــ إن نجاح عملية غرس ثقافة مقاوالتية يحتاج إلى 
 تعلم المقاوالتية.

ــ أصبحت الثقافة المقاوالتية ضرورة حتمية تفرضها الظروف الحالة للعصر، كأساس للتقدم بأفكارنا وتطوير 
 ابداعاتنا.

 مل.للمجتمع الصغير للمقاولة، وبدلك تقوم على أساس القوانين المنظمة للع ـــ الثقافة المقاوالتية هي نتاج
 :حاتاقتر اال  

 تشجيع وتطوير أكثر ألساليب وطرق نشر الثقافة المقاوالتية لجعلها أكثر فعالية لجدب الشباب.
ـــ تهيئة إطار مرجعي يساعد على فهم اتجاهات وأنشطة المقاولة ويرشد إلتخاد قرار الخوض في مجال 

 المقاوالتية.
تيجية مستقبلية ، بهدف تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ـــ نشر الثقافة المقاوالتية يكون وفق رؤية استرا

 ريادية تساهم في بناء اقتصاد نوعي.
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 :اإلحاالت والمراجع  -
 

 
 1 ،أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا على النمو في شركات تكنولوجيا المعلومات  ،(9102صالح خيري ) البلعاوي

 .01. صغزة )رسالة ماجستير(، جامعة األزهر غزة، فلسطين واالتصاالت بقطاع

 2  01ص، نفسهالبلعاوي، مرجع.  

3( 9102عليلي، أمين، وماحي، كلتومة)، طلبة من عينة على ميدانية دراسة :الجامعيين الطلبة لدى التيةالمقاو النية محددات 

 .93، ص ، الجزائر،) المركز الجامعي ميلة(JFBE  ،3(13)واألعمال المال ياتاقتصاد بلعباس،  مجلة جامعة سيدي
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 لظاهرة المقاوالتية النظرية المؤطرةالتوجهات 
 
 

 
  *بن سفيان الزهراء

 
 

I. :مقدمة 
" تلك عبارة تم إستعارتها من أهم الرواد الباحثين في حقل ماذا نقول عندما نتحدث عن المقاوالتية"

على حد و  William Gartnerالمقاوالتية ومؤسس أهم مدرسة من مدارس الفكر المقاوالتي؛ والمقصود هاهنا 
". وذلك لكون المقاوالتية What are we talking when we talk about entrepreneurshipتعبيره "

ظاهرة إنسانية متعددة األبعاد ومعقدة العمليات إذ يمكن تفسيرها بناءا على وجهات نظر متعددة؛ والسبب يعود 
تعريفا  Gartner44 حصر التسعينيات . وفي هذا الشأن ومع منطلق لتعدد الفاعلين فيها وتشعب مواضيعها

، وقبل إنقضاء ذلك محاور كل منها متخصص في دراسة جزئية من المقاوالتيةثمان للمقاوالتية صنفها ضمن 
ومن   موضوع أساسي لدراسة ظاهرة المقاوالتية. خمس وعشرين Filionحصر  7991في سنة  العقد وبالضبط

" الذي كثيرا ما تعرف المقاوالتية من خالله على أساس أنه الدالوب أولويات تلك المواضيع األساسية "المقاول
المحرك للسيرورة المقاوالتية بصفته المكتشف للفرص والمتكبد عناء إستغاللها والمنشئ للمؤسسة الخالقة للقيمة. 

نة الذي أسس س Harvardبجامعة كما نلفت النظر إلى مساهمة مركز البحث في دراسة تاريخ المقاوالتية 
؛ الذي كان يرى أن مجاالت دراسة المقاوالتية ثالث وهي دراسة بنية  Arthur H. Coleمن طرف 7941

المقاوالتية، ودراسة المحفزات المقاوالتية، ودراسة سيرورة التغيير المقاوالتي. وظل يؤكد على أن واقعية نظرية 
 Arthur Coleلكن لألسف ضاعت آراء  ،عالمقاوالتية مبنية على مبدأ كون المقاول العامل المحفز للمشرو 

في هذا السياق إلى أنه رغم التطورات والمستجدات الحاصلة في تفسير ظاهرة نشير  بسبب إغالق المركز.
مهنة ومهمة إجتماعية يأخذها المقاول المقاوالتية إلى أنها لم تلغي األبحاث األولى الرائدة التي تؤكد على أنها 

   .-Marcel Mauss -7991بحاثوعلى رأسها أ على عاتقه
السياق التاريخي للمقاوالتية وتشتت المقاربات بشأنها، وتعدد مدارسها الفكرية  إشكالية الدراسة:

 وتياراتها كلها ساهمت في بلورة سؤال محوري للدراسة تمثل في: 
 ما هي أهم التيارات الفكرية المشخصة والمؤطرة لظاهرة المقاوالتية؟            

 من أبرزها نذكر: عت عن هذا التساؤل جملة من األسئلة الفرعيةتفر 
                                         

 
*

، (الجزائر) يس تخصص ماستر مقاوالتية، جامعة طاهري محمدرئ، -أ-أستاذة محاضرة  
@gmail.comzbensefiane
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 وما مكانة المقاول ضمنها؟ ما هي المواضيع الجوهرية للتعريف بالمقاوالتية؟ .1
 هل هناك تقارب ما بين المداخل والمقاربات المفسرة لظاهرة المقاوالتية؟  .2
نها قامت على أنقاض بعضها هل تشكل المدارس الفكرية للمقاوالتية تكامال فيما بينها أم أ .3

 البعض؟
 كيف يمكن الفصل بين مفهوم المقاوالتية والمصطلحات اللصيقة بها؟ .4

 
تكتسي الدراسة أهمية بالغة إستمدتها من الموضوع الذي تعالجه، والمهتم  أهمية الدراسة وأهدافها:  

لها؛ فضال على الوقوف عند أهم  باإلحاطة بماهية المقاوالتية والتعمق في تشخيص التيارات الفكرية المؤطرة
وهي بذلك تسعى لتحقيق هدف  مواضيع المقاوالتية ال سيما المقاول بصفته الدالوب المحرك والمحفز لها.

أساسي يعنى بتشكيل خلفية نظرية مبنية على أبحاث أصلية رائدة للتعريف بالمقاوالتية والمدارس الفكرية المفسرة 
قيمة مضافة للموضوع خاصة عند طرحه باللغة العربية مساهمة في إثراء مع إضفاء  لها على مر العصور.

 األبحاث العربية المشخصة لظاهرة المقاوالتية وأهم المواضيع والمصطلحات المتعلقة بها.
بما أن المقال عبارة عن دراسة نظرية بحثة فقد تم اإلعتماد على المنهج  منهجية الدراسة وهيكلها:  

بشأن ظاهرة المقاوالتية؛ وذلك من خالل المسح  تحليل وتفسير مختلف وجهات النظر الوصفي القائم على
المكتبي لألبحاث األصلية الرائدة والتأصيل لها من خالل مصادر ذات أهمية بالغة حول موضوعها. أما الهيكل 

اهيتها، وأهم المدارس المعتمد فبني وفقا ألربع محاور أساسية عنيت بالتوجهات الفكرية لظاهرة المقاوالتية، وم
  المؤطرة لها، وفي األخير التعمق في أكثر المصطلحات إرتباطا بها

 
II. :التوجهات الفكرية للمقاوالتية 

شكلت المقاوالتية منذ عقود مركز إهتمام العديد من الدراسات واألبحاث وفقا لمختلف التخصصات 
ولذلك تمايزت التوجهات الفكرية المؤطرة لها  لمساهمتها في بناء اإلقتصاديات وكذا المجتمعات والحضارات.

طغت  سنة 952فمنذ والتي برزت في إطارها ثالث مقاربات رئيسية سعت إلى فهم ودراسة الظاهرة المقاوالتية؛ 
المقاربة الوظيفية التي عنيت بظاهرة المقاوالتية من جوانبها االقتصادية. رافقها توجه ثاني مع بداية الخمسينيات 

العشرين أضاف إلى إهتماماتها التركيز على سمات األفراد الذين يمارسون المقاوالتية لتشكل نوعا من  من القرن 
 المقاربة السلوكية. ليظهر مع بداية التسعينيات توجه ثالث إهتم بدراسة سيرورة العملية المقاوالتية. 

يل بخصوص كل واحد من أجل إبراز مراكز إهتمام كل توجه )مقاربة( يفضل أن نقدم بعض التفاص
 :(Fayolle, Introduction à l’Entrepreneuriat, 2005, p. 14) منها

التي صنفت ضمن هذا التوجه  ركزت الدراسات(: The descriptive approachالتوجه الوظيفي) .1
وسعت األبحاث إلى اإلجابة عن  ؛(Djanou, 2002, p. 110) تأثير المقاوالتية على االقتصاد على



ـــ                                      التوجهات النظرية المؤطرة لظاهرة المقاوالتية                       ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـــ

 

ـــ 102 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

(". والحديث عن المقاول كان من خالل الوظائف االقتصادية التي  Whatذا يفعل المقاول؟ )سؤال "ما
 يتكفل بها.

تشير لها بعض المراجع بعنوان المقاوالتية حسب (: The behavioral approachالتوجه السلوكي) .2
المقاربة الدراسات وفقا لهاته  إهتمت ،(71-75، الصفحات 9275)الجودي،  اتجاه خصائص األفراد

بالشخص الذي يقوم بالمقاوالتية فعنيت بدراسة خصائصه وسماته؛ وسعت لإلجابة عن سؤال "من هو 
(". وجاء هذا التوجه نتيجة عجز التوجه الوظيفي عن Who Whyالمقاول؟ ولماذا يفعل ذلك؟ )
على الجوانب التي تحتاج إلى التركيز  ؛(Metaiche, 2010, p. 20) تشخيص وفهم ظاهرة المقاوالتية

السلوكية للمقاول وكل ما قد يؤثر في ممارسته لمهنة المقاوالتية سواءا تعلق ذلك بسماته وخصائصه، 
محفزاته ودوافعه، إستعداداته وكفاءاته فضال عن تأثيرات البيئة بمختلف أنواعها االجتماعية والثقافية 

 واالقتصادية والسياسية... 

لقيامه  Arnold McClellandباحث في علم النفس بجامعة هارفرد  نسبت المقاربة السلوكية إلى ال
 Theبدراسة مجال المقاوالتية إنطالقا من العلوم السلوكية من خالل دراسته الشهيرة بـ" 7917سنة

Achieving Society والتي قادته إلى إقتراح "نظرية الخصائص السيكولوجية للمقاولين". تعرضت "
 على تطبيقها حيث أكد أن -Gartner-7919دات شديدة من أبرزها إنتقادات النظرية بعذ ذلك إلنتقا

 في مستندا الخاصة، مؤسسته ينشئ أن مقاوال يصبح كي فرد أي اشترط في وبدوره معيب، الواقع أرض
، 9271)لفقير،  صحيح". العكس ولكن المقاوالتية يعني بالضرورة ال "المقاول أن قاعدة على منطقه

 (94صفحة 
أن المقاربة السلوكية للمقاوالتية قد تتم وفقا  -Landstrom -7999صلت األبحاث لتؤكد دراسة توا

 لتوجهين أساسيين هما: 
 ( التوجه التحليليAnalytically oriented researchالمرتكز على خصائص وسمات المقاوالتية؛ ) 
 (التوجه التحليلي النفسيPsychoanalytically oriented researchا ) لذي يؤكد على أن سلوك

 .Deakins & Free, 2006, pp) المقاول نابع عن تراكم الخبرات ويتأثر بمتغيرات بيئته
09-10). 

تزعم هذا التوجه باحثين (: The entrepreneurship process approachتوجه السيرورة المقاوالتية ) .3
على إختالف مراحلها. وإهتمت الدراسات باإلجابة  في علوم اإلدارة والتسيير وإهتموا بمسار العملية المقاوالتية
 .(howعن سؤال كيف يتمكن الشخص من ممارسة المقاوالتية؟ )

وبناءا على العديد من الدراسات تأكد أن فهم ظاهرة المقاوالتية مرهون بتشخيص وتتبع السيرورة المقاوالتية 
نشاء"؛ فالمقاوالتية تشمل إنشاء المؤسسات لكن ال والمتمثلة في العديد من العمليات الساعية إلى "الخلق واإل

تقتصر عليها، فعملية الخلق يقصد بها العديد من أشكال المقاوالتية كخلق القيمة، خلق منتوج، خلق سوق، 
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خلق خدمة جديدة...ولن يتم ذلك إال بفضل قدرة المقاول على إستكشاف الفرص وإستغاللها يذكرنا ذلك بمقولة 
 في البحث لكن المقاوالتية، هو ليس المؤسسات "البحث في إنشاء Shane  Venkatarmanشهيرة لـ 
– (Shane & Venktaraman, 2000, pp. 217-226) المؤسسات" إنشاء في البحث يشمل المقاوالتية

ه اإلشكالية خالل المحاضرة الموالية التي تبحث في المصطلحات اللصيقة بالمقاوالتية تنعود للحديث عن ها
 -أشهرها روح المقاوالتية وروح المؤسسة ومن

 
III. مفهوم المقاوالتية (Concept of entrepreneurship) : 

توحي التوجهات الفكرية للمقاوالتية التي تم عرضها في الشق األول من المحاضرة إلى ثرائها  
مفسرة للظاهرة المفاهيمي، والذي قد ينصب في تعاريف متعددة تختلف بإختالف وجهات النظر واألساسيات ال

ككل؛ فضال على تأثيرات الحقبة الزمنية التي صيغت ضمنها. لذلك سيتم في هاته الجزئية عرض مجموعة 
من التعاريف ليتسنى للطالب والباحث اإللمام بالخلفية النظرية وليدرك تنوع التيارات التي ساهمت في التعريف 

 بالمقاوالتية.
  بالنسبة لـ MAUSS Marcelسياقات في ينفذ والذي المقاول به يقوم الذي "الفعلهي  المقاوالتية 

 أن يمكن كما قانوني، بشكل جديدة مؤسسة إنشاء عن عبارة يكون  أن فيمكن متنوعة، وبأشكال مختلفة
 21-21)عوادي،  ."ثبح اجتماعي عمل أنه بذاها... إذ قائمة مؤسسة تطوير عن عبارة يكون 

 (21، صفحة 9271ديسمبر
 أماROBERT HISRIH  ذو قيمة  "السيرورة التي تهدف إلى إنتاج منتج جديد فيعرفها بكونها

)الوقت+الجهد(، مع تحمل المخاطر )مالية، نفسية، اجتماعية( الناجمة عن ذلك، مقابل الحصول 
 (Robert & Michel, 1989, p. 07) .على إشباع مادي ومعنوي"

  عرفهاDRUKER ير على أنه فرصة إلعطاء الموارد المتاحة "فعل اإلبداع الذي يتضمن النظر للتغي
 (SARIMAH & ABDUL, 2010, p. 09) .حاليا القدرة على خلق قيمة جديدة"

  يرىHAWARD STEVENSON  اكتشاف األفراد أو المنظمات لفرص األعمال المتاحة بأنها"
 (9271أبريل27)بن سفيان و سيرات،  .واستغاللها"

  يقرنهاFILION ه من حيث نشاطاته وخصائصه واآلثار االقتصادية "المقاول وتطبيقات
 . واالجتماعية لسلوكياته، وكذلك يدرس أساليب دفع ودعم وحماية النشاط المقاوالتي"

(FAYOLLE, 2003, p. 68) 
  أماScott "9271)لفقير،  ."إستغالل الموارد المتاحة في المحيط بطريقة إبداعية وخالقة ،

 (94صفحة 
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 تعد بالنسبة لـ FAYOLLEالغاية منها خلق ثروات اقتصادية  "حالة خاصة تتصف بعدم التأكد
واجتماعية من طرف أفراد لهم سلوكيات تتخص بقبول التغيير وتحمل األخطار مشتركة مع أخذ 

 (FAYOLLE, 2003, p. 68) .المبادرة واإلستعداد لتدخل الفردي"
  يؤكدJulienMarchesnay  ب األخذ في مواضيع المقاول "الحديث عن المقاوالتية يتطلبأن

 (Tounès, 2003, p. 27) .والروح المقاوالتية وإنشاء المؤسسات"
 

إللمام أكثر بمفهوم المقاوالتية سيتم عبر الجدول أدناه عرض لتطور مفهوم المقاوالتية وفقا للتوجه الذي  
 .فةيؤطرها مع إبراز لمساهمة الباحثين ومدارس األعمال تبعا للحقبات زمنية مختل

 مفاهيم المقاوالتية وطبيعة توجهاتها الفكرية: 1جدول 
 المساهمة في مفهوم المقاوالتية الباحث أو الهيئة طبيعة التوجه 

1725- وظيفي  - Richard Cantillon المخاطر تحمل 
1803- وظيفي  - J B Say المال رأس إستغالل 
1867- وظيفي  - Francis Walker اإلدارية القدرات 
1900- وظيفي  - Adam Smith اإلنتاج عناصر أحد 

1921- وظيفي سلوكي  - Kirzner الفرص واقتناص الحماس 
1934- وظيفي  - Schumpeter الخالق اإلبداع+االبتكار+الهدم 
 School Harvard Business سلوكي

-1948  -    
 والمنظمات األرباح خلق

1961 - نفسي  - McClelland لالنجاز والحاجة المخاطر تحمل 
1964- سلوكي  - Drucker الفرص وتعظيم اإلبداع 
1968- نفسي  - Libenstein المخاطرة 
1985- سلوكي  - Gartner المنظمة وإنشاء خلق 
1998- سلوكي  - Mintzberg  واإلبداع المنظمات إنشاء وإدارة  

C.W.HoferW.D. Bygrave -1991 المقاوالتية السيرورة  -  العمليات وخصائص طبيعة 
 تيةالمقاوال

1993- المقاوالتية السيرورة  - C. Bruyat المؤسسة إنشاء 
1999- المقاوالتية السيرورة  - E-M. Hernandez األعمال فرص واستغالل المقاول 
2000- المقاوالتية السيرورة  - Venkataraman الفرص استغالل 

2000- سلوكي نفسي  - Bolton Thompson االجتماعية المسؤولية 
2001- قاوالتيةالم السيرورة  - Michael Ireland الثروة خلق 
 االقتصادي النشاط تطوير Commission of the European Communities المقاوالتية السيرورة

 (79-71، الصفحات 9272)مجدي، المصدر:         
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مجال إختلفوا الوقوف على تعريف شامل للمقاوالتية ليس باألمر الهين حيث أن رواد الباحثين في هذا ال 

يرهنها بالقدرة على إكتشاف الفرص وإستغاللها؛ ومنها من في تعريفهم لها؛ إذ نجد من ضمن التعاريف من 
ا يحصرهيقرنها بالمقاول في حد ذاته وما يتمتع به من صفات تنعكس على ما يقوم به من أنشطة؛ ومنها من 

لق قيم. وغاية في توضيح الخلفية النظرية أكثر بالمؤسسة من حيث اإلنشاء والتسيير؛ وما يتوقع منها من خ
 المقاوالتية من خالل التيارات والمدارس الرئيسية.التعمق أكثر في ماهية  في العنصر الموالي إلىسنضطر 

 
IV. :المدارس المحددة لمفهوم المقاوالتية 

ه يمكن عند تشخيص مفهوم المقاوالتية بناءا على المصطلحات المفتاحية الخاصة بها يتضح أن  
تصنيفها ضمن ثالث أصناف رئيسية مشكلة ما يعرف في األدبيات النظرية بالمدارس والتيارات المساهمة في 

 تحديد ماهية المقاوالتية من حيث جوهرها. وتتمثل تلك المدارس في:
إذ يؤكد هذا األخير أن المقاوالتية تتمثل في إنشاء :  Gartnerمدرسة إنشاء مؤسسة جديدة بريادة .1

 سات جديدة، والفهم الفعلي لها يستلزم دراسة األنشطة التي تمكن الفرد من إنشاء مؤسسة جديدةمؤس
(Fayolle, Entrepreneuriat, 2004, p. 29).  .وهو بذلك يصنف المقاوالتية ضمن الظواهر التنظيمية

ى مشروع فعلي؛ وذلك من خالل التركيز على مسالة نشأة وظهور المؤسسة وكيفية تحولها من مجرد فكرة إل
 ,Verstraete & Fayolle) وما كان ذلك ليتم لوال المقاول الذي يتمتع بقدرة على تجسيد الطموح في واقع

2005, p. 37) . فدراسة المقاوالتية مبنية على ما يفعله المقاولون فعليا عوضا عن اإلهتمام بما هم عليه هذا
من خالله األنشطة التي تمكن المقاول من إنشاء  ودعاه إلى تقديم نموذج يحدد Gartnerما يصر عليه 

المؤسسة والمتمثلة في البحث عن الفرصة المناسبة، جمع الموارد، تصميم المنتوج، إنتاج المنتوج، تحمل 
وكل تلك األنشطة تمثل بعد إنشاء . (71-75، الصفحات 9275)الجودي، المسؤولية أمام الدولة والمجتمع 
 أربع أبعاد أسس على أساسها النموذج وهي الفرد، المحيط، سير العملية.المؤسسة وهو بعد من ضمن 

(Fayolle, Introduction à l’Entrepreneuriat, 2005, p. 14)   

تعرض التيار لموجة من اإلنتقادات ألنه إختزل المحاور والمواضيع المتعددة للمقاوالتية في إنشاء 
مؤسسات القائمة فعال ومن المعترضين لذلك الحصر مؤسسة الجديدة؛ ودعا الغموض يشوب حاالت ال

Bruyat وهي المدرسة الثالثة -الذي واصل أبحاثه حول المقاوالتية ليتزعم المدرسة التي طغت أفكارها
 .-سترد الحقا
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بدال من التركيز على : Venkatarman Shaneمدرسة إكتشاف الفرص وإستغاللها بريادة  .2
ان على جوهر العملية المقاوالتية والمتمثل في الفرص؛ وتتبع تلك السيرورة نتائج المقاوالتية ركز الباحث

ثالث مجموعات من األنشطة المتعلقة بالتعرف على الفرص ودراسة مصادرها، وسيرورة إكتشاف وتثمين 
 & Shane)الفرص وإستغاللها، إضافة إلى دراسة األفراد الدين يقومون بذلك أي المقاولين. 

Venktaraman, 2000, pp. 217-226).  علما أن فرص األعمال حسبDrucker تتمثل في 
الفرص المتواجدة في األسواق بسبب عدم الكفاءة الراجعة إلى مسالة تناظر المعلومة أو عدم إمتالك 
التكنولوجيا لتلبية الجاحات الغير مشبعة؛ والفرص الناتجة عن تغيرات القوى الخارجية العامة )اقتصادية، 

ة، الديموغرافية، سياسية، دولية...(؛ والفرص الناتجة عن المعارف الجديدة التي تولدها اإلبتكارات اجتماعي
فالفرص هي تسمح بإنتاج منتوجات جديدة وكذا مواد أولية، فضال عن  Cassonواإلكتشافات. أما حسب 

قادر على إكتشاف  الطرق الجديدة للتنظيم واإلستغالل وبيعها بأسعار أعلى من تكاليفها بفضل مقاول
 .Messeghem, 25-27 octobre2006, p) وتثمين الموارد وتنظيمها من خالل إنشاء لمؤسسته.

05) 
في ذلك على مبدأ ديناميكية التغيير  Bruyatإستند : Bruyatمدرسة الثنائية )مقاول، قيمة( بريادة  .3

قة التبادلية بين الثنائية المتالزمة ليؤكد على أن المقاوالتية تنشأ في إطار العال Morin المقترح من طرف
)مقاول، خلق القيمة(؛ وتتمثل القيمة في كافة النتائج المالية والتقنية والشخصية...التي تحقق الرضا 

وسماته وخصائصه  وٕامكانياته ألهدافه وتبعا المقاول للمقاول وأصحاب المصالح الفاعلين. حيث أن
أساسي لعملية الخلق، بالمقابل خلق القيم من خالل المؤسسة  القيمة بصفته شرط بخلق يقوم وكفاءاته

التي ينشئها المقاول يؤثر فيه وفي سلوكه وقناعاته وتوجهاته؛ مشكلة بذلك مكانة هامة في حياته فيتقيد 
 .(BRUYAT, 1993, p. 46) بها
 

V. :المصطلحات اللصيقة 
لى إرتباط بالعديد من المصطلحات ذات يجعلها ع عمق مفهوم المقاوالتية وتعقد عملياتها وسيرورتها 

العوامل البالغة التأثير سؤاءا كعوامل بيئية محيطة، أو كأسلوب للتفكير وذهنيات للمبادرة واإلبداع والتغيير؛ 
لتشكل أرضية تدعم وتحفز السيرورة المقاوالتية وتضمن إستدامتها كنشاط إنساني أزلي. ومن أبرز وأبلغ 

  المصطلحات اللصيقة نجد: 
)بن سفيان و سيرات، المقاول والمؤسسة  (The entrepreneurial spirit) الروح المقاوالتية .1

، الصفحات 9271، -مع اإلشارة لمقاولي والية بشار-الصغيرة والمتوسطة: رابطة أزلية محفوفة بالتحديات 
919-911): 
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تية بمفهومها الواسع ينظر للمقاوال -السيما في اإلتحاد األوروبي-حسب الباحثين المتخصصين  
كموقف عام يمكن أن يستفيذ منه كل فرد وفي كافة األنشطة المهنية. وينوهون على حصر الروح المقاوالتية في 

وذلك يدل . (SURLEMONT) إنشاء مشروع أو مؤسسة لكونها تتعلق بالمبادرة والعمل وتحمل المخاطر...
؛ وفي أبحاث معمقة مرتبطة بهاذين األخيرين تتطلب المؤسسة روح من أشمل المقاولة روحوبوضوح على أن 

لمؤسسة؛ ومن شأن ذلك المسار  تحويلها أجل من والمختلفة الالزمة الموارد وجمع الفرص تحديد المقاولة روح
   كله خلق القيم.

نظرا لشساعة مفهومها الذي ال يقتصر على خلق وإنشاء  المؤسسات نجدها تعرف بطرق عدة ومن  
 :(9279)بن سفيان، محاضرات حول مفاهيم ونظريات المقاوالتية،  هيم المؤطرة لها نذكرأبرز المفا
 BLOKSTUMPF  " إرادة لتجريب كل ما هو جديد أو القيام باألشياء بشكل مختلف؛ لوجود

  ."إمكانية التغيير
 ALPERTMARION  "األفكار، وطريقة التفكير والقدرة على المالحظة... وإكتشاف وإستغالل 

   ."مسألة ذهنية مرهونة بالكفاءات المتعلقة بالعمل المقاوالتي" فهي بذلك" الفرص
 SCHAAN  "توليد األفكار واإلبتكار رغبة في تحقيق النجاح". 
 SurlemontKearney  "الذهنية، وطريقة التفكير التي تقود الفرد أو األفراد لمالحظة فرص 

  ."ك لهدف خلق قيمةوتعبئة الموارد الضرورية الستغاللها، وذل
 Yifan Wang " ذهنية تتمتع بقدرات تقود الفرد ألخذ المبادرة والتحدي، بغرض أن يصبح طرفا

  ."فاعال في مستقبله الشخصي والمهني الخاص
 FAYOLLE "خصائص وميزات المقاول التي تختلف عن المسير والمخترع" (Fayolle, 

Introduction à l’Entrepreneuriat, 2005, p. 14). 
 

تصب جلها في كون الروح المقاوالتية ذهنية أو باألصح طريقة تفكير التعاريف السالفة الذكر وغيرها  
التي تمنح األفراد القدرة على إستشعار الفرص وإقتناصها وبذل الجهد وتحمل المخاطرة إلستغاللها في عمليات 

 خلق القيم بطرق وآليات يتجسد فيها اإلبداع والمبادرة.
رهن المقاوالتية بالثقافة يعود بها إلى أصل وفحوى  :(Entrepreneurial culture) قافة المقاوالتيةالث .2

على كونه "مجموعة القيم واألفكار والعادات والتقاليد واألعراف واألساطير  Sheenمصطلح الثقافة الذي عرفه 
ولذلك التعاريف المقدمة  ؛(9279)بن سفيان، محاضرات حول أخالقيات األعمال،  والطقوس والرموز"

"مجموعة متناسقة بخصوص مصطلح الثقافة المقاوالتية لم تذهب بعيدا عن هذا المفهوم حيث عرفت على أنها 
، الصفحات 9271)بن قدور و بالخير،  من االتجاهات والسلوكيات المشتركة بين األفراد في مجال المقاوالتية"

القيم، الموارد، المعارف، والخبرات...، ثم العمليات التي تشكل  األفكار،". وهي بذلك تتمثل في  (141-151
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مسار اإلنشاء؛ وتفاعل تلك العناصر المكونة للمدخالت والمفضية إلى مخرجات تتمثل في السلوكات، 
   ".اإلجراءات، اإلستراتيجية، المنتوجات، الخدمات،والصورة.

التي لخصا من خاللها مفهوم  SABOURINGASSE ن أشهر األبحاث في هذا الشأن دراسة لـــمف
)الجودي،  متغيرات تصنف ضمن ثالث مجموعات تتمثل في الثقافة المقاوالتية من خالل نموذج يقوم على

 :(71-75، الصفحات 9275
 المسبقات: تلك العوامل الشخصية والمحيطة التي تشجع على إستعداد الفرد للعمل المقاوالتي؛ .أ

لشخصية )المحفزات والدوافع والمواقف( التي تتفاعل لتولد سلوك اإلستعدادات: هي العوامل ا .ب
 مقاوالتي؛

تجسيد اإلمكانات والقدرات المقاوالتية في مشروع: الدوافع المحركة والعوامل اإليجابية التي تمكن  .ت
 الفرد المقاول من إنجاز مشروعه.

الصيغة الفكرية والسوك " يشير إجماال إلى :(Entrepreneurial orientation) التوجه المقاوالتي .3
حيث . "المؤثر في صناعة القرارات والممارسات التي تؤدي لألداء المتفوق لألفراد والجماعات وكذا للمؤسسات

وكذا العوامل السياقية  ؛أن للتوجه المقاوالتي دوافع متعددة العوامل النفسية االجتماعية والثقافية االقتصادية
. وفي هذا الشأن يؤكد كل من (FAYOLLE, 2003, p. 68) ية والعمليةالمتعلقة بحياة المقاول الشخص

H.BouchikKimberly  أن المقاول ليس بآلة الكتشاف الفرص و تعظيم األرباح، ولكن هناك عدة
   .(Julien & Marchesnay, 1987, p. 63) محفزات، قد تكون غير اقتصادية

االجتمـاع يصـرون لكثير من االقتصـاديين وعلمـاء الـنفس و اوعلى إختالف دوافع التوجه المقاوالتي إال أن 
؛ أسـاس إقدامـه علـى إنشـاء مؤسسـته الخاصـةت المقـاول هـي أسـاس نجـاح أعمالـه و على أن الـدوافع النابعـة مـن ذا

الرغبة في تحقيق الذات واالنتمـاء،  الرغبـة فـي االسـتقاللية، الرغبـة فـي المكانـة )الوجاهـة( والتي تتمثل إجماال في 
)بن سفيان، المقاول والمؤسسة الصـغيرة والمتوسـطة وجهـا النمـو االقتصـادي  سلطة، الرغبة في الربح وتعظيمه.وال
 (97-71، الصفحات 9221، -دراسة عينة من مقاولي منطقة وسط بشار-

 تكون  أن يجب المقاوالتية العملية حلمرا أن إلى المقاوالتية حقل في والعاملين الباحثين مختلف أشار كما
 الحدث في أي مرحلة عن أخرى  فصل الصعب من أنه حيث ومتتابع، تسلسلي وبشكل بدقة محددة

 مراحل ثالث على تنطوي  المقاوالتية للعملية خطوة SwayneTucker 51 الباحثان وضع فقد المقاوالتي،
 من وعرف ن،آخري باحثين ثمانية ألعمالGartner  عرض التنفيذ. وقد التخطيط، المشروع، تعريف تتمثل في

 تجميع الفرصة، وتقييم تعريف وهي المقاوالتية العملية في وتمارس شائعة سلوكيات أو تصرفات ستة خاللها
  Stevensonفي حين أكد والتشريعات. المجتمع لمتطلبات االستجابة المنظمة، بناء المنتج، إنتاج الموارد،
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 خطة تطوير الفرص، وتحديد تقييم تتمثل فييقوم على خمس مراحل أساسية  مقاوالتيال مشروععلى أن ال
 .المنبثق المشروع وٕادارة بكفاءة الالزمة الموارد على الحصول الالزمة، الموارد تقييم المشروع،

 
أي مصطلح من المصطلحات الواردة سلفا ما كان ليتجسد أو ليبرز : (Entrepreneur) المقاول .4

المقاول؛ ذلك الشخص والفرد المتميز الذي يأخد على عاتقه  لوال الدالوب المحرك له بل المنشئ له أال وهو
حيث تشير التراجم إلى أن لفظ المقاول أقدم بكثير من لفظ المقاوالتية، إذ  المخاطرة من أجل اإلبداع والتغيير.

الشخص الذي  أي Venturaفإغريقيا كان يدعى بــ  تمتد أصوله إلى أدبيات القدامى في العصر المتوسط 
يتحمل كل ما ينجم عن حالة عدم التأكد سواء حقق عائدا أو على وجه الصدفة و و يبادر بالمغامرة  يعالج

دراسة -)بن سفيان، المقاول والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وجها النمو االقتصادي  .(Fortuneخسارة الثروة )
 Takeبالوسيط ) . ووصفته أوائل األبحاث(74، صفحة 9221، -عينة من مقاولي منطقة وسط بشار

Between/Undertake)  ولعل من أقدمهمR.Cantillon في كتاب له بعنوان  7195حيث عرفه سنة
(Essai sur la nature du commerce en général )" وسيطا يتحمل مخاطر تدفق السلع على أنه

بحاث بشأنه فتعددت . لتتوالى األ(9279)بن سفيان، محاضرات حول مفاهيم ونظريات المقاوالتية،  "والبضائع
 المفاهيم الدالة عليه ومن أجل اإلحاطة بأكبر قدر منها وفقا لمختلف الحقبات الزمنية تم إعتماد الجدول أدناه.

 
 التعريف الباحث

H.Verin أو يخلق ويؤسس ويسير مؤسسته" ،شروعمون، يحقق وينجز ك"الشخص الذي ي. 

R. Cantillon 1511 " جل تحقيق عمل تجاري لحسابه الخاص لغاية تحقيق ن أمكل شخص يتحمل الخطر
 ".الربح

J.B. Say  1083 
الرجل " )ارةثباحث ومستقل عن آفاق جديدة وبكل إمستغل و  ؤوب،ذ ،شخص مصر"

 (.والبائع العقالني المساهم فعال في تحقيق التوازن االقتصادي الثالث بين الرأسمالية 
Thonen &  Turgot 

1021 
يجلب ويخصص رأس المال الالزم لكل نشاط إنتاجي،  ؛مل الخطرالشخص الذي يتح"

 ".وال يعتبر الربح سوى مكافئة له عن الخطر الذي يتحمله مادام ذلك غير مضمون 

A. Marshall " أو  ؛لع جديدة إلرضاء حاجة حقيقيةسالشخص الذي يكشف الفرص، يوفر ويعرض
 ".بدع المتحمل للخطرذلك الذي يحسن مسار اإلنتاج المتبع، بذلك يعد الم

J.Schumpeter 
1112– 1118 

يتميز  .لعامل الرئيسي للتطور والنمو االقتصاديلالمقاول أصل اإلبداع، المشكل "
بقدراته بحكم أنه رئيس له تأثير وسلطة في إصدار األوامر؛ وله الكفاءة والقدرة على 

  ".تدليل مقاومات كل مرؤوسيه وكذا محيطه
Penrose 

1152 
حد من العوامل الرئيسية المؤثرة على نمو المؤسسة، لذا يجب أن يتمتع بقدرات وا "

 ".على التنبؤ أفضل من غيره فيما يخص احتياجات الزبائن
Carland 
1104 

 (أي الربح والنمو)شخص المؤسس والمسير للمؤسسة وفق األهداف األساسية ال"
 ".ير االستراتيجيللتسي تبعاويتميز بأسلوب إبداعي، ويبني أهدافه تلك 
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Dricker1101 "هو مبدع يبحث دائما على التغيير." 

J .Caffard 
1118 

إن كان  ؛ال بد ومن دون شك استنتاج أنه من الخطأ الفصل بين المقاول والمسير"
 المقاول دوره يتمثل في خلق التكنولوجيا وال يمكنه تجاهل قيود السوق وهو دور المسير

." 
Casson1111 "تص في اتخاذ القرار وفق حدسه وتخميناته لتنسيق الموارد النادرةشخص مخ." 

Cannac & Jolibert 
 &Choffray 1114 

 ".السيما عند تغيير التنظيم بفضل الالتمركز الفعلي ،من يسير ويتابع نشاط المؤسسة"

Filion 
1115 

حدس شخص يتميز بقدرته على تحديد األهداف وبلوغها؛ ويتمتع بمستوى عال من "
الطويل إلستقطاب الفرص  ، والنفسوحساسية الوعي واإلدراك في كشف فرص األعمال

المتاحة؛ وبالتالي مواصلة أخذ القرارات والمخاطرة دون تطرف من أجل التجديد 
 . "ومواصلة لعب دوره المبادراتي

Peggy 
2000 

يل الموارد الشخص الوسيط بين المورد والزبون)أي المنتج(؛ ولديه القدرة على تحو "
 ".للرفع من اإلنتاجية، ولديه القدرة للمخاطرة

Julien & 
Marcheesny 

الشخص الذي يقدر على تخيل الجديد، المتحمس،كله ثقة بنفسه، قوي يحب حل "
المشاكل، محب للتسيير، المصارع للروتين والرافض للمصاعب والمجتاز للعقبات؛ 

 ".والمولد للمعلومة المهمة
سفيان و سيرات، المقاول والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة: رابطة أزلية محفوفة )بن المصدر:  

 (24، صفحة 9271أبريل27حالة مقاولي والية بشار، -بالتحديات
يظهر الجدول مدى الثراء المفاهيمي لمصطلح المقاول؛ رغم أنه ال يظهر إال القليل بخصوص التعريف  

 FILION «Everyone to come and define the entrepreneurبالمقاول؛ ويذكرنا ذلك بمقولة شهيرة لــ
from the premises of his discipline» (Chacun à venir et à définir l’entrepreneur à partir des 

prémisses de sa discipline.)  أحصى 7992إذ أنه وبالرجوع فقط إلى سنةGartner 92ما ال يقل عن 
؛ والتي تعود إلى تمتعه بالعديد من السمات )كالثقة بالنفس، واإللتزام والمسؤولية، قاولصفة مرتبطة بمفهوم الم

وسعة الخيال واإلصرار على تجسيد األفكار...( والكفاءات )كتحمل المخاطرة، واإلبداع، والتغيير وإقتناص 
همة في تحقيق التنمية الفرص، وحل المشاكل، وإمتالك المعلومة....( وهو بذلك قادر على خلق القيم والمسا

وعلى رأي . وفي الحقيقة إنعكس ذلك الثراء على الظاهرة التي يؤطرها ويمتهنها أي المقاوالتية. والتي هي 
 األخرى تنوعت مفاهيمها وإنبثقت عنها العديد من المصطلحات التي باتت لصيقة بها مشكلة بذلك جزئية منها.   
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VI. خاتمة: 
 

ة باإلحاطة بأهم التوجهات الفكرية المؤطرة والمفسرة لظاهرة المقاوالتية، هاته الدراسة النظري سمحت
هاته األخيرة التي تعد ظاهرية إنسانية مصاحبة للبشرية منذ األزل؛ لذلك نجدها تتأثر بالحقبات الزمنية وكل ما 

لمدارس الفكرية التي فضال على تأثرها بالباحثين وا تخللها من عوامل مؤثرة سواءا بصفة مباشرة أو غير مباشرة
( مفهوم للمقاوالتية إال 12تبنت تشخيصها. ورغم أن الدراسات الحديثة تؤكد على وجود ما ال يقل عن سبعون )

أنها في مجملها تشخص ضمن ثالث مقاربات ذات تسلسل زمني بداية بالمقاربة السلوكية، ثم المقاربة 
يا بالنظر إلى ظاهرة المقاوالتية على أنها سيرورة عملياتية؛ الوظيفية، أما المقاربة الثالثة فشكلت منعرجا فكر 

مدرسة إنشاء وهي المقاربة المعمول بها إلى يومنا هذا؛ مفضية إلى تمايز ثالث مدارس فكرية رائدة وهي 
، Venkatarman  Shane مدرسة إكتشاف الفرص وإستغاللها بريادة، و  Gartnerمؤسسة جديدة بريادة

. لتتنوع بذلك التعاريف المصاحبة لمصطلح المقاوالتية والتي Bruyat)مقاول، قيمة( بريادة الثنائية ومدرسة 
إنطلقت في جوهرها من المبدأ الذي كانت تقوم عليه تلك المدارس وتياراتها فعرفت على أنها العمليات التي 

راء مفاهيمي لم يقتصر تسمح للمقاول بإقتناص الفرص وإستغاللها لخلق القيم من خالل إنشاء المؤسسات. ث
على الظاهرة فقط بل إمتد إلى مصطلحات ظهرت بفضلها فزدهرت منها الروح المقاوالتية، والثقافة المقاوالتية، 
والتوجه المقاوالتي... والتي ما كان لها أن تبرز أو تمارس من دون العون المحرك لها والمقصود هاهنا 

 مصطلحا أقدم بكثير من مصطلح المقاوالتية بحد ذاته. المقاول؛ والذي يعد في حقيقته التاريخية 
بناءا على األفكار المثارة في المقال والتشخيص النظري لها يمكن أن نوجز نتائج هاته الدراسة النظرية 

 التالية: في النقاط 
التية التشخيص النظري لظاهرة المقاوالتية يؤكد التكامل الكائن بين المدارس الرائدة للتوجهات المقاو   .1

والتي تستدي إكتشاف الفرص والعمل على إستغاللها لخلق القيم في إطار إنشاء المؤسسات؛ لكن 
الروح المقاوالتية يستحيل أن تحصر في خلق المؤسسات وإنما هي ذهنية مبادراتية تتسم بها كل المهن 

 على إختالفها؛
قاوالتية خضعت لتسلسل زمني من حيث المقاربات الوظيفية والسلوكية والعملياتية المفسرة لظاهرة الم .2

الظهور؛ وتأثرت بإختالف وجهات النظر حول المقاول من حيث ما يكون عليه وما يفعله من أجل 
 المساهمة في خلق القيم على كافة األصعدة؛ 

المقاول هو الدالوب المحرك لظاهرة المقاوالتية التي تتعدد عمليات سيرورتها وتتداخل لدرجة يصعب  .3
ينها؛ كما أن الجدور التاريخية تؤرخ ألقدمية مصطلح المقاول عن المقاوالتية وبذلك يستحيل الفصل ب

التعريف بالمقاوالتية دون التعريج على المقاول وكل اإلستعدادات التي توجه نحو العملية المقاوالتية 
 وكذا المحفزات التي تمكنه من تجسيد األفكار في مشاريع خالقة للقيمة.  
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التعلم المقاوالتي عبر االنترنت وتعزيز الثقافة المقاوالتية لدى ألفراد 
 والمؤسسات

 

 
 ، ‡بوزيد عبد النور، † غزالي فاطمة، *. بودي عبد الصمد

 
 

 الملخص :
ترمي الورقة البحثية البراز مفهوم التعليم المقاوالتي عبر االنترنت كاستراتيجية فاعلة في ترسيخ ثقافة  

اوالتية باعتبارها تجسيدا إلبداع وابتكار مقاول يبحث عن االستقاللية والتميز والتي تمثل أحد أهم وروح المق
الظواهر التي تعبر عن تطور البلدان ونمو اقتصادياتها ،من خالل توضيح مختلف المفاهيم اللصيقة بشكالية 

التعليم عبر االنترنت  ى توضيح استراتيجيةالمقاوالتية والتعليم المقاوالتي في ظل الظروف الراهنة  ،باإلضافة ال
الجامعية  التعليمية العملية على دعم يساعد فهو الحديثة، التعليم أساليب أهم والذي أصبح من للمقاوالتية

 من العديد مواجهة في تساعد التي األساليب بأفضل التفاعلية بالتكنولوجيا للطالب والمقاولين والمستثمرين
 القدرة وعدم واألماكن، اإلمكانيات، ونقص التدريس، قاعات ازدحام مثل التقليدي، النظام ههتواج التي التحديات

المقاولين او المستثمرين خاصة  بين الفردية الفروق  مراعاة على القدرة وعدم اإلبداع، على يساعد جو توفير على
 .منهم المبتدئين

عبر  التعليم تجعل والتي الحالي العصر علينا ضهافر  التي والحاجات المتطلبات من مجموعة وهناك          
 .عنه للدفع والتحفيز على العمل والنشاط المقاوالتي  بديل ال حتمية ضرورة االنترنت

 الكلمات المفتاحية :التعليم ،األنترنت ،المقاوالتية ،التعليم المقاوالتي 
 مقدمة:

 ودقيقة شاملة مراجعة إلى تقود المعاصر العالم يواجهها والتي المعلومات، عصر يطرحها التي التحديات إن
 حد في المعرفة ألن محددة، لفترة المعرفة تحصيل هو التعليم هدف معها يعد لم التي ونظمه التعليم ألسس

 .للفرد والتفكيرية المعرفية البنية تشكيل في المعرفة هذه توظيف هو المهم بل هدفًا، تعد لم ذاتها
 قاصراً  دوره يعد ولم للمعلومات الوحيد المصدر هو ن في مجال االعمال واالستثمارالمكو  يعد ولم          

المدرس  دور وأصبح واإللكتروني، التقليدي بين ما المعلومات مصادر تعددت بل فحسب، المعلومات إلقاء على
                                         

 
 .samad.boudi@gmail.commail -eأستاذ محاضر أ، جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر(،  *
 ..maghazeli@gmail.com mail-eطالبة دكتوراه جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر(، †
 ..commercial@hotmail.fr-a.nour mail:-e(، تونس) المنار ،طالب دكتوراه ، جامعة ‡
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 المفهوم أيضاً  يرتغ التغيرات، هذه ومع. التعلم لبرامج واإلعداد والتصميم والتوجيه اإلرشاد هو او المكون 
 من المتعلم ليتمكن والوجدانية المعرفية المتعلم سواءا مقاول او مستثمر احتياجات يلبي وأصبح للمنهج التقليدي
 ما وظهر التعلم أساليب تغيرت أيضاً  جهد، أقل وفي وقت أسرع في يحتاجها التي المعلومات إلى الوصول

 في تحكماً  أكثر ويجعله لظروفه، وفقاً  األوضاع وتوفيق عديلت على المقاول قدرة وهو المرن، بالتعلم يسمى
 التعلم في وسرعته وإمكانياته قدراته حسب التعلم في له المناسبة األوقات تحديد يستطيع بحيث التعليمية العملية

 يمالتعل أنظمة وهي جديدة تعليمية أنظمة ظهور خالل من ذلك كل تحقق وقد تناسبه التي للموضوعات واختياره
 والوسائط المفتوح، والتعليم الشبكات عبر بعد عن التعلم أو الحاسوب باستخدام التعليم نظم ومنها اإللكتروني

 والكتب التفاعلي والفيديو االفتراضي، والواقع بالمحاكاة كالتعليم مفاهيم من النظم بهذه ارتبط وما المتعددة،
 ومستحدثات. اهيممف من وغيرها اإللكترونية، والمدرسة اإللكترونية،

ولعل من بين المواضيع والمجاالت التي اصبحت اكثر طلبا وأهمية لتدريسه عبر وسائط الميلتيمديا ونشر 
ثقافتها في أوساط كيانات المجتمع بأكثر فاعلية وبأقل التكاليف أال وهو منهج المقاوالتية والذي يعد من الظواهر 

إلى االفراد المبتكرين والمبدعين في مختلف مجاالت األعمال ،حيث القديمة والمتجددة التي تساهم في اإلشارة 
نجد العديد من المسيرين  والباحثين األكاديميين يتغنون بضرورة تنمية الروح المقاوالتية لدى الجيل الصاعد 

ات المقاول وطلبة الجامعات وتعزيز خاصية اإلبداع االبتكار ،االلتزام ،التطوير والتنافس باعتبارها من أهم مميز 
من خالل إناء مؤسسات خاصة بهم . كما لإلشارة فإن األزمات التي توالت على العالم  أكدت نظرية أن البلدان 
التي تمارس وتشجع األعمال المقاوالتية هي الوحيدة القادرة على النجاة والصمود في وجه موجات التقلب 

 االقتصادي في السابق والحاضر والمستقبل .
 اإلشكالية التالية :وهنا نطرح 

  كيف تساهم استراتيجية التعليم المقاوالتي عبر االنترنت في تعزيز ثقافة الفكر المقاوالتي لدى االفراد
 والمؤسسات وما تحدياته في بيئة األعمال العربية؟

  حيث وضعنا بعض الحلول األولية والتي تجسدت في الشكل التالي :الفرضيات : 
افع فريدة ومتميزة في الدفع بنشر الوعي والثقافة المقاوالتية في أوساط المجتمع من لتكنولوجيا االنترنت من -

 مستثمرين ورواد أعمال. 
التعليم المقاوالتي عبر األنترنت نظرا لخصائصه الفريدة فهو يشجع اكثر على إنشاء األعمال والمشاريع  -

 المقاوالتية بشكل متجدد ومستمر.
تطبيق ونجاح استراتيجية التعليم المقاوالتي عبر االنترنت في غالب الدول  ماهي أهم العراقيل التي تواجه -

 العربية؟
  : تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النقاط التالية:أهداف الدراسة 

 توضيح مفهوم التعليم عبر االنترنت وخصائص ومزايا هذه االستراتيجية.  -
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 اتيجية األعمال المقاوالتية في الوقت الراهن. معرفة دور توظيف االنترنت في تفعيل استر  -
معرفة تحديات التعليم عبر االنترنت للعمل المقاوالتي و ماهي الحلول الكفيلة بتفعيله خاصة في الدول  -

 العربية ومنها الجزائر.
 : هيكل الدراسة 

مفاهيم الخاصة قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة عناصر أساسية حيث كان العنصر االول مخصص لل 
بمنهج المقاوالتية، أما العنصر الثاني تم التطرق فيه إلى مفهوم التعليم عبر االنترنت من حيث المفهوم 
والخصائص والمتطلبات واألنواع المختلفة له ،وفي العنصر الثالث تم توضيح مفهوم التعليم المقاوالتي عبر 

 ية.االنترنت ومتطلبات تحقيقه  في بيئة االعمال العرب
 

I.  المقاوالتيةماهية 

I.1 : إن المقاولـة مفهوم شائع االستعمال ومتداول بشكل واسع، حيث باتت تعرف حاليا . مفهوم المقاوالتية
بشكل عام،  والمجتمعالمتزايدة، أصبحت كل من الحكومات والباحثين الجامعيين  كمجال للبحث، ونظرا ألهميتها

م على البقاء والنمو، اذ تجمع المقاولة بين مشروع وإنشاء ēوبقدر ،اتهميهتمون أكثر بتطور المقاولين ومؤسس
مختلف الدول صعب وهنا مقارنة مستوى المقاولة في  وحامل فكرة المشروع وذلك في محيط معين، مما يجعل

متعدد مستوى كل النماذج الدولية، فالمقاولة  لعدة أسباب أولها انه ليس هناك محدد ودقيق للمقاولة مقبول على
اإلبداع، تخصيص المصادر  األبعاد، فتعريفها يعتمد بشكل كبير على بؤرة البحث. يميز بين تجهيز الرأسمال،

المقاولة في سنة  بين االستعماالت واتخاذ القرارات البديلة، و يعد بيتر دراكر من األوائل الذين أشاروا إلى مفهوم
 ديثة من اقتصاديات التسيير إلى اقتصاديات مقاوالتية.من خالل إشارته إلى تحول االقتصاديات الح 5891

إلى خلق وتطوير مؤسسة  تهدفمجموعة من األنشطة والمساعي التي  أنهاوعليه يمكن تعريف المقاوالتيية على 
حركية إنشاء واستغالل فرص أعمال  أنها، كما يمكن تعريفها أيضا على  أكثر عمومية خلق نشاط معين وبشكل

وبالتالي يمكن القول . عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل خلق القيمة ومن طرف فرد أ
 .أن المقاوالتية هي مجمل المعلومات أو المعطيات المؤدية إلى إبراز القدرات في حسن تسيير مؤسسة ما

I.2.  المقاوالتيةومبادئ منهج 

لتكوين المقاولين الصغار والمتوسطين في  تهدف، وهي منهجية c.e.f.eمن أشهر المناهج لخلق المقوالت 
طريق النمو ولقد تم اختبارها بنجاح في أكثر من أربعين دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية  الدول السائرة في

ولعل الهدف األساسي لهذه  %15المقاولين الذي نجحوا في خلق مشاريعهم بنسبة  وأمريكا الالتينية، ذلك أن
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ليقوم بدراسة عقالنية للمشروع الذي ينوي إنجازه بشكل يمكنه من إقناع  هو مساعدة المقاول المبتدئالمقاربة 
الدراسة التي ال يلجأ فيها إلى أي مستشار تفرض على  قتراض، وهذهمؤسسة مالية ما بتمويله عن طريق اإل

طار المحدقة بمشروعه وهذا ما يلزمه األخ المشارك نفسه أي المقاول المستقبلي أن يقيم بنفسه آفاق النجاح وكذا
منها أما المنهجية  حتياطات التي تمكنه أن يحظى بثقة شركائه خاصة الجهة المعولةبأخذ جميع التدابير واإل

 المتبعة في هذا التدريب المقاوالتي فتتركز حول المبادئ التالية:

يث يقوم المقاول بتجميع كل المعلومات التعلم عن طريق التجربة وذلك عن طريق تمارين تعتمد المحاكاة ح -
ولعل من المزايا  حول المشروع المزمع إنجازه والدفاع عنه بالحجج الدامغة أمام الشريك الممول؛ الضرورية

 الفريدة للمقاوالتية والعمل المقاوالتي ما يلي:

 سئولية المستقلة عن اختياره الم تحميل الفرد علىقدراتها الكبيرة في  في المقام األول المقاولتية أهمية تأتي
لفريق العمل التابع له، ونوع العمل الراغب بتأسيسه، كما يكون مسئول بشكل كامل عن تحديد عدد 

 .ساعات العمل، واألجور وعطالت العمل
  على المستوى الشخصي في تمكين صاحبها من تحقيق أرباح مالية ضخمة تجعله  المقاولتيةتكمن أهمية

 .ي مريح وحياة معيشية كريمة، وتوفر عليه العمل عند غيرهيعيش في مستوى ماد
  تتيح لصاحبها إمكانية المشاركة في كافة التفاصيل الخاصة بالعمل بداية من تحديد نوع العمل واختيار

 .الكفاءات إلى متابعة أعمال البيع والعمليات التنفيذية والعمالء
  لى خلق روح االبتكار بداخله حتى يتخلص من التفكير أيًضا في كونها تساعد صاحبها ع المقاولتيةأهمية

 .التقليدي النمطي، مما يؤهل المؤسسة إلى الخروج عن االقتصاد المحلي واالنطالق إلى العالمية
  في ذاتها وطريقة إقناعه لآلخرين بشكل كبير، كما تزيد من خبراته  المقاولتزيد بشكل كبير من ثقة

 .الذي يجعله على دراية تامة بكيفية إقناع اآلخرين بآرائهواحتكاكه بمن حوله، وهو األمر 
 تتمثل أيًضا في زيادة مرونة صاحبها على التحرك بشكل سريع واالستجابة الحتياجات  العمل المقاوالتي

 .السوق المتغيرة والتعامل مع كافة التحديات دون توقف
   إدارية جديد داخل المؤسسات بهدف أيًضا بخلق مشروعات جديدة أو إنشاء وحدات  القاوالتيةتهتم

 .التطوير ومواكبة سوق العمل وكل جديد يظهر به

II. المقاوالتي كإستراتيجية فاعلة  التعليم 
II.1 مفهوم وإشكالية التعليم المقاوالتي 
 نحو" بعنوان 6001 عام في الدولية العمل ومنظمة لليونسكو مشتركة وثيقة في للمقاوالتية التعليم تعريف تم
 ."ريادية قافةث
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 عن بالنفس والثقة الذاتي التقدير تعزيز إلى دفē تربوية كمقاربة عام بشكل المقاوالتي للتعليم ينظر: "يلي كما
 والتي العالقة ذات والمهارات القيم بناء نفسه الوقت وفي الفردية، واإلبداعات المواهب تعزيز وتغذية طريق

 على لذلك الالزمة األساليب وتبني فرص، من يليها وما دراسةال في توسيع مداركهم في الدارسين ستساعد
 ".المهنة لمسار بالتخطيط وتلك المتعلقة والسلوكية الشخصية النشاطات استخدام

 تشمل أن ويمكن بالتنوع، تتميز وتتخلله يتخللها التي والحاالت المقاوالتي التعليم أن لذلك نتيجة القول ويمكن
 التعليمية والمراحل المباحث جميع ذلك في بما التعليم، في التطبيقية والممارسات والعمليات جميع المدخالت

 بالحاكمية المتعلقة المدخالت) النظمي المستوى  ذلك ويشمل. متفاوتة ومقاربات النظامية بدرجات وغير النظامية
 والمناهج والتمويل والتشريعات

 (.والخاص العام القطاعين يف المعنية المختلفة الجهات وادوار المعلمين وإعداد
 والفحوص التعّلمية، التعليمية باألساليب المتعلقة المدخالت يشمل ذلك فإن التعليمية، المؤسسة مستوى  على أما

 .العاملين قدرات وتنمية المدرسية، واإلدارة والالمدرسية، الالصفية والنشاطات ومنح الشهادات،
 وتدريب إعالم على يقوم الذي النظامي التعليم أساليب من مجموعة انه على المقاوالتي التعليم تعريف أيضا وتم

 الوعي تعزيز إلى يهدف مشروع خالل من االجتماعية االقتصادية التنمية في بالمشاركة يرغب أي فرد وتعليم
 .الصغيرة العمال مشاريع تطوير أو مشاريع العمال وتأسيس الريادي،

 ورحب ،6000 جوان 51 في العامة الشؤون  مجلس أقره الذي) الصغيرة عللمشاري األوروبي الميثاق تبنى كما
 المجلس أوالها التي األهمية( 6000 جوان 60/58 في فيرا دا ماريا سانتا في المنعقد المجلس األوروبي به

 :قال حين للتعليم األوروبي
 العامة المعارف تعليم أيضا نبغيوي مبكرة، سن منذ الجديدة والمهارات المبادرة روح بتنمية أوروبا تقوم سوف"

 حول ة المتمحور الدراسية الوحدات أهمية على التشديد يجب كما. المدرسية المراحل في األعمال والريادة حول
 ونعزز نشجع وسوف والجامعة، الكلية وفي الثانوية المرحلة في التعليم في مخططات أساسي كعنصر األعمال
 ".الصغيرة المشاريع لمديري  مناسبة تدريب مناهج على تطوير ونعمل شبابال يبذلها التي الريادية الجهود

 احترام تعزيز إلى يسعى أنه على نطاقا أوسع آخر منظور من للمقاوالتية التعليم إلى ينظر أخرى، جهة من
 على الطلبة عدتسا التي المناسبة والقيم المهارات وبناء وإبداعه، الفرد مواهب على باالعتماد والثقة بالنفس الذات
 نشاطات اعتماد على المنهجيات هذه وتقوم. فرص من بعده وما الدراسي إلى التعليم مēنظر أفق توسيع

 .وظيفي ونشاطات تخطيط وتحفيزية وسلوكية شخصية
II.2 المقاوالتي التعليم إشكالية 

 تولد المقاوالتية هل وهو مهم، سؤال على اإلجابة من البد المقاولين تكوين في التعليم دور عن الحديث قبل
 كخصائص

 المقاوالتية؟ القدرات الكتساب األفراد وتأهيل تعليم يمكن أم الشخص مع فطرية وسمات
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 ال وأنه المجتمع، في المقاولين لظهور المحدد العامل هو والتدريب والتعليم التأهيل أن كتابات عدة أوضحت وقد
 هذا من وبالرغم المجاالت، من كغيره والتأهيل للتعليم يخضع نظام إال هي ما فالمقاوالتية بالفطرة، يوجد مقاولين

 إلى اإلفراد تحويل أن يرون  االختصاصيين أن إال المقاولين، تكوين في التعليم دور الباحثين حول من اإلقرار
 من اداألفر  هؤالء تمكن التي المميزات من األدنى الحد توفر من فال بد كان، بما السهولة من ليس مقاولين
 تعتبر فالمقاوالتية التعليمية، العملية في جوانب المقاوالتية كل حصر الصعب من انه كما كمقاولين، النجاح
 .األبعاد متعدد مجال

 إلى التوصل خالله من يمكن والتي العلوم، مختلف بين المقاوالتية مفهوم تحليل في الكبير للتداخل نظرا و
 أن بد ال المجال هذا في التدريس لكن تدريسه، يمكن واحد إطار في هاحصر  يمكن ال أن المقاوالتية حقيقة
 المفاهيم هذه إدماج وكذلك( العالي التعليم الثانوي، االبتدائي،) التعليمية جميع البرامج ليشمل إطاره يتوسع

 حتى التخصصات، مختلف في المقاوالتية
 .مقاولين على األفراد تحويل في كفاء أكثر النظام هذا يكون 

 هذا وفي والخبرة، العلم من بقدر مسلح جهد نتاج هي بل الصدفة، بمحض تنشأ ال الناجحة المشروعات إن
 وتدعم تشجع بيئة توفير إلى باإلضافة المقاوالتية مجال في والتأهيل والتدريب التعليم لبرامج للحاجة الملحة بيان

 المتقدمة الدول في اإلداري  التعليم منظومة في ئيسياً ر  عنصراً  األعمال ريادة مجال لذلك أصبح ونتيجة المقاولة،
 .التسعينات بداية منذ

 الجامعات مختلف في الظهور في المقاوالتية مجال في والتدريبية التعليمية والبرامج الدراسية المقررات وبدأت
 660 على يربو ما تدرس المتحدة الواليات في وجامعة كلية 5100 على يزيد ما هناك فمثال أصبح العالمية،

 :التالي الجدول في المقاوالتية تدريس أو تعليم أهداف تطور عرض يمكن و .ريادة األعمال في دراسي مقرر
 
 

 المقاوالتية تدريس أو تعليم أهداف (: تطور1الجدول )
 أهداف تدريس المقاوالتية الكتاب

Block&Stumpf(1992) لدى للمقاوالتية المفاضلة العناصر 
 الطلبة

 المقاوالتية؛ قيادة وهيكلة شفك -
 المبادرة أمام الحواجز وتخفيض تحديد -

 ؛(المخاطرة رفض) المقاوالتية
 اإلدراكات وتطور الغير معرفة تنمية -

 المقاوالتية مجال في بالتغير الخاصة والموافق
Hills(1998) المقاوالتية تدريس مسار في أساسية عناصر 

 التسيير؛ علوم مختلف بين الروابط معرفة -
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 .المقاوالتية خصائص معرفة -
(Fayolle(1999 مختلفة وضعيات ترتبط األهداف من عائالت ثالث 

 Fayolle(1999) الطلبة تهم أن يمكن
 المقاوالتي؛ حسهم وتنمية الطلبة تحسين -
 والمؤهالت التقنيات األدوات، اكتساب تشجيع -

 بالمقاوالتية؛ الخاصة
 .بالطلبة خاص ينوتكو  ارتكاز نقطة اقتراح -

 حول الدولي الملتقى مقدمة مداخلة بالكفاءات، والمقاربة المقاوالتية لتدريس البيداغوجية المقاربات مريزق، عدمان:المصدر
 أيام الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وفرص األعمال، التكوين: المقاوالتية

 01-01ص ص ،6050 أفريل 09و00-01
 
IIIعبر األنترنت . مدخل للتعليم المقاوالتي 
III.1  مفهوم التعليم المقاوالتي عبر األنترنت 

 الحديثة التكنولوجيا استخدام فيها يتم   التي المتكاملة العملية على عبر االنترنت التعليم المقاوالتي مفهوم يطلق
المعلومات المتعلقة بمسار االعمال واالستثمار لفائدة فئة  على لحصولوا التعليمية المناهج إلى الوصول في

 على رئيس بشكل المقاوالتي عبر األنترنت التعليم ويرتكز المستقمرين ورواد االعمال سواءا كانوا قدامى أو جدد،
التعليمي  بالجانب متخصصة إلكترونية وأدوات الويب بمختلف أشكالها مواقع من تحتويه وما اإلنترنت شبكة

 التدريبية البرامج أو التدريبية الدورات كافة أيًضا المقاوالتي عبر االنترنت التعليم مفهوم في ويدخل والتكويني،
 العنكبوتية من قبل شركات ومكونين محترفين في مجال المقاوالتية واإلستثمار، الشبكة على طرحها يتم   التي

 بعد، عن التدريبية البرنامج أو بالدورة العالقة ذات برامج التثقيفيةالدروس وال كافة على منها المستفيد ليحصل
التطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية  مع فشيًئا شيًئا عبر االنترنت التعليم المقاوالتي ازداد معدل انتشار وقد

نت وزيادة تدفقات االنترنت ودخولها في عالم االعمال في بحر التسعينات التي والحاسوب  ماليين مكَّ
 مختلف في البعض بعضهم مع التواصل من المستخدمين من مستثمرين وأصحاب المصلحة محليا وعالميا

 .التعليمية والتدريبية في مجال المقاوالتية الشؤون  ذلك في بما الشؤون 
اع عبر األنترنت بما فيها قط التعليم لقطاع العالمي السوق  فى اإليرادات حجم أن اإلحصائيات تشير

 النمو معدل يزداد أن أيضاً  المتوقع ومن. 6060 عام نهاية مع امريكي دوالر مليار 15 الى سيصل األعمال
 مجال من اإليرادات حجم بلغ وقد.  6060 عام حتى سنوياً  %55.15 بنسبة االكترونى التعليم سوق  فى

 العالمي. الصعيد لىع أمريكي دوالر مليون  11.101 يقارب ما 6051 عام فى اإللكترونى التسويق
األفراد  حياة في األساسية الركائز من عبر االنترنت التعليم المقاوالتي مفهوم أصبح االتصال وسائل تطّور ومع

 وتقبل التكنولوجي بالتطور تتميز التي المتقدمة الدول من العديد في كبيًرا عليه االعتماد وأصبح والمجتمعات،
 الدورات بعض إعطاء في المتخصصة العالمية اإللكترونية المواقع من العديد حهتتي ما بسبب المرن  التعليم ثقافة
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 والحصول التعليمية المناهج أو الدورات بهذه الخاصة االمتحانات تقديم ذلك في بما التفاعلي، التعليم خالل من
 ثورة إحداث إلى نياإللكترو  التعليم مفهوم ظهور أّدى وقد نوعيَّة، أهمية وذات ومعتمدة رسمية شهادات على

 من العديد وصول وأتاحت الحواجز، من العديد تخطَّت التي المعرفي التبادل عملية خالل من حقيقية تعليمية
 ذوي  من الجنسيات والمكونين في ميدان المقاوالتية متعددي المعلمين بعض إلى المقاولين او المستثمرين

 .مختلفة مجاالت في والخبرة المعرفة
III.2 عبر األنترنت في تحفيز بيئة األعمال واإلستثمار التعليم المقاوالتي أهمية 

 أنواع من النوع هذه وعيوب مزايا أبرز إلى اإلشارة من ُبدَّ  ال عبر االنترنت التعليم مفهوم على التعّرف بعد
 محدد مكان أو محدد وقت وجود دون  المعلومات طرح في المرونة من المزيد توفير مزاياه أبرز فمن التعليم،
المتعلم سؤاءا  اعتماد وزيادة العمل، جانب إلى الجزئي التعليم على والقدرة التعليمية، والمناهج الدروس إلعطاء

 أمام الفرصة إتاحة عن فضاًل  التعليمية، العملية محور بصفته أكبر بشكل نفسه على المقاول او المستثمر
 عيوب أبرز أمَّا التعليمية، العملية في دخولها إلى المادي يمالتعل حواجز تحول التي المجتمع شرائح من العديد
 العديد اقتصار إلى باإلضافة التعليمية، المواقع أو البرامج أمان درجة تفاوت في فتتمثل عبر االنترنت التعليم

عبارة لمصطلح المقاولتية  فهي  كتعريف شاملومنه  .الموضوعية األسئلة على التعليمية البرامج اختبارات من
عن تنظيم يمزج بين عدة عناصر مادية ومالية وبشرية ذات كفاءة معينة تسعى مع بعض إلنتاج سلع أو تقديم 
خدمات بأقل تكلفة وخلق قيمة مضافة عن طريق االبتكار واإلبداع واالستقاللية وكل هذا  في ظل بيئة تتسم 

بذلك التأقلم واالستمرارية والتميز لتنافس عن طريق بعدم التأكد و تجوبها العديد من المخاطر والتقلبات ،محاولة 
 اقتناص الفرص و تجنب  التهديدات أو الخروج منها بأقل الخسائر. 

III.3  : خصائص التعلم المقاوالتي عبر االنترنت 

 يمالتعل عملية في أساسياً  أمراً  منه جعلت التي المميزات من بالعديد عبر االنترنت التعليم المقاوالتي يتميز
 المميزات: هذه ومن والتكوين الحديثة

 إلى باإلضافة صوتّية ومؤثرات المكتوبة النصوص من رقمّياً  محتوى  المقاوالتي عبر االنترنت التعليم يقدم -
إلكترونّيًا لصالح  التعلم من الهدف الوسائط هذه كل تحقق بحيث الفيديو ومقاطع الصور على الكبير االعتماد

 .ت الناشئةالمقاولين والمؤسسا

 الشخص قدرة حسب وذلك وزمان مكان أي في إليه الوصول يمكن التقليدي: بالتعليم مقارنة التكلفة قليل -
 .المتعلم سواءا مقاول او فردا طبيعيا.

 .المتلقي عقل في المعلومة تثبت حتى وتكراراً  مراراً  والمعلومات الدروس إعادة إمكانية -
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 على االعتماد وعدم الذاتي التعلم فكرة لديه فيقوي  بنفسه، المعرفة اكتساب لىع المقاول او المستثمر يساعد -
 .ذلك في غيره

III.4 عبر االنترنت التعليم المقاوالتي أنواع 

 هذه ومن الحديثة التعليم عملية في أساسياً  أمراً  منه جعلت التي أنواع من بالعديد اإللكترونيّ  التعليم يتميز
 األنواع.

 المقاولين او المستثمرين وجود يحتاج الذي المباشر، التعليم وهو: المتزامن عبر األنترنت قاوالتيالتعليم الم -
 بين ومحادثات مناقشات إجراء يتم حيثُ  ذاته، الوقت في بالشبكة المتصلة الحاسوب شاشات أمام والمكونين

 على المقاول او المستثمر بقدرة منالمتزا اإللكترونيّ  التعليم ويتميز أنفسهم، الطالب وبين والمعلم الطالب
 حاجة وال قليلة التعليم تكلفة أن كما المعلم، مع المباشر التواصل بسبب وذلك فورية راجعة تغذية على الحصول

 .الدراسة مكان إلى للذهاب للمتعلم

 وجود يتطلب ال الذي المباشر غير التعليم وهو: المتزامن غير المقاوالتي عبر األنترنت التعليم المقاوالتي -
 في الدروس على الحصول من الطالب فيتمكن الحاسوب، شبكات على ذاته الوقت في والطالب المعلمين

 .إليها احتاج ما متى الدروس إعادة من الطالب يتمكن كما يناسبه، الذي الوقت

 قدرة حسب وذلك ابقين،الس النوعين كال يستخدم الذي التعليم وهو: المختلط التعليم المقاوالتي عبر األنترنت -
 أهمية العمل المقاوالتي من الناحية الشخصية .- .المكون 

III.5 تحديات وعراقيل التعليم المقاوالتي عبر األنترنت في الدول العربية 
 بعض البحث تناول وقد. الجامعي التعليم في اإللكتروني التعليم استخدام متطلبات معرفة إلى البحث هذا هدف

 والدراسات التربوي  األدب االطالع وتحليل خالل ومن اإللكتروني، التعليم في للبدء الالزمة سيةاألسا العناصر
السابقة يمكن استنتاج بعض العراقيل التي تحد من زيادة استخدام التعليم المقاوالتي عبر االنترنت في الوطن 

 العربي منها:
 .الجامعي تعليمال في عبر االنترنت التعليم استخدامات في المعرفة ضعف -
 ضعف البنى التحتية الرقمية وتدفق االنترنت والوسائط االلكترونية في الكثير من دول الوطن العربي. -
 .تدريسهم في اإللكتروني التعليم استخدام في المدرسين مهارات بتطوير اإلدارة اهتمام عدم -
 .يمالتعل تكنولوجيا بمصادر مليئة تفاعلية تدريسية بيئة توفر عدم -
 .عبر األنترنت التعليم في المتخصصة األكاديمية الكوادر نقص -
 .التدريس في التكنولوجيا استخدام في يساعد ال التعليمي المحتوى  -
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 .المدرسين لدى اإللكتروني البحث مهارات ضعف -
 .التعليم في التكنولوجيا توظيف مجال في التدريب تقبل صعوبة -
 .المقاوالتي عبر االنترنت التعليم على المدرسين دريبت لبرامج المادي الدعم ضعف -
 .المقاوالتي عبر االنترنت التعليم مجال في للتدريب الالزمة واألجهزة المواد توفر عدم -
 .اإللكترونية والمعدات لألجهزة وتقني فني إشراف وجود عدم -
 .لجامعات للدول العربيةالكثير من ا داخل في عبر االنترنت بالتعليم خاصة مباني تتوافر ال -
 .المقاوالتي عبر االنترنت التعليم ظل في المدرس او المكون  على اإلضافي العبء -
III.6 توصيات واقتراحات لدعم ثقافة التعليم المقاوالتي عبر األنترنت في الدول العربية 
 المفهوم تغيير لتفعيل تالتوصيا من عدد يمكن اقتراح السابقة ، اليه من نقاط البحث توصل ما على بناء  

 المعرفية وذلك من خالل التركيز على مايلي: والثورة العلمي التطور لمواكبة للتعليم المقاوالتي التقليدي
 .للمقاول او المستثمر المكون  من كل فاعلية زيادة  -
 .المؤهلة العلمية الكوادر بعض في النقص تعويض  -
 .المتعلمين بين الطلبة الفردية الفروق  ةبمراعا التربوية العملية نطاق توسيع  -
 .اإلدارية والقيادات للمعلمين المهنية التنمية عملية دعم  -
 .االنترنت شبكة على المتاحة المعارف دوائر من اإلفادة  -
العالم والتحفيز على استخدامها من قبل المؤسسات  مستوى  على اإللكتروني البريد خدمات استخدام  -

 .والمقاولين
 النـاجحين، الشـركات ومـديري  المهـني، والتعلـيم التـدريب ومعاهـد العـالي التعلـيم مؤسسـات إشـراك علـى العمـل -

 السـعي و وتنفيـذها المقـاوالتي التعلـيم إسـتراتجية وضـع في المحليـة واإلدارات المالية، والمؤسسات وممثلـي البنوك
 أكبر؛ بشكل هـذا الدور تشـجيع نحـو

 مخرجات بين ما الفجوة تجسير من خالل والتربوي، التعليمي النظام في العديدة اإلصالحات إجراء أهمية -
 ووضوح األعمال وبيئة السوق  بحاجات التعليمي النظام مخرجات وربط العمل، سوق  الجامعات واحتياجات

 الجامعة المنتجة؛ صورة
 المقاوالتية على لتشجيعهم األعمار مختلف من بالشبا تستهدف واسعة إعالمية بحمالت القيام ضرورة -

 في يسـاهم الـذي الشـيء عمـل، فـرص وخلـق المقـاوالتي للعمـل والتوجـه االسـتعداد خلـق أجـل الحـر مـن والعمـل
 .االقتصـاد الوطني تنشـيط

 .وإمكانياتهم حاجاتهم وفق المدرسين والمكونين تدريس المقاوالتي عبر األنترنت التعليم أهداف من يكون  أن -
للمعلمين والمكونين في مجال المقاوالتية  ومحددة واضحة عبر االنترنت للتعليم المقاوالتي أهداف وضع -

 .واالستثمار واالعمال
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 .التدريس في وتوظيفه عبر االنترنت التعليم مجال في والمختصين الخبراء برأي األخذ -
 .إلكترونياً  لمكونين في مجال المقاوالتية والعمل المقاوالتيللمعلمين وا المستمر والتدريب اإلعداد -
 

 الخاتمة:
 وروح والمهارات الثقافة غرس في كبير دور له عبر االنترنت التعليم المقاوالتي أن نجد خالل ما سبق  من

 نحو فراداأل توجه تنمية على بالعمل وذلك التنمية، بعجلة الدفع و المجتمع داخل الفئات مختلف اإلبداع بين
 وكذلك ممكنة كفاءة بأقصى وتطويرها قدراتهم في االستثمار خالل من فكرهم المقاوالتي، وتطوير المقاولة،
 النشاط وضعية إلى وبالنظر ذلك كل ومن رشيدا، وقرار إستراتجية وإكسابهم نظرة المقاوالتية بالمهارات إمدادهم

 للشباب المقاوالتي الفكر النظر في بإعادة االهتمام ضرورة نجد في الدول العربية بشكل عام، المقاوالتي
 في تخصص متكاملة تعليمية برامج نشر خالل من الحر، والعمل المقاولة على تشجعيهم وضرورة الجزائري 

 المدارس،) التعليم مستويات جميع على المقاوالتية عبر الوسائط االلكترونية والمحاضرات المرئية باكثر تفاعلية
 المقاوالتي العمل لممارسة وتنميتها وقدراتهم صقل مهاراتهم وفي الشباب جيل لدى( ألخ...لجامعاتا المعاهد،

 الراهنة، التحديات ظل االستثمار واألعمال في وتحفيز التبعية دائرة من للخروج وذلك اإلقتصادي، المحيط داخل
مستغلة. وثروات غير خيرات من فيها لما الدول العربية الضعيفة من حيث الدخل والناتج االجمالي في خاصة

  
 
 

 المراجع:اإلحاالت و
 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات توافر مدى(. م4102. )بكر أبو القاسم أبو عمر أحمد، -

 .األزهري الزعيم جامعة يا،العل الدراسات كلية( التعليم تكنولوجيا) التربية في الفلسفة دكتوراه. السودانية بالجامعات

 بكلية االجتماعية العلوم طالبات لدى واالحتفاظ التحصيل في اإللكتروني التعليم فاعلية(. م4112. )حميد بنت أميمة األحمدي،

 .المنورة بالمدينة اإلنسانية والعلوم اآلداب

 غير ماجستير رسالة ”بابها المدرسين كلية بطال لدى واإلنترنت الحاسب تقنية كفايات توافر مدى. “يحيى عبدهللا محيا، آل

 .م4114. الرياض سعود، الملك جامعة التربية، كلية منشورة،

 للتطوير مقترح مشروع ووضع دمياط بمحافظة العام الثانوي التعليم في اآللي الحاسب استخدام معوقات. “محمد محمد البسيوني،

 .م4110 رسبتمب ،4ج ،24ع بالمنصورة، التربية كلية مجلة”له

 .القاهرة والنشر، للتدريب العربية ،المجموعة0ط. التعليم وتكنولوجيا تقنيات(. م4112. )محمود شوقي حساني،

 للصف الفيزياء مادة في الطالب تحصيل على التعليمية الموجه باستخدام اإللكتروني التعليم أثر(. م4104. )احمد خولة حسين،

 جرس محافظة في والتعليم التربية لمديرية التابعة األساسية المدارس على تطبيقية راسةد – األساس بمرحلة األساسية العاشر

 .األزهري الزعيم جامعة العليا، الدراسات كلية التعليم، تكنولوجيا ماجستير(. م4101-4104)

 والمعرفة، القراءة مجلة“انعم في الخاصة المدارس في المدرسون يمارسها التي اإللكتروني التعلم صور. “محمد تيسير الخوالدة،

 .م4112 مايو ،42ع شمس، عين جامعة التربية، كلية

 .عمان الرشيد، مكتبة. اإللكتروني والتعليم التعليم تكنولوجيا(. م4112. )احمد سالم، -

 لمؤتمر مقدمة عمل ورقة. واإلنترنت بالكمبيوتر المتعددة الوسائط باستخدام الكيمياء تدريس(. م4112. )إبراهيم مهند عامر، -

 .الكيمياء قسم األهلية، جرس ”والتعليم التدريس في المنظومي المدخل“ الرابع شمس عين جامعة

 لدى التعليمية الويب لمواقع والتصميم المهارات تنمية في المدمج والتعليم اإللكتروني التعليم أثر(. م4114. )السيد العاطي، عبد -

 .اإللكتروني التعليم اتكنولوجي نحو المهنية الدبلوم طالب

 .مصر والتوزيع، للنشر العصرية المكتبة. التعليم تكنولوجيا ومستحدثات اإللكتروني التعليم(. م4101. )العزيز عبد الحميد، عبد
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(. جاإلنتا – التصميم – النظرية) الرقمي اإللكتروني التعليم(. م4104. )المولى عبد السيد خطوة، وأبو الباتع حسن العاطي، عبد -

 .اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار

 وبحوث، دراسات سلسلة. وخصائصها وطبيعتها التعليم مجال في التكنولوجيا مستحدثات(. م4114. )محمد المنعم، عبد -

 .الرابع الكتاب السادس، المجلد التعليم، تكنولوجيا

 التربية فلسفة في دكتوراه. بعد عن التعليم فهومم تحقيق في ودورها اإللكترونية الفصول(. م4112. )احمد أنور عثمان، -

 .األزهري الزعيم جامعة العليا، الدراسات كلية( التعليم تكنولوجيا)

 .فلسطين. بيرزيت جامعة المعلومات تكنولوجيا كلية. المعاصرة والتحديات اإللكتروني التعليم(. م4101. )أسماء العقاد،

. 0ط. التكنولوجيا ومستحدثات التعليم تكنولوجيا(. 4112. )يوسف إبراهيم ومحمد، محمد حمادة ومسعود، سعيد أسامة علي، -

 .القاهرة الكتب، عالم

 بالجبيل الملكية الهيئة المدمجبمدارس اإللكتروني التعليم تفعيل في المدرسية اإلدارة دور(. م4101. )صالح سفر صالح الغامدي، -

 .السعودية العربية بالمملكة الصناعية

 العربية المنظمة العربية، الدول جامعة. التقليدي غير التدريب إلى مدخل اإللكتروني التعليم(. م4114. )محمد ايمان غراب،ال -

 .القاهرة اإلدارية، للتنمية
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 األساسيات النظرية والتطبيقية للمقاوالتية و التعليم المقاوالتي
 
 

 
  ‡الوايل فاطمة،  †بودخيل حممد االمني،  *بن شالط مصطفى

 
 : مقدمة 

لقد اصبحت المقاوالتية مفهوما شاسع االستعمال و التداول حيث أصبحت تعرف حاليا كمجال للبحث و        
غير في بيئة األعمال و اشتداد المنافسة بين المنظمات  ازدادت أهمية هذا التطور، و مع تسارع معدالت الت

الموضوع بوصفه احد الخيارات التي تلجأ اليها المنظمة للتكيف و التالؤم مع متطلبات المنافسة و التغيير و 
ات و المدبر نظرا لتلك األهمية المتزايدة وجب االهتمام بالمقاول، كونه العقل المتسبب بإنشاء هذه المنظم

لسيرها و نموها و ذلك من حيث سماته و طريقة تسييره ، كما تم طرح مجموعة من الوسائل لدعم و تمويل 
  . في مختلف دول العالم ؤسساتالم

تزايد اهتمام الباحثين بمجال المقاولة وإنشاء المؤسسات وهذا نظرا لألهمية البالغة التي تدرها على كما 
مختلف الجوانب حتى على المستوى االجتماعي من ناحية وإمكانية توفير مناصب اقتصاديات البلدان في 

الشغل لكن رغم ذلك فالشباب الجزائري يرغب في الحصول على مناصب شغل مستقرة والنفور من إنشاء أعمال 
ة كل الخاصة بالمقارنة مع البلدان األخرى خاصة فئة خرجي الجامعات وهذا ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطال

سنة، لذا كان لزاما على السلطات العمومية و الجهات المعنية بصفة عامة بتسليط الضوء على مثل هذه 
المواضيع و ايجاد الوسائل المثلى لتذليل الصعوبات امام المقاولين إلقامة مشاريعهم على أرض الواقع. و 

المقاوالتية التي تمكنه من تجريب أشياء  المقاول وما له من خبرة تؤهله لتسيير اموره و كذلك امتالكه للروح
 جديدة و انجاز أعمال بطريقة مختلفة و ذلك بفضل مقوماتها.

فنجد الحكومة قامت بعدة مبادرات تهذف إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب 
بالعناية الكافية ويظهر ذلك من االستثماري الجديد نظرا لما يمكن أن تلعبه تلك المؤسسات مستقبال إذا حظيت 

(، وإنشاء هياكل تهتم خصيصا بدعم وتأهيل ANSEJ  ،ANGEM، FGARخالل اتباع سياسات نقدية مثل )
 هذه المؤسسات في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي.
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ل ويمكن أيظا للنظام التعليمي المساعدة من خالل خلق و تطوير الخصائص المقاوالتية عند الطلبة من خال
تعريفهم بالمقاول و تقديم المبادرة بإنشاء   مؤسسات خاصة كإمكانية  في المستقبل تمكنهم من اللجوء اليها و 
تسمح للمقاول بامتالك معارف نظرية و تقنية ومنهجية تمكنه من لعب دور القيادي على مستوى مؤسستة و 

 تسهل له الوصول الى تحقيق األهداف المسطرة .
 لدراسة :كإشكالية لهذه ا

 املقاواليت ؟ التعليم و للمقاوالتية والتطبيقية النظرية األساسياتما هي 
  :إلى ه الدراسةو نظرا لألهمية البالغة للمقاوالتية تم التطرق في هذ

 ماهية المقاول -1
  تعريف المقاوالتية -2
 التعليم المقاوالتي والروح المقاوالتية -3
 هدافهأهمية التعليم المقاوالتي و أ  -4
 برامج التعليم المقاوالتي استراتيجيات و متطلبات و -5

I. ماهية المقاول 
يزداد يوميا االهتمام بمجال المقاوالتية الذي أصبحت مختلف مكوناته محل دراسة و اهتمام عدد كبير من  

.الخ ، مما الباحثين سواء كانوا اقتصاديين، اجتماعيين، مؤرخين، علماء النفس، مختصين في علوم التسيير...
أدى إلى تعدد واختالف وجهات النظر فيما يتعلق بفهومها، و لكن الشيء الوحيد المتفق عليه هو ارتباطها 
بشكل كبير بالمقاول باعتباره أهم عنصر فيها، وبذلك فمن المهم جدا تصفح التاريخ من أجل معرفة كيف عرف 

 خصائصه. المقاول شيئا فشيئا، اضافة الى الدور الذي يلعبه و أهم
 المقاول فاهيم حولم 1-1
لقد تطور مفهوم المقاول بالموازاة مع التطور االقتصادي ، لذا فقد اختلفت التعريفات التي أعطيت له باختالف  

 تعاريف المقاوالتية و وجهات نظر الباحثين في هذا المجال.
و هي كلمة مشتقة من الفعل " ظهر في فرنسا خالل القرن السادس عشر  Entrepreneurفمصطلح المقاول "

"Entreprender و الذي معناه  باشر، التزم، تعهد و بالنسبة للغة االنجليزية فإنها تستعمل نفس الكلمة "
"Entrepreneur.للداللة على نفس المعنى في اللغة الفرنسية " 

)لفقير،  اهم  اما اصطالحا فإن أغلب الدراسات تطرقت الى موضوع المقاول من خالل أسلوبين لتعرفيه
 :  (111، صفحة 2115
و هو يركز على أعمال المقاول و سلوكياته و وظائفه، و هذه الطريقة تعرف  : األسلوب الوظيفي -

المقاول على سلوكاته و أفعاله، حيث انها تصف وظائف المقاول تلك التي على أساسها يتم تحديد 
 المقاول على غيره.
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 مقاول في حد ذاته أي صفاته و خصائصه.هو الذي يصف ال:  األسلوب الوصفي  -
 و الفرق بينهما أن النظرة الوظيفية هي أكثر واقعية من النظرة الوصفية ألنها تميل إلى التجريد و المثالية.

  : (143، صفحة 2111)خصاونة،  و يمكن التطرق ألهم التعاريف كالتالي
لكه االخرين من خصائص مقاوالتية و قدرات منهم من يرى أن المقاول هو الشخص الذي يمتلك ما ال يمت -

 من اغتنام الفرص و تحقيق التميز.
بأن المقاول هو الشخص المبادر الذي يستطيع أن ينقل المصادر  1195عام "  Drukerدركر "و يرى  -

 االقتصادية من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية.
دع الذي يأتي بأشياء فريدة  و يحقق المنفعة و بأن المقاول هو الشخص المب" Robertروبرت "و يرى  -

 الفرص األفضل لألخرين.
الذي برى بأن المقاول هو عنصر مهم في  "Say"و منهم من يعتبر المقاول كمحرك ديناميكي أمثال ساي   -

 الديناميكية الرأسمالية فهو ينقل الموارد االقتصادية من مستوى إنتاجية منخفض إلى مستوى أعلى ، و منه
المقاول يتحمل المخاطر و يعمل في محيط ال يقين، و بالتالي يشترط في المقابل أن يكون هو صاحب 
المؤسسة و المسير في نفس الوقت و هذا ما يجعل منه شخصا فريدا له القدرة على اتخاد القرارات الصائبة و 

 الحكيمة.
 ل المخاطر الناجمة عن الاليقين البيئة.أن المقاول هو صاحب رأس المال الذي يتحم"  Cantillon"و يرى  -
أن المقاول هو الذي يتصرف على أساس توقعاته لتقلبات السوق، و يتحمل الاليقين في  "Knight"كما يرى -

 ديناميكية عمل السوق.
  : من هذه التعاريف يمكن استخالص التعريف التالي

الشخصية التي تولد له روح مقاوالتية  المقاول هو الشخص الذي يمتلك الصفات و القدرات و المهارات
 الستغالل الفرص المتاحة و تحمل المخاطر الناجمة عن خلق و تطوير مؤسسة ما في ظل بيئة ال يقينية.

 خصائص المقاول 1-2
لقد تم وضع هذه الصفات في مجموعات ) الخصائص الشخصية، الخصائص السلوكية، الخصائص اإلدارية ( 

  : ذلك كما يلي ليسهل فهمها و ربطها و
 الخصائص الشخصية : أوال

" هناك تعدد و تنوع كبير في الجوانب الواجب توفرها لدى المقاول الناجح ، فليس باإلمكان R.Papinحسب " 
اقتراح صفة تسمح بالقول أنه لدى شخص ما مزايا المقاول الناجح أم ال ، و لكن هناك حد أدنى من الصفات 

  :(4، صفحة 2113)الطاهر،   شخص صاحب الفكرة و التي يمكن حصرها فيما يليالتي ينبغي توفرها لدى ال
سلوك ضروري ال يمكن االستغناء عنه ألن عملية إنشاء مؤسسة تتطلب بدل جهد  : الطاقة و الحركية -

 معتبرو تهيئة الوقت الكافي و الطاقة الالزمة إلنجاز األعمال.
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الفكرة القيام بتطوير مجموعة من األنشطة في  ينبغي على صاحب : القدرة على احتواء الوقت -
الحاضر، و التي سوف لن يكون لها أي أثرإال الحقا، فال يمكن تصور نجاح مؤسسة دون التفكير في 

 المستقبل و تحديد الرؤية على المدى المتوسط و الطويل 
يه محاولة حلها و قد تواجه المقاول عدة عقبات و هذا ما يفرض عل : القدرة على حل مختلف المشاكل -

اللجوء في بعض األحيان إلى أطراف أخرى و مع ذلك ال يجب نقل كل المشاكل غلى استشاري ما، 
 ألنه ما قد يشكل له مشكلة ال يكون كذلك بالنسبة إلى استشاري او مساعد.

ذي ينبغي أن يواجه المخاطر التي تواجهه في المستقبل و أن ال يعتمد على الحظ ال : قياس المخاطر -
 نادرا ما يتكرر، فالنجاح يأتي نتيجة لجهود طويلة و عمل دائم و تقييم مستمر للنشاط.

فالستمرار المؤسسة يجب أن تتطور من ناحية منتجاته  أو هياكله أو مخططها  : التجديد و اإلبداع -
تحليل  و االجتماعي، لهذا تنشأ ضرورة لالنفتاح على التجديد و التطوير، وهذا ما يتطلب قدرة على ال

االستعداد لالستماع و توفير الطاقة الالزمة لالستجابة للتوجهات الجديدة التي ستكون مفاتيح تطوير 
 المؤسسة.

فيها يجعل المقاول أعماله ناجحة، حيث يملك شعورا متفوقا و حساسا بأنواع المشاكل  : الثقة بالنفس -
ملكون الثقة بالنفس و قدرة على ترتيب المختلفة بدرجات أعلى إذ أظهرت الدراسات أن المقاولين ي

 (12، صفحة 2112)العلي،  المشاكل المختلفة و تصنيفها و التعامل معها بطريقة افضل من األخرين
 . 

 االندفاع للعمل، االلتزام، التفاؤل، الرغبة في االستقاللية.....إلخ  : باإلضافة إلى خصائص أخرى مثل
 

 الخصائص السلوكية : ثانيا
  : المقاول نوعين من المهارات و هي يمتلك  
" و تمثل مجموعة من المهارات من حيث بناء وتكوين عالقات Interaction Skills" : المهارات التفاعلية -

إنسانية بين العاملين و اإلدارة و المشرفين على األنشطة و العملية اإلنتاجية، و السعي لخلق بيئة عمل تفاعلية 
االحترام و المشاركة في حل المشكالت و رعاية و تنمية االبتكارات، فضال عن تحقيق تستند إلى التقدير و 

العدالة في توزيع األعمال و تقسيم األنشطة و إقامة قنوات اتصال متفاعلة تضمن سير العمل بروح الفريق 
 الواحد، و هذه المهارات توفر األجواء لتحسين اإلنتاجية  و تطوير العمل.

" المقاولون يسعون باستمرار إلى تنمية مهاراتهم التكاملية بين  Integration Skills" : كميليةالمهارات الت -
العاملين، حيث تصبح المؤسسة أو المشروع  و كأنه خلية عمل متكاملة  و تضمن انسانية األعمال و 

 الفعاليات بين الوحدات و األقسام.
 الخصائص اإلدارية : ثالثا
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  : توليفة متنوعة من المهارات نذكر منها ما يليتشمل على تشكيلة أو  
تمثل المهارات الخاصة بالتعامل اإلنساني و التركيز على إنسانية العاملين، ظروفهم  : المهارات اإلنسانية -

اإلنسانية و االجتماعية و التهيئة الخاصة بتقدير و احترام الذات فضال عن احترام المشاعر اإلنسانية و الكيفية 
 يتم فيها استثمار الطاقات خالل بناء بيئة عمل تركز على الجانب السلوكي و اإلنساني. التي
تتطلب إدارة المشروعات مجموعة من المهارات الفكرية و امتالك المعارف و الجوانب   : المهارات الفكرية -

 سس الرشد و العقالنية.العلمية و التخطيطية و القدرة على تقدير السياقات و النظم و صياغة األهداف على أ
تهتم بتفسير العالقات بين العوامل و المتغيرات المؤثرة حاليا و مستقبليا على أداء  : المهارات التحليلية -

المشروع و تحليل ) األسباب ، تحديد عناصر القوة، عناصر الفرص، التهديدات المحيطة بالمشروع في بيئة 
 افسي للمؤسسة (.خارجية، تحديد أثر ذلك على المركز التن

تتمثل في المهارات األدائية و معرفة طبيعة العالقات بين المراحل اإلنتاجية، و  : المهارات الفنية التقنية -
المراحل التصميمية للسلع و معرفة كيفية أداء العديد من األعمال الفنية خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتج و 

انب التشغيلية، و معرفة كيفية تركيب األجزاء و صيانة بعض المعدات كيفية تحسين أدائه و كل ما يرتبط بالجو 
و اآلالت، و المكونات األساسية لآلالت و المعدات، وهذه المهارات تكون ذات تأثير كبير في بعض 
المشروعات كما هو الحال في مصانع المالبس و األقمشة، أو الشركات ذات الطبيعة التصنيعية و الفنية 

المشاغل األخرى، و حتى في بعض المجاالت الخدمية كصيانة األجهزة الكهربائية و المعدات كالنجارة و 
 األخرى حيث ينظر العاملين إلى المقاولين و كأنهم المرجع األساسي لهم في هذا النشاط.  

II. تعريف المقاوالتية : 
ن ، سواء أكان قطاعا  عاما أو تعد المقاوالتية بمختلف مكوناتها محل دراسة و اهتمام عدد كبير من الباحثي 

 خاصا، مما أدى إلى تعدد و اختالف وجهات النظر فيما يتعلق بمفهومها و تأثيرها و تأثرها.
 مصطلحات ذات عالقة بالمقاوالتية : الفرع األول

  : ارتبط مصطلح المقاوالتية بمصطلحات عديدة لها صلة وطيدة بموضوع المقاوالتية نذكرمنها
 المقاوالتية الثقافة : أوال

  : هو مفهوم يخضع لتأثير المحيط و بعض العوامل الخارجية، حيث تعرف الثقافة بشكل عام على أنها
 .مجموعة القيم المشتركة المتقاسمة بين أطراف المجتمع و التي يستعملونها في التعامالت والتبادالت 
 األفكار المشتركة بين مجموعات األفراد و  التالؤم أو التوافق مع العوامل المحيطية، و تتضمن الثقافة كذلك

 كذا اللغات التي يتم من خاللها األفكار بها، و هو ما يجعل الثقافة عبارة عن نظام لسلوكيات مكتسبة.  
مجمل المهارات و  : (10، صفحة 2111)حفيفي،  من خالل ما سبق يمكن تعريف الثقافة المقاوالتية على أنها

رد أو مجموعة من األفراد و محاولة استغاللها و ذلك بتطبيقها في االستثمار في المعلومات المكتسبة من ف
رؤوس األموال و ذلك بإيجاد أفكار مبتكرة جديدة، ابتكار في مجمل القطاعات الموجودة إضافة إلى وجود هيكل 
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، اتخاد تسييري تنظيمي، و هي تتضمن التصرفات، التحفيز، ردود أفعال المقاولين، باإلضافة للتخطيط
العائلة، المدرسة،  : القرارات، التنظيم و المراقبة. كما أن هناك ثالث أماكن يمكن أن ترسخ فيها هذه الثقافة هي

 المؤسسة.
( مفهوم الثقافة المقاوالتية، حيث يبرز المراحل التي تقود J.P SABOURIN et Y.GASSEويلخص نموذج)

باألخص الذين تابعوا التكوين في مجال المقاوالتية حيث و من  لبروز و ظهور المقاولين بين فئة المتعلمين و
خالل تحليل ثمانية برامج تكوينية الحظ الباحثان أنه توجد عالقة إيجابية بين التوجهات المقاوالتية للفرد و 

  : اإلمكانيات المقاوالتية . أما عن العوامل التي تؤثر على هذا النموذج فتنقسم إلى ثالثة مجموعات
و تمثل مجموع العوامل الشخصية و المحيطة التي تشجع على ظهور االستعدادات عند  : مسبقاتال -

الفرد . حيث الحظ الباحثان بأن الطلبة الذين لديهم اباء يعملون لحسابهم الخاص لديهم إمكانيات 
 مقاوالتية أكبر مع األخرين.

لمقاول. و هي المحفزات، المواقف، و هي مجموع الخصائص النفسية التي تظهر عند ا : االستعدادات -
 األهلية و الفائدة المرجوة، و التي تتفاعل في ظروف مالئمة لتتحول إلى سلوك.

وهذا يكون تحت تأثير الدوافع المحركة و التي  : تجسيد اإلمكانيات و القدرات المقاوالتية في مشروع -
لما زادت كثافة الدوافع المحركة فهي تشمل العوامل اإليجابية و عوامل عدم االستمرارية)انقطاع(، فك

تشجع األفراد أكثر على خلق المشاريع، و األفراد الذين يملكون إمكانيات و قدرات مقاوالتية أكبرفهم 
 يحتاجون لدوافع محركة أخف.

 العملية المقاوالتية : ثانيا
ذي قيمة مع اعتبارالمخاطر  لقد تم تقديم مفهوم المقاوالتية سابقا على انها عملية خلق و إيجاد شيء جديد 

والعوائد المصاحبة لهذه العملية من المقاولين أنفسهم، ومن هنا فإنه يمكن تعريف العملية المقاوالتية بأنها القدرة 
على تعريف وتقييم الفرص، ثم تطوير خطة المشروع المناسبة، ومن ثم تحديد الموارد الالزمة أو المطلوبة لبناء 

نبثق. فهذه األنشطة و اإلجراءات البد و أن تتولد مع انطالقة أي منظمة ريادية أو مشروع و إدارة المشروع الم
 . (121، صفحة 2111)مبارك،  ريادي

  : خصائص العملية المقاوالتية على النحو التالي Hofer et   Baygrave)وقد حدد )
 .عملية تنشأ بمحض و اختيارو إرادة اإلنسان 
 لفردية في أغلب األحوال.تحدث على مستوى الشركات ا 
 .تتضمن نوعا من تغيير األوضاع 
 .تتضمن نوعا من عدم االستمرارية 
 .عملية شاملة 
 .عملية ديناميكية 
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 .تتمتع بالذاتية إلى حد كبير 
 .تتضمن العديد من المتغيرات السابقة على حدوثها 
 .نتائجها حساسة جدا لألوضاع المبدئية التي تتخذها هذه المتغيرات 
 المقاولة المؤسسية : ثالثا

فمنها المقاولة الداخلية  Corporate Entrepreneurshipلقد تعددت المفاهيم الخاصة بالمقاولة المؤسسية  
Intrapreneurship   و التي تمثل المقاول داخل التنظيم، أو عمل المشاريع التابعة للمنظمةInteral 
Intrapreneurship ل التنظيم أو مستوى المقاولة المؤسسية داخInteral Corporate Intrapreneurship 

الذي أبرز مفهوم المقاولة المؤسسية على أنها مقاوالتية يعمل  Gifford Pincgotويعود الفضل إلى الباحث  
 بها في منظمة قائمة باألصل.

 مفهوم المقاوالتية : الفرع الثاني
ام عدد كبير من الباحثين، سواء أكان قطاعا عاما أو تعد المقاوالتية بمختلف مكوناتها محل دراسة و اهتم     

 خاصا،  مما ادى غلى تعدد و اختالف وجهات النظر فيما يتعلق بمفهومها و تأثيرها و تاثرها.
 نشأة و تطور المقاوالتية : أوال

عين في كل إن المقاوالتية ليست وليدة اليوم، إال أنها ظاهرة متجددة تحمل في طياتها أفكار و تصورات المبد 
 عنصر لتحسين االداء و زيادة اإلنتاجية لنجاح األعمال و المشروعات الكبيرة أو المتوسطة او الصغيرة.

حيث لم يكن بمقدور المقاول سوى " oligopoly theoryتعود جدور المقاوالتية إلى نظرية احتكار الغلة " 
، صفحة 2113)بدران،  ا مناسبا بشأنهاحساب الكميات و االسعار للسلع التي سوف ينتجها و يتخد قرار 

122). 
، فقد ساهم رواد المدرسة الكالسيكية بنصيب وافر  كما تأثرت المقاوالتية أثناء تطورها بالمدارس الفكرية المختلفة

في إدخال " Richard Cantillonفي تفسير السلوك المقاوالتي، و يرجع الفضل إلى ريتشارد كانتلون "
إلى النظرية االقتصادية من خالل اعتبار المقاوالتية ارتفاع أو انخفاض األسعار مستقبال، مصطلح المقاوالتية 

إلى أن المقاوالتية تتمثل في القدرات اإلدارية التي يمتلكها " Francis walkerبينما أشار فرانسيس وولكر"
 المقاول و تساعده في جني األرباح.

 Alfredصرا من عناصر اإلنتاج، حيث اشار ألفريد مارشال "أما الدراسة االقتصادية اعتبرت المقاول عن
Marshal "إلى ان المقاوالتية أحد تكاليف اإلنتاج، بينما يشير شولتز " Schultz " إلى أن المقاول هو من له

 القدرة على التعامل مع ظروف عدم التوازن.
داع و االبتكار، حيث أشار جوزيف و قد ركزت المدرسة النمساوية على اعتبار المقاوالتية مرادف لإلب  

 إلى أن المقاول هو المبدع الذي يقدم ابتكارا تقنيا غير مسبوق." Josef Schumpeterشومبيتر"
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أما رواد المدرسة الحديثة فقد أسهموا بنصيب وافر في تطوير مفهوم المقاوالتية فقد أشار كل من ماكليالند   
"Maclelland ""و دركرDrucker غ "" و منتزبيرMintzberg" و روبرت هربرج "Robert Hezberg إلى "

المقاوالتية باعتبارها تمثل الحاجة إلى االنجاز و تعظيم الفرص و االبداع، و إنشاء منظمات األعمال و 
 المخاطرة و تكوين الثروة.

 تعريف المقاوالتية : ثانيا
ع وجود كثير من التقارب فيما بينها من حيث لقد تعددت التعاريف ذات العالقة بمفهوم و طبيعة المقاوالتية م 

 المعنى العام و المحتوى.
" لغة هي كلمة إنجليزية األصل تم اشتقاقها من الكلمة الفرنسية Entrepreneurshipالمقاوالتية " 
"Entrepreneur" و قد ترجمت من طرف الكنديين "Entrepreneuriat إلى اللغة الفرنسيةن و المقاوالتية "
"Entrepreneurship.تعني حاول، بدأ، خاض، و تتضمن فكرة التجديد و المغامرة  " 
التي سعت لفهم  الوصفية المقاربةأما اصطالحا فتوجد مجموعة من المقاربات التي تعرف بالمقاوالتية  فأولها  

التي بة السلوكية المقار دور المقاول في االقتصاد و المجتمع مستعملة العلوم االقتصادية في تحليلهان، و ثانيها 
التي حللت المقاربة المرحلية سعت لتفسير نشاطات و سلوكيات المقاولين وفق ظروفهم الخاصة، و أخيرا 

ضمن منظور زمني و موقفي المتغيرات الشخصية و المحيطية التي تشجع أو تمنع و تعيق الروح المقاوالتية. و 
مجموعة من المراحل المتعاقبة تبدأ من امتالك الشخص لميول "  : تعرف المقاربة المرحلية المقاوالتية على أنها

مقاوالتية إلى غاية تبني السلوك المقاوالتي، و يتوسط هذه المراحل مرحلة اتخاد قرارالدخول لمجال المقاوالتية، و 
 .(2، صفحة 2112)سالمي،    هذا األخير تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه المقاوالتي

"المقاوالتية عملية تكوين منظمة : قاوالتية لها ارتباط وثيق باالبداع لتحقيق الربحو هناك من يرى بأن الم 
 اقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح أو النمو تحت ظروف المخاطرة و عدم التأكد".

"عملية  : كما تعتمد المقاوالتية على نشاطات و خبرات المقاول و قدرته على توجيه من حوله فهي عبارة عن
ميكية تتضمن قيام المقاول بتحفيز و تنشيط و استثارة العاملين معه لكي يدركوا كيفية تحقيق طموحاتهم و دينا

 أهدافهم من خالل إحداث أثر في الربح أو في جودة الخدمات و المنتجات و قدرتها على المنافسة".
ح بأن المقاوالتية "عبارة " بجامعة هارفارد يوضHaward  Stevensonإذ نجد البروفسور هوارد ستيفنسن " 

 عن مصطلح يغطي التعرف على فرص األعمال من طرف أفراد أو منظمات  و متابعتها و تجسيدها"
 .(5، صفحة 2111)صايبي، 

المقاوالتية هي حركية إنشاء و استغالل فرص  : و من كل هذه التعاريف نستطيع استخالص التعريف التالي 
يتمتعون بروح مقاوالتية تبعا لمختلف المتغيرات الشخصية و المتغيرات  أعمال من طرف فرد أو عدة أفراد،

 المحيطية التي يمتلكونها وصوال إلى إنشاء منظمات جديدة لخلق قيمة مضافة.
III. التعليم المقاوالتي والروح المقاوالتية 
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 الفرع األول: التعليم المقاوالتي
 أوال: التاريخ و النشأة

أول ميل ميسز في كلية هارفرد األمريكية إلدارة األعمال،إذ قدم  1140ية إلى عام يعود تاريخ تدريس المقاوالت 
طالب، وهذا بسبب احتياجات الطلبة  211طالب من أصل  199مقرر دراسي في المقاوالتية حيث جذب 

ناك من العائدين من الحرب العالمية الثانية إلى اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية نتيجة مخلفات الحرب، إال أن ه
 . 1139من جامعة كوبي عام  شيجرو فيجييرى أول من تنبه لتدريس مقاولة األعمال هو الياباني 

لكن بصفة عامة لم يحقق موضوع المقاوالتية الجاذبية المتوقعة في فترة الخمسينيات و الستينيات نتيجة حالة 
يكي مقابل النمو الكبير في المنظمات الكبيرة ،إال أنه الهبوط في األنشطة التجارية و المهنية في االقتصاد األمر 

جامعة في تقديم هذا المقرر بسبب  بداية صعود تلك األنشطة مرة أخرى،  12مع بداية عقد السبعينيات بدأت 
 جامعة. 251و في منتصف الثمانينات زاد عدد الجامعات التي تدرس المقاوالتية إلى أكثر من 

 قاوالتيثانيا:تعريف التعليم الم
مجموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم على إعالم و تدريب و تعليم أي فرد يرغب في المشاركة في  -

التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي المقاوالتي و تطوير المشاريع 
 الصغيرة.

لثقة بالنفس باالعتماد على مواهب الفرد و إبداعه، وبناء التعليم الذي يسعى إلى تعزيز إحترام الذات و ا -
المهارات و القيم المناسبة التي تساعد الطلبة على توسيع أفق نظرتهم إلى التعليم المقاوالتي و ما بعده من 

 فرص، و تقوم هذه المنهجيات على اعتماد نشاطات  شخصية وسلوكية و تحفيزية و نشاطات تخطيط وظيفي.
 ض من التعليم المقاوالتيثالثا:الغر 

 : (155، صفحة 2114)عيد،  إن تحقيق القصد من التعليم المقاوالتي يجعل من الطالب حريصا على
 .اكتشاف ذاته ليتعرف على مدى استعداده أن يكون مقاوال أم ال 
 .ادراك ما يلزمه ليكون مقاول محترف 
 .دراسة سبل التوصل لألفكار المقاوالتية 
 الفكرة لمشروع منتج. تعلم كيفية تحويل 
 .دراسة الكيفية التي يجب أن يدار بها المشروع المقاوالتي 
 .دراسة سبل التخطيط لنمو المشروع من البداية إلى مرحلة التنفيذ 
 .دراسة آليات تجنب األزمات قبل حدوثها و كيفية اإلستعداد لمواجهتها 
 المستقبل. غرس روح المبادرة واقتناص فرص نجاح األعمال و صناعة قادة 

 الفرع الثاني: الروح المقاوالتية
 أوال:تعريف الروح المقاوالتية
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إن مصطلح الروح المقاوالتية مازال محل بحث و اهتمام الباحثين ،حيث ال يوجد لحد اآلن تعريفا شامال لها، إال 
 أن هناك من عرفها على أنها:

ية التعرف على الفرص و جمع الموارد الكافية هي تنفيذ التصور الذي يعتبر عمل تعريف ليجر َو جيرنيو: -
ذات الطبيعة المختلفة من أجل تحويلها إلى مؤسسات ، بل يجب أن ينظر إلى هذه العملية كنتيجة ممكنة 

 التحقق لروح المقاوالتية و ليس كمفهوم لها.
المؤسسات ، بل ال يجب أن تنحصر روح المقاوالتية فقط إنشاء تعريف المختصين في اإلتحاد األوربي:  -

يجب النظر إليها كموقف عام يمكن استعماله بفائدة من طرف كل فرد في حياته اليومية و في كل النشاطات 
 المهنية، ألن روح المقاوالتية تتعلق قبل كل شيء بالمبادرة و العمل.

من تطوير أنفسهم يمكن القول أن الروح المقاوالتية هي عبارة واسعة الدالالت و المعاني، تمكن األفراد  -
واكتساب مهارات جديدة توجههم للواقع العملي لتطبيق األفكار الجديدة، و بالتالي التغلب على الخوف لتقبل 

 التغيير و اكتساب ديناميكية في التعامل مع الحوادث الجديدة.  
شخصية المقاوالتية ، مم سبق الذكر نقول أن روح المقاوالتية هي مجموعة من المؤهالت و القدرات التي تميز ال

 من خالل سلوكها و تصرفها، و التي يتم حصرها في النقاط التالية:
 .اكتشاف الفرص و العمل على اقتناصها 
 .إيجاد األفكار الجديدة الخالقة التي تسمح برفع التحدي 
 .اتخاذ القرارات الصائبة 
 .اقتحام الغموض 
 .المبادرة و تحقيق السبق 
 قيق فيها.استقراء المعلومات و التد 
 .تحقيق أفضل األهداف في أسوأ الظروف 
 .التصرف على أساس توقعات محسوبة 
 .يتحمل المخاطر و ال يخشى الفشل 
 .التعامل بمرونة 

 ثانيا:مقومات الروح المقاوالتية
هي مجموعة من المقومات الشخصية الدافعة لهذه الروح و هي خاصة بالفرد إضافة إلى أخرى بيئية محيطة 

 به.
مجموعة من العناصر المتواجدة في ذهنية الفرد و المتمثلة في السمات : الذاتية،  قومات الشخصية:الم -

 السلوكية، و اإلدارية.
 و تنقسم إلى أربعة عناصر هي كاآلتي: المقومات البيئية: -
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من المحيط يعتبر عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء المؤسسة ، وأهم ما يؤثر في الفرد  المحيط االجتماعي: -أ
 .(11، صفحة 2111)يحياوي،  االجتماعي هو األسرة و الدين

إن المؤسسات العامة و الخاصة هي التي تنشأ الروح المقاوالتية لدى األفراد، حيث كلما  الجهات الداعمة: -ب
 كانت فعالة زادت من روحهم المقاوالتية.

اء عدد من المهام النوعية التي تعد من يقع على عاتق الجامعات مسؤولية أد مراكز البحث العلمي: -ج
 :(22، صفحة 2114)بكر،  األطراف الرئيسية في بيئة منظومة األعمال ، نذكر منها

 .توفير رأس المال البشري الموجه للعمل الحر والرغبة في المخاطرة 
 .التدريب على توليد األفكار اإلبداعية و اإلبتكارية لتحويلها إلى منتجات اقتصادية 
 ريب على تأسيس و إدارة المشاريع المقاوالتية الصغيرة.التد 
 .اإلرشاد و التوجيه وتقديم الدعم الفني و المهني في التنظيم و اإلدارة و التسويق 
   .إجراء البحوث العلمية و الدراسات التطبيقية و تقديم االستشارات و خدمات اإلرشاد و التوجيه 

ز دور بعض الجامعات من تعليم عالي و بحوث إلى دور جديد لقد تجاو  حاضنات األعمال الجامعية: -د
يساهم في التنمية االقتصادية و هذا عن طريق توفير فرص استثمارية على رأسها البحث العلمي، أي تبّني 
 المبدعين و المبتكرين و تحويل أفكارهم إلى إنتاج و استثمار من خالل تقديم الدعم و المساعدة العملية لهم

 .(221، صفحة 2114، )الدويبي
IV. أهمية التعليم المقاوالتي و أهدافه 

 الفرع األول: أهمية التعليم المقاوالتي
إن أهم ما يتم االعتماد عليه في المقاوالتية هو إدراك المقاول و حدسه و إبداعه لكي يحول الفكرة إلى مشروع 

 :(12ة ، صفح2110)شطة،  ريادي، و تكمن أهمية التعليم المقاوالتي فيما يلي
  إن برامج التعليم المقاوالتي التي تهتم بتنمية القدرة على توفير وظيفة للذات و للغير من خالل إقامة

مشروعات ريادية جديدة تقوم بإنتاج سلع/خدمات جديدة حيث أن المقاوالتية تسعى لبناء نظام اقتصادي 
ليم العالي للتمكن من استحداث يتسم باإلبداع و االبتكار، فاألهم تفعيلها تحت مظلة مؤسسات التع

 األفكار الريادية و تبنيها لتصبح مشاريع رائدة منتجة.
  خطوة أساسية نحو غرس روح المبادرة و زيادة فرص نجاح األعمال و صناعة قادة المستقبل لتحمل

يزة أعباء النمو االقتصادي الوطني المتواكب مع التوجهات العالمية، كما أنه يزيد من القدرات المتم
 لخلق الثروة من خالل اإلستقرار على الفرص ذات العالقة بالتوجه بالمعرفة على المستوى العالمي.

  المساهمة في زيادة األصول المعرفية و تعظيم ثروة األفراد و بالتالي التراكم الرأسمالي في مجال المعرفة
 على مستوى الوطن ، أي بناء مجتمع المعرفة.
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 سات القائمة بكسب مهارات نادرة و مبتكرة تمكنهم من زيادة معدل نمو السماح للعاملين بالمؤس
 المبيعات، كما أن إبداعهم يزيد من احتمالية تطوير منتجات جديدة.

  زيادة احتمال امتالك الخريجين ألفكار مشروعات أعمال تجارية ذات تكنولوجيا عالية والتي تخدم التوجه
 ي التغلب على مشكل البطالة.نحو بناء مجتمع المعرفة و المساهمة ف

 الفرع الثاني:أهداف التعليم المقاوالتي
التعليم المقاوالتي هدفه إكساب األفراد سمات المقاولة مثل المبادرة،المخاطرة،االستقاللية... لخلق جيل جديد من 

 المقاولين، و تتمثل أهدافه في:   
 .تمكين األفراد من تحضير خطط عمل لمشاريعهم المستقبلية 
  تمكين الطلبة من تطوير سمات و خصائص السلوك المقاوالتي لديهم مثل المخاطرة

 ،االستقاللية،المبادرة و قبول المسؤوليات، أي التركيز على كيفية بدأ المشروع و إدارته بنجاح.
 .تمكين األفراد من خلق مشاريع تقنية متطورة مبنية على التكنولوجيا بشكل أكبر 
 كل،التنظيم،التخطيط،اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية )مهارات ادارية(.القدرة على حل المشا 
 .)التعاون،العمل الجماعي،القدرة على تعلم أدوار جديدة بشكل مستقل )مهارات اجتماعية 
  .)الثقة بالنفس،التحفيز المستمر،التفكير النقدي و القدرة على التحمل الذاتي )تطوير الشخصية 
 مستقل،اإلبداع، تحمل المخاطر و تجسيد األفكار)مهارات مقاوالتية(. القدرة على التعلم بشكل 
 .تحسين قدرة متلقي التعليم المقاوالتي على تحقيق اإلنجازات الشخصية والمساهمة في تقدم المجتمع 
 .إعداد أفراد ناجحين في مستقبلهم الوظيفي، ورفع قدراتهم على التخطيط للمستقبل 
 اولة األعمال.توفير المعارف المتعلقة بمق 
 .بناء المهارات الالزمة إلدارة المشاريع الريادية وإعداد خطط األعمال 
 .تحديد الدوافع و إثارتها و تنمية المواهب المقاوالتية 
 .العمل على تغيير اتجاهات جميع فئات المجتمع و غرس ثقافة العمل الحر في مختلف مجاالته 

 في الجدول التالي: و يمكن عرض تطور أهداف تعليم المقاوالتية
 (: أهداف تعليم المقاوالتية11الجدول رقم )                              

 أهداف تعليم المقاوالتية الكتاب
 

Block and Stumpf  
(1992) 

 العناصر المفضلة للمقاوالتية لدى الطلبة:
 .كشف و هيكلة قيادة المقاوالتية 
 لمقاوالتية .تحديد و تخفيض الحواجز أمام المبادرة ا 
 .تنمية معرفة الغير و تطور اإلدراكات و المواقف الخاصة بالتغير في مجال المقاوالتية 

 
Hills (1998) 

 عناصر أساسية أساسية في مجال المقاوالتية:
 .معرفة الروابط بين مختلف علوم التسيير 
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  . معرفة الخصائص المقاوالتية 
 

Fayolle(1999) 
 
 

 ف ترتبط بثالث وضعيات مختلفة يمكن أن تهم الطلبة:ثالث عائالت من األهدا
 .تحسيس الطلبة و تنمية حسهم المقاوالتي 
 .تشجيع اكتساب األدوات، التقنيات و المؤهالت الخاصة بالمقاوالتية 
  .اقتراح نقطة ارتكاز و تكوين خاصة بالطلبة 

الملتقى الدولي األول حول تية و المقاربة بالكفاءة المقاربات البيداغوجية لتدريس المقاوال نقال عن عدمان مريزق،المصدر: 
 .2، 5،ص2111المقاوالتية:التكوين وفرص األعمال،كلية العلوم اإلقتصادية،جامعة بسكرة،أفريل 

 إن أبرز مثالين على المقاولة لدى طالب الجامعة هما:
الري ستانفورد األمريكية الذي هو في األصل محرك بحث أنشأه طالب الدكتوراه في جامعة  غوغل""موقع  -

 .1119عام  بيدج و سيرجي برين 
عاما، و الذي أصبح  21حيث كان عمره حينها  1105عام بيل غيتس التي أسسها مايكروسوفت" "شركة  -

 فيما بعد أغنى رجل في العالم لعدة سنوات.
V. برامج التعليم المقاوالتي استراتيجيات و متطلبات و 

 ليم المقاوالتيمتطلبات التع الفرع األول:
إن تحقيق أهداف التعليم المقاوالتي بكفاءة و فعالية يتطلب شراكة حقيقية بين المنظمات الحكومية و الخاصة و 

 :(15، صفحة 2112)سالم،  الجهات الداعمة، و تتمثل المتطلبات فيما يلي
كراسي ، و كذا األجهزة و توفير قاعات مناسبة مجهزة باألدوات الالزمة من طاوالت و  البنية التحتية: -1

المعدات المختلفة من حواسيب و أجهزة عرض الشرائح ، و البرمجيات التي توفر التطبيقات العملية و التدريبية 
 التي تسهل التعامل مع المحتوى القاوالتي.

تقدمة في هم األفراد المؤهلين و المدربين و القادرين على إستخدام أساليب تدريبية م  الموارد البشرية: -2
المقاوالتية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مناسب، نظرا أن هذا التعليم يتطلب تغييرا جذريا في نمط 

 التفكير لدى المتعلمين.
هي التي تدعم خطوات تنفيذ برامج التعليم المقاوالتي و خططه و أهدافه، و تستمد البيئة تمكينها  البيئة: -3

لى جميع المستويات، و من هنا يتوفر التعاون و الدعم الكامل من قبل الجميع من وعي  أفراد المجتمع ع
 إلنجاح مبادرة هذا التعليم في المجتمع.

: االستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص و البناء عليها في الممارسة و التجارب السابقة -4
 التطبيق للسياقين التربوي و التعليمي في البيئة.

االستجابة للتحديات و الضغوط الكبيرة التي تفرضها طبيعة هذا العصر الذي نعيشه على هذا  يف:التك -5
 النوع من التعليم و السلوك المقاوالتي، و محاولة التكيف معها قدر اإلمكان .

 الفرع الثاني: برامج التعليم المقاوالتي
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تويات التعليمية ، و حتى المتقاعدين لدعم دخلهم يكون تعليم المقاوالتية مدى الحياة، أي يجب ربطه بجميع المس
 المالي، حيث يجب إتاحة البرامج المميزة لتعليم المقاوالتية للجميع.

 تمر عملية تعليم المقاوالتية عبر خمس مراحل و هي كالتالي:
المشاريع في : يجب على الطلبة أن يتعلموا و يمارسوا األنشطة المختلفة لملكية تعلم أساسيات المقاوالتية -1

الصفوف المدرسية من االبتدائية إلى الثانوية ، فيتعلم الطالب أساسيات االقتصاد و الفرص و الخيارات المهنية 
الناتجة عنها، وأن يتقن المهارات األساسية للنجاح في اقتصاد العمل الحر، فالدافعية للتعلم و اإلحساس 

 حلة.بالفرص الفردية هي النواتج الخاصة في هذه المر 
يتعلم الطلبة الحديث بلغة األعمال، و يرون المشاكل من وجهة نظر أرباب العمل، و هذا  الوعي بالكفاءة: -2

جانب أساسي في التعليم التقني، حيث التركيز يكون على الكفاءات األولية و اكتشافها لديهم، و التي يمكن 
 تيط بها.تعلمها في مساق خاص بالمقاوالتية أو أن تحتويه مساقات تر 

إن مجال األعمال معقد، لذا فإن جهود التعليم ال تعكس هذا التعقيد، ففي هذه  التطبيقات اإلبداعية: -3
المرحلة يستكشف األفراد األفكار و تخطيط األعمال من خالل حضورهم الندوات، وبالتالي يكتسبون معرفة 

و خلق فكرة أعمال للقيام بعملية اتخاذ القرار و عميقة وواسعة عن المراحل السابقة، والتي تشجعهم على ابتكار 
 هذا عن طريق بناء خطة عمل متكاملة.

بعد اكتساب األفراد تجربة العمل المقاوالتي و التعليم التطبيقي، فهم يحتاجون إلى المساعدة  بدء المشروع: -4
بذلك من خالل توفير الدعم و  لترجمة فكرة العمل المقاوالتي إلى واقع عملي وخلق فرصة العمل، و يمكن القيام

 المساعدة في برامج التعليم التقني و المهني .
عندما تنضج الشركة فإن العديد من التحديات ستواجهها في هذه المرحلة، و عادة العديد من مالكي النمو:  -5

عريف و تمييز األعمال ال ينشدون المساعدة، في حين أن سلسلة الندوات المستمرة يمكن أن تساعد المقاول لت
 المشاكل المحتملة و التعامل معها في الوقت المناسب و حلها بفعالية، مما يمكن من نمو و تطوير المشروع.

 استراتيجيات التعليم المقاوالتي لتعزيز الروح المقاوالتية الفرع الثالث :
وح المقاوالتية لدى الطلبة، هناك عدة استراتيجيات يمكن اتباعها للوصول إلى تعليم مقاوالتي يعزز و ينمي ر  

 نذكر منها: 
تحويل المعارف و المهارات التي يتمتع بها المعلم إلى المتعلم عن طريق توصيل  إستراتيجية العرض: -أوال

المعلومات أو حكاية قصة، و تكون أنظمة التقييم على حسب اإلنصات و القراءة، و تقتصر على قياس درجة 
 تدريسها للطلبة.الحفظ لكل المعارف التي تم 

معاكسة لالستراتيجية األولى، تقوم على اإلحتياجات و الدوافع وأهداف الطلبة،  إستراتيجية الطلب: –ثانيا 
فالتعليم يصمم على أساس خلق بيئة مالئمة الكتساب المعارف، والمعلمين هم مسهلين في حين أن الطلبة لهم 

 دور نشط في المساهمة في تعليمهم.
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تبحث في تنمية و تطوير االستعدادات للطلبة على حل المشاكل المعقدة باستعمال  اتيجية الكفاءة:إستر  –ثالثا 
المعارف، بحيث التعليم يكون تداخليا بين المعلم و الطالب، و نظام التقييم يركز على اإلستعدادات المكتسبة 

 من طرف الطلبة لحل المشاكل المعقدة للحياة الواقعية.
 تبعا لإلستراتيجيات السابقة تندرج عدة إستراتيجيات أخرى نذكر منها:     جيات أخرى:إستراتي –رابعا 

إستخدام أشرطة الفيديو: إن عرض فيلم في بيئة أعمال تسمح للطلبة بمالحظة الواقع التسييري من خالل  -أ
كن تزويد الفيلم تصرفات المسيرين و الخبراء في قطاعات مختلفة، ولتدريب أصحاب المشاريع المستقبلية يم

 المقدم بقصة حقيقية لبعض المقاولين و التي يمكن أن تعطي أفكارا و تأمالت تكون محل نقاشات الحقة.
إستعمال قصص الحياة: يمكن أن تكون أداة تعليمية ذات أهمية للطلبة، و السير الذاتية تدعم في تعلم  -ب

 المقاولين.
متعلمين أو الطلبة المقاولين لمواقف حقيقية في بيئة العمل سولء التعليم بالتجربة و الممارسة: تعريض ال -ج

في المصانع أو الشركات أو منظمات األعمال، بغرض تعريفهم ببيئة العمل لفترة معينة قصد اكتساب خبرات و 
 معارف و مهارات جديدة قبل الدخول في ميدان العمل المقاوالتي.

ح عن تقديم منتج أو خدمة جديدة، أو مشروع معين أو تعريف عن العروض التقديمية من قبل الطلبة: للشر  -د
 الشركة التي يرغب الطالب بتأسيسها.

لعب األدوار: يقوم الطلبة بتمثيل أدوار عن مواقف إجتماعية إفتراضية ، لتعلم اإلستماع الجيد و كيفية  -ه
 التفكير وحدهم.

لتعرف عليها و على إمكاناتها و قدراتها و أقسامها الزيارات الميدانية لبعض المنظمات الرائدة: يهدف ا -و
 ومجال أنشطتها و أعمالها.  

 
 

VI. : الخالصة 
مددا األسدداس، فإنشدداء المؤسسددة كظدداهرة تسددتوجب هتعددد المقاوالتيددة مجدداال كددامال يعتبددر فيدده المقدداول والفرصددة     

ي للفددرد كددي يصددبح مقدداوال شخصددا مثقفددا يتصددف بسددمات تميددزه عددن غيددره ووسددطا ممتددازا ابتددداء مددن الوسددط األسددر 
مدرورا بدالقيم الدينيدة الراسدخة فيده، كمدا ندرى أن للدولدة دورا مهمدا مدن خدالل سدن القدوانين الفعالدة والمشدجعة، وكدذا 

 أجهزة الدعم والمرافقة  لتوفير الموارد الضرورية لألشخاص المعنيين خاصة الناجحين منهم.
 المقاوالتية ، الطالب وقيم قدرات وتطوير تكوين في جعتش التي للجامعات الفعال الدور إلى إضافة     
 اإلعدالم  مدن دور يدأتي كمدا للنجداح، طريقدا وٕانمدا عيبدا لديس الفشدل وأن الميددان، هدذا فدي ناجحدة نمداذج تقدم كما

 حتددى الطلبددة أو األسددر سددواء المجتمددع فئددات تثقيددف وكددذا وعالميددا، ووطنيددا محليددا الناجحددة النمدداذج تقددديم خددالل
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 الطلبدة واالعتنداء بدبعض التشدجيع، التوجيده، خدالل مدن الجامعدات  في األعمال حاضنات دور وأخيرا عيين،الجام
 المبتكرين، واإلهتمام بالتعليم المقاوالتي الذي من شأنه ينمي الروح المقاوالتية.

 
 

 
 اإلحاالت والمراجع:  -

 
 التوزيع. . األردن: دار الشروق للنشر والريادية(. 2113ابراهيم بدران. ) -
ــــادي لتحقيــــإل اإلســــتقرار اإلقتصــــادي و األمــــن (. ، 2114أيمددددن عددددادل عيددددد. )سددددبتمبر   - التعلــــيم الري

. المدددؤتمر السدددعودي الددددولي لجمعيدددات و مراكدددز ريدددادة األعمدددال، جامعدددة القصددديم،، صدددفحة اإلجتمـــاعي
155. 

-جزائــــرواقــــت التعلــــيم المقــــاوالتي فــــي ال(. ،2110أيدددوب صكري،سددددمير محمدددد جالب،علددددي شددددطة. ) -
. مجلدددددددة إقتصددددددداديات المدددددددال و األعمدددددددال،المركز الجدددددددامعي عبدددددددد الحفددددددديظ اإلنجـــــــالات و الطموحـــــــات

 .12بالصوف،ميلة،الجزائر، 
. الملتقى الددولي ثقافة المؤسسة و المقاوالتية(. 2111افريل   9-0-2بلقاسم ماضي، عبير حفيفي. ) -

 .0رة، الجزائر، صفحة األول حول المقاوالتية : التكوين و فرص األعمال، جامعة بسك
. مجلددة االقتصدداد الجديددد دور التكــوين فــي دعــم الــروح المقاوالتيــة لــدى األفــراد(. 2115حمددزة لفقيددر. ) -

 .111، برج بوعريريج،الجزائر، 1، مجلد12،لعدد 
ــــار فعــــال لنجــــاح المؤسســــات الصــــغيرة و (. 2113خددددذيري توفيددددق، حسددددين الطدددداهر. ) - المقاولــــة كخي

. الملتقددى الددوطني حددول واقددع و افدداق النظددام المحاسددبي المســارات و المحــدداتالمتوســطة الجزائريــة : 
 .4المالي في المؤسسات الصغيرة و لمتوسطةفي الجزائر ، جامعة الوادي، صفحة ص 

. جامعددة قسددنطينة، الجزائددر: دار ســيرورة إنشــاء مؤسســة أســاليب المرافقــة(. 2111صددندرة صددايبي. ) -
 المقاوالتية.

(. 143)صددفحة  إدارة اإلبــداع و االبتكــار فــي منظمــات األعمــال( ، 2111) ، عدداكف لطفددي خصدداونة -
 عمان ، االردن: دار الحامد للنشر و التوزيع.

المددؤتمر  ثقافــة المبــادرة توجهــات اجتماعيــة ســلوكية.(. ،2114عبددد السددالم رشدديد الدددويبي. )سددبتمبر   -
 .221،السعودية، صفحة السعودي الدولي لجمعيات و مراكز ريادة األعمال، جامعة الرياض

. الريـــادة و إدارة األعمـــال الصـــغيرة (.2112فدددايز جمعدددة صدددالح النجدددار، عبدددد السدددتار محمدددد العلدددي. ) -
 عمان: دار الحامد.
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ـــادة (. ،2112مجددددي عبدددد الوهددداب قاسدددم،فاطمة الزهدددراء سدددالم. ) - ـــدويل  وري مســـتقبل جـــودة التعليم:الت
 دار العالم العربي.. مصر: المشروعات والطريإل إلى الجودة العالمية

 ، إربد. األردن: عالم الكتب الحديثة.الريادة في األعمال(. 2111مجدي عوض مبارك. ) -
. المدؤتمر منظومة ريـادة األعمـال و البيئـة المحفـزة لهـا(. ،2114مصطفى محمود أبو بكر. )سدبتمبر   -

 .22رة،السعودية، صفحة السعودي الدولي لجمعيات و مراكز ريادة األعمال، جامعة طيبة،المدينة المنو 
 أنشـــاء المؤسســـة و المقاوالتيـــة هـــل هـــي ق ـــية ثقافـــة (. ،2111افريدددل   9-0-2مفيددددة يحيددداوي. ) -

الملتقددى الددددولي حددول المقاوالتيدددة "التكدددوين وفددرص العمل"،جامعدددة محمددد خيضر،بسدددكرة،الجزائر، صدددفحة 
11. 

. الملتقدى الددولي حدول ي الجزائـرالتوجه المقاوالتي للشـباب فـ(. 2112افريدل   11-19منيرة سالمي. ) -
اسددتراتيجيات التنظدديم و مرافقددة المؤسسددات الصددغيرة و المتوسددطة فددي الجزائددر، كليددة العلددوم االقتصددادية، 

 .2جامعة ورقلة، الجزائر، صفحة 
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تحقيق التنمية ل و ترقية المقاوالتية كآليـة التجربة الجزائرية في دعم

 اإلقتصادية 
 
 

 
  †إلهام نايلى، *زهيه لموشى

 
I  مقدمة : 

تواجه الجزائر كغيرها من الدول النامية تحديات تنموية عميقة و اختالالت هيكلية حادة فى جهازها         
، و قد نجم عن هذا من إقتصاد أولي إلى إقتصاد صناعيول الهيكلي االقتصادي نتج عنها بطء فى عملية التح

الوضع عموما تواضع معدالت النمو االقتصادي طويل المدى و ارتفاع معدالت البطالة ، و توسع رقعة العجز 
ت فى رصيد التجارة الخارجية و الميزانية العامة للدولة ، مما نجم عنه حساسية كبيرة تجاه الصدمات و التقلبا

االقتصادية و المالية و التى أصبحت سمة االقتصاد المعاصر، و يعزى هذا األمر بشكل أساسي إلى ضعف 
القاعدة االنتاجية و تواضع مستوى و نوعية أداء المؤسسات االقتصادية الوطنية الناتجة عن قلة التوجه االنمائي 

فالتحديات التنموية التى تواجهها الجزائر تتطلب ، و المعرفة فى االنتاجالحديث القائم على االبداع و التقانة 
و لهذا فقد أصبحت الحكومة مجبرة على ضرورة معالجات تأخذ بعين االعتبار الخصائص الهيكلية القتصادها ،

خارج  الوقوف باإلقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات من خالل العمل على التنويع السلعي للهيكل االنتاجى
تية اوالالوقوف بالمقاولتية و ذلك من خالل تعزيز روح المق و لن يتحقق ذلك إال من خالل، قطاع المحروقات

تية و تجسيدها في تنفيذ هذا المخطط من خالل إهتمامها بالمقاوال بادرت الحكومة ، حيثداخل أوساط الشباب
و اآللية الوحيدة و البديل الناجح و التي تعتبر  PMEميدانيا بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الـ 

إلى تنفيذ إستراتيجية التنمية  ةالدول سعتو لتحقيق هذا الغرض  .عجلة التنمية اإلقتصاديةالمحرك األساسي ل
لما له من ، ماليا و إداريا و قانونياالقطاعية من خالل العمل الجاد على الوقوف بهذا القطاع و دعمه و تحفيزه 

، و خلق مناصب عمل باإلضافة إلى مساهمته في رفع قية لالقتصادعلى تحقيق قيمة مضافة حقيأثر واضح 
 لذلك تمحورت اإلشكالية الرئيسية للبحث حول :  .مستوى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

 ؟ يق التنمية االقتصاديةدعم و تحق الجزائر فى تية فىيمكن أن تساهم المقاوال  إلى أي مدى
 الدراسات السابقة : 

                                         

 
 mm_zahia@yahoo.frle، ) الجزائر ( –م البواقي أ-دى مهي، جامعة العربي بن  -أ -أستاذة محاضرة  *
 il.comoebnaili@gma ،) الجزائر ( –أم البواقي  –، جامعة العربي بن مهيدى  -أ –أستاذة محاضرة  †
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تية و إستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اسة صندرة سايبى ، بعنوان : " المقاوالدر  -1
قسنطينة و ميلة و جيجل " ، و هي عبارة عن أطروحة دكتوراه "  دراسة مقارنة بين واليات  –الجزائر 

المحددات  ،حيث ركز البحث على أهم العوامل و 4112سنة لفي علوم التسيير بجامعة قسنطينة 
تية باإلضافة إلى تسليط الضوء على اآلليات و وسائل دعم و تنمية المؤسسات المؤثرة على المقاوال

، لكن الباحثة لم تتطرق إلى دور و مساهمة  هذه الصغيرة و المتوسطة  من طرف الحكومة الجزائرية 
 المؤسسات في تحقيق التنمية االقتصادية . 

و هي عبارة عن  تية بالجزائر " ،: " دراسة و تحليل سياسات دعم المقاوال محمد قوجيل ، بعنوانلدراسة  -4
حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل  ، 4112سنة لأطروحة دكتوراه في علوم التسيير بجامعة ورقلة 

تية في الجزائر ، و ذلك من خالل قدرتها في التحكم في العوامل مدى فعالية سياسات دعم المقاوال
التعليمية و المالية و االقتصادية و القانونية ، و قدرتها على تفعيل دور الهيئات الداعمة و الثقافية و 

تية مدى أهمية المقاوالالمرافقة من أجل توفير البيئة المالئمة للبروز المقاوالتي ، لكن لم تتناول الدراسة 
 قتصاد الوطني .  في تنمية المجتمع إقتصاديا و قدرتها على مكافحة البطالة و النهوض باال

بعنوان : " قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة في  ،دراسة لياسر عبد الرحمن و براشن عماد الدين  -3
 الجزائر ) الواقع و التحديات (، و هي عبارة عن مقالة منشورة بمجلة " نماء لالقتصاد و التجارة " ،

ولت هذه الورقة البحثية تشخيص واقع حيث تنا،  4112العدد الثالث سنة  الصادرة عن جامعة جيجل ،
قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و أهم المعوقات التي تواجهها في ظل الظروف 
الراهنة و مدى مساهمة هده المؤسسات الناشئة في الناتج المحلى االجمالى و قدرتها على امتصاص 

تية و التعليم المقاوالتى خاصة في تشجيع المقاوال اليد العاملة ، و لكن لم يتطرق هذا البحث إلى أهمية
و خلق المبادرات الخالقة إلنشاء  هذه المؤسسات و دور السياسات الحكومية في دعمها و تنميتها 

 على مختلف األصعدة المالية و التشريعية و االقتصادية . 
    
I.1-    و مقومات تعزيزها تية المقاوال : 

تية إذ أن أغلب التعريفات تتفق ال يوجد إجماع حول تعريف المقاوال: ةوالتيالمقا تعريف. 1         
:" نوع من السلوك يتمثل في السعي نحو الريادة و االبتكار و تنظيم و إعادة تنظيم اآلليات على أنها 

جاح او االقتصادية و االجتماعية من أجل االستغالل األمثل للموارد المتاحة ، و تحمل المخاطرة و قبول الن
الفشل ، كما أنه مسار يعمل على خلق قيمة مضافة بتخصيص الوقت و الجهد ، مع تحمل األخطار 

 )محمد قوجيل المالية و النفسية و االجتماعية المصاحبة ، بهدف الحصول على عوائد مالية أو شخصية "
،4112 ،11 ) 

 إعالم على يقوم الذي النظامي التعليم أساليب من مجموعة: "  اانه علىة المقاوالتي تعريف أيضا تمقد  و
إلى  يهدف مشروع خالل من االجتماعية االقتصادية التنمية في بالمشاركة يرغب فرد أي وتعليم وتدريب
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 .و المتوسطة  الصغيرة العمال مشاريع تطوير أو العمال مشاريع وتأسيس الريادي، الوعي تعزيز
(72 ,7002  Christopher Russell Brown,  )  و في هذا الصدد و من أجل إعطاء مفهوم أكثر دقة للمسار

 المقاوالتي يمكن تقسيمه في ثالث محاور أساسية هي : 

تية ، البيئة المقاولتية و التوجه و تتعلق ببعض األبعاد كالتعليم و الثقافة المقاوال: تية النشاطات قبل المقاوال 
 المقاوالتى .

 الذىإنشاء المؤسسة و توضيح الرؤى االستراتيجية للتسيير المقاوالتى  و تتمثل في تية :النشاطات المقاوال 
 يساهم في نمو و تطور هذه المؤسسة 

تية بهدف المحافظة و هي المرحلة التى تعنى بتسيير و متابعة النشاطات المقاوال تية :النشاطات بعد المقاوال 
 ( 41،  4111، ) اليونسكو و منظمة العمل الدولية على نمو و تطور المؤسسة 

 تية نجد : من بين أهم المقومات الدافعة لتعزيز روح المقاوالالمقاوالتية :  تعزيز روح مقومات. 4    
 أساسية كركيزة تعد الفرد ذهنية في المتواجدة الشخصية العناصر من مجموعة هناكشخصية :  المقومات -

الذاتية الخاصة بالفرد  ذاته كالسمات الفرد ماتس في متمثلة المقومات وهذه مقاوالتية، روح يمتلك كي للفرد
 االدارية . السمات و كذا سماته السلوكية و

 لتركيبته نظرا  المؤسسة إنشاء نحو الدفع في عنصرا مهما االجتماعي المحيط يعتبر :االجتماعي المحيط -
العادات و  ، الدين ،األسرة و المجتمع  :يلي ما االجتماعي المحيط من الفرد في يؤثر ما واهم المعقدة،

 ( 62، 4112) سفيان زايدى،  التقاليد ...
    في ممثال فيه يؤثر الذي المحيط من تنشأ الفرد لدى المقاوالتية الروح ألن نظرا :الداعمة الجهات  -

 الفرد دفع في الجهات هذه تلعبه الذي الدور رئينا وقد و المرافقة الدعم وهيئات العامة والخاصة، المؤسسات
 مؤسسات ينشئوا لم الذين االفراد لدى المقاوالتية الروح من زادت كلما فعالة كانت فكلما المقاوالتية، ونح
 .بعد

لتطوير مهارات  أساسيا محورا خاصة بصفة والجامعي عامة بصفة التعليم يعتبر :العلمي البحث مراكز -
من  بالنفس وغيرها الثقة والمثابرة، ليةاالستقال تشجيع على الدراسية المناهج تركز أن يجب إذ ،المقاوالتية

 بالمقاوالتية وتدريس الخاصة المعرفة بناء في هام دور للجامعة أن كما األخرى، المهارات المقاوالتية
 الخاص التعليم العالي مؤسسات في البيداغوجي الجانب إدماج خالل فمن ، عليه تبنى التي العلمية المفاهيم

 تؤدي كلها هذه المواضيع، تثري  التي والندوات الملتقيات بتنظيم أو التدريس توى مس على سواء بالمقاوالتية،
 توجيه في الدراسية والحلقات الملتقياتالى ذلك الدور الذي تلعبه ضف  للطلبة. المقاوالتية الروح زيادة إلى

 مشروعات راتهم إلىومباد أفكارهم تحويل من يتمكنوا حتى لديهم التفكير مهارات وتنمية المبادرين وٕارشاد
 ( 421،  4112) عبد السالم رشيد الدويبى ،  فعال.  متحققة
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 يسمى ما أو بالجامعة المرتبطة األعمال حاضنات الهدف من إنشاء  :الجامعية األعمال حاضنات -
األدوار  عن فعالوة االقتصادية، التنمية في يساهم لها وحساس جديد دور خلق قصد بالمقاولتية الجامعية ،

 وتشغيل مخرجاتها استثمارية فرص بتوفير الجامعة تقوم فقد ...( البحث العالي، التعليم ) للجامعة لتقليديةا
أفكار المبدعين و  الحاضنات ، و منه تحويل من النوع هذا طريق عن العلمي للبحث إرسائها وعلى النهائية

و  الدعم توفير خالل من ملموسة ،حقيقة إستثمارية  إلى نظري  نموذج مجرد من المبتكرين و مشاريعهم
 السوق. اقتصاد في مضافة قيمة يخلق الذي المنتج على الحصول سبيل في للمبتكرين العملية المساعدة

 ( 412، 4111) عبد الرزاق فوزى، 
 

I.2- في الجزائر تيةالمقاوال و ترقية دعم  آليات  :  
خالل الدور و األهمية التي أولتها الحكومة لقطاع  تية في التجربة الجزائرية منتبرز أهمية المقاوال      

، لما لها من مزايا عديدة تنعكس إيجابا على المجتمع و االقتصاد ، خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
من حيث مساهمتها في رفع مستوى الناتج الوطني و النمو االقتصادي و الحد من ظاهرة الفقر و البطالة و 

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ت االقتصادية األخرى ، و قد شكلغيرها من المتغيرا
اإلطار المرجعي لوضع إستراتيجية مستقبلية للنهوض بهذا القطاع ، فالجزائر كغيرها من البلدان تفطنت ألهمية 

، و ( 33،  4111بيلة ، ) عليان نستثمار فيها اإل تسعى جاهدة لتشجيعهذا النوع من المؤسسات و أصبحت 
هذا ما نلمسه من خالل السياسات المنتهجة في السنوات االخيرة حيث قامت بإرساء العديد من األليات و التي 
في مقدمتها تنصيب وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية ، و هي هيئة عليا 

متها تتمثل في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها ومهتشرف على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
.و تساهم هذه الوزارة و بشكل فعال في توجيه و وتجسيد برنامج تأهيلها اقتصاديا وتقديم الحوافز والدعم لها

تأطير و مراقبة و مرافقة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و عليه ألحقت الدولة قطاع المؤسسات 
حيث كانت وزارة منتدبة مكلفة  1991ة و المتوسطة بقطاع خاصا بها لوحدها حيث كانت البداية في الصغير 

بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بعدها تحولن إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة في 
 و من بين مهامها نجد : 1993

 تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة . -
 افز و الدعم الالزم لنطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة .تقديم الحو  -
 المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة و المتوسطة. -
 إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة و تقديم المعلومات األساسية للمستثمرين في هذا النوع من  -

 المؤسسات 
 ة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحديثها و رفع من تنافسيتها . تبني سياسة لترقي -
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 ( 24، 4111، 19 – 4111) المرسوم التنفيذى رقم 
 أوال : في المجال التمويلي : 

و  تمويلال ةكلمن المشاكل و التي في مقدمتها مشالعديد  لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةوزارة اتعانى   
مجموعة من التدابير و إنشاء المؤسسات المالية المتخصصة في تمويل هذا النوع من في هذا اإلطار تم وضع 

، و ( 12، 4113) بوقنة عبد الفتاح،  المؤسسات ضف إلى ذلك إستخدام األدوات الحديثة في مجال التسيير
ة و المتوسطة المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغير  12/11من القرار رقم  11ذلك وفقا للمادة 

 و المتضمن إجراءات الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من بين أهدافه:  
 وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   للوصول إلى التمويل الالزم تسهيل قبول . 
  . إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة 
  اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح  إعدادتحسين الخدمات البنكية و تسهيلها ، من خالل   

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي و كذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 
 تنجز استثمارات في المجاالت التالية:   إنشاء المؤسسات ، تجديد التجهيزات ،  توسيع المؤسسات.

 تي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ضمان متابعة البرامج ال 
 . 14) المرسوم التنفيذى رقم  ضمان االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

316  ،4114  ،13 ) 
 تمويل.ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض، وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ ال 
  القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها

في إطار ضمان االستثمارات، حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد 
 من بين هذه األليات نجد :و المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.

 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة إنشاء تم ANSEJ :الوكالة الوطنية  لدعم تشغيل الشباب  .1
و  1992سبتمبر 2ل الموافق ه 1216ربيع الثاني عام  42في  المؤرخ 492/92رقم التنفيذي المرسوم بموجب

  .1992جوان  13ل الموافق ه 1219ع األول عام ربي 19المؤرخ في  431/92المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

 خاص طابع ذات وطنية هيئة هيو (،  11،  1992) نصوص تنظيمية ألجهزة دعم و تشغيل الشباب ، 
 التشغيل قطاع إلنعاش المؤدية الصيغ كل لتشجيع المالي، وتسعى واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع

بتقديم االستشارات المقاوالتي ، حيث تقوم  الفكر ونشر ترقية إلى اإلضافةالمقاوالت ، ب إنشاء خالل من الشبابي
ألصحاب المشاريع المتعلقة بالتسيير المالي وتعبئة القروض ومتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب 

ن فوائد في المشاريع، إضافة إلى تقديم اإلعانات المالية ألصحاب المؤسسات المصغرة ، حيث تمنح قروضا بدو 
حالة التمويل الثنائي بينها وبين صاحب المشروع ، وفي حالة التمويل الثالثي فإنها تمنح قروض بدون فوائد من 

، وتستفيد كذلك المشاريع من تسهيالت جبائية ء من الفوائد التي يفرضها المصرفصندوق الوكالة ، وتتحمل جز 
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ت ومن الرسم على ل الملكية ومن الضريبة على أرباح الشركاكاإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ورسوم نق
  ANSEJلى يوضح عدد المشاريع الممولة و حجم المبالغ الممنوحة من طرف الجدول اآل و .النشاط المهني

 
 2012و  2012بالمقارنة بين  احجم تمويله و   ANSEJطرف : آليات الدعم المقدمة من01الجدول رقم 

 
Source : les  Bulletins d'information Statistiques de la PME, n° 42 et 3 , 2014,2018. 

و  4113لشباب، بين سنتي ارتفاع حجم الدعم المقدم من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ا حيث نالحظ
بسبب زيادة الطلب على إنشاء الكثير من المؤسسات خاصة في قطاع الخدمات والنقل، وهذا ما سمح  4116

عامل، هذا ومن المقرر ارتفاع عدد المشاريع  888069حوالي 4112برفع نسبة العمالة بحيث بلغت في 
ز التنفيذ وزيادة التوجه نحو صيغ التمويل في ظل دخول التمويل الذاتي حي 4112بعد  Ansejـالخاصة ب

 :  ما يلىفي هذه المؤسسة يمكن حصر مهامو  الثنائي.
إدماج الشباب في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد وذلك عن طريق تقديم المشورة والنصح حول  -

 كل ما يتعلق بالمشاريع اإلستثمارية.
ستثماراتهم والحرص على ربطهم بجميع الشروط تقوم بمتابعة الشباب أصحاب المشاريع خالل إ -

 المرتبطة بالوكالة.
 تدعيم وتقديم االستشارة ، ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في تطبيق مشاريعهم االستثمارية . -
تعمل على تشجيع كل األعمال المؤدية إلى توفير الشغل وزيادة االستثمارات وترقية الشباب بما في  -

 تشغيل والتوظيف األولي.ذلك برامج التكوين وال
توفير كل المعلومات اإلقتصادية والتنظيمية والتشريعية والتقنية المتعلقة بالمشاريع اإلستثمارية  -

  للشباب.
تقديم المساعدة للمشاريع خالل مسار التركيب المالي كتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز هذه  -

 ات المالية.المشاريع، وهذا بإقامة عالقات مع البنوك والمؤسس
 agence national de soutien a l’emploi) إحداث بنك للمشاريع المقيدة إقتصاديا وإجتماعيا. -

de jeunes,2004 ,62 ) 
 : FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .2

  2012نهاية  2012نهاية  

 372386 292186 عدد المشاريع التراكمية الممولة
 1162.611.912.211 229.619.911.366 )دج( المبالغ
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و بدأ نشاطه في  11/11/4114الصادر في  363/14تم إنشاءه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي و يقدر  4112مارس 

 مليار دينار جزائري  11رأسماله بـ 
، و يتمتع و المتوسطة و الصناعات التقليديةفهو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة 

بدأ  ، و قد( 13، 4114،  363/ 14مرسوم تنفيذى رقم )   الصندوق بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي
هذا الصندوق يمثل ألية تمويلية تسهل على المؤسسات الوصول إلى التمويل .12/13/4112نشاطه رسميا في 

و ذلك لتمويل إستثماراتها  و ضمانها لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالالزم ) قروض محلية او أجنبية ( 
وق ضمانات لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة للحصول على القروض من المؤسسات حيث يقدم الصند

. و يشترط في المؤسسات التي تستفيد من من أصل القرض %61البنكية و من الممكن أن تصل إلى 
ضمانات هذا الصندوق أن تتوفر على األهلية لإلستفادة من القروض البنكية و يضمن هذا الصندوق نوعين 

و تعد هذه األلية من بين أهم األليات التي تساعد . قروض و هي قروض اإلستثمار و قروض اإلستغاللمن ال
على ترقية التعامالت المصرفية بين المشاريع التي تعاني من نقص الضمانات الكافية و بين البنوك من خالل 

 الضمانات : و الجدول التالي يوضح حجمتوفير حجم معين من الثقة بين مختلف األطراف ، 
 2012و  2002مابين FGAR : حجم الضمانات المقدمة من صندوق  02م الجدول رق

  
 
 
 
 
 
 

 
Source : fond de garantie des crédits aux PMEhttps://www.fgar.dz/portal/ar/statistiques consulté le 03 

/01 /2020  

حجم الضمانات المقدمة من قبل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  14يبين الجدول رقم 
زيادة عدد المؤسسات خاصة في القطاعات التي تستوجب تقديم  مليار دينار وهذي في ظل 13والذي تجاوز 

 .ضمانات ومنها قطاع الصناعات الغذائية وصناعة التبغ وكذا األشغال العمومية وقطاع النقل
 :  ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .2

جهاز يتمتع ، و هو  12/12بموجب المرسوم التنفيذي رقم  4112تم إستحداث هذه الوكالة سنة 
بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي و يقع تحت سلطة رئيس الحكومة و يتولى الوزير المكلف بالتشغيل 

، و يعتبر القرض المصغر  ( 14،  4112،  12/ 12) مرسوم تنفيذى رقم  المتابعة لمجمل نشاطات الوكالة

 حجم الضمانات )دج( نوع األنشطة والمشاريع

 062 448 151 32 الصناعة
 363 691 993 10 البناء واألشغال العمومية

 868 180 882 الزراعة والصيد

 915 535 466 9 الخدمات

 208 856 493 53 المجموع
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يمس شريحة  ، وة والتهميش و اإلقصاء اإلجتماعيلجزءا ال يتجزأ من السياسات العمومية للدولة لمقاومة البطا
ال بأس بها من السكان ويمثل أداة فعالة للمعالجة االجتماعية لإلقصاء االقتصادي، هدفه األساسي هو ترقية 

                        النمو االجتماعي عن طريق النشاط االقتصادي ومحاربة التهميش بفضل نوع من الدعم، لهذا الغرض فإن 
القرض المصغر يوفر خدمات مالية متماشية مع احتياجات المواطنين غير المؤهلين لالستفادة 

من فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غير المستقر و البطالين  القرض البنكي والمشكلين أساسا  من
مصغر كجهة مسيرة وتعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض الوالذين ينشطون عموما في القطاع غير الشرعي.

على تطبيقه وتجسيده ميدانيا بتمكين المواطنين والمواطنات الذين يسعون لخلق نشاط ، تسهر لهذا البرنامج
خاص بهم واالنطالق في مشاريع مصغرة منتجة للسلع والخدمات مع استثناء النشاطات التجارية ، من 

 الغ المخصصة وفقا للجدول التالي :الجهاز ، و قد قدرت المبالمساعدات والخدمات التي يوفرها 
 2012و  2012بالمقارنة بين ا وحجم تمويله ANGEM طرف  : آليات الدعم المقدمة من02الجدول رقم 
  2012نهاية  2012نهاية  

 827160 562310 عدد المشاريع التراكمية الممولة
 52.196.240.144 41.942.422.226 )دج( المبالغ

      Source : les Bulletins d'information Statistiques de la PME , n° 42 et 32. 2014,2018. 

ما يالحظ من الجدول أعاله هو عدد المؤسسات التي أنشئت من خالل دعم الوكالة الوطنية لتسيير القرض  
وهذا بسبب صغر حجم القروض التي تقدمها  المصغر أكبر بكثير من باقي هيئات الدعم الحكومي األخرى،

هو ما يجعلها األكثر طلبا  لواليات الجنوب و دج  411.111دج و  111.111الوكالة والتي ال تتجاوز 
 .إنتاج البذور والعلف وبعض الحرفخاصة بالنسبة لصناعات التقليدية والغذائية كل ما يخص 

 صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر : .2
،  12/12ءه ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم تم إنشا 

و يعد (،  44،  4112،  12/12) المرسوم التنفيذى  المتضمن صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر
ألية من أليات التحوط من مخاطر القروض المصغرة حيث يقوم بتغطية حجم الدين و مستحقاته في حالة 

من القيمة الكلية للقرض ، و يتولى رئاسة صندوق الضمان المشترك  % 21إخفاق المشروع و ذلك في حدود 
   للقرض المصغر أحد ممثلي البنوك او المؤسسات المالية من بعد اإلنتخاب بين أعضاء مجلس اإلدارة .

 :  CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  .5
 42الصادر في  92/19ن البطالة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم أسس الصندوق الوطني للتأمين ع

 122/92) المرسوم التنفيذى رقم  1999جويلية  2المؤرخ في  122/92، و المرسوم التنفيذي رقم 1992ماي 
، ويعتبر الركيزة األساسية التي يرتكز عليها لحماية المهددين بفقدان مناصب العمل بطريقة ( 16، 1992، 

قتصادية و تزايد عدد العمال البطالين تم تعديل القتصادية ، لكن مع تفاقم األزمة اية ألغراض إغير إراد
المؤرخ في  12/11الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و ذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

http://52.196.240.144/
http://52.196.240.144/
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يذى رقم ) المرسوم التف. 12/16/1992المؤرخ في  92/122المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  13/11/4112
11/12  ،4112  ،12) 

يشمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على ثالثة مديريات جهوية، وكل مديرية جهوية لها عدد من 
في :  خاصة ومرافقة االستشارة إلى باإلضافة الصندوق  من الممنوحة االمتيازات أهم وتتمثلالوكاالت الوالئية ، 

 (www.medea.com,consulté/01/2020 01 : le  ) 
 المقتناة . للتجهيزات المضافة القيمة على الرسم من االعفاء -
 .التحويل حقوق  من االعفاء -
 .%1إلى  الجمركية الرسوم تخفيض -

 :   CGCIصندوق ضمان قروض اإلستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .2
،حيث بدأ نشاطه  4112أفريل  19المؤرخ في  139/12وم الوزاري رقم أنشئ الصندوق بمقتضى المرس

مليار  31و هو عبارة عن شركة ذات أسهم ينكون رأسمال الصندوق المسموح به من  4112الفعلي في مارس 
مكتتبة على الخزينة و نسبة  %21منها  مليار دينار جزائري  41دينار جزائري ، و يقدر رأسماله المكتتب بـ 

لى البنوك ، و يتكون الفرق بين رأسمال المسموح به و رأسمال المكتتب من السندات التي يحوزها ع 21%
شارة إلى انه بإمكان البنوك و المؤسسات المالية أن تساهم في  الصندوق على ذمة الخزينة ، و هنا تجدر اإلإ

 اإلستثمار . رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق التي تحوزها في شركات التأمين و ضمان قروض
و يعرف صندوق ضمان قروض اإلستثمارات كذلك بإسم شريك البنوك لضمان تمويل المؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة ، حيث تهدف إلى تغطية كافة المخاطر المرتبطة بقروض اإلستثمارات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة 

لين اإلقتصاديين المعنيين في عملية و المتوسطة، و يمثل مخططها للضمان إجابة على إنشغاالت المتفاع
إنشاء و تطوير المشارع الصغيرة و المتوسطة ، يندرج إنشاء الشركة ضمن إستراتيجية القوة العمومية لتحفيز 
إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لتغطية مخاطر اإلعسار التي تكبدتها المصارف على 

) المرسوم  لها ر تكميل مخططات المساعدة األخرى للتمويل المصرفيالقروض لهذه المؤسسات، و ذلك في إطا
 ، و تتمثل المخاطر التي يغطيها في :( 46،  4112،  12/ 132الرئاسي رقم 

 عدم تسديد القروض الممنوحة من قبل المؤسسة المقترضة . -
 التسوية أو التصفية القضائية للمؤسسة المقترضة . -

ندوق مكلف بتقديم التمويل للمساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمرين و هو صصندوق دعم اإلستثمار :  .2
في شكل إمتيازات لتغطية تكاليف أعمال القاعدة الهيكلية الالزمة إلنجار المشروع ، و رغم وجود كل هذه 

قم الهيئات إال أن وتيرة تقدم اإلستثمار لم تنل الغاية المرجوة لذلك تم إلحاق تعديل عليه وفقا لالمر ر 
 12/12) األمر رقم  12/12من خالله تم إصدار نص جديد لتشجيع اإلستثمار و هو االمر رقم  11/13

http://www.medea.com,consult%C3%A9
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، حيث عزز مكانة الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار بالسماح لها بمتابعة أفضل ( 16، 4112، 
 زاماتهم المحددة . اإلستثمارات من خالل اإلعالم و التبسيط و كذا مراقبة إحترام المستثمرين لمختلف إلت

 
 ثانيا : في المجال اإلداري و العقاري 

في إطار تطبيق أحكام القانون التوجيهي لدعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نص القانون على  
 مجموعة من اإلجراءات و التي في مقدمتها :  

 إلصالحات األولى التي تماتم إنشاءها في إطار  : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارات  .1
مباشرتها في الجزائر خالل التسعينات والمكلفة باالستثمار ، و قد شهدت تطورات تهدف للتكيف مع تغيرات 
الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبالد ، و قد خولت لهذه المؤسسة الحكومية و التي كانت تدعى في األصل 

كهيئة حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بموجب قانون االستثمار  APSIوكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار
على انها  6حيث نص في المادة   ،( 22، 1993،  93/ 14)المرسوم التشريعى رقم  1993الصادر في 

 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي .
متابعة إنجازه و تقييم اإلستثمارات من خالل إنشاء شباك وحيد ، و لم يمر و تقوم الوكالة بترقية اإلستثمار و    

وقت طويل حتى ظهرت النتائج الضعيفة و التي حققتها الوكالة بسبب مركزية الشباك الوحيد لها و محدودية 
في مرحلة  هيئاتها على تقديم التدعيم الالزم للمستثمرين و بقي المستثمر دائما يعاني من البيروقراطية خاصة

إنشاء المشروع ، األمر الذي دفع بالسلطات المختصة إصدار قانون جديد خاص باإلستثمار ، و بناءا على ما 
 13/11) األمر رقم  11/13و بموجب األمر رقم  4111ومنذ صدور قانون االستثمار في أوت  سبق  

بالوكالة الوطنية  APSIاالستثمار المتعلق بتنمية اإلستثمار ، عوضت وكالة ترقية ومتابعة  (26، 4113،
ثم أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار مهمة تسهيل  4111إلى  1993من  ANDIلتطوير االستثمار 

ه الوكالة ، و قد ورد إنشاء هذ(   www.andi.dz/ar/?fc=apropose,22/03/ 2019)  وترقية االستثمار
تهدف إلى تنفيذ اإلجراءات اإلدارية سواءا المتعلقة باإلنشاء أو بمزاولة النشاط و منه من القانون  6في المادة 

 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و من بين األهداف التي تسعى هذه الوكالة إلى تحقيقها نجد :
يوم في وكالة  21يوم بدال من  31ذ حددتها بـ تقليص أجال منح التراخيص الالزمة إلقامة المشروع إ -

 ترقية اإلستثمار. 
 مزايا منح مع تقدمها، التي الخدمات خالل من القطاعات مختلف في االستثمارات وتطوير تشجيع -

 البطالة. نسبة تخفيض في المساهمة أجل من كله وهذا لها ، معتبرة ضريبة
 يعوالمشار  المؤسسات تأسيس إجراءات وتبسيط تحقيق -

ال حاضنات األعمال متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول تعد تجربة الجزائر في م حاضنات االعمال : .2
باستثناء القانون  4113النامية و العربية ، حيث لم يصدر مرسوم ينظم نشاط هذه األخيرة حتى سنة 

http://www.andi.dz/ar/?fc=apropose
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الذي أشار إلى  و 4111المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  121/ 11
وضع األطر القانونية مشاتل المؤسسات ، وقد سعت وزارة المؤسسات الصغيرة والصناعات التقليدية إلى 

والتشريعية والتنظيمية الالزمة إلنشاء وإقامة حاضنات األعمال على شكل محاضن ومشاتل المؤسسات ومراكز 
، أربع ورشات ربط في كل من الجزائر، قسنطينةمحضنة ، باإلضافة إلى  11، و ذلك من خالل إنشاء التسهيل

 سطيف ، وهران .
في إطار تحسين إستغالل العقار الصناعي قامت لجان دعم و ترقية اإلستثمارات المحلية :  .2

حيث تقوم بالتكفل التدريجي بتهيئة المناطق  SGPالساطات بتنظيمه من خالل شركات بمساهمة الدولة 
ي متناوله فضاءات مزودة تخزين ، و هنا يصبح المستثمر قادرا على إيجاد فالصناعية و مناطق النشاط و ال

  و التسهيالت الالزمة إلنشاء المشاريع بالوسائل
dz.org/fr/document/-www.pmeart,22/03,2019 )  ) 

المجلس المكلفة بتوفير اإلعالم الكافي للمستثمرين حول ، و هي لجان على مستوى  1999تم إنشاءها في 
مختلف العقارات من أراضي و المواقع المخصصة إلقامة المشاريع و تقدم القرارات المتعلقة بتخصيص 

 األراضي ألصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
لجذري للسياسة صالح افي إطار سياسة اإل 1992تم إنشاءها في كالة التنمية اإلجتماعية : و  .2

، و رغم أنها ذات طابع إجتماعي إذ تقوم بمساعدة الفئات المحرومة عن طريق نشاطات و تدخالت اإلجتماعية
، و كما أنها توفر  االقتصاديةلصالح الطبقات المحرومة إال انها تقوم بكل مشاريع األشغال ذات المنفعة 

ة و تقدم طلبات اإلعانات و المساعدات المالية و النشاطات الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسط
 الهبات الوطنية أو الدولية .  

 ثالثا : في مجال التشاور و التأهيل : 
نص القانون التوجيهي لدعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مجموعة من اإلجراءات و التي في 

 مقدمتها :  
يعد الصندوق الوطني لتأهيل رة و المتوسطة : الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي .1

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة األلية األساسية لتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
، يحدد كيفيات  12/16/4112المؤرخ في  421/12حيث أنشئ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

و الذي تحت إسم الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات  314/142رقم سير حساب التخصص الخاص 
 ( 16،  4112،  421/ 12مرسوم تنفيذى رقم )   .الصغيرة و المتوسطة 

تم إنشاءه وفقا للقانون رقم المجلس الوطني اإلستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  .2
المتضمن  41/14/4113المؤرخ في  21/13رقم  ، االمر التنفيذي 14/14/4111الصادر بتاريخ  12/11

http://www.pmeart-dz.org/fr/document/
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حيث تم إنشاءه من قبل رئيس الجمهورية و  CNCطريقة سير و عمل و تنظيم المجلس الوطني اإلستشاري 
 ، و أهم مهامه : 11/19/4113إنتخاب أعضائه يوم 

ديين و ترقية و بث روح التحاور و التشاور بصفة دائمة و منتظمة بين السلطة و الشركاء اإلقتصا -
اإلجتماعيين حول المشاكل المتعلقة  بالتطور اإلقتصادي خاصة فيما يخص ترقية المؤسسات الصغيرة 

 و المتوسطة .
تجميع المعلومات اإلقتصادية حول الشركاء المهنيين و جمعيات أرباب العمل من أجل إعداد  -

 السياسات اإلقتصادية لترقية القطاع .
 ة .تشجيع إنشاء جمعيات مهنية جديد -

بمساعدة برنامج األمم المتحدة و  1991أنشأت بورصة المناولة سنة بورصات المناولة و الشراكة :  .3
) القانون رقم  المتعلق بالجمعيات 12/14/1991المؤرخ في  91/31هي تستمد طابعها القانوني من قانون 

ة فرص المؤسسات الصغيرة ، و تتجلى أهمية بورصات المناولة و الشراكة في إناح( 14،  1991،  31/  91
و المتوسطة لتوسيع نشاطها و تحقيق إزدهار في الصناعة كون أن الدور األساسي الذي من الممكن أن تلعبه 

 ,www.pme.art.dz.org)  بورصات المناولة و الشراكة يمكن حصره في دور تنظيمي و دور إعالمي
consulté le : 23 /12/ 2019  )  ،: و تتمثل مهام هذه البورصات في 

  إنشاء بنوك معطيات حول القدرات الصناعية للمؤسسات من أجل الوصول إلى دليل فرض المناولة. -
ترقية المنتج الوطني و المساهمة في تغطية األسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية و السعر،  -

  .ت للعرض لتقارب أصحاب األوامر و المناولينتنظيم أيام تقنية و صالونا
تأسيس فضاء وسيط محترف لصالح المتعاملين و الذي يمكن أن يكون همزة وصل للتشاور مع  -

 السلطات العمومية .
 

I.3   بالجزائر :تحقيق التنمية اإلقتصادية  تية فيدور المقاوال 
المحروقات و العمل  قطاع تنمية الصادرات خارج إستراتيجية ترقية وب  ت الحكومة إهتماما كبيراأول       

لتي في مقدمتها الوقوف بقطاع بالعديد من اإلجراءات و ا ي هذا اإلطار قامتو ف ،على التنويع السلعي الجاد
و مزايا  انعكاساتلما لها من  .و الريادة لالبتكارو خاصة تلك التي لها ميل مؤسسات الصغيرة و المتوسطة الـ

بعض المتغيرات اإلقتصادية قتصاد الوطني و المجتمع ككل، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على عديدة على اإل
كإجمالى الناتج المحلى  و معدل النمو االقتصادي و الدخل الوطني و العمالة و االستهالك و  الكلية 

تطرق إلى أهم هذه االستثمار و الصادرات و غيرها من المتغيرات األخرى، و سنحاول من خالل هذا المحور ال
 المؤشرات ، من خالل : 

 : تطور و نمو عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .1

http://www.pme.art.dz.org/
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 ،حيث المتوسطة و الصغيرة المؤسسات قطاع تطوير على األخيرة السنوات في جهودها الجزائر ركزت

القطاع  بهذا ضللنهو الدولة سخرتها التي المرافقة و اإلنشاء آليات تطور نتيجة المؤسسات هذه تعداد تطور

 :يوضح ذلك الجدول التالي، و( 11، 4116)حنان جودى، 

 
 
 
 

 )الوحدة مليون دج (2018 - 2011: تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة 02جدول رقم 
 

Source : Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne 

Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site 

((   www.pmeart-dz.org consulté le 03/01/2020 )). 

 ي الجدول أعاله في الشكل التالي :تمثيل المعطيات المتوفرة ف يمكنو 
 2018إلى  2011: التطور السنوي في تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة من  01شكل رقم 
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Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site  

((  www.pmeart-dz.org  consulté le 03/01/2020 )). 
العامة  و هي المؤسسات لمؤسسات نجد أن المؤسسات الوطنية في مضمونها تتكون من ثالثة أنواع من ا

على حصة األسد ضمن مجموع المؤسسات الوطنية ،  هاتان األخيرتان و قد إستولتاالخاصة و التقليدية ،
و يمكن إرجاع سبب هذا النمو الكبير للمؤسسات الخاصة إلى دور  والواقع أن عددها مستمر في الزيادة 

 و كذلكة ، جة األولى للقطاع الخاص و تحفيزها للمبادرات الفرديالسلطات العمومية في دعمها و تشجيعها بالدر 
 212636حيث إرتفع عددها من  العمومي ، و إعادة تنظيم القطاعالعمومية المؤسسات  بعضإلى خوصصة 

  2018s1 2012 2012 2015 2012 2012 2012 2011 السنوات
عــــــــدد المؤسســــــــات 
 الصغيرة و المتوسطة

212636 611461 666419 211111 1112161 1144241 1121429 1193161 

  3.1 % 3.7 % 0.85 % 19.09 % 9.55%  %9.46 % 7.96 %6.49  % نسبة النمو
عـــــــدد المؤسســـــــات  

 االقتصادية العمومية
572 557 547 124 232 391 422 424 

http://www.pmeart-dz.org/
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البنية  كإلى ذل إضافة خالل هذه الفترة ، % 21,92أي بمعدل  4112سنة  1193161 إلى  4111سنة 
تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات  PMEحد ذاتها حيث نجد أن التركيبة النوعية للـ في  PMEلـ لالهيكلية 

، تليها  %96( و التي تمثل الغالبية الساحقة بنسبة حوالي Très Petite Entreprise)  TPEفمنها المصغرة
ة ثم المؤسسات المتوسطة بنسب % 4.16بنسبة حوالي  PE (Petite Entreprise )الصغيرة المؤسسات 

 . 4112حسب إحصائيات  %1.23حوالي 
يمكن توضيح مدى مساهمة :  القيمة المضافة خلق مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في .2

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القيمة المضافة  في الشكل التالي :
  2018 – 2011ل الفترة : مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القيمة المضافة الخامة خال  02شكل رقم 

 
Source : Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne 

Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site  ))  

www.pmeart-dz.org  consulté le : 03/01/2020((  . 

من  % 91من خالل الشكل السابق نالحظ أن قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة يساهم بنسبة تصل إلى 
القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات ، حيث يسطر هذا القطاع و بشكل كامل على بعض القطاعات مثل 

 4112ة و الصيد البحرى و التجارة و النقل و المواصالت ، فقد بلغت مساهمت القطاع الفالحى سنة الفالح
مليون دينار ، بينما قد وصلت قيمة مساهمتها في قطاع البناء و األشغال العمومية إلى  4111,4حوالى 

نوعا ما مقارنة بباقى  مليون دينار في نفس السنة ، بينما ال يزال القطاع الصناعي في نمو بطيء1241,11
القطاعات األخرى .و تبين هذه النتائج أن مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية في 
الجزائر مهمة جدا و يجب دعمها ، خاصة فيما يتعلق بتطوير األسواق و مجاالت التسويق باإلضافة إلى 

 الناشئة و تحفيزها . وضع قوانين دقيقة لحماية القطاعات االقتصادية

                                         

 
  ما أو صناعة  القيمة المضافة اإلجمالية : هي مجموع قيمة المخرجات أو االنتاج اإلجمالى مطروح منه قيمة االستهالكات الوسيطية ، وتقيس مساهمة منتج

       VAB = VPT _ CIاع ما في الناتج المحلى االجمالى و تحسب بالعالقة التالية : أو قط
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 : 2018-2011مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الشغل خالل الفترة  .2
تسعى الجزائر كباقى دول العالم إلى إيجاد حلول مناسبة لمشكل البطالة بجميع الطرق الممكنة ، لذلك فقد تبنت 

لحلول المهمة لمواجهة هذه المشكلة عملية تشجيع المقاولتية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كأحد ا
شركة عمومية  411نتج عنه تصفية  الذىو  1996تم اعتماده سنة  الذىباإلضافة إلى برنامج الخوصصة 

، و بالتالى تحول االقتصاد الجزائري من نموذج المؤسسات الكبيرة إلى من إجمالي العمالة %31تساهم بنسبة 
عددا كبيرا من مناصب العمل خاصة في هذه المرحلة  توفر التى نموذج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و

ضيح ذلك من كبير في معدالت البطالة ، و يمكن تو الرتفاع اإلالحالية التي يمر بها اإلقتصاد الجزائري حيث 
 خالل الجدول التالي :

 ) الوحدة مليون دج ( 2018-2011: مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل خالل الفترة  05جدول رقم 
 المجموع       المؤسسات العامة المؤسسات الخاصة السنوات 
2011 11262111 22122 1642196 
2012 1211624 26361 1222116 
2013 1229323 22134 1911291 
2014 4111221 22126 4116434 
2015 4346493 23646 4361141 
2012 2452216 35 698 2 487 914 
2012 2578279 23679 2601958 
2018 2668173 22073 2690246 

Source : Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne 

Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site  ))  

www.pmeart-dz.org consulté le 03/01/2020(( . 

 و يمكن تمثيل المعطيات المتوفرة في الجدول اعاله في الشكل التالي :
 2018 – 2011: مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل خالل الفترة  02شكل رقم 
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لشغل والمستوعبة امناصب التي تساهم في توليد  قطاعاتأحد أهم ال مؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعد الـ
، وعليه ما يمكن مالحظته أن عدد مناصب العمل المصرح بها في تزايد و تطور عاطلة عن العملللطاقات ال

لى عكس ذلك في القطاع العام حيث يشهد تراجع مستمر في مستمر ، و خاصة في القطاع الخاص بينما ع
مستويات التشغيل و يمكن إرجاع ذلك إلى تسارع وتيرة عمليات الخوصصة و مختلف إجراءاتها فيما يخص 

نظرا للوزن واألهمية  ،لقطاع الخاصا في تطوير و تنمية التسريح اإلجباري للعمال ، و كذا الديناميكية الجديدة
 لتي أصبح يحتلها في مجال التشغيل والتي تزداد كل سنة بصفة خاصة.و المكانة ا

 مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الناتج الداخلي الخام:   .2
يساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الناتج المحلى االجمالى خارج قطاع المحروقات ، و هذا ما يبين األهمية 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النمو االقتصادي ، و عليه وجب االهتمام الكبيرة التي يمكن أن تحققها 
أكثر بالقطاع الخاص و توفير الدعم المالى و اإلداري و القانونى و اللوجستيكي من أجل كسب رهانات التنمية 

 التالي:ك  ناتج الداخلي الخامالـ االقتصادية في الجزائر .و الجدول التالي يوضح مساهمتها فى
 ( ) الوحدة مليون دج 2018-2011: تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات خالل الفترة  02جدول رقم 

 المجموع المؤسسات الخاصة المؤسسات العامة 
 النسبة % القيمة النسبة% القيمة النسبة % القيمة

2011 943.32 11.43 1136.22 22.66 2121.2 111 
2012 693.32 14.11 1213.14 26.99 2212.212 111 
2012 293.42 11.6 2621.19 22.3 6232.23 111 
2012 622.92 11.3 2213.26 29.6 6221.23 111 
2015 229.23 11.1 2226.26 22.1 6636.6 111 
2012 921 14.14 2221.31 26.92 6241.31 111 

2012 964 13.66 6093.44 86.34 7057.44 100 

2018 1312 17.27 6282.19 82.73 7594.19 100 
Source : Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne 

Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site  ))  

www.pmeart-dz.org  consulté le 03/01/202 ((. 

ج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات هي اتفي الن مؤسسات الصغيرة و المتوسطةالـأن مساهمة  الحظن
و مساهمة زهيدة جدا ، لكن و بالنظر لوضعية اإلقتصاد الجزائري يمكن القول أنها مساهمة مقبولة نوعا ما ، 

قد كانت الحصة األكبر لهذه المساهمة من طرف القطاع الخاص حيث تمثل نسبة كبيرة جدا إذا ما قورنت 
في الجزائر زيادة أهميتها من خالل الدور  هذه المؤسسات ولقد صاحب تطور نمو تعدادبمساهمة القطاع العام.

هم بنسبة هامة في الناتج المحلي الذي تقوم به حيث تعتبر كمحرك أساسي في االقتصاد وهذا ما جعلها تسا
 .  على التوالي 4112و  4116سنتي  % 24,63و   % 22,32حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى  الخام

http://www.pmeart-dz.org/
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II  :الطريقة واألدوات 

المراسيم  كذا و النصوص القانونية على جمع و تحليل و توضيح مختلف لقد تم االعتماد في هذا البحث 
دتها الحكومة الجزائرية من خالل الجرائد الرسمية لسنوات و أعداد مختلفة و التى الرئاسية و التتنفيذية التى حد

 و كل المتابعة برامج و المرافقة و  و التمويل تحدد كيفية إنشاء المؤسسات الصغيرة المتوسطة و آليات الدعم
و دراسة بعض  ، كما قد اعتمدنا على تحليل هذه العمليةالهيئات و المؤسسات الحكومية  المسؤولة عن 

 : 4112 – 4111للفترة من  عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة علومات و اإلحصائيات الصادرةالم
(Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et 
de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-2018 .disponible sur le site    www.pmeart-
dz.org ) 

و التى توضح تطور عدد هذه المؤسسات و دورها في المساهمة في خلق مناصب الشغل و تحقيق قيمة  
ية  باإلضافة إلى أهميتها في رفع مضافة حقيقية خارج قطاع المحروقات في مختلف القطاعات االقتصاد

أشكال و جداول و رسوم بيانية كما هو موضح مستوى الناتج الداخلى الخام، ولغرض تبسيط ذلك تم استخدام 
  في الجزء السابق من البحث .

 
III النتائج :  

غيرة و ات الصمؤسسالوقوف بقطاع الـ من خاللة في التجربة الجزائريتية لمقاواليبرز اإلهتمام الكبير با
 الطابعلوطني من طابعه الريعي إلى للخروج باإلقتصاد ا و الفعالة الناجعة لية الوحيدةعتبر اآلي المتوسطة، الذى

تحقيق التنويع بهدف دعم المقاولتية إستراتيجية ترقية و  من خالل تجسيد، و ذلك الخالق للثروة نتاجياإل
توجه نحو الفكر .و عليه فإن المن ناحية أخرى  محروقاتصادرات خارج قطاع الال و تشجيعمن ناحية اإلنتاجي 

التي اإلصالح اإلقتصادي أدوات  كأحد ، يمكن إعتبارهتعزيزه و ترسيخه في أوساط الشباب وما والمقاوالتي عم
لنهوص باإلقتصاد الوطني ل التى يعول عليها الجزائر اترهان و أحد ؛الجزائر سليم فىا قتصاديإ اإقالعتضمن 

قد تمكننا من خالل هذا البحث التوصل إلى و ما بعد المحروقات ، إلى النمو و اإلستمرارية استدامة تحقيق و 
 النتائج و التوصيات التالية : 

والتية يؤدى إلى تزايد المقاولين المبدعين القادرين على خلق نشر روح المقاتشجيع و إن العمل على  -
 ادية و االجتماعية للوطن .المؤسسات و تطويرها بما يخدم التنمية االقتص

من أهم الشروط األساسية لنجاح إستراتيجية التنمية االقتصادية هو العمل على تحفيز و دعم المبادرات  -
 الخاصة و تركيز على ترقية االستثمار في المشاريع الصغيرة  .

تكيفها و تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أفضل وسائل اإلقالع االقتصادي نظرا لسهولة  -
 و رفع تحديات التنافسية و التنمية.مرونتها مما يجعلها قادرة على توفير مناصب الشغل و خلق الثروة 

لقد عرف قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة و يرجع هذا إلى  -
التمويلية ، مختلف المجاالت ) إستراتيجيات و آليات و برامج الدعم التى لجأت إليه الدولة و ذلك في 

http://www.pmeart-dz.org/
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إلى  4112، المشاورة و المرافقة و التأهيل ...ألخ ( حيث وصل عددها سنة اإلدارية و العقارية
 مؤسسة . 1193161

المساهمة في خلق القيمة المضافة في االقتصاد و تحقيق التنويع االنتاجي و هذا ما تم توضيحه في  -
مليون دينار ،  4111,4حوالى  4112القطاع الفالحى سنة  بلغت مساهمتها فى (حيث14) الشكل رقم

مليون دينار في 1241,11بينما قد وصلت قيمة مساهمتها في قطاع البناء و األشغال العمومية إلى 
 نفس السنة.

خلق مناصب عمل جديدة فة مختلف القطاعات الصناعية التجارية و الخدمية ، بحيث تتاح الفرصة  -
و  4112عامل سنة  2668173املين حيث وصل عدد العمال الموظفين إلى لتوظيف اآلالف من الع

 .11هذا ما تم توضيحه في الجدول رقم 
 % 24,63ب  4112المساهمة في زيادة الناتج الداخلي اإلجمالي حيث قدرت نسبة مساهمتها سنة  -

 ( 12من إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ) الجدول رقم 
 

IV صة:الخال 

عملية  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تقوم به الذى ر الجوهري و أخيرا يمكن القول أن الدو      
في  اساسا ذو أهمية بالغة و على جميع األصعدة ، و يتمثلفي الجزائر  ية اإلقتصاد دفع و دعم عجلة التنمية

و تحويلة إلى إقتصاد إنتاجي ، كما أن مدى قدرتها على ترقية و معالجة الطبيعة الريعية لإلقتصاد الوطني 
إهتمام السلطات بهذا النوع من المؤسسات ال يمكن إنكاره ، و يتضح ذلك من خالل السياسات و اآلليات و 

و متابعة و مرافقة هذه المؤسسات و  و تمويل برامج الدعم و الترقية و التحفيز التى إعتمدتها في عملية إنشاء
 جديدة عمل مناصب توفير من خالل االقتصاد الوطنيمساهمة في تحقيق التنمية في النهوض بها و تأهيلها لل

في مختلف المجاالت، فالمقاوالتية هي   حقيقيةخلق قيمة مضافة المساهمة في  زيادة الناتج الداخلى الخام وو 
 بعيدا عن قطاع ستقبلفي الم النمو استدامةو  االقتصادياآللية الرئيسية التي نضمن من خاللها تحقيق التنويع 

 : كالتاليتم صياغتها  االقتراحات. و لقد توصلنا من خالل هذا البحث إلى مجموعة من المحروقات
 و نتائج البحث العلمي ؛  االبتكاروكاالت متخصصة في تثمين  ضرورة العمل على إيجاد هيئات و -
سيسية في الجامعات الجزائرية األيام التح من خالل تكثيف تيةالمقاوال و تشجيع روحضرورة تنمية   -

 بهدف تحقيق الهدف المزدوج لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشغل ؛
نشاء في إطار هيئات الدعم و حاضنات األعمال ؛ -  تفعيل عمليات المرافقة و المتابعة بعد اإلإ
 دعامة تمويل االقتصاد ؛ باعتبارهاصالح المنظومة المصرفية وتفعيل دور البنوك إ -
إنشاء بنك للمعلومات االقتصادية ، ومختلف اإلحصائيات لمساعدة المستثمرين على إتخاذ القرارات  -

 اإلستثمارية المناسبة 
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العمل على تشجيع اإلنتاج المحلي عن طريق وضع سياسة شاملة للحد من إستيراد المنتجات التي  -
 الرسمي ؛ يمكن التي يمكن إنتاجها في الداخل و محاربة ظاهرة اإلقتصاد غير

كضمان لنجاح  مقاولين المبدعينتفعيل الحوكمة و الرقابة و محاربة العقبات اإلدارية بهدف إستقطاب ال -
 المشاريع الممولة 

إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم فيه كل من الحكومة و المؤسسات  -
 باإلنتاج المحلي و ميزاته .اإلقتصادية ، بحيث يهدف السوق إلى تعريف المستهلك 

 اإلحاالت والمراجع: 

ادة ه، أطروحة مقدمة لنيل ش -دراسة ميدانية  -دراسة و تحليل سياسات دعم المقاوالتية في الجزائر، ( 7012)محمد قوجيل  -

 . 11، ص جامعة ورقلة ، الجزائر،ير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، تخصص تسيالدكتوراه في علوم التسيير

- Christopher Russell Brown(2007), Economic Theories of the Entrepreneur: A Systematic 

Review of the Literature,Québec, Chris Brown, p 27. 

 .71صجنيف ، ،الطبعة األولى والعشرين، الواحد القرن في للريادة ثقافة نحو ،( 7010)الدولية العمل ومنظمة ليونسكوا -

 شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،المستدامة التنمية تحقيق في ودورها والمتوسطة الصغير المؤسسات ،(7012) زايدي نسفيا -

 .22 -22:ص  ، ص-سطيف  -عباس فرحات جامعة الجزائر،االقتصادية، العلوم فى الدكتوراه

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لة الجزائر (الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) دراسة حا(،  7011نبيلة عليان )  -

 .33نيل شهادة ماستر في العلوم التجارية ، الجزائر ، جامعة البويرة ، ص 

 لجمعيات الدولي السعودي المؤتمر في مداخلة ،لها المحفزة والبيئة االعمال ريادة منظومة ،( 7012)  بكر أبو محمود مصطفى -

 .27ص ، -المنورة المدينة-طيبة امعةج السعودية ، االعمال، ريادة و مراكز

و  الدولي السعودي المؤتمر ضمن مداخلة ،سلوكية إجتماعية توجهات المبادرة ثقافة ،( 7012)  الدويبي رشيد السالم عبد -

 . 720ص ،جامعة الرياض السعودية، االعمال، ريادة مراكز

 المؤتمر ضمن مداخلة ،الجزائري االقتصاد في والتفعيل ويرالتط بين االعمال حاضنات إشكالية ،( 7012)  فوزي الرزاق عبد -

 .702ص  ،السعودية جامعة الرياض األعمال، ريادة لجمعيات ومراكز الدولي السعودي

المحدد لمختلف صالحيات وزارة المؤسسات الصغيرة و  ،  ( 7000جويلية  11المؤرخ في ) 190-7000تنفيذي رقم المرسوم ال -

  . 71الجزائر، ص ، (27العدد )الجريدة الرسمية ،  مرسوم المتوسطة

 (،  07) العدد  فضاءات مجلة ، مشروع إستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  ( 7003) بوقنة عبد الفتاح  -

 .2، ص ليبيا

الصغيرة المتضمن صندوق ضمان قروض المؤسسات ،   (11/11/7007المؤرخ في ) 323-07المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 13، ص( ، الجزائر 22 العدد  ) لرسمية، الجريدة اوالمتوسطة

 .11 ص ، الجزائر،دعم تشغيل الشبابل مجموعة النصوص التنظيمية ،( 1998أكتوبر  12 ) دعم تشغيل الشبابجهاز -

- Agence National de Soutien à l’Emploi de Jeunes ( juin2004) , Projet Manuel des 

Procédures  , algerie  , P62 

 .13، ص مرجع سابق، ( 7007نوفمبر  11المؤرخ في  ) 323/07مرسوم تنفيذي رقم ال -

المتضمن القانون األساسي للوكالة الوطنية لتسيير القرض ، (  77/11/7002المؤرخ في ) 02/12مرسوم تنفيذي رقم ال -

 .19(، الجزائر ، ص  02 العدد) ، الجريدة الرسمية المصغر 

، الجريدة المتضمن صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر،  (77/01/7002المؤرخ في ) 02/12المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 12جزائر ، ص ال (، 02العدد  ) الرسمية

المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين على  ، (1992جويلية  02المؤرخ في ) 92/188المرسوم التنفيذي رقم  -

، ( 1999فيفري  10المؤرخ في  ) 99/32مم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتو، ( 22العدد  )، الجريدة الرسمية الة البط

 13الجزائر، ص،  (02العدد )الجريدة الرسمية 
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لجزائر ، ا (03العدد )، الجريدة الرسمية  المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة( ، 02/02/1992

71 . 

المتضمن صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات ،  ) 19/02/7002المؤرخ في ) 02/132المرسوم الرئاسي رقم  -

 . 11الجزائر ، ص  ،( 72عدد ال)، ، الجريدة الرسمية الصغيرة و المتوسطة 

( ، الجزائر  22العدد )، الجريدة الرسمية  المتعلق بنطوير اإلستثمار  ،(  7002 جويلية  11المؤرخ في ) 02/08األمر رقم  -

 .19،ص 

،  (22العدد)، الجريدة الرسمية  المتعلق بترقية اإلستثمارات، ( 1993/ 01/10الصادر في ) 93/17م التشريعي رقم المرسو-

 . 12جزائر ، ص ال

حسب الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ترقية اإلستثمار حيث قضت على انه " تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم  -

 ، الجريدة الرسمية المتعلق بتطوير اإلستثمار، ( 70/08/7001المؤرخ في  ) 01/03باإلستثمار " .األمر رقم  اإلدارات المعنية

 .77جزائر، ص ، ال( 22 لعدد ا )

 ))  http://www.andi.dz/ar/?fc=apropos 22/03/2019 consulté le  ((الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  : -

 http//www.pmeart-dz.org/fr/document/doc)) (( consulté le 22/03/2019الصناعة و المناجم:وزارة  -

،  204/442المحدد لكيفيات سير حساب التخصص الخاصة رقم ،  (7002يوليو  02المؤرخ في ) 720/02مرسوم تنفيذي رقم  -

 .12، ص  جزائر، ال( 21العدد )الجريدة الرسمية 

 . 71جزائر ، ص ، ال (13العدد  ) ، الجريدة الرسمية المتعلق بالجمعيات (، 01/17/1990) الصادر في  90/31قانون رقم ال -

 consulté le  www.pme.art.dz.org  )):   الموقع   متوفر علىأليات دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،  -

01/01/2020 )) 

ار لتدارك الفجوة االستراتيجية و االندماج إستراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كخي،  ( 7012حنان جودى ) -

 .11علوم التسيير، الجزائر، جامعة بسكرة، ص في ، أطروحة دكتوراه في االقتصاد التنافسي ) دراسة حالة الجزائر(

- Bulletin d’information , Statistique de la PME Ministère de l’Industrie de la Petite et 

Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement , pour les années 2011-

2018 .disponible sur le site  ))  www.pmeart-dz.org  consulté le : 03/01/2020(( . 
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  ل معهاالمخاطر والعراقيل المحيطة باألعمال المقاوالتية وكيفية التعام

 

 
  ،‡بوزادة براهيم، † زغني نجية، *حمول طارق  د.

 
 

 الملخص :
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على االعمال والمشاريع المقاوالتية باعتبارها تجسيدا إلبداع  

التميز والتي تمثل أحد أهم الظواهر التي تعبر عن تطور البلدان ونمو وابتكار مقاول يبحث عن االستقاللية و 
اقتصادياتها ،حيث سنقوم بالتطرق للمفهوم المقاوالتية والمقاول والتعرف على خصائص كل منهما ،باإلضافة 

طر الى توضيح اهم مراحل بناء المشروع المقاوالتي كما سنستعرض عوامل نجاح وفشل هذه االخيرة واهم المخا
التي  تحيطبها وكيفية التعامل معها وفي االخير سنقوم بالتعرف على العراقيل الموجودة في الجزائر والتي قد 

 تكون من االسباب االستراتيجية في خفض نسبة هذه المشاريع و نقصها. 
 الكلمات المفتاحية :مقاوالتية ،مقاول ،ادارة المخاطر ،مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

 :مقدمة
االفراد المبتكرين والمبدعين في  إلىلمقاوالتية من الظواهر القديمة والمتجددة  التي تساهم في اإلشارة تعتبر ا

 الباحثين األكاديميين يتغنون بضرورة تنمية الروح،حيث نجد العديد من المسيرين  و  مختلف مجاالت األعمال
التنافس التطوير و االلتزام ،بداع االبتكار ،اإلطلبة الجامعات وتعزيز خاصية المقاوالتية لدى الجيل الصاعد و 

باعتبارها من أهم مميزات المقاول من خالل إناء مؤسسات خاصة بهم . كما لإلشارة فإن األزمات التي توالت 
 تشجع األعمال المقاوالتية هي الوحيدة القادرة على النجاةت نظرية أن البلدان التي تمارس و على العالم  أكد

 المستقبل .في السابق والحاضر و موجات التقلب االقتصادي الصمود في وجه و 
نتجنب ذكر مصطلح  نيمكن أ متوسطة فردية مبدعة ال أوفعند ذكر كلمة مقاوالتية أو إنشاء  مؤسسة صغيرة 

المخاطر باعتبار أن هذه المشاريع ستنمو في ظل بيئة مليئة بالتقلبات والتغيرات التي قد تكون إما ايجابية 
سلبية )تهديدات( حيث يحب استغالل األولى لسلوك سبيل التطور و االرتقاء واالستمرارية،أما الثانية )فرص( او 
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 ..brahimbouzada@yahoo.fr mail:-eطالب دكتوراه ، جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر(، ‡
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إدارتها بالطرق واألساليب المناسبة للتخفيف من حدة وقعها وآثارها على المشاريع  فيجب الحذر منها بتجنبها أو
 تقبلها إما البقاء أو الزوال .،حيث إن إدارة المخاطر في األعمال المقاوالتية هي التي تحدد مس

 وهنا نطرح اإلشكالية التالية :
 هي المخاطر والعراقيل التي تحيط باألعمال المقاوالتية في الجزائر؟ ما 
  حيث وضعنا بعض الحلول األولية والتي تجسدت في الشكل التالي :الفرضيات : 
على الحصول على القدر الكافي من  من أهم المخاطر التي تواجه األعمال المقاوالتية هي عدم القدرة -

 التمويل 
فشل هذه  على األعمال المقاوالتية قليلة وال تؤثر بشكل كبير على نجاح او العراقيل  الموجودة في الجزائر -

 األعمال
 : أهداف الدراسة 

 :إلىتهدف هذه الدراسة 
 والمقاول  ومعرفة خصائص كل منهما  لقاء الضوء على مفهوم المقاوالتيةإ-
 تواجه  األعمال المقاوالتية  معرفة المخاطر التي -
 معرفة أهم المراحل التي  تبنى بها المشاريع المقاوالتية  -

 إلقاء نظرة على أهم العراقيل الموجودة في الجزائر و التي قد تضعف نمو األعمال المقاوالتية و تطورها.
 : تقسيمات الدراسة 

حث حيث كان المبحث األول مخصص للمفاهيم الخاصة بالمقاوالتية ثالثة مبا إلىقمنا بتجزيء هذه الدراسة 
والمقاول، أما المبحث الثاني فطرحنا فيه مراحل انشاء االعمال المقاوالتية والتطرق لعوامل نجاح وفشلها ،وفي 

 المبحث الثالث عرفنا اهم المخاطر والعراقيل التي تواجه هذه األعمال في الجزائر.
Iية والمقاول . ماهية المقاوالت 

هذا الجزء من الدراسة سنخصصه معرفة ماهية المقاوالتية من مفهوم و خصائص واهمية ،وكذلك للتعرف على 
 شرح واضح للمقول و خصائصه و مميزاته 

 ة :تيالمقاول اهيةم. 1
سنوضح في هذا المطلب كل ما يخص العمل المقاوالتي من مفهوم إلى خصائص باإلضافة إلى األهمية إلي 

 تكتسيها هذه المشاريع .
 مفهوم المقاوالتية :. 1.1

وباعتبار أن مصطلح المقاوالتية مفهوم اقتصادي فإن تعدد النظريات و التعريفات لن تخلوا منه ،حيث اختلفت 
 هذه المفاهيم بحسب نظرة ومعرفة كل باحث و خبير ومن هذه التعاريف مايلي :
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عمل تجاري، وتنظيم الموارد : "عملية المغامرة بالبدء في أنهالمقاولتية بال Hodgetts et Kuratko يعرف -
 .مع األخذ في االعتبار للمخاطر و العوائد المترتبة عن هذا العمل التجاري الالزمة لذلك،

تنظيم المؤسسة واإلنتاج و : "وظيفة البحث عن فرص االستثمار لمقاولتية  بأنهاا Higgins يعرفكما   -
توظيف اليد العاملة، تنظيم وترتيب الحصول على المواد  مالال رفع رأس اإلنتاجية للتجديد المستمر للعملية

  . األولية و اختيار المدير المسؤول عن العمليات اليومية في المؤسسة
تمعات من لمج: "عملية خلق قيمة مضافة للمؤسسات وامقاولتية أنهاال Rentshler et Fillis يعرفكما -

ستغالل الفرص االقتصادية، فريدة من الموارد العامة و الخاصة إلخالل الجمع بين مجموعات 
 *.االجتماعية، والثقافية، في البيئة المتغيرة

الخدمات وتقوم بمزج سلع و كذلك وحدة لتوزيع الثروة و وحدة انتاجية تنتج ال كما تعرف بأنها عبارة عن-
ة بأقل تكلفة ومن خالل عملية مجموعة من عوامل االنتاج والهدف من ذلك هو الوصول ألرباح مهم

 †الرأسمال والذي ينقسم بدوره الى رأسمال تقني و رأسمال مالينتاج تعتمد المقاولة على العمل و اإل
 Hisrich et Peters -نوع من السلوك يتمثل في السعي نحو االبتكار، تنظيم " :انهتتفق في تعريفها على أ

عية من أجل استغالل موارد وحاالت معينة، تحمل المخاطرة وقبول وإعادة تنظيم اآلليات االقتصادية واالجتما
الفشل، إنه مسار يعمل على خلق شيء ما مختلف والحصول على قيمة بتخصيص الوقت والعمل 
الضروري، مع تحمل األخطار المالية، النفسية واالجتماعية المصاحبة لذلك، والحصول على نتائج في شكل 

 ‡رضا مالي وشخصي
لمصطلح المقاولتية  فهي عبارة عن تنظيم يمزج بين عدة عناصر مادية ومالية وبشرية  ريف شاملكتعومنه 

ذات كفاءة معينة تسعى مع بعض إلنتاج سلع أو تقديم خدمات بأقل تكلفة وخلق قيمة مضافة عن طريق 
يد من المخاطر والتقلبات االبتكار واإلبداع واالستقاللية وكل هذا  في ظل بيئة تتسم بعدم التأكد و تجوبها العد

،محاولة بذلك التأقلم واالستمرارية والتميز لتنافس عن طريق اقتناص الفرص و تجنب  التهديدات أو الخروج 
 منها بأقل الخسائر. 

 خصائص  العمل المقاوالتي :. 1.1
العمل العادي  العمل المقاوالتي يتميز بعدة خصائص تختلف عن إنومن خالل التعاريف السابقة  يمكن القول 

 §الوظيفي والتي سنوضحها فيما يلي : أو
                                         

 
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،محاضرات في مقياس المقاولتية ،  عمــارة شــريـــف* 

 0،7،ص 7102/7102،سنة جيجل ،جــامـعـة محمد الصديق بن يحي 

، موقع النشر  7102د ،  المقاولة مفهومها وأنواعها والبنية التنظيمية لها،كلية االقتصاد والتسيير،مكان النشر غير موجود ،سنة اسم المؤلف غير موجو † 

UNIVERSITYLIFESTYLE.NET  77:03على الساعة  72/30/7373، تم التصفح بتاريخ 
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،تخصص تسيير المؤسسات  -ة ميدانيةدراس–يل ،دراسة وتحليل سياسات دعم المقاولتية في الجزائر محمد قوج‡ 

 02،ص 7102/7102الصغيرة والمتوسطة ،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة سنة 

ضمن  ،مذكرة تخرج بلعباس لواليةة ميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب شقرون محمد ، دور المقاولتية في ترقية المشاريع الصغير المنتجة "دراس § 
  6،ص  4102/4102تخصص االبداع والمقاولتية ،جامعة أبي بكر يلقايد ،تلمسان ، متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية
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وهو عامل  باإلبداعمشروع غير نمطي فهي تتميز  أوخلق مؤسسة  أو إنشاءتتسم المقاولتية بأنها عملية -
 أوجوهري ورهان نجاح لها لما له من تأثير اجابي وقدرة على فرض وخلق مكانة لمنتوجات جديدة 

 منتوجات محسنة في السوق.
 .وجد قائد الذي يعتبر القوة المحركةي -
 .في المقاولتية يوجد نظرة او فكرة ألفضل من الحالة الحاضرة-

حد كبير بمدى نسبة  إلىجديدة مرهونة  دماتولتية ألنها تقدم منتوجات أو خاارتفاع نسبة المخاطرة في المق-
 .قبولها في السوق 

اتيجية لكي يحققها ويطبقها على أرض الواقع و يضمن ر ستإو  رةاولتية من المقاول رسم وتطوير نظقمتحتاج ال-
 .نجاح مشروعه

 .تتميز المقاولتية بالفردية وروح المبادرة -
التكنولوجي طريق جديدة في تقديم المنتج او اإلبداع يعتبر عامل مهم لنجاح المقاولتية وقد يكون  اإلبداع-

  .و التوزيعأو التسويق أالخدمة 
االقتصادية فهي تساهم في تجديد وتنويع النسيج الصناعي واالقتصادي وتشجيع المقاولتية هي مولد لنمو -

 اإلنتاجيةالتطور التكنولوجي وهذا بفضل ما تخلقه من مشاريع متنوعة في مختلف الميادين االقتصادية 
 .الخدماتية أوكانت 

  .مناصب عمل للمقاولتية مهمة تتمثل في خلق الثروة والقيمة  المضافة ورفع مستوى النمو وخلق-
من خالل ما تقدمه من  قتصاديا شانتعاو المقاولتية هي نموذج تفعيل اقتصادي فهي تساهم في بعث حركية -

 .مشاريع جديدة 
تصادي و قن أجل خلق مناصب شغل وزيادة نموها االصبحت الدول تشجعه وتستعمله مأيل المقاولتية هي بد-

 االقتصاد . تنويع

هو عبارة عن عملية  تجسد فكرة أو ثقافة فردية  لشخص يرغب في االستقاللية  وبذكر العمل المقاولتي الذي
واالبتكار ال يمكن تجنب بأي شكل من اإلشكال التعرف عن معنى المقاول أو صاحب المقاولة )المشروع( أو 

 مبتدع المفكر ،وفي هذا اإلطار سوف نعرج على ماهية المقاول و ماهي صفاته المميزاته .
 ة العمل  المقاوالتي :أهمي .1.1

همية كبيرة على المستوى الشخصي للفرد خاصة وعلى المستوى المجتمعي عامة وفي ما أ ن للعمل المقاوالتي إ
 اط التي توضح هذه االهمية :قيلي بعض الن
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 * الشخصية : العمل المقاوالتي من الناحية أهمية- 
 المسئولية المستقلة عن اختياره  تحميل الفرد علىكبيرة قدراتها الفي  في المقام األول المقاولتية أهمية تأتي

لفريق العمل التابع له، ونوع العمل الراغب بتأسيسه، كما يكون مسئول بشكل كامل عن تحديد عدد 
 .ساعات العمل، واألجور وعطالت العمل

  ة تجعله على المستوى الشخصي في تمكين صاحبها من تحقيق أرباح مالية ضخم المقاولتيةتكمن أهمية
 .يعيش في مستوى مادي مريح وحياة معيشية كريمة، وتوفر عليه العمل عند غيره

  تتيح لصاحبها إمكانية المشاركة في كافة التفاصيل الخاصة بالعمل بداية من تحديد نوع العمل واختيار
 .الكفاءات إلى متابعة أعمال البيع والعمليات التنفيذية والعمالء

  ا في كونها تساعد صاحبها على خلق روح االبتكار بداخله حتى يتخلص من التفكير أيض   المقاولتيةأهمية
 .التقليدي النمطي، مما يؤهل المؤسسة إلى الخروج عن االقتصاد المحلي واالنطالق إلى العالمية

  في ذاتها وطريقة إقناعه لآلخرين بشكل كبير، كما تزيد من خبراته  المقاولتزيد بشكل كبير من ثقة
 .كاكه بمن حوله، وهو األمر الذي يجعله على دراية تامة بكيفية إقناع اآلخرين بآرائهواحت

 ا في زيادة مرونة صاحبها على التحرك بشكل سريع واالستجابة الحتياجات  العمل المقاوالتي تتمثل أيض 
 .السوق المتغيرة والتعامل مع كافة التحديات دون توقف

   ا بخلق مشرو  القاوالتيةتهتم عات جديدة أو إنشاء وحدات إدارية جديد داخل المؤسسات بهدف أيض 
 .التطوير ومواكبة سوق العمل وكل جديد يظهر به

 أهمية العمل المقاوالتي  بالنسبة للمجتمع: -
: تعتبر المقاولتية من أهم الوسائل لمحاربة البطالة والحد منها، فمهما كانت الدولة  خلق فرص عمل جديدة

يع الحكومات توفير فرص عمل لكافة الشباب ،لذلك يبرز دور المقاولون في خلق فرص عمل متقدمة ،لن تستط
 المبتكيربن.و الحرفيين وغيرهم من المبدعين و جديدة للشباب 

 : تعمل المقاولتية على تقدم الدول واالرتقاء بها من خالل خلق أسواق جديدة ، والتالي جذب  تقدم الدولة
 لتبادل التجاري و االقتصادي. المستثمرين وتنشيط حركة ا

 الجزء األعظم في اقتصاد أي دولة يقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،لذلك  دعم االقتصاد :
فإنعدام المقاوالت خاصة في الطبقات المتوسطة يضر كثيرا بإقتصاد الدولة ،ويضع عبء كبير على 

دعم والعمل على خلق فرص عمل جديد بمفردها عاتقها بسبب تزايد معدالت البطالة ،وبالتالي  تزايد ال
دون مساندة ،وبالتالي يصبح  اقتصاد الدولة ضعيف بسبب استنفاذ مواردها  األساسية في غير 

 موضعها. 
                                         

 
, 02فبراير  في ،تاريخ االضافة /https://www.6y0f.comعلى موقع  محمد االسم الثاني غير معروف ، أهمية ريادة االعمال، منصة طيوف ، * 

  00:21على الساعة  42/10/4141، تم التصفح بتاريخ  4141

https://www.6y0f.com/
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حيث يوفر العمل المقاوالتي ميزة تنافسية في األسواق تصب لصالح المستهلكين ،فمع ظهور  تدعم االستهالك
طوال  الوقت ،تتعدد االختيارات أمام المستهلكين ،بالتالي ينتفي جانب االحتكار منتجات جديدة وأسواق مختلفة 

،وتسعى كاف الشركات إلرضاء العمالء وجذبهم من خالل تطوير منتجاتها بشكل مستمر،و السعي لتقديم 
د أفضل جودة ممكنة بأقل سعر ،باإلضافة للعروض الترويجي المختلف،بالتالي يصبح المستهلك هو المستفي

 .*األول في هذه الحالة
  : األيدي العاملة أو الموارد البشرية هي أكبر وأهم رأس مال اقتصادي في أي االحتفاظ باأليدي العاملة

دولة ،لكن نقص المشاريع االستثماري وفرص العمل المناسبة تدفع أصحاب الخبرات و المواهب للهجرة 
 .التخلف االقتصادي واالجتماعي ،بالتالي يزداد

 ماهية المقاول  .1
 هنا سنعرج على مفهوم المقاول والفرق بينه وبين المدير والقائد باإلضافة إلى سماته خصائصه المميزة . 

 :  مفهوم المقاول. 1.1
 فمصطلح له أعطيت التي التعاريف اختلفت فقد لذا االقتصادي، التطور مع بالموازاة  المقاول تعريف تطور لقد

 الفعل من مشتقة كلمة وهي عشر السادس القرن  خالل فرنسا في ظهر Entrepreneur") (المقاول
(Enreprender) والذي معناه باشر ،التزم ،تعهد المقاول 

 Entrepreneur" .الكلمة نفس تستعمل اوبالنسبة للغة االنجليزية فإن 
 المصطلحين من كل بباريس 1723 سنة نشره تم الذي للتجارة العام القاموس وعرف "
)repreneurEnt(" و)Enreprender"( التالي بالشكل:† 

  صناعة...الخأو  مشروع أو ما عمل مسؤولية تحمل تعني "(Enreprender)": -أ 
 صاحب مصنع نقول أن من بدال فمثال ما، مشروعا أو عمال يباشر الذي الشخص(Entrepreneur") -ب

 .صناعي مقاول نقول
دية فقد تعدد التعاريف المقدمة لشرح مفهوم المقاول وذلك بسبب وكما هو الحال مع معظم المصطلحات االقتصا

 اختالف التوجهات والنظريات الخبراء و المختصين ومنه هذه بعض 
  ‡هي بعض التعريف بهذا الخصوص :

                                         

 
 /https://www.limaza.comموقع ،  7102ديسمبر  72ايمان عماد ، لماذا تعتبر ريادة االعمال من الضروياتالمجتمعية ، نصة لماذا ، آخر تحديث  * 

 01:00على الساعة  72/10/7171، تم التصفح بتاريخ 

متطلبات الجودي محمد علي،نحو تطوير المقاوالتية من خالل التعليم المقاوالتي "دراسة على عينة من طلبة جامعة الجلفة ،أطروحة مقدمة تدخل ضمن  † 

 4102/4102،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، سنة الجامعية التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كليةشهادة الدكتوراه في علوم تسيير ،نيل 

 41،ص
ت الصغيرة والمتوسطة المسؤولية االجتماعية وتخطيط األعمال بالمشاريع المقاوالتية دراسة تجريبية على عينة من المؤسساوأخرون ،مقال  بيبـي وليـد ‡

 2،ص 7102الجزائر ،سنة النشر جوان  -العدد االول، الطبعة االولى ،  او البواقيمجلة المالية وحوكمة الشركات ،، الجديدة بالجزائر

  

https://www.limaza.com/
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من أوائل المنظرين لهذا المفهوم، إذ اعتبره المبدع الذي يقوم بجمع وتنظيم وسائل  Say B.J) 3081يعتبر )-
 بهدف خلق منفعة جديدة اإلنتاج 

بأنه ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع ) 0221المقاول )عرف شومبتر كما -
إذا كان لديه الموارد -جديد إلى ابتكار وكذلك فالمقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة، وبشكل مستقل 

اختراع إلى ابتكار يجسد على ارض الواقع، باالعتماد على معلومة هامة، على تحويل فكرة جديدة أو –الكافية 
من أجل تحقيق عوائد مالية، عن طريق المخاطرة، غير أن المقاول ليس بالشخص الخيالي، وٕا نما شخصية 

 .تتصرف بمفردها وبشكل مستقل "مقاوم متمرد ومبدع
 عامة بصفة البيئة نيقي ال ظل في يعمل أين مؤسسة اءبإنش يقوم المقاول أن على الباحثون  هؤالء يتفق وهنا -

ية( كما نفس عائلية، جسدية، مالية، مخاطر) ذلك عن الناجمة المخاطر ويتحمل خاصة، بصفة األسواق وتقلبات
 نشيط بدور ويقوم المؤسسة مال رأس في كبيرة بنسبة يساهم ومتوسطة صغيرة لمؤسسة ومسير مبدع شخصانه 
 .*مشاكلها حل أو بتوجهه لقةالقرارات المتع في

 :رق بين المقاول و المدير والقائدالف. 1.1
وللمزيد من شرح لمصطلح المقاول سنتطرق إلى االختالفات بينه بين مفهومي المدير والقائد في الجدول 

  ( :0الموالي رقم )
 الفرق بين المقاول و المدير والقائد (0الجدول رقم )

 القائد المدير المقاول
 .تمتع بالعملي -

 يبتكر -
 .يخلق وضعا جديدا -

 .يركز على أعمال المؤسسة -
 .يكون فريق عمل –
 .يدرك وجود الفرص -
 يسأل كيف و متى؟ -

 .يركز على األجل الطويل -
 يريد أن يقوم بأداء األشياء الصائب -

 يدير -
 .يحافظ على الوضع الراهن - .

 .يركز على نظم العمل -
 .ة و السيطرةيعتمد على الرقاب -

 ال يرى إال المشكالت -
 يسأل كيف و متى؟ - .

 .يركز على األجل القصير -
يريد أن يؤدي األشياء بطريقة  -

 صحيح

 .يقود -
 .يبتكر -

 .يطور الوضع الراهن -
 .يركز على األفراد -

 يوحي بالثقة -
 ينظر إلى المستقبل - .
 يسأل ماذا ولماذا؟ - .

 يفكر في األجل الطويل-
 يستخدم تأثيره في أداء األشياء - .

 السابق الذكر ،مرجع الجودي محمد عليالمصدر : 
 خصائص ومميزات المقاول : . 1
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 المهارات وهي بنجاح، مشروعه إلدارة ويحتاجها ،لمقاولا يمتلكها التي الشخصية والسمات القدرات هيو  
 مقاولال خصائص تصنيف يمكن التصور هذا ووفق مشروعه، في النجاح من تمكنه التي واإلدارية السلوكية

 *:التالي النحو على
 وتشمل : الشخصية الخصائص -أ

 هومقاولتية ال في ميزة أهم فأن لذلك المخاطر الشخص هو مقاولال إن : المخاطرة نحو والميل االستعداد -
 من للمخاطرة ال  مي أكثر هي واحد شخص يمتلكها التي الصغيرة الشركات أن نجد لذلك المخاطرة، نحو الميل

 .الكبيرة الشركات
 والثقة التحديات، يقابلوا أن يمكن أنهم ويشعرون  بالنفس الثقة يمتلكون  الذين األشخاص إن : بالنفس الثقة -

 وإحساسا   متفوقا   شعورا   يمتلك انه حيث ناجحا   عمال   عمله من يجعل أن خاللها من لمقاولا يستطيع بالنفس
 من أفضل بطريقة معها والتعامل المشاكل هذه ترتيب على والقدرة أعلى بدرجات المختلفة المشاكل بأنواع

 . اآلخرين
 االندفاع هذا نإ حتى اآلخرين من علىأ  العمل نحو االندفاع من مستوى  المقاول يظهر : للعمل االندفاع -

 . والشاق الصعب العمل في والرغبة العناد شكل يأخذ والحماس
 سر إن كما أنشطته تخطيط عن تخليه وعدم أهدافه على تركيزه استمرار من الريادي من بد ال : االلتزام -

 . لنفسه رسمها التي بواجباته التزامه هو الريادي نجاح
 ما شيء تحقيق في يفشلون  قد األشخاص أن العلم مع غيره من أكثر متفائل بأنه مقاولال يتميز : التفاؤل -

 .النجاح الستمرار الفشل ذلك من التعلم يجب ولكن تفاديه يمكن ال أمر وهذا الحياة مراحل في
 وتشمل : السلوكية الخصائص -ب
 واإلدارة العاملين بين إنسانية عالقات وتكوين بناء حيث من اإلنسانية المهارات وهي : التفاعلية المهارات -

 عمل بيئة إليجاد والسعي اإلنتاجية والعملية األنشطة على والمشرفين
 وهذه عالةف اتصال قنوات وإقامة اإلبداع وتنمية المشكالت حل في والمشاركة واالحترام التقدير إلى ستندت تفاعلية

  األداء لتحسين األجواء توفر المهارات
 متكاملة عمل خلية وكأنها الشركة تصبح إذ العاملين بين التكاملية المهارات تنمية وهي : التكاملية المهارات .-

 .األقسام وبين الفعاليات بين عمالاأل إنسانية وتضمن
 وتشمل : اإلدارية الخصائص -ج
 إنسانية على والتركيز اإلنساني بالتعامل الخاصة المهارات وتمثل : اإلنسانية المهارات -

                                         

 
 األثاث لصناعة العامة الشركة في حالة التقني دراسة اإلبداع على وأثرها الصناعية المنظمات في الريادي إسماعيل ، مقال خصائص علي عمر* 

 لسنة ٤، العدد ،٢١ واالقتصادية، المجلد اإلدارية للعلوم القادسية مجلة ،الموصل جامعة الصناعية اإلدارة قسم / واالقتصاد اإلدارة نينوى ، كلية/المنزلي
 42،42، بلد النشر غير معروف ،ص١٢٢٢
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 احترام عن فضال   الذات واحترام بتقدير الخاصة األجواء وتهيئة واالجتماعية اإلنسانية وظروفهم العاملين
 السلوكي الجانب على تركز عمل بيئة بناء خالل الطاقات استثمار فيها يتم التي والكيفية انيةاإلنس المشاعر

 .والتميز األداء على ذلك وانعكاس واإلنساني
 المعارف وامتالك الخاصة الفكرية المهارات من مجموعة امتالك لمقاولا من يتطلب : الفكرية المهارات -

 العلمية والمفاهيم األطر على ارتكازه  وكيفية الصغير المشروع إلدارة ؤياوالر  والتخطيطية العلمية والجوانب
 . العقالنية أساس على األهداف وصياغة والنظم السياقات تحديد على والقدرة والمعرفية

 العالقات بتفسير التحليلة المهارات وتهتم الفكرية المهارات مع التحليلة المهارات ترتبط : التحليلية المهارات -
 القوة عناصر وتحديد األسباب بتحليل المهارات هذه وتهتم المشروع أداء على المؤثرة والمتغيرات العوامل بين

 السلوكيات تحديد على المهارات هذه تركز كما الخارجية، البيئة في والتهديدات والفرص الداخلية للبيئة والضعف
 . المستقبلية وتصوراتهم بالمنافسين الخاصة

 والمهارات اإلنتاجية المراحل بين العالقات طبيعة ومعرفة األدائية بالمهارات وتتمثل : الفنية المهارات -
 وكل أداءه تحسين وكيفية المنتج بتصميم يتعلق فيما خاصة الفنية األعمال أداء كيفية ومعرفة للسلع التصميمية

 تكون  المهارات وهذه المعدات، بعض صيانةو  األجزاء تركيب كيفية ومعرفة والتشغيلية الفنية بالجوانب يرتبط ما
 . وغيرها األثاث وصناعة كالنجارة الفني الطابع ذات المشاريع بعض في كبير تأثير ذات

 والمبادرة العمل حب هي مقاولينال خصائص أبرز من أن القول يمكن تقدم ما على تأسيسا  
 إدارة في والمهارة التنفيذ وحب والتصميم لةالكام والثقة المخاطر رغم النجاح على اإلصرار و بهما والتعلق

 باإلنجاز والشعور التحديات ومجابهة العمل في واالستقاللية اقتناصها يتحتم كفرص المتغيرات ورؤية المخاطر
 الخصائص من مختلفة أبعادا تتضمن مقاولتيةال العمليات أن كما المالي واالستقالل المالية السيطرة وتحقيق

 .بها يقوم التي النشاطات جوانب مختلف في مقاولال بها يضطلع أن ينبغي التي والمهارات
II. مراحل بناء العمل المقوالتي و عوامل نجاح وفشل هذه األعمال  

عوامل نجاح او فشل هذه  سنتطرق هنا الى خطوات بناء المشاريع المقاوالتي باإلضافة الى التعرف على اهم
 .المشاريع

 :ناجح )مقاولة( التيبناء عمل مقاو  مراحل 1.
يحتاج إنشاء مشروع أو عمل مقاوالتي من المقاول بذل الكثير من الجهودات واالستعداد التام وذلك عن طريق 
تحديد أهدافه الرؤيته المستقبلية و إلى أين يريد الوصل بهذا العمل وتوفير عدة عناصر )مالية، مادية، 

 *ة للبدء بعمله واالستمرار فيه والتي تتمثل في :بشرية ...الخ (ولهذا فعليه اتباع خطوات معين
  :تحديد األهداف المرحلة األولى -

                                         

 
  00،01ص  7102ادة األعمال وإدارةالمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،  سوريا ،سنة عامر خربوطلي ، ري * 
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هي الغاية التي تسعي إليها من اجل إنشاء هذا المشروع وهل تم اختيار فكرة المروع المناسبة لك،ومدى 
الخبرات الفنية  االستعداد والرغبة ألداء هذه الفكرة وكذلك هل لديك قدرة شخصية إلدارة المشروع من خالل

 ،معلومات  ومعرفة سابقة ،مهارات إدارية وسلوكية في التعامل مع اآلخرين.
 المرحلة الثانية : دراسة جدوى مبدئية لفكرة المشروع  -

وهذا يتم من خالل  دراسة حاجات السوق و المشروعات المشابهة ومراحل عمليات أنشطة المشروع،وهل يحقق 
 رة المشروع واعدة بالنجاح؟فائدة لك وللمجتمع؟ هل فك

 المرحلة الثالثة: هل يتوافر التمويل المالي ؟ -
من خالل معرفة ما لديك من قدرات مالية للقيام بالمشروع أو االستعانة بمصادر تمويلية  أخرى تساعد على 

 نجاح فكرة المشروع 
 المرحلة الرابعة : إعداد دراسة جدوى تفصيلية : )وهذا يتضمن( -

 ئية : هل المشروع يتوافق مع البيئة دراسة بي -أ
دراسة تسويقية: هل المشروع يسد حجم معين من الطلب على المنتج /الخدمة دراسة فنية : هل -ب

المشروع قادر على سد الفجوة على الطلب في السوق وما هي الخدمات وأية أساليب  تكنولوجية وفنية 
 تستخدم حاليا.

 لمالية قادرة على تغطية األصول الثابتة باإلضافة للتكاليف دراسة مالية : هل ميزانية المشروع ا-ت
دراسة اجتماعية : هل سيحقق المشروع عائدا اجتماعيا يعود بالنفع على المجتمع المحلي و المستهلك -ث

 أو الفئة المستهدفة .
 المرحلة الخامسة : اعداد برنامج زمني للمشروع  -

 ويتم ذلك من خالل ما يلي :
 لويات تفصيلية ألعمال وأنشطة المشروع. وضع خطوات و أو  -أ

 إعداد الموقع و تجهيزه بالمواصفات المطلوبة. -ب
 تحديد الفترات الزمنية إلنجاز األعمال .-ت
 تحديد تكاليف كل عمل او نشاط . -ث

 المرحلة السادسة : التنفيذ و التجهيز -
و كذلك تنفيذه بالشكل المناسب للقيام  وهي المرحلة التي تتعلق بالكيفية التي يتم بها انشاء المشروع وتجهيزه

 باإلنتاج المطلوب ، وهذا يتم كما يلي :
  .شراء وتركيب اآلالت والمعدات 
  .اختبارات التشغيل واإلنتاج 
  .التسويق والبيع 
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 كما سنوضح أهم الفوارق بين إنشاء مؤسسة و إنشاء عمل مقاوالتي :
 مقاولتية :إنشاء الفرق بين إنشاء مؤسسة و  -
تنويه هناك بعض نقاط التشابه واالختالف بين إنشاء مؤسسة وإنشاء مقاولة والمتمثلة في الجدول رقم ولل

 (التالي :4)
 (:الفرق بين إنشاء مؤسسة و إنشاء مقاولتية4الجدول رقم )

 أوجه التشابه أوجه االختالف
 تتسم المقاولتية بأنها إنشاء مؤسسة غير نمطية ،-

 فهي تتميز باإلبداع
 المقاولتية بالفردية تتميز-
 متالزمة العائد و الخطر-

 عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية عبارةكالهما -
 كالهما له نسبة مخاطر-
 عند اإلنشاء توقع الربح-

 تجريبية راسةد المقاوالتية بالمشاريع األعمال وتخطيط االجتماعية المسؤوليةالمصدر :  تم االعتماد على مقال 
 6،صمرجع سبق ذكره  بالجزائر الجديدة والمتوسطة صغيرةال المؤسسات من عينة على

 شاريع المقاوالتية جاح و فشل المعوامل ن .1
ا تكون سببا في تطورها أو م عوامل نجاح وفشل األعمال المقاوالتية والتي إمههذا الجزء مخصص لتطرق أل

 زوالها.
  عوامل نجاح المشروعات المقاولتية : .1.1

 *وبقاء األعمال المقاولتية إذا توفرت عدة عوامل منها : تزداد احتمالية  نجاح
الخصائص والمهارات الشخصي واإلدارية في المقاول : الثقة بالنفس ،االلتزام ،اإلبداع واالبتكار مهارات  -

 .كية ...الخ لو اجتماعية ،فنية ،س
 .كبير خاصة في بداية المشروع  دالتفرغ الكامل للعمل وبذل مجهو  -
 ين يريد الوصول أ المأمولة والمعرفة الواضحة والدقيقة لتطلعات الجيد لألهداف و  التحديد -
  .استراتيجية واضحة دقيقةتحديد خطة عمل و  -
قدرة المشروع /العمل على تقديم شيء جديد ، متميز ، تنافسي و وذو جودة عالية تضمن بقاءه في السوق  -

  .فترة طويلة
 .رات و التغيرات التي تحصل في األسواقإدارة مرنة ومتكيفة مع التطو  -
افظة الحصول على موارد بشرية ذات كفاءة و مهارة عالية وخبرات متنوعة وجيدة مع الحرص على المح -

 عليها و استغاللها بشكل جيد.
 في فشل العمل المقاوالتي : تسببالعوامل التي قد  -

                                         

 
ت نيل قارة ابتسام ، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تطوير القطاع السياحي بالجزائر"دراسة حالة والية مستغانم ،مذكرة تدخلضمن متطلبا * 

ي بكر جستير ، تخصص تسويق دولي ،مدرسة الدكتوراه :التسيير الدولي للمؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبشهادة الما

 12ن ص  7107/ 7100بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية 
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  * مل فشل األعمال المقاوالتية مايلي:اهم هذا عو أ ومن 
 قصور مصادر التمويل -
الخوف والتردد من الدخول في مشاريع ذات نسبة مخاطرة عالية ،وكذا االفتقار لبعض من السمات المميزة -

 للمقاول. 
الت ، اآلالصغيرة في مختلف  شاريععدم توفر المقومات الكافية للبنية األساسية الالزمة لدعم وتنمية الم -

 . خاصة اإلنتاج والتسويق
 شاريعاإلدارية واإلجرائية ، والتي تتمثل في ضعف الخبرات اإلدارية . إضافة إلى افتقار معظم الم المعوقات -

 .الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم
ضعف المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة ، خاصة في مجاالت إكساب مهارات ومقومات العمل  -

إلنتاج مخرجات  شاريعف إلى ذلك عدم تأهيل هذه الم، يضا فيها أو العاملين لمشاريعألصحاب هذه ا
 .مطابقة للمواصفات العالمية

الصغيرة ، وعن األسواق التي تتعامل معها سواء في مجال مدخالت  مشاريعضعف البيانات المتوفرة عن ال -
 .اإلنتاج أو المنتجات النهائية

الصغيرة في االقتصاد  المشاريعدور محدودية مجاالت البحث العلمي المطبقة حتى اآلن لدعم وتنمية -
 .الوطني

 .فاءات الجمركية أو الضريبيةالصغيرة من نظام الحوافز المتمثل في اإلع شاريععدم استفادة غالبية الم -
التي  القانونية لقرارات واللوائحلفجائية التغيرات الالصغيرة والمشروعات الكبيرة ، و  شاريعضعف الروابط بين الم-

 .المعنية تسلطاتصدرها ال
 .نقص الكفاءة فى مواجهة المتغيرات و عدم الرغبة فى تفويض السلطةو  نقص الخبرة -
 .الوقت إلدارة عدم الرغبة فى االستعانة بالخبرات  -
III . إدارة المخاطر في المشاريع المقاوالتية واهم العراقيل التي توجه المؤسسات في الجزائر 

سنتطرق في هذا الجزء من الدراسة الى التعرف على أهم المخاطر التي تواجه المشاريع المقاوالتية و كيفية 
التعامل معها وإدارتها باإلضافة الى تخصيص جزء آخر لتعرف على العراقيل التي تواجه هذه االعمال في 

 الجزائر تحديدا 
 عها :المخاطر المشاريع المقاوالتية وكيفية التعامل م .1

                                         

 
، الدول العربية. طلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في عماد ابو رضوان، التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ، الملتقى الدولي: مت * 

 642،601-ص،  4116أفريل 01و04يومي  الجزائر ،-مؤسسة ارادة للمحاسبة، لمملكة االردنية الهاشمية ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
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كما توجد العديد من المخاطر المتنوعة التي تحيط بالعمل المقاوالتي والتي تعتبر جزء ال يتجزء من بيئة 
العمل والتي قد يكون لها الدور الكبير في فشل العديد من المشاريع واإلخفاق في الوصول إلى األهداف 

 حدتها في حالة مواجهتها: المنشودة. والتي تستوجب على المقاول إما تجنبها أو التخفيف من
 مفهوم إدارة المخاطر:. 1.1

"إدارة المخاطر عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسارة 
أو األثر المالي الخسارة   حـدوث  اءات من شانها أن تقلـل إمكانيـةالعارضة المحتملة وتصميم و تنفيذ إجر 

 *.إلى حد أدنىللخسائر التي تقع 
 أهم المخاطر التي قد تتعرض لها المشاريع المقاوالتية :. 1.1

في هذا اإلطار سنوضح بعض من أهم المخاطر التي تعترض نجاح واستمرارية األعمال المقاوالتية 
 †( الموالي :0وتصنيفاتها وكل ذلك في الجدول رقم )

 
 واستمرارية األعمال المقاوالتية (: تصنيف أهم المخاطر التي تعترض نجاح1الجدول رقم )

 توضيح التصنيف تصنيف الخطر/المخاطر
يشمل التدفق النقدي، احتياجات الموازنة، التزامات ضريبية، إدارة الدائن والمدين،  فهذا التصني مالي

 التعويضات واهتمامات إدارة المحاسبة العامة
فراد والثقافة والهيكل التنظيمي ذات العالقة األيا عمال، وتمتد لتشمل قضالألالداخلية  االحتياجات تنظيمي

 .في للمشروعبالعمليات الفاعلة 
المعايير، متطلبات العقود. هذا  التزامالمتطلبات القانونية، مثل: التشريعات، التعليمات، ويتضمن  قانوني

من الزبائن أو والتوقعات والتي يتم اعتمادها في العقود و  واإلجراءاتيمتد إلى السياسات  فالتصني
 .جتماعيةاالمن البيئة 

 الزموالدعم ال (المورد البشري  )نشطة المتعلقة بتلك العمليات، الموارداألوتغطي جوانب التخطيط،  تشغيلي
 للعمليات بهدف الوصول إلى التطوير الناجح وتقديم الخدمة أو المنتج

يرتبط أيضا  فنجاح التجاري. وهذا التصنيعمال، التنويع والاالخطار المرتبطة بالسوق، نمو ااال تجاري 
 .استمرار وديمومة نجاح المنتجات والخدمات   بقابلية منذ التأسيس حتى نجاح ونمو قاعدة الزبائن

مة مكان فراد، وسالاأليرتبط بالعمل وسالمة  صمان لكل شخاأله عالقة بتحقيق ل ماناالقة الذو ع
 الخدمات المقدمةمة العامة، وأمان المنتجات و الالعمل، الس

 عمالاألويتضمن التخطيط، التقييم والموارد المطلوبة لتأسيس واستمرار ونمو  استراتيجي
من المعدات في العمليات واستمرار العمل، ويتضمن العمليات العامة للمعدات، الصيانة،  االستفادة قة بالمعداتعالذو 

 مان والتحديثاأل اإلهالكءمة، الالم
صول، الناس، ويمتد إلى أمان المعلومات والملكية الفكرية األمن العام للعمل، ااألويشمل  نماأل

                                         

 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة  سعيدة SCISسسة االسمنت ومشتقاتهعبدلي لطيفة ، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤ * 

يد ،تلمسان ،السنة الماجستير،تخصص : إدارة األفراد وحوكمت الشركات ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جـامعـة أبـي بكـر بلقا
 46،ص  4100/4104الجامعية 

عمال الالمخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم دراسة حالة: مشاريع حاضنة ا أثر إدارة التجارغسان محمد خليل † 

االسالمية جامعة ،التجارة  ،كلية  مالاالعالحصول على درجة الماجستير في إدارة  االسالمية ، قدم هذا البحث الستكمال متطلبات والتكنولوجيا في الجامعة 

 01،02، ص 7102،سنة  بغز ، 
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 .والتكنولوجية
لتهديد الذي يهدد سمعة أعمال المنشأة هو تهديد لها ككل، واستمرار الخدمة والمنتج، وسلوك ا السمعة

 .قة بسير العملعالفراد ذو الاألالموظفين و 
ما بعد تقديم الخدمة  والخدمة المقدمة، الطريقة التي تقدم بها الخدمة،  ءمةاليتضمن جودة وم تقديم الخدمة

 وكذلك تفاعل الزبون مع الخدمة ورضاه عنها 
 بإدارةقة الذوي الع األفراد ألزمني اإلطاريتضمن إدارة المعدات، التمويل، الموارد، التكنولوجيا، إدارة المشروع

قة بتطوير الالمشاريع الداخلية، والمشاريع ذات الع وت ليشمل العمليا فالمشروع. يمتد هذا التصني
 .عمال، ويشمل أيضا الخارجية التي يتم إدارتها من قبل المتعاملين مع المشروعاأل

مة مع كل من أصحاب المصالح الخارجيين الءقات معالويتضمن تحديد وتأسيس والمحافظة على  إدارة أصحاب المصالح
 .وكذلك الداخليين

 .يتضمن تنفيذ، إدارة، صيانة، والتحديثات المرتبطة بالتكنولوجيا جيالتكنولو 

 .22، ص:مرجع سبق ذكره  ،المصدر : غسان محمد النجار
 كيفية التعامل مع المخاطر )إدارة المخاطر(:. 1.1

إن طرق التعامل مع المخاطر باعتبارها عنصر من عناصر بيئة العمل وال تتجزأ منه، تختلف باختالف 
ها حيث هناك مخاطر ايجابية )فرص( والتي يجب على المقاول  إتباعها واستغاللها أحسن استغالل حيث أنواع

أن اقتناصها سيطور المشروع و يزيد من عوائده ويوجهه إلى وجهة جديدة والى أسواق مختلفة ،أما المخاطر 
وأثرها على مشروعه حيث أن هذه  السلبية )التهديدات( فهي ما يجب على المقاول تجنبها أو التقليل من حدتها

المخاطر قد تتسبب في خسائر متنوعة )مالية ،تنظيمية ، سمعة ،األمن ...الخ( وقد تكون السبب في فشل 
المشروع وتوقفه دون أن يحقق أي هدف كان مخطط له، وفي هذا اإلطار سنقوم بتحديد كيفية التعامل مع 

 *المخاطر كالتالي:
يد المخاطر من خالل جمع البيانات حول المخاطر المتوقع حدوثها أثناء سير يمكن تحد تحديد المخاطر: .أ

ا على الخبرة السابقة ودراسة المشاريع السابقة المشابهة للمشروع، كما يمكن  المشروع، ويتم ذلك اعتماد 
 :استخدام بعض األدوات والتقنيات في جمع البيانات منها

 العصف الذهني. 
  المجالاستشارة أصحاب الخبرة في. 
 استخدام تحليل SWOT. 
 تاالستبيانا. 

بعد معرفة المخاطر التي قد تواجه المشروع، ينبغي عليك بتحليل كل خطر على حدة  تحليل المخاطر:.ب
 .ومعرفة احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره على نجاح المشروع

                                         

 

، 1112 يونيو 11شاريع ،منصة بكة ،تم تحديث فيمفريق بكه لالستشارات والتدريب ،ادارة المخاطر في ال *  
https://bakkah.net.sa/  44:16على الساعة  01/10/4141، تم تصفح بتاريخ 

https://bakkah.net.sa/
https://bakkah.net.sa/
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 :يشتمل قياس المخاطر على: قياس المخاطرج. 
 ية لتقدير احتمالية األحداث الخطرة غير المتوقعة، والتعبير عن منهج هي عملية: قياس المخاطر الكمية

 .النتائج بشكل كمي
 :هي عملية منهجية لتقدير احتمالية األحداث الخطرة غير المتوقعة، والتعبير عن  قياس المخاطر النوعي

 .عالية جدا، عالية، معتدلة، منخفضة، منخفضة جدا :النتائج بشكل نوعي مثل عبارات
في هذه المرحلة ستجد أنك قمت بجمع عدد ال بأس به من المخاطر  ترتيب المخاطر حسب األولوية:د. 

المتوقعة، لكنها لن تكون بنفس األولوية فبعضها سيحتاج منك استجابة عاجلة حال وقوعها كتلك التي تؤثر 
الوقت في التعامل بشكل كبير على نجاح المشروع، وبعضها ستكون بدرجة أقل أهمية ولن تحتاج إلضاعة 

 .معها، وإلدارة تلك المخاطر بشكل صحيح ومنظم ينبغي عليك تصنيفها حسب األولوية
تختلف طريقة االستجابة للمخاطر حسب حجم ونوع الخطر، فبعد ترتيب قائمة  االستجابة للمخاطر:د. 

االستجابة للمخاطر بالمخاطر المتوقعة ستحتاج ألن تضع خطة وقائية لكل خطر على حدة، وتشتمل أساليب 
 :على ما يلي

 أوال: المخاطر السلبية )التهديدات(
  منع الخطر: القضاء على التهديد بالكامل ويتم ذلك في المخاطر التي تؤثر بشكل كبير على نجاح

 .المشروع
 تحويل الخطر إلى طرف ثالث مثل استشاري في مجال المشروع. 
 تقليل أثار الخطر. 
 لى المخاطر التي ال تؤثر بشكل كبير على نجاح المشروعقبول الخطر وهو ما ينطق ع. 

  .قبول الخطر ،رثاني ا: المخاطر االيجابية )الفرص(: استغالل الخطر ،تعزيز حدوث هذا الخط
مدى نجاح خطة إدارة المخاطر الموضوعة في مواجهة  تهدف هذه المرحلة إلى معرفة :تقييم المخاطره. 

 .التخطيط للمشاريع المستقبلية واالستفادة من ذلك في المخاطر
 العراقيل التي تواجه المشاريع المقاوالتية في الجزائر. 1.1

لقد تعدد العراقيل التي حالت دون االرتقاء باألعمال المقاوالتية في الجزائر ،والتي أدت أحيانا في فشل و زوال 
 *:هذه المشاريع من الوجود ومن أهم هذه العراقيل ما يلي

يعتمد نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة علـى األسـلوب الـذي تنتهجـه اإلدارة  :اإلداريةالصعوبات -أ
المســيرة لهــذا القطـــاع فــي تعاملهــا مـــع مــديري المؤسســات، فـــاإلدارة الجزائريــة الزالــت تمثـــل الســبب الرئيســي لجـــل 

فـــالكثير مـــن  بالبيروقراطيـــةو العوائـــق إلـــي تقـــف فـــي وجـــه العمليـــة التنمويـــة مـــن خـــالل اتســـامها بـــالروتين الممـــل 

                                         

 
د والتجارة ، مجلة نماء لالقتصاقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الواقع والتحدياتمقال عن  ، مانياسر عبد الرح ،. براشن عماد الدين

772- 772، ص  7102، الجزائر ، جوان  0،العدد     
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األسـباب الكامنـة وراء  المشاريع عّطلت كون أن نشاطها يتطلـب االسـتجابة اإلداريـة السـريعة تنظيمـا وتنفيـذا. ومـن
 :ذلك

ا لم تتهيأ بعد الستيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات، ومن ثم نهمشكلة الدهنيات إذ أ − 
 التعامل معه وفق متطلباته؛ 

 . حركة التقنين وإنتاج النصوص لم تسايرها حتى اآلن حركية مماثلة على مستوى األجهزة التنفيذية سرعة -
سنوات حسب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،  12فاآلجال المتوسطة النطالق مشروع جزائري تقدر بــ 

أشهر و  16ة يتراوح بين وحسب تحقيق قامت به وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن مدة إنشاء مؤسس
 42سنوات وذلك حسب طبيعة النشاط، في حين يستغرق انطالق مشروع في ألمانيا من يوم واحد إلى  10

أسبوع في إسبانيا، أما في السويد فيستغرق بين  46أسابيع، و بين أسبوع و  14و 12أسبوع، وفي البرازيل بين 
  .أسابيع 12 و14

إن مسألة الحصول على العقار الصناعي، سـواء مـن حيـث تـوفره  :الصناعي الصعوبات المتعلقة بالعقار -ب
أو اإلجراءات اإلدارية للحصول عليه، السعر وطرق الدفع والتسـوية القضـائية، مـن أهـم المشـاكل التـي تواجـه نمـو 

يا فـي وتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالحصول علـى عقـد الملكيـة أو عقـد اإليجـار يعـد أمـرا أساسـ
ا البنــك العـالمي أثبتــت مـدى تــأثير هـذا العــائق بهـ الحصـول علـى التــراخيص المكملـة األخــرى، فحسـب دراســة قـام

علــى االســتثمار الخــاص فــي الجزائــر خاصــة علــى االســتثمار فــي المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، حيــث تطــول 
فســوق  .ســنوات 12و 10مــدة بــين علــى العقــار الصــناعي، إذ تتــراوح هــذه ال فتــرة انتظــار المســتثمر للحصــول

 :العقارات في الجزائر الزالت رهينة للعديد من الهيئات مثل
ا عجزت عن تسهيل إجراءات الحصول على نهالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والوكاالت العقارية، حيث أ

قرار حول تخصيص العقار الالزم إلقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك لغياب سلطة اتخاذ ال
 .األراضي وتسيير المساحات الصناعية، إضافة إلى محدودية األراضي المخصصة للنشاط الصناعي وغيره

من أهم المشاكل التي تواجهها المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة نجـد مشـكلة  :الصعوبات المتعلقة بالتمويل-ج
المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة تعــاني مــن  مــن% 40مــثال علــى مســتوى دول اإلتحــاد األوروبــي نجــد فالتمويــل، 

يحـــد مـــــن تطــور  ايــحقيقمحدوديـة فــرص الحصـول علــى التمويــل، فالحصـــــول علــــــى التمويـل الــالزم يعتبــر إشـكاال 
 :هـــــذا القطـــــــاع، وذلك يرجع إلى جملة من األسباب أهمها

 مويل الالزم؛ ضعف الضمانات التي تقدم للبنوك من أجل الحصول على الت − 
تعّقد وتعدد إجراءات الحصول على القروض، مما يجعل المستثمرين يحجمون عن اإلقدام على تجسيد  −

 الواقع؛  مشاريعهم على أرض 
نقص الخبرة التنظيمية واإلدارية في المعامالت البنكية ألصحاب المؤسسات هذا من جهة، ومن جهة  −

 .نظرا لعدة اعتبارات أهمها ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة التعامل مع البنوك أخرى نجدهم يتجنبون 
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تعـاني المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن عـدة مشـاكل تسـويقية تختلـف  :الصعوبات المتعلقـة بالتسـويق -2
 :باختالف نوع المؤسسة والنشاط الذي تمارسه، ومن بين هذه الصعوبات نذكر

 تهايؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية لها، نتيجة لعدم قدر  انخفاض اإلمكانات المالية لهذه المؤسسات − 
 على توفير المعلومات الضرورية عن السوق وأذواق المستهلكين؛ 

عدم توفير الدعم والحماية الكافية للمنتجات المحلية مما يجعلها عرضة للمنافسة الحادة من طرف  −
 .ية بانتهاج سياسة اإلغراقظل قيام المؤسسات األجنب المنتجات المستوردة، خاصة في 

عدم القدرة على القيام بعملية الدعاية واإلعالن الكافية لمنتجات هذه المؤسسات نتيجة ارتفاع تكاليف  − 
 تلك العمليات؛ 

 اختيار المستهلك للمنتج المستورد على حساب المنتج المحلي − 
ة والمتوسطة صـعوبات جمركيـة تحـد مـن تواجه المؤسسات الصغير  :الصعوبات المتعلقة بالرسوم الجمركية-2

ســيرورة نشــاطها، حيــث يتصــف تعامــل الجمــارك الجزائريــة مــع المســتثمرين بــالبطء والتعقيــد ممــا يجعــل العديــد مــن 
والمتوسـطة وخاصـة التـي  السلع حبيسـة للمـوانل لعـدة شـهور، ممـا يـنعكس سـلبا علـى مـردود المؤسسـات الصـغيرة 

 .مواد أولية مستوردة ال توجد في السوق المحليتعتمد في عمليتها اإلنتاجية على 
 الخاتمة:

إن األعمال المقاوالتية والمشاريع المقامة في إطارها تمثل أحد أهم العوامل التي تساعد وتساهم في دفع  
عجلة التنمية ،باإلضافة إلى تحفيز المؤسسات األخرى على التنافس وتقديم منتجات أوخدمات بدرجة عالية من 

و التميز ،كما أنها تعبر عن أفكار فردية ألشخاص مبدعين ،مبتكرين يفضلون االستقاللية ويكرهون الجودة 
التقيد بالروتين الحكومي .كما قد عرجنا على أهم المخاطر والعراقيل التي تواجه هذه المشاريع بإعتبارها عنصر 

الدافعة للتغيير و المواكبة فرص كانت  من عناصر العمل و ال يمكن تجزئتها منه كما أنها تمثل احد أهم القوى 
أو تهديدات ،كما تعرفنا على أن التعامل مع هذه المخاطر يتم بعدة طرق وأساليب .ومنه قد تم اإلجابة على 
اإلشكالية التي تم طرحها في السابق والمتمثلة في "ماهي المخاطر والعراقيل التي تحيط بالعمال المقاوالتية ؟". 

من أهم المخاطر التي تواجه  »ح أو نفي الفرضيات الموضوعة فقد تم نفي الفرضية األولى أما في إطار تصحي
وذلك بسبب أن المخاطر  «األعمال المقاوالتية هي عدم القدرة على الحصول على القدر الكافي من التمويل 

 »سبة للفرضية الثانية )التشغيلية، المقاول، التنظيمية ...الخ ( ال تقل أهمية عن مخاطر التمويل. أما بالن
العراقيل التي تواجه المشاريع المقاوالتية في الجزائر قليلة وال تؤثر بشكل كبير على نجاح أو فشل هذه 

فهي خاطئة كذلك حيث أن هذه العراقيل والتي قد ذكرناها سابق قد أثرت على العديد من المشاريع  «األعمال
ن بطل اإلجراءات اإلدارية ،ضعف تشجيع اإلعمال المقاوالتية خاصة تلك التي تتسم بالسرعة والتغير،حيث أ

،نقص التمويل، ضعف التدعيم و الخبراء ،التغير في التشريعات والقوانين كلها و أكثر تؤثر بشكل مباشر على 
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استمرارية هذه المشاريع.وكمحصلة لهذه الدراسة قمنا باقتراح بعض التوصيات واالقتراحات لتدعيم روح 
 تية لدى الشباب لتعزيز هذا النوع من المشاريع لمواكبة الركبة العالمي لالرتقاء والتطور. المقاوال

  :اقتراحات 
تعزيز روح المقاوالتية لدى الطلبة في الجامعات و الشباب من خالل إقامة ندوات ،ملتقيات ،أيام  -

  .دراسية وإقامة معارض تشجع على هذه المشاريع
دعين والمبتكرين على اقامة مشاريع خاصة بهم وتعزيز روح المخاطرة والتنافس تحفيز الطلبة والشباب المب-

 فيهم. 
 تدعيم المشاريع المقاوالتية من خالل توفير تمويل مالي مالئم لها.  -
 مرافقة الشباب في أعمالهم المقاوالتية  في البداية خاصة منخفضي الخبرة من قبل الحكومة. -
هذه المشاريع وتقليص اإلجراءات اإلدارية المعقدة والروتينية و استبدالها نص قوانين وتشريعات تحفز على -

 بأساليب الرقمنة مواكبة للتطور التكنولوجي العالمي. 
تشجيع المنتوج المحلي/الوطني وتخفيض نسبة االستيراد خاصة فيما يخص المنتوجات التي يمكن صناعتها -

 في الجزائر 
 جزائر وتعريف الجيد بها تدعيم دور حاضنات األعمال في ال -
إقامة مسابقات ألصحاب األفكار المقاوالتية وتدعيم الجيد فائزين و مرفقتهم بكل الطرق واألساليب وتزويدهم -

 بكافة الخبرات والمهارات الالزمة.
 تسهيل إجراءات االقتراض من قبل الهيئات المعنية وإقامة تخفيضات أو إعفاءات على المشاريع الممتازة . -

 
 المراجع: -

:كتب 

، ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منشورات الجامعة االفتراضية ( 7102)عامر خربوطلي  -3

 . 00،01السورية،سوريا ، ص 

: أطروحات الدكتوراه 

ة من طلبة جامعة ،نحو تطوير المقاوالتية من خالل التعليم المقاوالتي "دراسة على عين( 7101/7102)الجودي محمد علي-2

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كليةالجلفة ،أطروحة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في علوم تسيير ،

 .التسيير،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

،أطروحة مقدمة لنيل  -دراسة ميدانية–،دراسة وتحليل سياسات دعم المقاولتية في الجزائر  ( 7102/7102)محمد قوجيل - 1

شهادة الدكتوراه ،تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير 

  .،جامعة قاصدي مرباح 

 مذكرات ماجستير:

ية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل ، دور المقاولتية في ترقية المشاريع الصغير المنتجة "دراسة ميدان(7101/7102)شقرون محمد-4

والمقاولتية ،جامعة  اإلبداعالشباب لوالية بلعباس ،مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية تخصص 

 .أبي بكر يلقايد ،تلمسان

ئر"دراسة حالة والية ،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع السياحي بالجزا(7107/ 7100)قارة ابتسام -5

مستغانم ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، تخصص تسويق دولي ،مدرسة الدكتوراه :التسيير الدولي 

 .للمؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان
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سعيدة ، SCIS مؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتهعبدلي لطيفة، دور ومكانة إدارة المخاطر في ال-6

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ،تخصص :إدارة األفراد وحوكمت الشركات ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

  7100/7107التسيير، جـامعـة أبـي بكـر بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية 

أثر إدارة المخاطر لدى أصحاب المشاريع الريادية في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم  (7102)جارلنحمد خليل اغسان م-7

، قدم هذا البحث الستكمال متطلبات  الحصول على  اإلسالميةوالتكنولوجيا في الجامعة  األعمالدراسة حالة: مشاريع حاضنة 

 ة، فلسطين.،  بغز اإلسالميةلتجارة ،جامعة ،كلية  ا األعمالدرجة الماجستير في إدارة 

:ملتقيات 

عماد ابو رضوان، التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ، الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -0

 02و02الجزائر ، يومي - شلفالهاشمية ، جامعة حسيبة بن بوعلي بال األردنيةللمحاسبة، لمملكة  إرادةفي الدول العربية، مؤسسة 

   7112أفريل

 مقاالت: 

، مقال عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الواقع (7102)براشن عماد الدين، ياسر عبد الرحمان -9

 .، الجزائر 0والتحديات، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة ،العدد 

ة االجتماعية وتخطيط األعمال بالمشاريع المقاوالتية دراسة تجريبية على ،مقال المسؤولي(7102جوان )بيبـي وليـد وأخرون -38

م ،  ااألولى، الطبعة األولعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بالجزائر ،مجلة المالية وحوكمة الشركات ،العدد 

 .الجزائر-البواقي

 في حالة التقني دراسة اإلبداع على وأثرها الصناعية المنظمات في الريادي ، مقال خصائص(7101)إسماعيل علي عمر-33

 القادسية الموصل، مجلة جامعة الصناعية اإلدارة قسم / واالقتصاد اإلدارة نينوى ، كلية/المنزلي األثاث لصناعة العامة الشركة

 .النشر دون بلد، ب 11 العدد ،07 واالقتصادية، المجلد اإلدارية للعلوم

: مواقع الكترونية 

، موقع  7102ديسمبر  72يمان عماد ، لماذا تعتبر ريادة االعمال من الضرويات المجتمعية ، منصة لماذا ، آخر تحديث ا-32

https://www.limaza.com/  01:00على الساعة  72/10/7171، تم التصفح بتاريخ 

جــامـعـة محمد  المقاولتية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، عمــارة شــريـــف ،محاضرات في مقياس-31

  7102/7102الصديق بن يحي ،جيجل ،سنة 

ريخ ،تا /https://www.6y0f.com، منصة طيوف، على موقع األعمالمحمد االسم الثاني غير معروف، أهمية ريادة  -34

 . 00:12على الساعة  72/10/7171، تم التصفح بتاريخ  7171, 01فبراير  في اإلضافة

، 2839 يونيو 33المخاطر في المشاريع ،منصة بكة ،تم تحديث في إدارةفريق بكه لالستشارات والتدريب ،-35

https://bakkah.net.sa/  77:12على الساعة  10/10/7171، تم تصفح بتاريخ. 

اسم المؤلف غير موجود، المقاولة مفهومها وأنواعها والبنية التنظيمية لها،كلية االقتصاد والتسيير،مكان النشر غير موجود -36

موقع ،على  77:01على الساعة  72/10/7171تم التصفح بتاريخ  ، 7102،سنة 

 .https://www.UNIVERSITYLIFESTYLE.NETالنشر

https://www.limaza.com/
https://www.limaza.com/
https://www.6y0f.com/
https://bakkah.net.sa/
https://bakkah.net.sa/
https://www.universitylifestyle.net/
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الل الفترة دراسة تحليلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خ

بين األهمية االقتصادية والتحديات 0202-0202   

 
 ، ‡جمال دقيش، †حروشي جلول، *عبد القادر عبد الرحمان

 

 مقدمة : 
ساهم تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة األساسية في تطور االقتصاديات الحديثة، حيث ت

مميزاتها وخصائصها المتنوعة من خلق العديد من الشبكات اإلنتاجية المترابطة القادرة على دعم النمو 
االقتصادي وزيادة الوظائف والتقليل من حجم البطالة، لذلك تشجع العديد من البلدان الصناعية هذا النوع من 

ية، وفي الجزائر ونظرا للتحوالت العميقة التي المؤسسات وتعطيه أهمية بالغة في رسم االستراتيجيات االقتصاد
عرفها البناء االقتصادي، وتحول االهتمام من التخطيط االقتصادي إلى اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص، 
فقد ارتأت الدولة أن تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من النصوص القانونية والتنظيمية 

ع، حيث تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من حيث الحجم، وكذا من الكفيلة بدعم هذا القطا
 حيث النتائج االقتصادية المحققة.

 اإلشكالية: 
ما االهمية االقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمحور اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في: 

 .والصعوبات التي تواجهها؟ ( في ظل التحديات0202-0202في الجزائر خالل المدة )
 األسئلة الفرعية:

 من اإلشكالية األساسية لهذا الموضوع تنطلق األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ -
 إلى أي مدى ساهمت هذه المؤسسات في دعم التنمية االقتصادية" -
 ات في الجزائر؟ما هي التحديات التي تواجه تطور هذه المؤسس -

 أهمية البحث: 
تكمن أهمية الموضوع من خالل إظهار أهم العقبات التي تكتنف تطور ونمو المؤسسات الصغيرة 

(، ومحاولة تصحيح هاته المشاكل من أجل تفعيل أكبر 0202-0202والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة )
 لدخل خارج مجال القطاع البترولي.لدور هاته المؤسسات في االقتصاد الجزائر وتنويع مصادر ا

                                         

 
  adrar.dz-abdrh.aek@univmail: -e، أدرار )الجزائر(-أستاذ محاضر أ، جامعة أحمد دراية  *
  adrar.dz-harrouchidj@univmail: -e، أدرار )الجزائر(-أستاذ محاضر أ، جامعة أحمد دراية †
 relizane.dz-djamal.dekkiche@cu mail:-e، أستاذ محاضر ب، المركز الجامعي غليزان )الجزائر(‡

mailto:abdrh.aek@univ-adrar.dz
mailto:harrouchidj@univ-adrar.dz
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  البحث:  منهجية
لقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي بإبراز األرقام والجداول والمعطيات المرتبطة 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى المنهج التحليلي لقراءة هذه البيانات والجداول وتفسيرها من 

 الناحية االقتصادية.
 البحث:  خطة

 لقد تم تقسيم هذا البحث إلى المحاور التالية:
 أوال: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 ثانيا: الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛
 ثالثا: مشاكل تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛

 أوال: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ح  من خالل الكتابات والدراسات المختلفة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدم اإلجماع نال

تعريف  02دولة على أكثر من  57العام على مفهوم موحد لهاته المؤسسات، وحسب البنك العالمي تعتمد 
ر المستخدمة والتي ، حيث تتنوع التعريفات وفقا للعديد من المعايي1خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تستخدم عدد العمال في المنشأة، رأس المال، الحصيلة السنوية، رقم األعمال، غير أن معيار العمال هو 
 المعيار  األكثر تداوال في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -0
 الصغيرةسات الدولية لمفهوم المؤسسات سنشير في هذا الصدد إلى بعض التعاريف المختلفة للمؤس

 والمتوسطة، وكذا تعريف المشرع الجزائري لهاته المؤسسات.
يعتمد البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسططة علطى مبطدأ عطدد تعريف البنك الدولي:  -0-0

عمططال،  02العمططال بشططكل تططام، حيططث تصططنف المؤسسططات متناليططة الصططغر بالمؤسسططات التططي توظططف أقططل مططن 
عامطل، أمطا المؤسسطات المتوسططة  72إلطى  02بينما تصنف المؤسسات الصغيرة بالمؤسسات التطي توظطف مطن 

 .2عامل 022إلى  72فهي مؤسسات عدد عمالها يتراوح من 
مطن جهتهطا اعتمطدت المفوضطية األوروعيططة علطى مجموعطة مطن المعططايير تعريـف المفويـية األوروبيــة:  -0-0

ت الصطططغيرة والمتوسططططة وهطططي معيطططار العمالطططة، رأس المطططال، الحصطططيلة التنمويطططة، فطططي توصطططيفها لمفهطططوم المؤسسطططا
باإلضططافة إلططى عنصططر وخططر وهططو اسططتقاللية المؤسسططة، بحيططث أنططه تعططد مؤسسططة فرديططة تلططك المؤسسططات التططي ال 

 20إلطططى  20توظطططف أي عامطططل ويطططتحكم فيهطططا صطططاحبها فقطططط، بينهطططا المؤسسطططة المصطططغرة هطططي التطططي تشطططغل مطططن 
عامططل، فططي حططين أن المؤسسططة المتوسطططة فهططي المؤسسططة التططي  57إلططى  02صططغيرة فتشططغل مططن عمططال، أمططا ال

 .3عامل وتتميز باستقالليتها 050إلى  72يتراوح عدد عمالها من 
ـــة:  -0-3 ـــدول العربي بطططدورها عرفطططت الطططدول العرعيطططة تعريفطططات مختلفطططة ومت طططارعة لمفهطططوم تعريـــف  عـــل ال

دت فططي غالبهططا علططى معيططار العمالططة، إال أن لكططل دولططة عرعيططة المؤسسططات الصططغيرة والمتوسطططة، حتططى و ن اعتمطط
 تصنيف معين لعدد العمالة التي تشغله المنشأة، والجدول التالي يوضح بشكل جلي هذا االختالف:
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 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  عل الدول العربية20جدول
ال
 دولة

 

 فئة المشروع
 المعيار

متناهية 
 الصغر

 ةمتوسط صغيرة

ا
 الردن

 022-00 02-7 - عدد العمال
المبيعات 
 مليون دينار

 3إلى  20من  20أقل من  -

ا
 لكويت

 72-7 5-0 - عدد العمال
رأس المال ألف 

 دينار
ال يزيد ن  072ال يزيد عن  -

722 
ا
 لسعودية

 050-72 50-0 7-0 عدد العمال
المبيعات 
 مليون ريال

إلى  52من  52إلى  3من  3حتى 
022 

ا
 المارات

 022-70 72-0 7-0 عدد العمال
المبيعات 
 مليون درهم

 0أقل من 
 للخدمات3للتجارة و

 72إلى  0من 
 72إلى  3للتجارة من 

 للخدمات

إلى  72من 
للتجارة  072

 والخدمات
ف
 لسطين

 00-02 0-7 5-0 عدد العمال
المبيعات الف 

 دوالر
إلى  02من  02حتى 

022 
إلى  022من 
722 

م
 صر

 022أقل من  02ٌأقل من  العمالعدد 
المبيعات 
 مليون جنيه

حتى  72من  72حتى  0من  0أقل من 
022 

ا
 لبحرين

حتى 72-00 02-0 عدد العمال
 للعقارات 022

70-072 
 للعقارات 522حتى 

رأس المال 
 السنوي دينار

 022حي 
 ألف

 022أكثر من 
 ألف وحتى مليون 

أكثر من مليون 
 مليون  7وحتى 

ت
 ونس

 000-72 50-0 0أقل من  العمال عدد
مليون دينار أخذا بعين  07كل مؤسسة ال يتجاوز حجم استثماراتها  حجم االستثمار

 االعتبار استثمارات التوسعة
م
 وريتانيا

 عمال فما فوق  02 02أقل من  عدد العمال
رأس المال 
 مليون أوقية

 022إلى  72من  -

ا
 لمغرب

المبيعات 
 مليون درهم

3 3أقل من 
-02 

02-057 

ا
 لسودان

0 - عدد العمال
-02 

02-72 
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صندوق النقد العربي، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الوضع الراهن  المصدر:

 على الرابط:  12، ص 7102والتحديات، أبو ظبي 
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blan

INESS%20BOOK%20PAGES_for%20email.pdfguage%5D/ARAB%20MONETARY%20SMALL%20BUS 

مططن القططانون التطوجيهي للمؤسسططات الصططغيرة والمتوسطططة  02ذكطرت المططادة تعريــف المشــرع الجزائــر :  -0-4
 على أنها المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية التي تنتج السلع والخدمات، والتي تتميز بط:

  شخص؛ 072إلى  20تشغل من 
 ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دج؛ 
 مليون دج؛ 722لتها السنوية ال يتجاوز مجموع حصي 
 تستوفي معايير االستقاللية؛ 

وقد ميز القانون التوجيهي بين ثالث أصناف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة حسب الميزات 
 التالية:
  02شخص، رقم أعمالها يقل عن  20إلى  20المؤسسة المصغرة: هي المؤسسة التي تشغل من 

 مليون دج؛ 02السنوية  مليون دج، ال تتجاوز حصيلتها
  022شخص، رقم أعمالها يقل عن  50إلى  02المؤسسة الصغيرة: هي المؤسسة التي تشغل من 

 مليون دج؛ 022مليون دج، ال تتجاوز حصيلتها السنوية 
  شخص، رقم أعمالها يتراوح ما  072إلى  72المؤسسة المتوسطة: هي المؤسسة التي تشغل من
  4مليون دج؛ 722إلى  022ي دج، ال تتجاوز حصيلتها السنوية تتراوح من  مليون دج إلى مليار  022بين

 إلى: 0220حيث تهدف الدولة من التشريعات المتتالية والتي بدأت بوضوح منذ سنة       
 إنعاش النمو االقتصادي؛ -
 إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي؛ -
 ات جديدة وتوسيع نشاطها؛تشجيع مؤسس -
ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة  -

 بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تشجيع كل األعمال الرامية لم اعفة عدد مواقع االستقبال المخصصة للمؤسسات الصغيرة  -

 والمتوسطة؛
 سات الصغيرة والمتوسطة؛تشجيع تنافسية المؤس -
 تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -
 الحث على وضع أنظمة جبائية قادرة ومكيفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -
 تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على األدوات والخدمات المالية؛ -

 تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -0

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/[vocab]/[term]/[language]/ARAB%20MONETARY%20SMALL%20BUSINESS%20BOOK%20PAGES_for%20email.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/[vocab]/[term]/[language]/ARAB%20MONETARY%20SMALL%20BUSINESS%20BOOK%20PAGES_for%20email.pdf
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مؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورات هامة في الجزائر، ال سيما من حيث التطور العددي عرفت ال
والكمي، في استجابة مباشرة لمجموع اإلصالحات القانونية والتشريعية التي باشرتها الدولة في السنوات 

نيات، حيث األخيرة، حيث تم إعطاء أولوية خاصة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية من التسعي
ظهر هذا التوجه من خالل االنفتاح والحرية االقتصادية، ولم يكن هذا التوجه خاص بالجزائر بشكل خاص، 
بل كان ظاهرة اقتصادية عالمية جديدة تقوم على التحول من االهتمام من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 

 small isا العمل، على غرار كتاب )على هذ خاصة مع ظهور العديد من الكتابات واألفكار المشجعة
beautiful( لالقتصادي )shmoukler)5  إلى  0202، وعلى العموم فقد وصل عدد المؤسسات في سنة

 أكثر من مليون مؤسسة، والشكل التالي يبين ذلك:
                              ( الوحدة مؤسسة0202-0202تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمدة ): 20شكل 

 
-Ministère de l’Industrie et des Mines ; déférents rapports (2010ن باالعتماد على: يالباحث إعداد: من المصدر

2018) 

نالح  من خالل الجدول أعاله، النسق التصاعدي لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
، بارتفاع 0202مليون مؤسسة سنة  0.20إلى أكثر من  0202مؤسسة سنة  020535حيث انتقلت من 

، وهذا بف ل الجهود التي بذلتها %20.57، وعمتوسط نسبة نمو تقدر بط 0202مقارنة بسنة  %22بنسبة 
الدولة في سبيل دعم الشباب إلنشاء مؤسسات جديدة والولوج إلى عالم المقاوالتية، وتوفير العديد من 

، باإلضافة إلى العديد ANGEM-ANSEJ-CNACت المصاحبة لذلك على غرار كل من  جهاز المؤسسا
المتعلق بتطوير  0220أوت  02المؤرخ في  23/20من القوانين المشجعة لالستثمار بداية من األمر رقم 

لمؤرخ ا 00/20المتعلق باالستثمار، وقانون  0220جويلية  07المؤرخ في  20/22االستثمار، وكذا القانون 
المتعلق بتطوير االستثمار، وهي كلها قوانين تعمل على تحسين مناخ األعمال وتهيئة  0200أوت  23في 

 بيئة القروض والتمويل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 %00.02وتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بتركز كبير في القطاع الخاص بنسبة 

 %50.77، وحوالي 0202مؤسسة سنة  002000ت ألشخاص معنوية بحوالي مؤسسا %75.55منها 
بالمائة  02.50مؤسسة منها  505020مؤسسات صغيرة ومتوسطة ألشخاص طبيعية أي بما يقدر 



ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 

187 

 

 

بالمائة مؤسسات ألشخاص طبيعية ذات توجهات  00.20مؤسسات ألشخاص طبيعية ذات أنشطة حرة و
 حرفية.

مؤسسة  000أو ما يقدر بط  %2.20طة العمومية فتقدر نسبتها بطط أما المؤسسات الصغيرة والمتوس
العتبارات تتعلق بانخفاض عدد المؤسسات العمومية الصغيرة، باإلضافة إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص 

 .6و عطاء األولوية لحرية االستثمار للقطاع الخاص
 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم: 0-0

 0202المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم سنة توزيع  :20شكل 
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المبين لتركز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم في الجزائر  نالح  من الشكل أعاله،

من حجم المؤسسات  %05.5، تركز تام للمؤسسات المصغرة في الجزائر، بنسبة تقدر بط0202خالل سنة 
 3022مؤسسة صغيرة و 00203مؤسسة مقابل  0202205الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بمجموع قدره 

ما يبين الطابع العائلي لهاته المؤسسات في الجزائر، حيث تمتلك من قبل األفراد  مؤسسة متوسطة، وهو
وتكون غالبا ملك لرب العائلة باعتباره المسير والمالك والمدير العام للمشروع، وهو الذي يرسم التوجهات 

ع النقل المستقبلية لنشاط المؤسسة ويحصل على األرعاح، وغالبًا ما تتجسد هذه المؤسسات في مشاري
والخدمات والمشاريع الصغيرة المملوكة من قبل شخص أو شخصين على األكثر، بينما نالح  حجم ضئيل 

 للمؤسسات المتوسطة. %2.3ونسبة  %20جدا للمؤسسات الصغيرة بنسبة تقدر بط 
مشروع  532002وعلى العموم تنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الشمالية بحوالي 

، نتيجة قرعها من المناطق الصناعية الكبرى واشتغالها في ميادين 0202سداسي األول من سنة في ال
المناولة الصناعية، كما تسمح وجود الخدمات والفرص التجارية والكثافة السكانية من زيادة عدد هاته 

 المؤسسات بالشمال، مقارنة بالمناطق الجنوعية واله اب العليا.
 رة والمتوسطة حسب قطاع النشاط:توزيع المؤسسات الصغي 0-0
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يسمح هذا التصنيف من تقدير توجهات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة في الجزائر على 
حسب القطاعات المختلفة، وهو األمر الذي يسمح بإعادة النظر وتقييم السياسات المحفزة لباقي القطاعات 

 المتوسطة في الجزائر.التي تعرف مستوى أقل النتشار المؤسسات الصغيرة و 
 0202التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر سنة  :23شكل 

 %الوحدة: 
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نالح  من الشكل أعاله، تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر قطاعيا في 
مجال الخدمات على غرار النقل والمشاريع السياحية والمطاعم والمنتزهات السياحية...، بنسبة تقدر بحوالي 

حرفية التي أولت لها الدولة اهتماما بالغًا، وقد وصل عدد إلى جانب قطاعات الصناعات ال 70.3%
مؤسسة، كما نالح  ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة  05005المشاريع بالصناعات الحرفية ما يقارب 

والمتوسطة المشتغلة في قطاع البناء واألشغال العمومية بعد البرامج التنموية الطموحة التي أطلقتها الدولة في 
(، باإلضافة إلى مشاريع إنجاز الطرقات والبنية 0202-0220ن في المخططات التنموية )قطاع السك

التحتية، بينما لم يح  قطاعي الفالحة والطاقة بالقدر الكافي من عدد المؤسسات بالمقارنة بباقي القطاعات 
رغم االهتمام المشاريع  أصحابالى عدم االهتمام بهذا القطاعين من طرف  باألساس، ويرجع ذلك األخرى 
 على تحقيق التنمية االقتصادية. إيجابيةالدولة لقطاع الفالحة لما له من اثار اقتصادية  أولتهالذي 
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 0202التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في الجزائر  :24شكل 
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في  0202مؤسسة خالل سنة  000تنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والبالغ عددها 

 57ت العمومية الصناعية بحوالي مؤسسة، باإلضافة إلى المؤسسا 00قطاعات الفالحة بمجموع قدره 
 مؤسسة. 07مؤسسة ومؤسسات القطاع الخدماتي بحوالي 

 ثانيًا: الدور التنمو  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
رغم كافة المشاكل التي تقف في وجه التطور الحقيقي والمستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

هاته المؤسسات على المتغيرات االقتصادية في الجزائر كان جد ايجابي، الجزائر، إال أن األثر التنموي ل
خاصة فيما يتعلق بمتغيرات التشغيل وتخفيض حدة البطالة، والزيادة في القيمة اإلجمالية للصادرات الوطنية 

 ، باإلضافة إلى الزيادة في تكوين الثروة معبرا عنها بالناتج الداخلي الخام.وجلب العمالت األجنبية
 على مستوى التشغيل: -1

تعد البطالة من بين المشاكل األساسية التي تواجه االقتصاد الجزائري، حيث تحاول الدولة في كل 
أوساط الشباب  مرة توفير العرض المناسب من العمل لمواجهة الطلب المتنامي على العمل وخصوصا في

وخريجي المؤسسات الجامعية، غير أن عروض العمل تتركز بشكل ملحوظ على المؤسسات العمومية دون 
أن تأخذ المؤسسات الخاصة نصيبها منذ لك، وعهذا فإن إستراتيجية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 يرمي إلى امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل في الجزائر.
 الوحدة شخص   (0202-0202حجم العمالة المشتغلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمدة ): 20جدول 

0202 0200 0200 0203 0205 0207 0200 0205 0202 
0,007,020 0,050,000 0,550,500 0,007,507 0,220,325 0,032,033 0,525,005 0,020,072 0,002,050 
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 (الوحدة شخص0202-0202مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل للمدة ) :20شكل 

 
 ن باالعتماد على بيانات الجدول أعاله.يالباحث إعدادمن المصدر: 

ل الجدول السابق، المستوى العالي للتوظيف في قطاع المؤسسات الصغيرة نالح  من خال
، 0202مليون مستغل سنة  0.0إلى حدود 0202مليون مشتغل سنة  0.00والمتوسطة والذي انتقل من 

مقارنة بسنة  0202في سنة  %00.7بزيادة قدر بمليون وظيفة جديدة خالل تلك الفترة؛ أي بنسبة زيادة 
، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استحوذت في سنة %27.75نسبة زيادة سنوية تقدر  ، وعمتوسط0202
من الوظائف على المستوى الوطني، فقد بلغت اليد العاملة وطنيًا في نفس السنة  %03.03على  0202
، وقد حافظت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (20، صفحة 0200)وزارة المالية،  مليون نسمة 00.220
على نسق متزايد لعدد المشتغلين، مما ساهم في التخفيف من وطأة البطالة في صفوف الشباب  الخاصة

وتحسين الظروف المعيشية المصاحبة لذلك، وهذا ما يتوافق مع خصائص وفرة استخدام اليد العاملة 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات الوطنية: -2
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في زيادة المعروض من الصادرات الوطنية، نتيجة  تساهم

ارتفاع عددها وتطور مستوى منتجاتها التنافسية، مما يسمح بتفعيل النشاط التجاري وتحصيل األموال الصعبة 
أسعار المحروقات في وتنويع االقتصاد الوطني بشكل مستدام دون ان تتأثر بالعوامل الخارجية المتعلقة ب

 القطاعات الريعية.
 الوحدة مليون دوالر( 0202-0202صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج المحروقات للمدة ) :23جدول

0202 0200 0200 0203 0205 0207 0200 0205 0202 

0302.52 0550.22 0000.22 0550.22 0003 0200 0053.00 225.00 0003.03 
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 (0202-0202حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات للمدة ) :20 شكل

 
 ن باالعتماد على بيانات الجدول أعاله.يالباحث إعدادالمصدر: من 

الح  من الشكل أعاله، المساهمة المتواضعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تكوين ن
حصة الصادرات الوطنية التي ال يزال يغلب عليها الصادرات من المحروقات، حيث وصلت أعلى قيمة 

سنة  ، ثم تراجعت بشكل كبير0205مليون دوالر سنة  0003لصادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 
مليون دوالر، وعلى  0003.03إلى حدود  0202مليون دوالر لتعاود االرتفاع سنة  225.00إلى  0205

مليار  35.0إلى  0205العموم تبقى هذه القيمة ضعيفة مقارنة بحجم الصادرات الجزائرية والتي وصلت سنة 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.، وال تعكس التطلعات التي ترمي إليها الدولة من خالل تشجيع قطاع 7دوالر

 على مستوى المساهمة في تكوين الناتج الداخلي الخام: -3
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الناتج الداخلي الخام، فمثال وصل حجم مساهمة 

بالمائة في  53بالمائة و 22المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر حوالي 
، حيث حيث تتركز هذه المؤسسات بشكل كبير في الخدمات والتجارة والصناعات 0205نس سنة تو 

  .8التحويلية
 %(الوحدة0200-0202حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج الداخلي الخام للمدة ) :24جدول

0202 0200 0200 0203 0205 0207 0200 
57.05% 50.75% 52.57% 57.00% 50.72% 77.05% 70.55% 
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 %(الوحدة0200-0202حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج الداخلي الخام للمدة ) :20شكل  

 
 ن باالعتماد على بيانات الجدول أعاله.يالباحث إعدادالمصدر: من 

 
نالح  من خالل الشكل أعاله، تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الناتج 

بالمائة  70.55إلى  0202بالمائة سنة  57.05(، حيث انتقلت من 0200-0202الداخلي الخام للفترة )
 بالمائة،  52.57إلى ما يقارب  0200-0200، حتى و ن انخف ت سنتي 0200سنة 
 

 ثالثا: مشاكل تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
يواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل والعراقيل التي تحد من عملية نموه 

والبيروقراطية، إلى جانب  وتطوره، وترتبط معظم العوائق بمناخ االستثمار في الجزائر وصعوعة تنفيذ األعمال
نقص فادح في وليات الدعم والتمويل، والتي رغم إنشاء الدولة لبعض المؤسسات المرافقة والممولة للمشاريع 
إلى أنها تبقى غير كافية وفي حاجة إلى تحسين أكبر، وخير دليل على وجود العراقيل في عمل قطاع 

 عد وتيرة المؤسسات المتوقفة عن النشاط.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر هو تصا
     
 ( الوحدة: مؤسسة0202-0200تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوقفة للمدة ) :20جدول 

0200 0203 0205 0207 0200 0205 0202 
2520 0000 0050 0300 00072 0050 00030 
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 (0202-0200المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوقفة عن النشاط للمدة ) :22 شكل

 
 ن باالعتماد على بيانات الجدول أعاله.يالباحث إعدادالمصدر: من 

سات الصغيرة والمتوسطة المتوقف عن النشاط أعاله، ارتفاع عدد المؤس الجدولنالح  من 
 00030إلى حوالي  0200مؤسسة سنة  2520(، حيث انتقلت من 0202-0200االقتصادي في المدة )

 3500و %23.20مؤسسة خاصة ألشخاص طبيعيون بنسبة  05502، منها 0202مؤسسة خاصة 
ء فإنما يدل على ارتفاع حدة ، وهذا إن دل على شي%00.02مؤسسة خاصة ألشخاص معنوية أو ما يمثل 

المشاكل والصعوعات التي تكتنف عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، رغم جميع التشريعات 
والقوانين التي أقرتها الدولة في سبيل تشجيع ومرافقة هاته المؤسسات، وعموما يمكن إيجاز المشاكل التي 

 الجزائر في النقاط التالية:تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 مشاكل متعلقة  البيروقرطية: -0

ال تزال المشاكل االدارية في الجزائر في سلم ترتيب المشاكل المترعطة بمناخ األعمال في الجزائر، 
حيث لم تواكب االدارة درجة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وال زالت تعيق هذا التطور 

الجراءات االادارية البيروقراطية الطويلة التي ترفع من تكلفة المشاريع االقتصادية، ولتأكيد بالزامها بفرض ا
 هذا المحور يمكننا االشارة إلى ترتيب الجزائر ضمن مؤشر سهولة االعمال في الجدول التالي:

 0202: مؤشر سهولة األعمال في الجزائر سنة 20جدول 

 التغير القيمة الرتبة الجزائر

 2.20- 50.50 000 0202سهولة األعمال مؤشر 
Source : World Bank Group; doing business 2018; reforming to create jobs; Washington 2018; p04. 
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 0202: تفصيالت مؤشر سهولة األعمال في الجزائر سنة 20جدول 
 الترتيب العالمي المؤشر الفرعي
 057 بدء المشروع

 050 التعامل مع التراخيص
 002 الحصول على الكهرعاء
 003 تسجيل الممتلكات

 055 الحصول على االئتمان
 052 حماية المستثمرين
 075 دفع ال رائب

 020 التجارة عبر العقود
 023 تنفيذ العقود

 50 إغالق المشروع
Source : World Bank Group; doing business 2018; op.cit; p143. 

 يل:مشاكل متعلقة  التمو  -0
وهو أهم مشكل يكتنف تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حيث يعتبر التمويل 
الرأسمالي عامل مهم جدا في إنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فرغم إنشاء للعديد من وليات 

الة الوطنية لدعم الدعم والتحفيز لهاته المؤسسات على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوك
تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة الوطنية 
للوساطة وال بط العقاري...، إال حجم القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يزال دون 

مليار دج في شهر  5770.0إلى  0200 مليار دج سنة 0023.7المستوى المطلوب، حيث انتقل من 
 .02029مارس 

 مشاكل متعلقة  التكوين: -3
وهو المحور المتعلق بإعداد وتدريب أصحاب المؤسسات إلدارة مشاريعهم االقتصادية، من خالل 
برامج التكوين في الحقل الجامعي وماكز البحث، حيث يوجد في الجزائر برامج خاصة لتكوين أصحاب 

والمتوسطة على غرار حاضنات األعمال، وكذا إطالق برامج تكوين المقاوالتية في  المؤسسات الصغيرة
 الجامعات الجزائرية.

 مشاكل متعلقة  العقار:  -4
يعتبر العقار أحد الركائز األساسية إلقامة المشاريع االستثمارية من قبل أرعاب العمل، حيث تتطلب 

دية والموانئ والمطارات...، لتسهيل عمليات النقل بعض النشاطات التمركز بجانب الطرقات والسكك الحدي
بموجب  anirefوالتسويق والتموين، وفي الجزائر ورغم أنشاء الوكالة الوطنية للوساطة وال بط العقاري 

، إال أن مشاكل العقار ال زالت مطروحة بقوة 022510أفريل  03المؤرخ في  000/25المرسوم التنفيذي رقم 
د هذا في الحقيقة إلى عو ض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يضمن المشاكل التي تتعر 

  11العوامل التالية:
 طول المدة الزمنية الالزمة لمنح األراضي المخصصة لتشييد المشاريع االستثمارية؛ -
 المرتبطة بتكوين ملف الحصول على العقار؛ اإلدارية اإلجراءاتتعدد  -
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للمشاريع الصناعية خاصة في المدن الكبرى التي تتركز فيها  ارتفاع أسعار العقارات المخصصة -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير؛

 الخاتمة:
في ختام هذا البحث يمكننا القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أضحت من بين أهم عوامل 

لى المتغيرات االقتصادية الكلية، النجاح االقتصادي في العديد من دول العالم، لما لها من تأثير جد إيجابي ع
وقد ساهمت هذه المؤسسات في استحداث مناصب الشغل التخفيف من معدالت البطالة، والمساهمة في 

أن هذه  إالتكوين الناتج الداخلي الخام وكذا  زيادة حصة الصادرات الوطنية وتنويع االقتصاد الوطني، 
العديد من الدول، ومازالت هذه المؤسسات تواجه عدة تحديات نسبة ضئيلة بالمقارنة بإال المساهمة ال تمثل 

 مشكل توفر العقار وتكوين حاملي المشاريع. إلى باإلضافة ،وتمويلية إداريةوصعوعات 
وعليه فإن على الجزائر القيام بمجموعة من اإلجراءات التي من شأنها أن تساعد على نمو وتطور  

 فيما يخص:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال سيما 
 تحسين مناخ األعمال المحلي والق اء على كافة أشكال البيروقراطية؛ -
 تفعيل المزيد من القوانين الرامية إلى تبسيط إجراءات الحصول على القروض البنكية وضمانها؛ -
 تخصيص حصص عقارية خاصة بالحصول على العقار الصناعي في المدن الكبرى؛ -
 اب المشاريع المصغرة؛استحداث برامج وهيئات لتكوين أصح -
 إقامة ندوات ومؤتمرات دولية لمحاكاة التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد؛ -
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، تقييم بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أوراق (7102)ديسمبر عطا هللا حسن وعبد الرزاق بن حبيب -1

MECAS 722 ، صجامعة تلمسان، الجزائر، 10، العدد.  

، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر قيود وآفاق، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد (1271) آيت عيسى عيسى -2 
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أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري، مجلة العلوم  (،7112) صالح صالحي -3 

http://eco.univ-على الرابط: ، متوفر72 ، ص جامعة المسيلة، الجزائر، 12االقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
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 على الرابط:. 10 ص ،7110ديسمبر  01، الصادرة في 22يدة الرسمية العدد الصغيرة والمتوسطة، الجر

Arabe/2001/A2001077.pdf-https://www.joradp.dz/FTP/Jo 

ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة العلوم ، العناقيد الصناعية كإستراتيجية لتطوير المؤسس(7112)زايري بلقاسم -5 

 .002ص  ،جامعة المسيلة، الجزائر، 12العدد، االقتصادية وعلوم التسيير
6- Ministère de l’Industrie et des Mines )novembre 2018(, Bulletin d’information Statistique de la 

PME , N°33,  p07. 

http://www.dgpp-، متوفر على الرابط االلكتروني:  7102أكتوبر  71طالع وزارة المالية، تاريخ اال 7 -

mf.gov.dz/index.php/retrospective  
لوضع الراهن والتحديات(، ، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية )ا(7101) صندوق النقد العربي -8

 .12، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدةّ، ، ص 21العدد
 .02، ص27، النشرة اإلحصائية الثالثية، رقم (7101)جوان  بنك الجزائر -9

أفريل  71المؤرخة في  72الصادر في الجريدة الرسمية  7112أفريل  72المؤرخ في  12-002المرسوم التنفيذي رقم  -10

 .12 ، ص7112

، مشاكل ومعوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى (7102ديسمبر  12- 10ومي )ي هادية بوسعدية، األزهر ضيف -11 

 . 07ص الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الوادي، 
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طةدراسة واقع أبعاد ريادة األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوس   
 .-دراسة تحليلية-

 
 

 
  ،‡نبيلة مسيليتي، †رضوان آيت قاسي عزو، *موسى حجاب

 
I  مقدمة : 

تعمل العديد من الحكومات والدول على توفير بيئة اقتصادية مناسبة ومستقرة، تمكن من بلوغ المؤسسات      
ريادة األعمال، والجزائر كنظيراتها من الدول ونظرا للفترة التي مرة بها خالل عشرية كاملة  االقتصادية إلى

حاولت أن تتبنى نموذجا اقتصاديا من خالله تستطيع المؤسسات أن تصل إلى حلول واقعية تعالج من خاللها 
ذي يشير للتباين في التقنية وإمكانية الفجوة التقنية التي أشار إليها فيرنون في نظريته التفوق التقني بين الدول ال

احتكار السوق من خالل هذا التفوق إلى أن يصل التفوق نحو بقية الدول، ولكن الفجوة هنا هي فجوة ريادة 
األعمال حيث تطمح الجزائر أن تصل بجميع المؤسسات على اختالف أحجامها كبيرة أو صغيرة أو متوسطة 

ل زيادة برامجها التمويلية وفي نفس الوقت نجد هذه المؤسسات ترفع من إلى التفوق في شتى المجاالت من خال
 حجم المخاطر لتحقيق تفوق في العائدات.

أولت الجزائر أهمية و عناية بمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من بين المؤسسات      
حجم الفرص المتأتية لها داخل األسواق المساهمة في اقتصاديات الدول ولها روافد اجتماعية هامة، وذلك ل

ومرونة حركتها داخل السوق باإلضافة إلى أدائها االقتصادي، هذه المؤسسات تطمح في الوصول إلى الريادة 
 والبقاء في السوق مقارنة ببقية المؤسسات الكبيرة.

 اإلشــكالية:  
 نحاول من خالل هذه الورقة اإلجابة على التساؤل التالي:     
أي مدى ساهمت أبعاد ريادة األعمال في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وتعزيز  إلى

 بقائها؟
 األســئلة الفرعية:

 ما هو اإلطار النظري لريادة األعمال وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما هي مؤشراتها الحقيقية؟ -

                                         

 
 .authorC@mail.com mail:-e، أستاذ محاضر أ، جامعة المسيلة )الجزائر( *
 .redouane7282@yahoo.fr mail:-e ، لجزائر(طالب دكتوراه، جامعة مستغانم )ا†
 ..dadimesnab@hotmail.fr mail:-e ، طالبة دكتوراه، جامعة مستغانم )الجزائر(‡

mailto:authorc@mail.com
mailto:redouane7282@yahoo.fr
mailto:dadimesnab@hotmail.fr
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 قتصاد الجزائري؟ما هو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اال -
 ما هي الحلول الالزمة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج ريادة األعمال؟ -

 فــرضية البحث:
  ساهمت أبعاد ريادة األعمال في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.    

 أهــداف البحث: 
 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛تقديم مفاهيم نظرية حول ريادة األعمال وال -
 إبراز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد والمجتمع؛ -
 تبيان مؤشرات ريادة األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؛ -
 عرض الظروف االقتصادية التي كانت عائقا أمام تقدم هذه األنواع من المؤسسات االقتصادية. -

 أهــمية البحث:
تتجلى أهمية هذا البحث في أنه يحاول الربط بين مفهومين إستراتيجيين داخل اقتصاديات الدول ريادة     

 األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة إعطاء حلول لمشاكل هذه المؤسسات.
 
I.1- ريادة األعمال : 

ة في جميع مستوياتها بصرف النظر عن تستلهم جميع المؤسسات مبادئها وأهدافها من خالل تطبيق برامج الرياد
 ترتيبها ضمن أهداف المؤسسة.

I.1-1- ريادة األعمال مفهوم : 
اهتم العديد من الباحثين في مجال اإلدارة بمفهوم ريادة األعمال هذا المفهوم الذي يمثل اختيارا مصيريا      

فرص والتهديدات بمعنى العمق في للمؤسسة أثناء فترة نشاطها الفعال ويتمحور حول البحث فيما وراء ال
التشخيص االستراتيجي للمؤسسة، إن المؤسسة بطبيعتها التنافسية تبحث في تطوير قدراتها ومهاراتها الداخلية 

 وتتطلع بذلك إلى الريادة في قطاع نشاطها.
ظيمي للمؤسسة، ريادة األعمال هي العملية التي  تؤسس للمخاطرة في المستقبل القريب داخل الكيان التن      

تتشكل في صور مختلفة مهام تنظيمية أو مهام موازية للهيكل التنظيمي للمؤسسة تهدف إلى استحداث الخطط 
واالستراتيجيات والبرامج من خالل رؤية شاملة لقطاعات المؤسسة االنتاجية والتسويقية والمالية على النحو 

 .(1)الداعم لقراراتها المستقبلية
األعمال تعتبر النشاط الذي يتزامن وانطالق المؤسسة أو في مرحلة تحديث نشاط المؤسسة  كما أن ريادة    

، وتتغذى المؤسسة من بيتها (2)بما يسمح السير في رواق تنافسي أكثر مردودية مقارنة بحجم الخطر المستهدف
لق من خاللها نحو الداخلية والخارجية خالل فترات عديدة تسمح لها بمعرفة المنصات األساسية التي تنط

 الريادة.
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بما أن المؤسسة لها بيئة داخلية وخارجية فهي تنشط في الحقلين الداخلي والخارجي يخدم جمع وترتيب      
الفرص الموجودة ورهاناتها الداخلية والخارجية، وعليه يوجد مفهوم الريادة الداخلية لألعمال وهي فن العمل خالل 

أفكار أو إجراءات أو منتجات جديدة من خالل الممارسات المبتكرة التي تعزز  المؤسسة للتغيير بواسطة تطوير
األعمال وهي فن العمل خالل المؤسسة للتغيير بواسطة تطوير أفكار أو إجراءات أو منتجات جديدة من خالل 

االبتكار خارج الريادة الخارجية في أنها كل عمليات  ، في حين تعتبر(3)الممارسات المبتكرة التي تعزز األعمال
حدود المؤسسة سواء في إنشاء مؤسسة أو دمج نشاط المؤسسة مع مؤسسات جديدة وهكذا يكون المفهوم العام 

، محيط المؤسسة يجمع العديد من القوى التي تؤثر وتتأثر بمخرجات المؤسسة، (4)الخارجي لريادة المؤسسة
المؤسسة في هذا المحيط دون اللجوء لدعم خارجي  وعليه فإن مؤشر الريادة ينطلق من المستوى الذي تؤثر فيه

 وهو اإلطار المرتبط بالريادة اإلستراتيجية لألعمال.
I.1-2- خصائص المؤسسة الريادية : 

تتميز المؤسسة الريادية على مختلف المؤسسات األخرى بالعديد من الخصائص والمزايا، ومن خالل      
ها داخل المؤسسة وخارجها، مما يسمح بتكوين القدرة العالية على التوسع التأكيد على إدارتها التنظيمية ومخرجات

في السوق واالبتكار بصورة مستمرة في الطرق واألساليب واإلبداع، المؤسسة الرائدة لها سمات وخصائص تعتبر 
 (5)كمؤشر حقيقي لصفة الريادة وتتمثل أهمها باآلتي:

  نمط اإلدارة التنظيمي واإلستراتيجي بما يسمح لها تعديل تبحث المؤسسة جاهدة عن التغيير المستمر في
 أدواتها وآلياتها التنفيذية والتشغيلية وقراءة جميع المؤشرات المالية والهيكلية؛

  تصميم خرائط تنظيمية مرنة تسمح باستيعاب جملة من اإلجراءات الجديدة الممكن تفعيلها ضمن البرامج
 ستويات مختلفة إستراتيجية تنفيذية وتشغيلية؛المستحدثة على نطاقات متعددة وفي م

  التطلع المستمر للتجارب العالمية في ريادة األعمال والبحث في القفز على الحواجز بينها وبين هذه
 التجارب من خالل تنمية مجاالت مثل اإلبداع واالبتكار التنظيمي والتسويقي والتنافسية؛

 مكونات المؤسسة االستراتيجية والسماح بتوزيع  األعباء  إتباع أسلوب الحلقات التشاركية بين مختلف
 التنظيمية على مختلف هذه المكونات، وفي نفس الوقت يعمل على تضييق الفجوات التنظيمية؛

  ،تحديد دور الفرد داخل الفريق وتعريفه بقدراته داخل هذا الفريق ونطاق التأثير المسموح به ضمن الفريق
 بين فريق وفريق آخر مما يولد لديه قابلية للتغيير المستمر؛وكذلك قدراته في التغيير 

  جمع االختيارات االستراتيجية المناسبة للبيئتين الداخلية والخارجية، وتصميم النماذج التشغيلية لحل
 المشكالت التي ستواجه المؤسسة في المستقبل القريب عن طريق أنظمة االستشراف.

I.1-3- ؤسسةأبعاد األداء الريادي للم: 
إن تصور نموذج ريادي للمؤسسة يستمر طيلة حياتها االنتاجية والتسويقية والمالية، ومن مرحلة االنطالق     

إلى مرحلة النضج وحتى ال تصل لمرحلة االنحدار يتطلب إبرازا لعدد من األبعاد والمحاور األساسية التي تشكل 
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بد من اكتمال هذه األبعاد حتى تتمكن المؤسسة من تصميم حلقات الريادة المتكاملة والمترابطة استراتيجيا، ال
 وتشغيل مؤشر ريادة األعمال، نحاول عرضها من خالل الشكل التالي:

 
 أبعاد األداء الريادي للمؤسسة :10الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الباحثني
 

  :وم بعملية التخطيط له، وهذه يجب على المؤسسة قبل البدء بأي مشروع أن تقالتخطيط المسبق
العملية تشمل إجراءات البحوث وتحليل إمكانيات المنتج، ولكي يكون التخطيط مثمرا ويحقق األهداف 

، فعنصر الوقت هو الذي يحدد ما إذا كانت المؤسسة ستحظى (6)المرجوة ينبغي أن يكون استباقيا
وق أم أنها ستكون مجرد تابع لها، والتخطيط بالسيطرة والريادة على المؤسسات األخرى الموجودة في الس

االستباقي هو االستعداد للتعامل مع المستجدات البيئية والسيطرة عليها واالستجابة لها بهدف إمكانية 
 التنبؤ في المستقبل والعمل على التغيير والتجديد للمستقبل.

  :المدى الذي تكون فيه  هي مدى تحقيق األهداف وإلى عمل األشياء بشكل صحيح، وتمثلالكفاءة
تكلفة المنتج أقل ما يمكن، وينطلق نحو تأكيد تطبيق معيار الرشد في استخدام موارد المؤسسة بشق 

، حيث أن المؤسسة الهادفة للنمو والتطور ال بد وأن تؤمن إمكانية (7)ملموس وآخر غير ملموس
 .استمرار تدفق مواردها لكي تعمل بشكل فاعل ومستمر

  :القدرة على تحقيق األهداف مهما كانت اإلمكانيات المستخدمة في ذلك، وهي درجة قدرة  هيالفاعلية
، وبالنسبة للمؤسسة فهي صحة تنظيمها وقدرتها على التفاعل مع القوى (8)المنظمة على تحقيق أهدافها

 والعوامل المؤثرة في بيئة المؤسسة، واالستفادة العميقة من طاقات أفراد المؤسسة.

  التجديد والتحديث

 الكفاءة

 التخطيط المسبق

 الفاعلية
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  المنظمات تتغير دائما ولكن وتيرة التغيير قد تكون بطيئة جدا، فالمنافسة المحلية  والتحديث:التجديد ،
أو العالمية تهدد البقاء وعلى المنظمات ان تجد وسائل وطرائق جديد من أجل ديمومتها وبقائها فالعديد 

البناء للموجودات ، والتحديث هو الترميم و (9)من المنظمات لها ميول للتدهور واالنحدار والضمور
والتخلص التام من األشياء القديمة بجميع مظاهرها، لذلك فالتحديث اإلداري جهود جزئية ترميمية 

 محدودة لمعالجة حالة أو خلل أو قصور محدود داخل إطار المنظمة.
I.2- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 

والمتوسطة عن طريق ميزانيات كبيرة تصب  لقد خصت الدول اهتماما كبيرا بموضوع المؤسسات الصغيرة    
 في إنشاء هذا النوع من المؤسسات ومرافقتها.

I.2- 1- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعريف : 
المؤرخ في  22-11عرف القانون الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المادة الخامسة من القانون  -0

لمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج : "تعرف المؤسسة الصغيرة وا2211جانفي  12
السلع أو الخدمات تشغل من واحد إلى مائتين وخمسين شخصا ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ٍأربعة مليار دينار 

"، من خالل (10)جزائري أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري تستوفي معيار االستقاللية
 ذا التعريف نستطيع استخالص عدد من خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ه

  هي مؤسسة اقتصادية  لها مدخالت اقتصادية من عوامل االنتاج عمال وموارد مختلفة ومخرجات في
 شكل خدمات وسلع وبالتالي تمتلك نطاقا معينا في السوق؛

 ن مستوى معين؛يحدد حجم العمالة طبيعة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ضم 
 رقم األعمال كمؤشر اقتصادي هام يحدد طبيعة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة؛ 
 .المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمعيار االستقاللية في اتخاذ القرارات االقتصادية 

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات مختلفة عن بقية المؤسسات من حيث حجمها وعدد عمالها    
 

 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 0 جدول

 المؤسسة المصغرة
شروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من عشرة وإجمالي أصولها أقل من مئة دوالر أمريكي ونفس الشرط 

 السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية.
 المؤسسات الصغيرة

 
ليون دوالر أمريكي وكذلك الحال بالنسبة م 3وهي التي تضم أقل من خمسين موظفا وتبلغ أصولها أقل من 

 لحجم المبيعات السنوية.
 المؤسسة المتوسطة

 
مليون دوالر أمريكي ونفس الشيء  11يبلغ عدد موظفيها أقل من ثالثمائة موظفا أما أصولها فهي أقل من 

 ينطبق على حجم مبيعاتها السنوي.
Source : Madiha Shafique Dar, Shakoor Ahmed(April 2017), SMALL AND MEDIUM-SIZE 

ENTERPRISES IN PAKISTAN: DEFINITION AND CRITICAL, PAKISTAN BUSINESS REVIEW 

Research, p 46. 
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I.2- 2- الصغيرة و المتوسطة الهيئات الداعمة إلنشاء المؤسسات : 
رة والمتوسطة وانطالقها نحو هناك العديد من الهيآت الداعمة والمساهمة في إعداد مشاريع المؤسسات الصغي    

األسواق المختلفة خاصة وأن السوق الجزائري يتميز بضآلة حجمه وهي من األسواق الناشئة، لذلك أرفقت 
الحكومة مشاريع تحضير وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع هيئات متخصصة تحمل نماذج إستشرافية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنماط تنظيمية وقوانين وبرامج رائدة تمكن من تحقيق فاعلية في مشاريع 
وتوجيهات حكومية، ونميز بين هيئتين مهمتين في هذا االختصاص بداية بالوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ، نوضح طبيعتهما من خالل الجدول التالي:22-11وطنية الداعمة وذلك حسب القانون رقم من بين الهيآت ال
 

 : هيآت تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2الجدول 

الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

صغيرة تعتبر هيئة عمومية ذات طابع خاص تعالج مشاكل إعداد استراتيجية المؤسسات ال
والمتوسطة وتساهم في بلوغها مرحلة االنطالق والنمو من خالل االهتمام بمتغيرات عديدة 

 مثل الجودة واالبتكار والكفاءة والفاعلية.

المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

صقل برامج  نشاطها استشاري في إقليم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على
الرقمنة وكذا المشاريع التكنولوجية الخاصة باإلعالم واالتصال وإعداد ٍأرصدة المعلومات 

 االقتصادية.
 من إعداد الباحثني. املصدر:

 

I.2- 3- الصغيرة و المتوسطة أهمية المؤسسات : 
ادة خالل فترة عانت الجزائر من أزمة بدالة حمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل: -0-

التسعينات، ولم تتوفر على أي برنامج تشغيلي أو مشروع اقتصادي يقلص من معدالت البطالة، إلى أن انطلقت 
الحكومة الجزائرية في اإلعداد لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتمويل مناسب ساهم في خلق مناصب 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي شتى القطاعات الشغل، حيث وبمرور فترة قصيرة من انطالق مشاريع الم
بدأت معدالت البطالة تنخفض تدريجيا والمالحظ استمرارية تطور معدل التشغيل، الذي يمكن عرضه من خالل 
الجدول التالي وهو يؤكد طاقة استيعاب هذا القطاع االقتصادي في دمج المجتمع في الحياة االقتصادية 

 والتشغيلية:
 
 
 

 ور معدل مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تط2الشكل 
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 من إعداد الباحثني بناء على النشرايت اإلحصائية لوزارة الصناعة واملناجم.  املصدر:

 

سنوات، وهي فترة طويلة تؤكد  12يوضح الشكل التطور الهام في معدالت التشغيل خالل فترة تمتد إلى      
مكن أن توفرها مثل هذه المشاريع، رغم أن البرامج التشغيلية تعتبر برامج مكلفة على الطاقة التشغيلية التي ي

تضع لها الحكومات ميزانيات كبيرة حتى تتدارك الخلل التشغيلي، لكن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها 
ق أنشطة المرنة تمكنت من زيادة مناصب الشغل من خالل إمكانية التجزئة القطاعية داخلها تستطيع خل

 بسهولة، ومن ثم خلق أسواق متعددة داخل المؤسسة وخارجها تستوعب العمالة.
استطاعت المؤسسات الصغيرة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة:  -3-2

 والمتوسطة أن تواكب الحدث التجاري، من خالل استراتيجية التوغل في األسواق المختلفة وكذلك ميزة الحجم
الصغير داخل السوق الذي يمكن استخدامه من تجزئة القطاعات االنتاجية والتسويقية، وهو أسلوب تتميز به 
عن المؤسسات الكبيرة، تمكنت من تحقيق قيم مضافة مهمة ومتزايدة، ساهمت في استمرارية المؤسسات 

السوق ومرونة أنظمتها التوزيعية الصغيرة والمتوسطة التي تمتاز بطبيعتها الديناميكية وسرعة االنتقال داخل 
والترويجية مما يخفض عنصر التكاليف الدورية واالستثنائية، ويساعد على التوسع والنمو وخلق القيم المضافة، 

 فيما يلي سنأتي إلى عرض تطور معدالت القيمة المضافة من خالل الشكل التالي:
 
 
 
 
 

 لق القيمة المضافة: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خ3الشكل 
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 من إعداد الباحثني بناء على النشرايت اإلحصائية لوزارة الصناعة واملناجم.  املصدر:

 
يوضح الشكل تطور معدل القيمة المضافة  التي تعكس األداء التسويقي، هذه القيم المضافة ساهمت بها       

أن نلمس أهم الفترات التي عرفت قدرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل االقتصاد الوطني، ونستطيع 
، هذه الفترة هي بداية النشاط التجاري لهذه المؤسسات وبداية 2212إلى  2221خلق القيمة وهي الفترة بين 

للبرامج التمويلية، وتعكس هذه المعدالت حضورا قويا داخل السوق الجزائري وتنوعا في قطاع النشاط وانتعاشا 
عرفت بداية النحصار نشاط هذه المؤسسات الصغيرة  2211مؤسسات، لكن  الفترة بين مهما لهذا النوع من ال

والمتوسطة داخل السوق، وانخفاض معدالت القيمة المضافة وهي من بين المشاكل التي سنأتي في عرضها 
 ضمن العنصر الخاص بها. 

I.3 الصغيرة و المتوسطة مؤشرات ريادة األعمال في المؤسسات : 
لمؤسسة في السوق لفترة أطول دال من الناحية االستراتيجية أنها تتميز بأبعاد ريادة األعمال، لكن قد بقاء ا    

تتوافر أسباب أخرى، لكننا من خالل هذه الورقة سنحاول أن نحصر مؤشرات ريادة المؤسسات الصغيرة 
المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة من خالل تطور معدلي اإلنشاء والبقاء في السوق، بداية بمعدل إنشاء

 والمتوسطة الذي سنعرضه من خالل الشكل التالي:
I.3 -1- الصغيرة و المتوسطة المؤسسات إنشاء : 

وهي الفترة التي بدأت  2222و  2222تعود انطالقة مشاريع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الفترة 
 الحكومة الجزائرية في تنظيم هذه المشاريع:

 
 ور معدل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تط4الشكل 
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 من إعداد الباحثني بناء على النشرايت اإلحصائية لوزارة الصناعة واملناجم.  املصدر:

 

كانت مهمة لهذا النوع من المؤسسات، حيث  2222إلى  2221توضح معدالت الشكل أن السنوات بين       
ض األسواق وكذلك إمكانيات البرامج التمويلية المعدة من طريف زادت أهمتها بين المستثمرين نظرا لحداثة بع

البنوك وبإشراف حكومي، لكننا نلمس انخفاضا في معدل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترات الالحقة  
 ونستطيع عرض عدد من األسباب الحقيقية:

 التي دخلت للسوق الوطني دون  إعادة هيكلة بعض المؤسسات الوطنية الكبرى وكذا المؤسسات األجنبية
 التنافسية أمامها مراعاة للفترة التحضيرية األولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما أضعف قدراتها

 ؛ومن ثم انخفضت معدالت إنشائها
   ومغادرةالتذبذب في األداء االقتصادي إنتاجي كان أو تمويلي للمؤسسات الوطنية الكبرى أو األجنبية 

يد إلى غاية األزمة صغيرة والمتوسطة وانتعاشها من جدنها ساهم في عدوة قطاع المؤسسات الالعديد م
 باالقتصاد الوطني باعتباره اقتصادا ريعيا. ألمتالبترولية التي 

I.3 -2- الصغيرة و المتوسطة شطب المؤسسات : 
قانونيا واقتصاديا، وتتعدد أسباب الشطب هو مغادرة القطاع السوقي، وزوال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نهائيا 

المغادر من تنافسية في القطاع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها أو إلى ضعف االقتصاد بشكل عام 
 وقلة فرص التصدير، نوضح تطور معدالت الشطب من خالل الشكل التالي:

 
 
 

 : شطب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة5الشكل 



ـــ                   دراسة تحليلة –المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة واقع و أبعاد ريادة األعمال في  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

ـــ 206 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 

 
 احثني بناء على النشرايت اإلحصائية لوزارة الصناعة واملناجم.من إعداد الب  املصدر:

 

 من خالل قراءة معدالت الشكل نستطيع أن نستخلص عددا من النقاط التي كانت من أسباب الشطب:   
  عدم اكتمال الصورة الحقيقية لألسواق وللقطاعات االقتصادية التي خاضت فيها المؤسسات الصغيرة

ئ التعرف على القطاع يتسبب في زيادة تكاليف المؤسسة مما يدفع في كثير والمتوسطة، وضآلة وبط
 من األحيان إلى االنسحاب من هذه األسواق؛

  ساهمت البنوك بصيغ تمويلية هامة، لكنها لم تخضع للتجزئة القطاعية أو للرقابة والتوجيه بعد انطالق
واق معينة وضيق بعض األسواق وهو المشروع في كثير من األحيان، مما ساهم أحيانا في توسعت أس

 خلل اقتصادي يصعب البقاء للمؤسسة خاصة مع المنافسة القوية؛
  االفتقار إلى التغذية العكسية لقطاع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الطابع العائلي للكثير

 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واالنفراد بالقرارات.
 ي من بين اآلليات المهمة التي تستطيع تقويم برامج المرافقة لهذه المؤسسات، يعتبر االستثمار األجنب

 وتمكينها من الوصول إلى األسواق الخارجية لكنها غائبة عن أجندت الحكومة.
I.3 -3- في الوصول إلى ريادة األعمال الصغيرة و المتوسطة مشاكل المؤسسات : 

المشاكل داخل قطاع النشاط وكذلك خارجه من مشاكل قانونية  تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من
 وتنظيمية مما يؤدي إلى عدم وصولها لمزايا ريادة األعمال، نعرضها فيما يلي:

 
 
 مشاكل التخطيط المسبق:-0
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  تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى األدوات اإلستشرافية التي تمكنهم من قراءة البيئة االقتصادية
تمر، بحاجة إلى بيانات مالية وتشغيلية عن مختلف المؤسسات االقتصادية التي تشتغل في بشكل مس

 قطاع نشاط المؤسسة والتي تشتغل في القطاعات الداعمة؛
  عدم وجود الخبرة والمعرفة العلمية والمهنية التي تمكن من تطبيق سياسات داخل قطاعات اقتصادية

 مركبة ومعقدة خاصة الصناعية منها؛
 كتفاء بدراسات السوق المعدة من طرف البنوك وهي مرتبطة بمرحلة االنطالق فقط؛اال 
 .نقص مكاتب الخبرة التسويقية التي تمكن من تقدير تكاليف التسويق المستقبلية 

 مشاكل الكفاءة:  -2
 ة، انخفاض نسبة اليد العاملة المؤهلة ضمن القطاعات اإلنتاجية والتسويقية للمؤسسة الصغيرة والمتوسط

 ما يزيد من تفاقم األزمة في اتخاذ القرارات االستراتيجية؛
  عدم تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تبني نماذج محاكاة التي تضع أفراد المؤسسة في بيئة

 تنافسية افتراضية تزيد من قدرات األفراد إطارات أو مستخدمين؛
 مشكل التدريب المستمر للعمال وتكاليفه الباهظة؛ 
 اع تكاليف البرامج التكوينية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ارتف 

 مشاكل الفاعلية:  -3
 عدم الوصول باألهداف االنتاجية أو التسويقية  نحو السوق المحلي أو الخارجي؛ 
 عدم وجود مرونة مناسبة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 لسفة التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية الشريكة مثل رجال افتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لف

 البيع والوكاالت التسويقية.
 مشاكل التجديد والتحديث:  -4

 غياب نسق التغذية العكسية المستمرة واضح؛ 
 اإلدارة العائلية العائق أمام تقدم البرامج االستراتيجية؛ 
 ت.اإلدارة الفردية الغير تشاركية في اتخاذ القرارا 

 
 
 
 

 
 
II النتائج :  
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  لم تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ مراتب المؤسسات الريادية ألسباب هيكلية خارجة في
 كثير من األحيان عن اإلطار التمويلي؛

  ساهمت الحكومة الجزائرية في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكن لم تركز عليها كرهان
 اقتصادي استراتيجي؛

 تراجع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألسباب ترتيبية مع  2212إلى  2211لفترات بين عرفت ا
المؤسسات الوطنية ذات الطابع العمومي ومنح األفضلية لها، وبالتالي عدم تمكن المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة من مواجهة المنافسة؛
  في سد المشاكل الخاصة بقطاع المؤسسات عدم وجود بنوك شاملة توجيهية واالكتفاء بالهيآت العمومية

 الصغيرة والمتوسطة.
 

III :التوصيات 

  البد من بث أفكار االندماج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحماية أسواقها، هذا الدمج يمنح تراكما
في االبتكارات واإلبداعات التي سيتميز بها هذا القطاع ويسمح بتوسعة األسواق وحماية هذا النوع من 

 مؤسسات االقتصادية؛ال
 يجب االهتمام بالقطاعات الغير آهلة مثل الزراعة والصناعة الزراعية؛ 
  ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاء بنك المعلومات الخاص بها خارج عن إدارة الهيآت

 الحكومية، يمنحها بعد التخطيط المسبق في ريادة األعمال؛
 ع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األجنبية، من أجل اكتساب من الضروري التواصل واالحتكاك م

 التجربة وزيادة الكفاءة والفاعلية.
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دور ميكانيزمات المرافقة في دعم نشاط المقاوالتية مع االشارة لتجارب 
 .دولية

 
 

 
 ، *كهينة رشام

 
I :مقدمة  

ان الدخول الى عالم األعمال يعد خطوة مهمة جدا في حياة الفرد، خاصة اذا تعلق األمر بطرح منتوج جديد     
ت وقدرات مقاوالتية، اال ان هناك بعض العراقيل مبتكر ، فحتى لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد يمتلك مهارا

التي يمكن أن توقف أو تأجل مساره نحو المقاوالتية ويكفي أن العديد من االحصائيات تشير الى ان نسبة كبيرة 
جدا من المؤسسات الصغيرة تزول أو تخرج من السوق في السنوات االولى من بداية نشاطها وتسجل 

ن الدعم والمرافقة النسبة األكبر، وبالتالي فان عملية مرافقتها ودعمها خاصة في المؤسسات غير المستفيدة م
السنوات األولى من انشائها وبداية نموها يعد أمرا ضروريا، ولذلك تعتبر المرافقة من اهم اآلليات المبتكرة لدعم 

 انشاء المؤسسات بالنظرة الى كثرة التعقيدات المصاحبة إلنشائها.
عرضة للعديد من المخاطر والتهديدات، لذلك كانت محل دعم وتطوير  المشروعات تبقىلك فان باإلضافة لذ  

للعديد من دول العالم ومن المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية، ويتجلى هذا االهتمام في إعداد بنيتها 
لتزويد أصحاب المشاريع المقاوالتية األساسية ونواتها الحقيقية واالستثمار مواردها البشرية باعتماد برامج تكوينية 

بالمعارف والمهارات الالزمة لتعزيز روح المقاوالتية. وتأتي هذه الورقة البحثية لتحليل ميكانيزمات ومستويات 
 وبناءا على ما سبق تتبلور معالم اشكالية البحث كالتالي: تدخل المرافقة المقاوالتية لدعم النشاط المقاوالتي. 

 المقاوالتية لمساندة ودعم النشاط المقاوالتي؟  مرافقةتتدخل الكيف   
 في حدود ما تم االطالع عليه من دراسات في موضوع البحث ما يلي: الدراسات السابقة:

 (0222-0222) وآفاقها زائرالج في المقاوالتية واقع راسةد :بعنوان نادية، دباح ةدراس -
الجزائر إنشاء ال)م ص م( في  عملية تنشيطلتالي: هل يمكن من التساؤل الجوهري ا الدراسةه ذانطلقت ه     

من  وذلك في ضل اإلصالحات المطبقة رادالمكتسبة لألف الخبراتالروح المقاوالتية، وتثمين  تنميةمن خالل 
 المقاوالتية؟. وترقيةطرف الدولة في مجال دعم 

 العاصمة زائرمقاوال بالج 02ب  اعدده يقدر ينةعلى ع توزيعهتم  استبيان بصياغةقامت الباحثة و     
 :التالية للنتائج الوصول تم SPSS، برنامج باستخداماإلحصائية  التحليل أدوات وباستخدام

                                         

 
 .rechamkahina@gmail.com mail:-e، ، جامعة أكلي محند اولحاج البوير )الجزائر( -أ–أستاذة محاضرة  *

mailto:rechamkahina@gmail.com
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 الكسب تحقيق البطالة، حالة من الخروج في الرغبة مثل للمقاول الشخصية للعوامل كبير تأثير هناك -
إنشاء  على المخاطرة المسؤولية، لتحم شخصي، انجاز تحقيق في الرغبة االستقاللية، ،المادي

 .زئر ا الج في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 على والمبادرة واالبتكار اإلبداع في المتمثلة المقاوالتية للخصائص ملموس أثر إلى الدراسة تتوصل لم -

 .زائرالج في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء
 : بعنوان فيرالس محمدراسة د -

Impact des politique d’aide a l’entrepreneuriat sur l’émergence d’esprit d’entreprise chez les jeunes. 

 زارةو  قبل من والمعتمدة بالمقاوالتية، المهتمة والمتابعة الدعم أجهزة فعالية مدى بقياس الدراسة هذه اهتمت     
 فقد . وبالتاليالخاصة مؤسساتهم وإنشاء ابالشب لدى المقاوالتية الروح دعم في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 ظهور تشجيع الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة بإمكان مدى أي إلى: التالي األساسي السؤال الباحث طرح
 لديهم؟ المقاولة روح وتنمية
 :أنه إلى الباحث توصل ولقد    

 لدى المقاوالتية لدافعيةا على ANSEJ الشباب وتشغيل دعم لجهاز داللة ذو تأثير أي يوجد ال -
 .الشباب

 مقاوال يولد ال الشباب وأن وسط أو سياق أي ضمن المقاوالتية الروح ونمو ظهور يمكن أنه إلى وتوصل -
 .كذلك يصبح أن يمكن وإنما

 لإلجابة على اشكالية البحث تم تناول المحاور التالية:
 المحور األول: ماهية المرافقة المقاوالتية

 ميكانيزمات المرافقة المقاوالتية المحور الثاني:
 المحور الثالث: مستويات المرافقة المقاوالتية

 المحور الرابع: برامج وتجارب دولية في المرافقة المقاوالتية
I.1-  ماهية المرافقة المقاوالتية :األول المحور 

ديميا فهي حديثة النشأة ظهرت المرافقة المقاوالتية منذ العديد من السنوات في الميدان العملي، لكن أكا
 ، من خالل أعمال كوكو دوكو.0222ابتداءا من سنة 

1.1. I  المقاوالتيةمفاهيم المرافقة : Concepts of Entrepreneurial accompaniment 
 :هي وتعرف من ثالثة جوانب 

تصاالت والوقت "محاولة لتجنيد الهياكل واال على انها: André Letowskiعرفها المرافقة كمفهوم عام:  -أ
 1من أجل مواجهة المشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة، ومحاولة تكييفها مع ثقافة وشخصية المقاول".

أنها عملية ديناميكية لتنمية وتطوير مشروعات األعمال، خاصة مشروعات أو منشآت  وتعرف أيضا:"
شاط، حتى تتمكن من البقاء والنمو بصفة األعمال الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس أو االنشاء وبداية الن
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خاصة في مرحلة بداية النشاط وذلك من خالل العديد من المساعدات المالية والفنية وغيرها من التسهيالت 
 2األخرى الالزمة او المساعدة".

المرافقة هي:  :(The contractor)والمقاول(  Accompanying )المرافقة كعالقة بين المرافق -ب
شمل على القيام بنقل شخص ما من حالة الى اخرى، وهذا بالتأثير عليه باتخاذ قرارات معينة، حيث اجراء ي

تهدف المرافقة الى جعل المنشئ مستقل، وبالتالي فهي تخص المقاول صاحب المؤسسة، إنها تهدف الى مرافقة 
صول الى مشروع قابل شخص )أو فريق( مقاوالتي يحمل فكرة استثمارية وقيادة هذه الفكرة من اجل الو 

   3لالستمرار.
والمقصود باستقاللية المنشئ ال يعني استقاللية المشروع الصغير، وإنما حصول المقاول على ما يكفي 
من المعارف من اجل اتخاذ قرارات مستقلة في إدارة المشروع، فهدف االستقاللية هو اعطاء الثقة للمقاول 

 وتنفيذ العمليات والمهام بكل ،4الصغير في اتخاذ قرارات استراتيجية
استقاللية وتحمل نتائجها مستقبال، وبالتالي فالمرافقة تعمل على تحقيق هذه االشياء في اطار العالقة 

حيث يأخذ المشروع الصغير استقالليته تدريجيا، الى ان يصبح للمقاول السلطة الكلية هيئة مرافقة(، -)مقاول
 بعد نهاية فترة المرافقة.

ل فيرى ان المرافقة كممارسة لمساعدة األفراد على انشاء مؤسساتهم، وتقوم على وجود عالقات أما فايو 
اجتماعية بين صاحب المشروع والمرافق وذلك خالل فترة محددة )ليست دائمة(، ومن خالل هذه العالقة بإمكان 

من اجل تحقيق مشروعه على المقاول تحقيق تدريبات متعددة والحصول على موارد مفيدة لتطوير مهارته، وذلك 
 لكن اهمل المشاكل والمصاعب التي يتعرض لها المنشئ خالل فترة المرافقة. 5ارض الواقع.

وكخالصة يمكن القول بان المرافقة هي طريقة للتكوين يتم من خاللها تحويل مهارات وتجارب شخص او 
 ول طريقة اتمام مهمة او تنظيم ما.هيئة ما الى شخص آخر، وذلك بمنحه نصائح وتوجيه بعض االقتراحات ح

تعرف على أنها مجموعة الخدمات المقدمة للمقاول من طرف أجهزة المرافقة هذه المرافقة كشبكة دعم:  -ج
يلي: االستقبال والتوجيه، هيكلة المشروع قبل تقديمه لمجلس الموافقة، الكفالة، متابعة  االخيرة تهتم بما

 أي يتعلق االمر باتباع سيرورة تشمل ثالث مراحل هي: المؤسسة، تكوين نادي للمقاولين.
 استقبال االفراد الذين يرغبون في انشاء مؤسسة؛ -
 تقديم خدمات تتناسب وشخصية كل فرد؛ -
 متابعة المؤسسة الفتية لفترة عموما تكون طويلة حسب طبيعة المرافقين. -

االستقبال، االعالم، النصح،  فان المرافقة تشمل خدمات التحسيس،  Olivier Culliereوحسب 
التكوين، الدعم اللوجستيكي التمويل، االنشاء والمتابعة للمؤسسات الجديدة، كما يرى ان نشاط هيئات الدعم 
والمرافقة يقوم على التقريب بين مجموع الفاعلين في عملية انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة من الهيئات 
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لجماعات المحلية، الوكاالت العامة والخاصة، الجمعيات المهنية، المجالس القانونية، المنظمات االستشارية، ا
 المختلفة، البنوك، مؤسسات التأمين، الضرائب، مؤسسات رأس المال المخاطرة وغيرها.

وكتعريف شامل فالمرافقة المقاوالتية هي عملية منظمة من طرف ثالث جهات )المرافق، هيئة     
الل مدة زمنية محددة تسمح للمقاول باالستفادة من مختلف ديناميكيات التعلم المرافقة، المقاول(، تتم خ

 )التدريب، التوجيه(، الحصول على الموارد )المالية، المعلوماتية(، وكذا المساعدة على اتخاذ القرار.
I.1 2-  تالي اليمكن تقسيم مقاربات المرافقة المقاوالتية على النحو  :المقاوالتية مقاربات المرافقة: 
تعتبر هذه المقاربة المرافقة المقاوالتية على انها مجال مشترك يجمع كل من حامل المقاربة المشتركة:  -أ

ن كل منهم لديه ا المشروع، آليات التمويل وكذا آليات الدعم والمرافقة المقاوالتية )حاضنات، اعمال...(
اح المشروع المقاوالتي. وحسب هذه المقاربة استراتيجية خاصة في حين انهم يشتركون في هدف واحد وهو نج

فإنه يستوجب وجود مكان خاص، أين يتم فيه استقبال حامل المشروع وتوجيهه من أجل تجسيد فكرة مشروعه 
 الى مؤسسة.

تهتم هذه المقاربة بالعالقة التي تربط بين حامل المشروع والمقاول والتي تتحدد حسب المقاربة الفردية:  -ب
ة المرافقة المنتهجة كالتدريب، التوجيه، الوصاية، االستشارة، ومهما كان شكل المرافقة المعتمد فان شكل أو طريق

 استقاللية أمام مشروعه المقاوالتي. أكثرالهدف األساسي لهذه المقاربة هو جعل صاحب المشروع 
المقاربتين السابقتين: بداية من ولتجسيد فكرة المشروع على أرض الواقع فان المرافقة المقاوالتية ترتكز على دمج 

الشبكة التي تضم مجموعة من الفاعلين وصوال الى مختلف التقنيات واألشكال الفردية التي تكون بين المرافق 
والمقاول، وهذا من أجل انشاء المؤسسة وجعل المقاول مستقل وقادر على تسيير هذه المؤسسة على المدى 

 لى المدى الطويل.المتوسط والحفاظ على استمراريتها ع
I.1 3-  :6:تتمثل هذه العناصر فيما يليخصائص المرافقة المقاوالتية 
وهذا يعني توافق امكانيات وكفاءات المقاول مع نوعية المشروع  مشروع(:-المرافقة تستلزم االرتباط )فرد -أ

حلة األولية لتسيير الذي يحمله مما يؤدي الى وجود توافق مستمر بين الفرد والمشروع وليس فقط في المر 
 المشروع، هذا العنصر يسمح بتأمين المقاول والمشروع معا من مختلف المشاكل.

ال يكفي تدعيم المقاول من الناحية المادية والمالية، الن عملية المرافقة  المرافقة ترتكز على الشخص: -ب
 ر مشروعه في المستقبل.تكون خالل فترة زمنية محددة البد للمقاول ان يستفيد فيها للتحكم بتسيي

حتى في حالة وجود بديل أكثر سرعة في القيام بعمليات المرافقة يجب ان تشجع استقاللية الشخص:  -ج
تتبع المشروع بدال عن المقاول )خطة االعمال مثال( والتي تقوم بعض الهيئات بمنح المقاول منهجية العمل، 

اليف( وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل مستقبال، وبالتالي وهذا لتحقيق اقتصاد في الوقت )وبالتالي في التك
فالمرافقة الجيدة تقتضي تركيز هيئة المرافقة على جعل حامل المشروع يفهم لماذا يجب أن ينفق بشكل معقول 

 في استثماراته، كيف يتحكم في الخزينة، المدة الزمنية المثلى لتسديد الديون...الخ.
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منذ االستقبال يجب ان يكون المرافق قادرا على مصارحة المقاول تضمن تسيير الفشل: المرافقة يجب ان ت -د
الجديد اذا ما كان المشروع غير قابل للتحقيق في تلك الحالة، ونفس الشيء بالنسبة للمشاكل المالية، حيث 

ول في مشاكل يتوجب على المرافق العمل مع المقاول على تشخيص موضوعي للحالة وايجاد الحلول دون الدخ
 مع هيئات المرافقة.

هناك فئات مختلفة من المقاولين من بينها البطالين ذو التأهيل االحترافية مهما كانت الفئة المستهدفة:  -ه
الضعيف، حيث يرى المختصين أن مرافقة هذه الفئة من حاملي المشاريع تأتي من مرجعية اجتماعية أكثر منها 

ن المقاول يعتمد في تعامله مع المقاولين على االستماع والفهم الجيد ألهداف اقتصادية، إال انه حتى وإن كا
المقاول )خاصة فئة البطالين(، يجب على المرافق اظهار جميع العناصر المرتبطة بإنشاء المشروع والكالم 

 باحترافية كبيرة مع المقاول بهدف وضع المشروع في الطريق الصحيح.
فالمرحلة االولى يقوم بها غالبا المقاول، مشاريع على مرحلتين التخطيط والتنفيذ: المرافقة تقوم بإنجاز ال -و

أما التنفيذ فيعتبر نقطة االنطالق في المرحلة العملية التي يجب فيها وقوف الهيئة المرافقة الى جانب المقاول 
 منذ انطالق النشاط، وطول فترة تنفيذ المشروع )فترة االنشاء(.

I.1 4-  هناك ثالثة أبعاد تميز المحيط الذي تتم فيه المرافقة المقاوالتيةافقة المقاوالتية: محيط المر  
 7الديناميكية، العدائية، وعدم التجانس:

تشير الى عدم اليقين المتصلة بالتغيرات في تفضيالت العمالء، في تكنولوجيا االنتاج أو  الديناميكية: -أ
ناميكي عندما ال يمكن التنبؤ به، مما يجعل التخطيط لنشاطات الخدمة او شروط التنافس ويكون المحيط دي

 المنظمة صعب، وبالتالي عل المرافق ان يأخذ في االعتبار هذه المعوقات.
يرتكز هذا البعد على االخذ بعين االعتبار نوعية النشاط، استراتيجية المنافسة، مختلف التحالفات العدائية:  -ب

المقاوالتية، ومن أهم ما يميز هذا البعد المنافسة الشديدة على األسعار والتوزيع، التي تتم بين آليات المرافقة 
 وكذا المنافسة في الحصول على الموارد المالية والتكنولوجيات الجديدة.

يستوجب التكيف المستمر آلليات المرافقة مع تطور حاجات الزبائن خطوط الخدمات  عدم التجانس: -ج
 .وقنوات التوزيع المقدمة

I.0-  ميكانيزمات المرافقة المقاوالتية :الثاني المحور:         Mechanics of Entrepreneurial  accompaniment   

المرافقة المقاوالتية ظاهرة ديناميكية تتعدد اتجاهاتها وعناصرها، لهذا سنركز على ثالثة ابعاد هي:              
 مراحلها، أنواعها وكذا أشكالها.

I.0 .1-  :تكمن حركية المرافقة في جملة المراحل التي يتم انتهاجها، حركية مرافقة انشاء المؤسسة الصغيرة
من أجل مساعدة حاملي المشاريع في تطوير أفكارهم وتجسيدها على أرض الواقع، من خالل انشاء مؤسسات 

ل، وكذا حسب دور صغيرة ومتوسطة. ويمكن تحديد هذه المراحل باالعتماد على معيارين: وقتية التدخ
 المتدخلين.
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أي مرافقة المؤسسة قبل االنشاء وهو ما يسمى بالمرافقة القبلية، ومرافقتها أثناء االنشاء وبعد وقتية التدخل:  -أ
 االنشاء او المرافقة البعدية.

تعارف بين عند تقدم اي مقاول الى هيئة المرافقة ألول مرة تقام معه جلسات أولى، بهدف الالمرافقة القبلية:  -
كل من حامل المشروع والهيئة المرافقة، كما تسعى الى معرفة حالة تقدم المشروع، احتياجات المشروع، التوفيق 

 بين حاجيات هيئة الدعم ومتطلبات حامل المشروع.
وتختلف مدة وشكل االستقبال من هيئة ألخرى، حيث يمكن ان تكون عبارة عن مقابالت او مكالمات هاتفية 

او عبارة عن مواعيد مستمرة كما يمكن أن يكون استقبال حاملي المشاريع بشكل فردي أو جماعي، دورية، 
باإلضافة لذلك فمدة االستقبال متغيرة أيضا من موعد واحد الى عدة مواعيد ومن بضع دقائق الى عدة ساعات 

 حسب اهمية ونوع المشروع.
حول هدف المشروع واهميته وكذلك وضعية صاحب  فعملية االستقبال في هذه المرحلة يتم فيها اخذ فكرة

المشروع، وماهي طموحاته وماذا ينتظره، في المقابل تسعى الهيئة المرافقة في هذه المرحلة الى تسليط الضوء 
                  على الخدمات التي يمكن أن تقدمها لحامل المشروع، وإظهار اهمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع.

تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها هيئات المرافقة تتمثل فيما المرافقة خالل االنشاء:  -
  8يلي:

اعداد وتشكيل ملف انشاء المشروع: يتمثل في خطة عمل تتضمن، تقديم صاحب المشروع، وصف المشروع،  -
دول حسابات النتائج تقديري، االحتياج في وصف السلعة أو الخدمة السوق، رقم االعمال، الوسائل التجارية، ج

 رأس المال العامل، خطة التمويل، مخطط الخزينة الرسم على القيمة المضافة.
 البحث عن الوسائل المالية )قروض، اعانات، مساعدات...( -
 القيام بالخيارات الجبائية، االجتماعية والقانونية. -
 في تخطيط وانجاز خطوات انشاء المشروع.المرافقة يمكن أن تصل الى غاية المساعدة  -
االستقاللية: تحاول هيئات المرافقة والدعم تشجيع استقاللية المقاول في اتخاذ القرارات الخاصة بمشروعه  -

وذلك راجع لسببين: االول هو أن االعتماد على الذات يمكن المقاول من التعلم الذاتي ألساليب قيادة وتسيير 
تماد على الشركاء والمتعاملين االقتصاديين، بحيث يستفيد المقاول من هذه المعارف حتى المشروع، وذلك باالع

في حالة فشل لمشروع ألنها تعتبر مكسب معرفي في حالة القيام بمشروع جديد، أما السبب الثاني هو تمكين 
اريع جديدة، وفي هذا هيئة المرافقة من تحقيق اقتصاد في الخدمات المقدمة، بهدف ربح الوقت والتوجه الى مش

االطار تقوم أغلب هيئات الدعم باالستعانة بمؤسسات أخرى لخدمة المقاولين مثل الغرف االستشارية ومكاتب 
 الدراسات...الخ.

تتضمن المتابعة بعد االنشاء مواعيد شهرية مع صاحب المشروع طوال المرافقة بعد االنشاء )المتابعة(:  -
 بحث العناصر التالية: السنتين األوليتين، يتم فيها
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 التسيير: الخزينة، الوضعية المالية، تشكيل لوحة قيادة مالية. -
 الجانب التجاري: البحث عن الزبائن، االتصال. -
 الرؤية االستراتيجية -
 أسئلة مختلفة: العقود، المناقصات...الخ. -

دورية مع صاحب المؤسسة لحل هذه وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في المشاريع، يتم تنظيم مواعيد 
المشاكل. وهناك بعض الهيئات تقوم بتنظيم اجتماعات اعالمية كل شهرين او ثالثة أشهر، يقوم بتنشيطها 
مختصون، تتمحور حول تسيير المؤسسات الصغيرة، طرق التوظيف، تأمين الممتلكات واألشخاص، 

    االعفاءات...الخ.  
تصنف المرافقة أيضا حسب دور األطراف الفاعلة في كل مرحلة من : من حيث دور أطراف المرافقة -ب

 9مراحل المرافقة.
تعتبر االستراتيجية والخبرة العامالن األساسيان اللذان يساعدان مرحلة الفهم من أجل تأدية فعل المرافقة:  -

 المنشئ والمرافق على تأدية وظائفهما كفاعالن استراتيجيان.
عامل يأثر على الفعل الذي يقوم به المنشئ والمرافق، حيث في هذه المرحلة األولى  فوضع استراتيجية صحيحة

من المرافقة يقوم المرافق بتوجيه المنشئ للتنمية وذلك أن يزوده بالمعرفة، وهذا ما يساعد على اختيار 
برة من أجل مرافقة استراتيجية مناسبة، دون نسيان بان المرافق يجب ان يكون قد تلقى تكوينا عاليا، واكتسب خ

قد أشار بأن الخبرة المكتسبة للمرافقين أثناء العمل تمهد الى فكرة وضع  Verstraetالمنشئ، حيث نجد 
 استراتيجية تساعد في تأدية عمل المرافقة بكل سهولة، وهذا ما يأتي من تكوين جيد.

نجد في هذه  Stéphane Mrionحسب مرحلة المرافقة من اجل التسيير مع التفكير في التعقيدات:  -
المرحلة أن القيمة الموجودة في النصيحة التي يقدمها المرافق للمنشئ تكمن في كيفية التعامل وتكيف المنشئ 
معها، وليس في تطبيقها حرفيا، بشرط أن تضمن استقاللية المنشئ. فاالستراتيجية لها دور هام فهي تبحث في 

ؤثرا اال اذا امتزجت باألوضاع السائدة فهي تتبع إذن االستقاللية ال منح المقاول درجة من الحرية، لكن ليست م
الحرية، بحيث يخلط دائما تنفيذ االفكار مع حصول ما هو غير منتظر والذي يكشف طرق جديدة فإذن من 
غير الطبيعي ان يكون في مرحلة االنشاء ويفرض على المقاول التقيد بتعليمات ونصائح المرافق، اال أن 

في بعض االحيان يؤدي دور سلبي وذلك بعدم االجابة على األسئلة التي يطرحها المرافقين المختصين  المنشئ
 على مجال النشاط، وعلى مؤسسته وعلى طابعها مما يخلق وضعيات جد معقدة. 

ان مرافقة المنشئ تجعل المرافق دائما يفكر على مستوى عالي، وهذا بإدخال طرق عديدة في تعامالته، حيث 
 كيف استراتيجيته حسب وضعية المنشئ التي تصادفه.ت
في هذه المرحلة يظهر المقاول براعته وأفكاره ويستخدم مرحلة المرافقة من اجل التطوير الدائم واالختراع:  -

طاقاته وقدراته الكامنة، حيث يقوم بتطوير مؤسسته وتغيرها، وذلك بإدخال تقنيات جديدة ومتطورة، وفي هذه 
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ن دور المنشئ رئيسين أما دور المرافق فهو يراقب فقط تصرفات المنشئ من بعيد ألنه يكون بهذا المرحلة يكو 
 وصل المنشئ الى بر األمان.

I.2 .2-  :يمكن ان تأخذ المرافقة انماط متعددة حسب مصدرها، طبيعتها، مستوى تدخلها أنماط المرافقة
 :(20رقم )تلف هذه األنواع في الجدول والقطاع الذي تهتم به، ولتوضيح أكثر سنقوم بتلخيص مخ

 10كما صنفت المرافقة على النحو التالي:     
وهي من اهم انواع المرافقة التي يحتاجها المنشئ منذ النقطة االولى النطالق مشروعه، المرافقة المعنوية:  -أ

وضبطها، وتجسيدها على  فهذه المرافقة تقدم للمنشئ النصح والتوجيه واالرشاد، حيث تعمل على بلورة افكاره
ارض الواقع، ألنه عادة عندما يفكر المنشئ في انشاء مشروعه تتراود عليه عدة أفكار، وهو في هذه الفترة 

 بحاجة لمن يؤكد له صالحية هذه الفكرة.
 في هذه المرحلة يقوم المرافق بمساعدة المنشئ في دراسة الجدوى االجتماعية اي المواردالمرافقة الفنية:  -ب

االجتماعية التي يحتاجها لمشروعه، وتحديد الشروط الالزمة إلنجاز المشروع، من اختيار للموقع واآلالت، 
وكذلك مساعدة صاحب المشروع فيما يتعلق بأساليب االنتاج، واألنظمة المعلوماتية بعد أن يكون حدد هو 

يل كل حيثيات المشروع دون اهمال أي والمرافق الهدف الذي يريد الوصول اليه بدقة، وذلك بأن يجردا بالتفص
شيء منها، ألن أي خطأ أو تهاون في هذه المرحلة يؤدي الى نتيجة يكون مآلها فشل المشروع، لهذا يجب ان 

 يتوقع المرافق والمقاول كل المخاطر والصعاب التي يمكن ان يواجهها أثناء تنفيذ فكرة المشروع.
فق المنشئ للطرق التي تمكنه من إقامة أنظمة المعلومات واالتصال هي توجيه المراالمرافقة االعالمية:  -ج

داخل مؤسسته، كما يتضمن هذا النوع من المرافقة مجال التسويق لقطاع المؤسسة الصغيرة، ولهذا يجب على 
 المرافق أن يمنح المقاول المساعدة في مجال االشهار والترويج بمنتجه.

تكون بمثابة دروس للمنشئ عن المقاولة وكيفية انشاء مؤسسة ويعرفه  :المرافقة اثناء التدريب والتكوين -د
بصفات المقاول الناجح الذي يعتبر قائدا ومبادرا، حيث يرتبط هذا النوع من المرافقة بضرورة تشكيل مجمع من 

ملتقيات المنشئين قائم على الكفاءات وتتم هذه المرافقة من خالل توفير دورات للتكوين، وذلك بتشجيع عقد ال
والندوات المتخصصة وكذا دعم اقتناء الكتب واالدلة النموذجية للمشاريع حتى يستفيد منها المقاول في 

 مشروعه.
فضال عن ضرورة توفير قاعدة تكنولوجية وطنية، ينبغي تشجيع المؤسسات الصغيرة المرافقة التكنولوجية:  -ه

ت التي يقدمها المرافق للمنشئ عن التكنولوجيا الحديثة على التكنولوجيا واستخدامها، وذلك من خالل التوجيها
 ودعم اسعارها.

تتمثل في التسهيالت التي يقدها المرافق للمنشئ والمتعلقة باإلجراءات االدارية كتبسيط المرافقة االدارية:  -و
 الوثائق اإلدارية الخاصة بالتسجيل والترخيص واجراءات الحصول على العقار...الخ.
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وتشمل المساعدة المتعلقة بالتمويل، خاصة ترقية االدخار ومؤسساته والمساهمة في  ة المالية:المرافق -ي
ضمان جزء من القروض وتخفيض تكلفة التمويل، وتمديد آجال السماح، واالعفاء الكلي او الجزئي لفترة محددة 

حددة، وكذا منح مساعدات من الضرائب والرسوم الجمروكية، او االعفاء من الضمان االجتماعي خالل فترة م
 مباشرة خاصة لبعض المشاريع.

يعتبر االفراق أحد االنماط الجديدة التي بدأت تأخذ مكانها في مجال مرافقة المؤسسات الصغيرة، االفراق:  -ز
ويتمثل االفراق في قيام مؤسسة ما بدفع عمالها الى انشاء مؤسساتهم الخاصة، ومنحهم مساعدات مالية ودعم 

 مع الحق في العودة الى الوظيفة في المؤسسة االم في حالة فشل مؤسساتهم الجديدة.امدادي، 
I.2 .3-  :(20رقم )نلخصها في الجدول أشكال المرافقة المقاوالتية: 

كما ان هذه  من الجدول فان أشكال المرافقة المقاوالتية هي: التدريب، الوصاية، الكفالة، التوجيه واالستشارة.   
كز في مجملها على مبدأ معرفة/عالقة الذي يتلخص في سلسلتين: سلسلة المحادثة )من الحوار الى األشكال ترت

 النقاش( وسلسلة التكيف )من االستكشاف الى االستيعاب(.
: تعتبر كل من الحوار والنقاش من ركائزها، فالحوار االستكشافي عن طريق االستماع، سلسلة المحادثة -أ

المرافقة وكذا تقبل  أطرافومحاولة التأكد من صحتها، كل هذا يساعد على تفاعل  المالحظة، طرح الفرضيات
في حين يكون الهدف من النقاش هو تفسير المسائل  وجهات النظر المتباينة للوصول الى اجماع في اآلراء

 المعقدة والتوصل الى اتخاذ القرار.
مرحلة االستيعاب، حيث تكون في المرحلة  تنتقل المعرفة من مرحلة االستكشاف الىسلسلة التكيف:  -ب

األولى معارف ذاتية، مستقلة، غير منظمة ومتشعبة لكن عند ادماج الفرد لمختلف المؤثرات والمحفزات بطريقة 
انعكاسية وترابطية في سلوكه لبناء أشياء جديدة هنا يكون في مرحلة االستيعاب الذي يعبر عن مدى قدرة الفرد 

 ارفه لالندماج مع الوضع الحالي.على اعادة تنظيم مع
فاالستيعاب ال يعني بالضرورة الغاء الوضع السابق أو تعويضه بالوضع الجديد، وإنما يقضي بالتكيف المثالي 

 مع متغيرات الوضع الحالي من خالل احداث تغييرات في معارفه السابقة.
I.3-  مستويات المرافقة المقاوالتية :الثالث المحور : Levels of Entrepreneurial accompaniment   

ترتكز المرافقة المقاوالتية على ثالث مستويات، كل منها حسب اتجاهه والمتغير الذي يرتكز عليه لتفسير      
 ظاهرة المرافقة المقاوالتية، وهي على النحو التالي:

I.3 .1- :تغيرات، والمرافقة المقاوالتية يهتم هذا المستوى بالمحيط االقتصادي وما يحمله من م المستوى الكلي
بمثابة وسيط بين المشروع والمحيط االقتصادي، آخذة بعين االعتبار متغيرات هذا األخير، كما تساهم في 
التطور االقتصادي وبالتحديد في التنمية المحلية، التي تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد المعايير 

 11التي تقاس على أساسها.
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ؤسسات الصغيرة تستطيع أن تقيم توازنا اجتماعيا واقتصاديا، وذلك بسبب قدرتها على االنتشار فالم     
الجغرافي في المدن والقرى، ومن ثم المساعدة على خلق فرص ومعارف ألفراد المجتمع المحلي الذي تقيم فيه، 

 ورفع مستوى المعيشة بشكل عام.
قليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق األقل نموا الى كما تؤدي هذه المشروعات دورا هاما في ت      

المناطق األكثر نموا في الدولة نفسها، أو من الدولة االم الى دول اخرى أكثر تقدما، وكذلك تعتبر المؤسسات 
الصغيرة بمثابة معامل وورش عمل التدريب واعداد الكوادر البشرية في عدة تخصصات. باإلضافة لما سبق 

افقة المؤسسات الصغيرة خاصة التي تكون في القرى واألقاليم المختلفة يساعد على رفع نسبة ذكره فان مر 
مشاركة االناث في األنشطة التي تتطلب عمالة نسائية، مثل العمل على األلبسة المطرزة وصناعة النسيج 

ستوى معيشتهن، ومن ويساعد هذا على استغالل طاقتهن، واالستفادة من أوقات فراغهن، وزيادة دخلهن ورفع م
 ثم يتحقق االستغالل األمثل للقوى العاملة من النساء.

فنجد ان المبادر كفاعل استراتيجي يتفاعل مع مختلف األنشطة حسب معايير المجتمع المحلي، ويعتمد بشكل 
تي كبير على عائلته ومحيطه من أجل إنشاء مؤسسته، ثم المرور للبحث عن بعض الهيئات المرافقة، وهنا يأ
 دور هذه األخيرة في توجيه تلك المشاريع حسب متطلبات المجتمع، مما يضمن الوصول الى التنمية المحلية.

I.3 .2-  يهتم هذا المستوى بالعالقة التي تربط بين المقاول والمرافق هذه العالقة ترتكز  :الجزئي المستوى
 :تحليلها على عدة أسس مفتاحية يجب 

 12لحاجات تتطور تدريجيا حسب الطبيعة والكثافة وتؤثر على العالقة بين الطرفين:هذه ا حاجات المقاول: -أ
تساؤالت المقاول تكون مرتبطة بالمشروع وبالتحديد بالجانب المالي والقانوني، وتحتاج الى حاجات تقنية:  -

 خبرة في المجال التقني.
حد ذاته وعن مختلف الظروف التي قد  التساؤالت هنا تكون لها عالقة بالمقاول فيحاجات بسيكولوجية:  -

 تواجهه، وتكون هذه الحاجات عادة عند المقاول المبتدئ.
 وترتبط بعالقة المقاول بمشروعه وتكون شاملة لكل الجوانب المرتبطة بهذه العالقة.حاجات منهجية:  -
في كل مرحلة إن موقف المرافق يجب ان يتكيف مع كل حاجة من حاجات المقاول، و  مواقف المرافق: -ب

 13من مراحل المشروع:
الهدف من هذا التدخل هو حل مختلف المشاكل المرتبطة بالمشروع من خالل، تحديد  الموقف الوظيفي: -

مخطط العمل، توفير مختلف التقنيات، النماذج والمعلومات المهمة إلنشاء المؤسسة، االعتماد على خبراء 
 ومختصي المجال.

كون االهتمام أكثر بالمقاول من قبل المرافق من خالل، فتح مجال للحوار مع هنا يالموقف التأويلي:  -
واالستماع له، إكسابه ثقة في ذاته حتى يتمكن من تسيير مختلف الظروف، مقارنة مدى توافق مخطط االعمال 

 مع الواقع، ويتم تحليل الوضع على أساسه، مساعدته على مواجهة المشاكل.
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   وتكون حسب المواقف التالية:مدة حسب كل موقف: أشكال المرافقة المعت -ج
 دور المرافق هو تحويل المعارف وبالتالي يتم االعتماد على التدريب، التوجيه والتكوين.الموقف الوظيفي:  -
هنا يتم اللجوء الى التدريب والوصاية باعتبارهما الشكلين اللذين يتماشيان مع الهدف الموقف التأويلي:  - 

 المرافق الى الوصول اليه.الذي يسعى 
الهدف من هذا الموقف هو التوجيه والمساعدة لذا يتم اعتماد االستشارة والتوجيه الموقف التفكيري والنقدي:  -

 باإلضافة الى التدريب.
: وتكون على مرحلتين، عند لجوء المقاول للبحث عن مرافق، وكذا بعد االتفاق وبداية استراتيجيات االتصال -د

انشاء المؤسسة، ومن اهم عناصرها، استراتيجيات تحليل طلب المرافقة وتكوين عقد االتفاق، االستماع، مرافقة 
خلق ثقة بين المرافق والمقاول، اعتماد أسلوب مثالي للحوار بين المرافق/المقاول، استراتيجيات التأثير على 

 ثير.  النشاط المقاوالتي لصاحب المشروع االقناع، االلتزام، النقد، التأ
I.3 .3- :يهتم هذا المستوى بآليات المرافقة المقاوالتية أو ما يسمى بشبكات المرافقة التي  المستوى الوسيطي

تسعى الى تجسيد جملة من االهداف: خلق مناصب العمل، التطور االقتصادي، تنوع النسيج الصناعي، ترقية 
 بعض االختصاصات المهنية، تطوير ثقافة المؤسسة. الخ.

تبط عادة تقييم أداء هذه اآلليات من خالل عدة معايير: عدد المؤسسات المنشأة ومناصب العمل المستحدثة وير 
على المدى الطويل جدوى المشاريع المقاوالتية على المدى المتوسط ونجاح عالقة المرافق بالمقاول على المدى 

كما يوضحه الشكل  ألداء شبكات المرافقةويرتكز هذا االداء على أربعة أبعاد حسب سلسلة السببية  القصير.
 :(20رقم )
قدرة الجيدة للمرافقين على تعليم وتدريب حاملي المشاريع في التحكم والسيطرة على مختلف العمليات فال       

داخل المؤسسة يزيد من رضا هؤالء المقاولين والحصول على نتائج اقتصادية ايجابية. أما عن العناصر 
 فان شبكة المرافقة تتكون من: Beletلمرافقة وحسب المكونة لشبكة ا

 الخبراء التقنيون: مختصين في مختلف األنظمة التقنية التي يمكن أن يكون للمرافقة دورا فيها. -
 اختصاصيو القطاعات: الذين لديهم خبرة في مجال معين. -
 أطراف التمويل: سواء كانوا عاميين أو خاصيين. -
أنه توجد بعض المعايير التي يجب ان تحترمها المؤسسة عند  Antoine Rabie: يؤكد الخبراء االستشاريين -

 احترامها لالستشاري والمتمثلة فيما يلي:
 أن تكون لديه خبرة كافية في مجال النشاط، الذي تقوم به هذه المؤسسة التي اختارته. -
 أن يكون خبيرا في مجال االستشارة والمرافقة. -
 اهتماماته مع المؤسسة المرافقة.يجب ان تتجانس  -
 أن تكون لديه خبرة على مستوى المؤسسة في كامل نموها. -
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 أن تكون له شهرة وسمعة جيدة لدى مختلف األطراف. -
I. 4-   دولية في المرافقة المقاوالتية برامج وتجارب :الرابع المحور 

سسته، بادرت العديد من الدول الى تبني برامج نظرا لمختلف التحديات التي تواجه المقاول عند إنشاء مؤ       
تنموية لمرافقته سواء في مرحلة التمويل بصيغه المختلفة، أو اعتماد البديلة البديلة وهي حاضنات األعمال بتعدد 
انواعها ومجاالتها، أو اعتماد برامج أخرى متخصصة وسيتم تناول نماذج عن تجارب دولية في المرافقة 

 .المقاوالتية
I.4 .1-  :تسعى ألمانيا الى دعم المقاوالتية من خالل مجموعة برامج نتناول المرافقة المقاوالتية في ألمانيا

 منها:
 14: يعرض البرنامج في النقاط التالية:Garage Hamburgرنامج ب -أ

خطة يوفر البرنامج مساحة عمل ألصحاب المشاريع، يقوم المقاولين بتقديم الطلبات مع وصف البرنامج:  -ب
يورو، وتتاح له فرصة دفع  0222االعمال، ويتلقى المترشحين الناجحين رأس مال عند االنطالق يصل الى 

سعر فائدة منخفضة، حيث يتم منح القروض على أساس خطة العمل واستنادا على موثوقية وقدرة كل مرشح. 
عات االبداعية مثل الموسيقى ويدعم البرنامج مشاريع في جميع القطاعات المهنية ولكن متخصصة في الصنا
 واألدب والفن والسينما، والهندسة المعمارية والصحافة والدعية وتطوير البرمجيات.

ومن العناصر الرئيسية في هذا البرنامج هو ان المقاولين الشباب يستفيدون من مساعدة خبراء متخصصين 
لتوزيع وادارة الوقت، وتنظيم دورات تدريبية حول )المشورة، واجراء حلقات دراسية أسبوعية في االدارة المالية وا

 02مواضيع محددة ومساعدة الشباب على انشاء شبكة( خدمة المرافقة الشخصية متاحة بمبلغ متواضع من 
يورو لكل ساعة، لمدة أقصاها اثني عشر اسبوعا، ترتكز هذه المرافقة على موضوعات متنوعة مثل: االعالن 

 المحاسبة، تنظيم وادارة الوقت.والتوزيع، تمويل النمو ، 
 الشباب البطال. الفئة المستهدفة: -ج
 مركز الدعم، حاضنات االعمال والتمويل األصغر. طريقة التدخل: -د

 سنة وبدون عمل. 00المرشحين يجب أن يكونوا أقل من معايير االختيار:  -ه
 أشهر. 6حتى  مدة البرنامج: -و
تستفيد من عالقة متميزة مع مجتمع األعمال من خالل شبكة من  حاضنة االعمال هامبورغالشركاء:  -ي

المهنيين الذين يقدمون بانتظام من خالل توفير التدريب والحلقات الدراسية، وتقديم المشورة للمشاركين، باإلضافة 
بادل تقع في كيل، كوتبوس،  هويرسفيردا، برلين، دورتموند، وايسن، مما يسهل ت garagesالى شبكة مكونة من 

 المعارف وأفضل التطبيقات.
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 600شاب ترشيحه منها،  0030قدم حوالي  0220ومارس  0222بين يناير النتائج المتحصل عليها:  -ز
وعرضت فرصة لتطوير فكرتهم في الحاضنة حوالي  073حصلوا على تقييم كامل ومن بين هؤالء، تم قبول 

 نهم واصلوا نشاطهم كمستقلين.م %30من المشاركين قاموا بإنجاز مشروعهم، حيث % 32
I.4 .2-  :وضعت المملكة المغربية مجموعة من البرامج المساعدة على المرافقة المقاوالتية في المغرب

 تحديث مناصب شغل والتي في معظمها تشجع المقاوالتية وانشاء المؤسسات من بينها:
ض الفالحي، وبموافقة من وزارة بدعم من القر  0223ديسمبر  02: أنشأت في مؤسسة المقاول الشاب -أ

، تهدف الى مساعدة الشباب وخلق مناصب شغل، خاصة في المناطق 0202العمل بدأت نشاطها في أكتوبر 
 الريفية، ومن استراتيجياتها انشاء دور مقاوالتية للشباب في العديد من المناطق.

 15لنتائج التالية:سنوات من النشاط تم تسجيل ا 2وبعد  0202ديسمبر  02وحسب احصائيات 
حامل مشروع تم قبول  0022حامل مشروع،  02222مقاول، استقبال  02222ورشة تحسيسية لصالح  022 -

الى البنوك،  322مخطط اعمال والتي اودع منها  322مقاول، تم اعداد  0022ملفاتهم، مرافقة وتكوين 
ملف مول  022تم رفضه،  33ملف قبل من المؤسسات البنكية، و 022مؤسسات القرض المصغر... ، 

 20مؤسسة واستثمار  022ملف بواسطة القرض المصغر، انشاء  32شخصيا من اصحابه في حين تم تمويل 
 مناصب من كل مشروع. 0منصب شغل،  322درهم لكل مشروع، خلق  002222مليون درهم، أي ما يعادل 

، تساهم في 0333أنشأت في  0320: عبار عن جمعية غير ربحية من قانون مؤسسة مقاولي المغرب -ب
 تحقيق التنمية االقتصادية في المغرب من خالل عدة عناصر منها:

 تشجيع المغاربة في الخارج أو المرتبطين بالمغرب في انشاء مؤسساتهم داخل المغرب. -
 تغطية مختلف القضايا االقتصادية واالجراءات المرتبطة بإنشاء المؤسسات...الخ -

منخرط من  02222باريس ولندن وتعتبر اكبر شركة مغاربية في اوروبا والتي تضم أكثر من يوجد لها مقر في 
 3طلبة واطارات، أطلقت الجمعية في اطار الدعم ومرافقة المشاريع المقاوالتية من خالل دورات تدريبية تدوم 

 0المرافقة ليصل الى  مشروع ورقم اعمال تجاوز مليون درهم لعديد المؤسسات 00تم مرافقة  0202أشهر، وفي 
 16ماليين درهم في البعض اآلخر منها.

هو برنامج تم اعداده من طرف الحكومة لدعم انشاء المؤسسات المصغرة وخلق مناصب برنامج مقاوالتي:  -ج
 الشغل يتم االستفادة منه اال مرة واحدة من طرف حاملي الشهادات، ويهدف الى:

 نة.س 20و 02الفئة العمرية تتراوح بين  -
 يكون مسجل ضمن الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات. -

درهم عندما ينجز المشروع من طرف شخص واحد بينما  002222و  02222قيمة االستثمار تتراوح ما بين 
 درهم. 022222و 02222المشروع المنجز من طرف شخصين على األكثر تتراوح قيمته ما بين 
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وهو مؤسسة عمومية ذات طابع مالي هدفه  22/27/0323: أنشأ في القروضالصندوق المركزي لضمان  -د
ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم اجراء اصالحات تشريعية وعملية على الصندوق 

 17وقد تمثلت أساسا في: 0336في بداية 
 توسيع مجال تدخل الصندوق. -
 منتجات المحلية الى الخارج.تدعيم المؤسسات التي تعمل على تصدير ال -
 ضمان القروض الموجهة الى االستثمارات.  -

ان االصالحات التي عرفها الصندوق بتوسيع مجال ضمان القروض االستثمارية، حيث أصبح يغطي من 
،  02من تكلفة المشروع، كما أصبح يقدم مساعدات مالية لتمويل المشاريع المنتجة بنسبة  % 30الى  02%

 مساهمته في تدعيم رأسم مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الى جانب 
بشراكة بين القطاع العام والفاعلين  0220: أنشأت الشبكة سنة الشبكة المغربية الحتضان المقاوالت -ه

 االجتماعيين واالقتصاديين من أجل تقريب الجامعة من عالم المقاوالت وتشجيع االبتكار وخلق مقاوالت مبتكرة.
 18نشطة واآلليات المقترحة من طرف الشبكة:ومن اال

 : لحاملي مشاريع انشاء المقاوالت المبتكرة -
 درهم لتغطية الدراسات والنماذج. 00222222دعم مالي يصل الى  -
 المواكبة على الجوانب الرئيسية للمشاريع، االقتصادية التقنية والمالية. -
 والمستثمرين.المساهمة في ربط عالقات مع شبكة من الخبراء  -
 الولوج الى المعلومات العلمية والتقنية من خالل المعهد المغربي لإلعالم العلمي والتقني. -
 التوجيه والمساعدة في صياغة المشروع. -
 الحصول على تدريبات مخصصة لخلق المقاوالت. -
 للحاضنات:  -  

االحتضان، التنقيب على مشاريع انشاء  مواكبة التأهيل في ميدان* للحاضنات االعضاء في الشبكة:        
 المقاوالت المبتكرة.

 المساعدة في صياغة وانشاء الحاضنة، المساعدة في تنظيم عمليات التحسيس.* للحاضنات المقبلة:       
 أنماط المرافقة: 1جدول 

 نوع المرافقة معايير التصنيف
مرافقون خواص)الخبراء المرافقين الخواص، مكاتب الخبراء المحاسبين،  –حلية( مرافقة عمومية )الدولة، الهيئات الم - حسب مصدر المرافقة

المرافقون الخواص  -المنظمات الدولية، -المنظمات غير الحكومية، المرافقون االجانب،  -محافظي الحسابات، البنكيين(،
 المنظمات غير الحكومية الدولية. -الدوليون،

تدخل مباشر، تدخل غير  -مراقبة اجنبية،  -تحت شكل هيئات ، تحت شكل قوانين وقواعد، -مؤسساتية،المرافقة ال - حسب طبيعة المرافقة
التكوين،  -مرافقة في مجال التسيير، -وضع خبراء تحت التصرف، -التزويد بالتجهيزات، -وساطة في التجهيزات، -مباشر،

 االستشارة. -
مرافقة الصناعات الصغيرة  -مرافقة المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، -الصغيرة والمتوسطة،مرافقة الصناعات  -حسب قطاع النشاط 
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 مرافقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي وغير الرسمي. -والمتوسطة في قطاع النقل، المتدخل فيه
منتوري رسالة دكتوراه، جامعة غرية واملتوسطة، املقاوالتية واسرتاتيجية تنمية املؤسسات الص(، 0200/0202)، صندرة ساييب المصدر:

 .00ص قسنطينة، السنة اجلامعية، 
 أشكال المرافقة المقاوالتية: 2جدول

 ميدان تطبيقه دوره بالنسبة للمقاول داللته في المرافقة تعريفه الشكل
مرافقة شخصية الكساب الثقة الذاتية  التدريب

للمقاول من خالل نقل معارف نظرية 
 يةوتطبيق

 قاد -
 وجه -
 صاحب -

الرياضة، االعمال التجارية،  تطوير االداء الشخصي
 أصحاب المؤسسات

مرافقة شخص من طرف شخص آخر  الوصاية
 أكبر منه سنا ويفوقه خبرة

الحصول على معارف جديدة أو  صاحب -
 موروثة وإدماجه داخل المؤسسة

في المؤسسة أو بعض 
 النشاطات الحرفية

األجيال على تكوين مسار مساعدة  التوجيه
مهني من طرف خبير عادة ما يكون 

 في مجال األعمال

 قاد -
 وجه -

االستفادة من خبرة شخص كبير 
 لبناء مسار مهني

عدة مراحل من حياة 
المؤسسة كاإلنشاء أو إعادة 

 اإلنشاء 
تشخيص الوضعية للمساعدة على ايجاد  االستشارة

حلول لمشاكل شخصية او ازمات مهنية 
 طرف مختصين من

أي وضعية تستدعي خبرة  حل المشاكل من طرف مختصين قاد -
 في مجال معين

SOURCE : Paul, M,(2004), L’accompagnement, une posture professionnelle spécifique, Le Harmattan, Paris, p45. 

 
 
 

 (: أبعاد األداء الفعال لشبكات المرافقة11شكل رقم )
 

            
Source: Paturel R, Externalisation et entrepreneuriat, (2000), in Verstraet T (coord.), Histoire d’entreprendre, EMS, 

pp.173-18. 

 

II :الخالصة  
تستدعي عملية انشاء المؤسسات دراية كافية بكافة االجراءات والقوانين المتعلقة بهذه العملية،       

فالمؤسسة الصغيرة تكون ضعيفة في مرحلة االنشاء، وفي مواجهة المؤثرات الخارجية بالنظر الى مكونات 
مقاوالتية لتذليل هذه الصعوبات هذا المحيط، والذي في الغالب يجهل المقاول لمكوناته. وهنا تأتي المرافقة ال

التي تعرقل النشاط المقاوالتي منم خالل مختلف الخدمات التي تقدمها لدعم المؤسسات مما يترتب عنها 
ومن خالل هذا البحث تم التوصل  واالجتماعية.خلق مناصب شغل جديدة والنهوض بالتنمية االقتصادية 

 الى النتائج التالية:
ن اهم العناصر التي يحتاجها المقاول عند بداية انشائه لمؤسسته، حتى يتمكن من المرافقة المقاوالتية م -

 اطالق منتجه في السوق، وحتى يقنع المستهلكين به.
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بيئة االعمال والتي يمكن اعتبارها كمحيط مقاوالتي، تؤثر على كل مرحلة من مراحل العملية المقاوالتية  -
إلنشاء المؤسسات، لذا وجب وضع آليات لمرافقة المقاول فقد تكون بمثابة محفز كما قد تكون مثبطا 

 في هذه المراحل بغية التكيف مع ديناميكية هذا المحيط.
مرافقة وتدعيم المؤسسات الصغيرة خاصة التي تكون في القرى واالقاليم المختلفة يساعد على زيادة  -

 مشاركة االناث في االنشطة المختلفة.
لية دعم جد مهمة بالنسبة للمؤسسات، خاصة التي هي في طور حاضنات االعمال التكنولوجية آ -

النشاء، نظرا لتركيزها على مرافقة االفكار االبداعية، فهي آلية بديلة فعالة تضمن انطالقة سليمة 
لنشاطها، كما تضاعف من فرص بقائها، مما يمكنها من المساهمة بفعالية في تحقيق التنمية 

 االقتصادية.
لمقاوالتية يجب ان تقوم على سياسة شاملة يشترك فيها جميع الفاعلين، وال تقتصر استراتيجية دعم ا -

 على هيئة او وزارة واحدة تتحمل هذه المسؤولية.
ال يكفي من اجل تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة، اصدار قانون خاص بها أو قانون استثمار يمنح  -

ار والمقاولة يرتبطان قبل كل شيء بضرورة متابعة لها التحفيزات المالية واالعفاءات، ذلك ان االستثم
ومرافقة هذه المشروعات، غير ان توفر الدعم والمرافقة لن يتحقق مفعولهما، اال من خالل سياسة 
اقتصادية واجتماعية، واضحة المعالم وجلية األهداف، يكون أساسها بناء شبكة متجانسة، ومترابطة بين 

 جميع األطراف كل يكمل اآلخر.
 اإلحاالت والمراجع:  -

 

 
1 Christian Marbach,(2003), « L'appui à la création de PME, Point de vue du créateur », Cité in : Regard sur les 
PME,Agence des PME, 1ére édition, N° 02P  43. 

حاضنات األعمال فرصة جديدة لالستثمار (، 0221)عبد السالم ابو قحف، اسماعيل السيد، توفيق ماضي، رسمية زكي،  2 
 .12، ص الدار الجامعية، االسكندرية، ةوآليات لدعم منشآت االعمال الصغير

3 Catherine leger-jarniou, (2005), quel accompagnement pour les créateurs qui ne souhaitent 

pas se faire s’aider Réflexions sur une paradoxe et proposition, communication au 4eme congre 

pour l'académie de l'entrepreneuriat, paris. 
4 sylvie sammut, l'accompagnement de la petite entreprise en création; entre autonomie, 

improvisation et Créativité, les éditions de l’ADREG, (http://www.editions-adreg.net),p14. 
5 Cuzin Romaric et Fayolle Alain, (2004), Les Dimensions Structurantes de l’accompagnement, 

Revue des Sciences de Gestion, Direction et gestion, p 77 , 88. 
6 D Régis, H Norbert, V David,(2002), L'appui à la création d'entreprise ou d'activité, étude pour la Direction 

Régionale du Travail, de l’Emploi Etde la Formation  Professionnelle Rhône Alpes(DRTEFP), Ministère des Affaires 

Sociales, du Travail et de la Solidarité, France, mai,p54. 
7 Livre blanc sur les structures D’accompagnement à la création D’entreprises en France,(2014), panorama des 

structures d’accompagnement en termes de management et de performance, Labex entreprendre, université de 

Montpellier, Mars, p81. 
8 Messeghem K., Naro G, Sammut S, (2010),  Construction d’un outil stratégique d’évaluation de 

l’accompagnement à la création d’entreprise : Apport du tableau de bord prospectif, Gestion 2000, n° 2, p 50 



ـــ              .ميكانيزمات المرافقة في دعم نشاط المقاوالتية مع االشارة لتجارب دولية دور ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 

ـــ 226 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

 

 
9 Stéphane Marion, Xavier noël, Sylvie Sammut, Patrick Semicourt, (2003), Réflexions sur les outils et les méthodes 

à l’usage du créateur d’entreprise, éditions de l’adreg, p. 17. 

، سكيكدة، ص 1222أوت 02، جامعة 0، مجلة ابحاث روسيكادا، العددنحو ترقية شبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(، 0222)حسين رحيم،  10 
 .20،21ص 

11 Sammut S,(2000), Vers une intermédiation effective petite entreprise jeune et environnement local, Revue 
Internationale PME, Vol. 13, No. 1p. 87,104 
12Cuzin Romaric et Fayolle Alain, (2010), Les Dimensions Structurantes de l’accompagnement, opcit, p120.                                     
13 Verzat C, Gaujard C, François V,Accompagner des futurs entrepreneurs en fonction de leurs besoins à chaque 

âge de vie, Gestion 2000, n°3/10, P 7. 
14 http://wasistgarage.de/hamburg_home visité le 8/12/2019. 
15 http://www.fjemaroc.ma/index.html visité le 9/12/2019. 
16 http://www.marocentrepreneurs.com/fileadmin/files/rdp/20140326_LesEco_Maroc_Entrepreneurs_TM_2014.pdf 

visité le 9/12/2019. 
17 Alaoui Benhachem, (2005), L’expérience Des Fonds De Garantie, Cas de la Caisse Centrale de Garantie du 

Maroc,Séminaire International sur la promotion du financement de la PME, Alger, P.34. 
18 http://www.almaghribia.ma1%D9%83%D8%B2%D9%8A/193586.html  visité le 9/12/2019. 

 

http://wasistgarage.de/hamburg_home
http://www.fjemaroc.ma/index.html
http://www.marocentrepreneurs.com/fileadmin/files/rdp/20140326_LesEco_Maroc_Entrepreneurs_TM_2014.pdf


ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

227 
 

 

 

ودعم  تحقيق التنمية االقتصادية التجمعات الصناعية في دور
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 "بنغالور حالة تجمع العلوم والتكنولوجيا بالهند

 

 
  2 صالح السعيد، 1 ملوكة برورة

 
I  مقدمة : 

  

لخبرات والتجارب تبين أنه مع ازدياد حدة المنافسة بين دول العالم نتيجة لالنفتاح االقتصادي، ومع تراكم ا       
ال يمكن لكل دولة أن تنتج كل شيء وأن تنافس في كل شيء، وحتى أكثر الدول تنوعًا في المنتجات نجد لديها 
تركيزًا )تخصصًا( في إنتاج سلعة ما ومشتقاتها، تركز عليها وتحاول تعظيم حجم االستفادة منها، ومن هنا نشأت 

التي تعتمد على تنافسية صناعة أو صناعات محددة في الدولة يهيأ لها المناخ نظرية الميزة التنافسية للدول، و 
االستثماري المناسب لالزدهار، وتنشأ تنافسية هذه الصناعة من تكامل وترابط جميع مكونات أنشطتها واألنشطة 

 المساعدة لها بشكل هرم أو عنقود صناعي. 
اعية في السنوات األخيرة بقبول متزايد لدى واضعي ويحظى مفهوم التجمعات الصناعية أو العناقيد الصن

السياسات التنموية في مختلف دول العالم، وتتبنى معظم دول العالم اليوم برامج تنمية التجمعات الصناعية في 
خططها التنموية لرفع مستوى نمو وتنافسية مؤسساتها واقتصاداتها، متخلية بذلك نوعا ما عن برامج التنمية 

التقليدية والتي تبين ضعف مردودها مقارنة بتكلفتها، من خالل تنمية تخصص محدد ضمن صناعة  االقتصادية
معينة، وهو ما يمكن من تحديد عقبات واحتياجات هذه الصناعة بدقة أكبر، بالتالي تحقيق األهداف التنموية 

دف تنويع القاعدة المطلوبة، كما أن نمو هذه الصناعة سيستقطب ويولد صناعات أخرى وهو ما يوصل له
الصناعية وتشجيع المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة على خوض غمار المنافسة، وقد شجع نجاح تجربة 

 التجمعات الصناعية في بعض الدول العديد من الدول األخرى على الدخول في هذه التجربة.
هي )وادي سيليكون( جديد، جنوب وتعد الهند اآلن وجه آخر وصورة جديدة بدأت تظهر منذ عقد التسعينيات، ف 

آسيا، إذ تستقطب الهند صناعة تقنية المعلومات بشكل متزايد، وقد تحولت مدينة بنغالور الهندية إلى معقل 
عالمي لهذه الصناعة، استوطنت فيه كبرى الشركات العاملة في هذا الحقل على مستوى األرض، وبرعت فيه 

م هذا التساؤل: لماذا تقدمت الهند  خاصة في هذا المجال رغم أنها تعد شركات محلية أيضًا, وهذا ما يضعنا أما
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من الدول النامية الفقيرة، وال تملك الكثير من اإلمكانات المادية ، وصورتها بشكل عام في العالم العربي مقترنة 
 بالتخلف، وكيف تمكن تجمع وادي السيليكون الجديد  من تحفيز  التنمية  االقتصادية بها ؟ 

  الدراسات السابقة:ومن 
العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد (، 5102طرشي محمد)-

 االقتصاد في فعالة مساهمة و مكانة المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات يكون  ،والذي استنتج أنه لكيالجزائري 
 او العناقيد استراتيجية بينها من و واضحة، ستراتيجياتا على تطويرها تعتمد تنميتها و أن يجب الوطني

 هذه تطور حائال دون  تقف التي المعوقات و المشاكل من للعديد تمثل حال ان يمكن التي الصناعية التجمعات
 .الدول النامية في خاصة دورها ترقية و المؤسسات

 الصناعية العناقيد إلستراججية رائدةال الدولية التجارب في قراءات، (5105)العوادي حمزة جباري، شوقي-
بوصفها من  إستراتيجية العناقيد الصناعيةوالتي تناولت – نموذجين السيلكون  ووادي الثالثة إيطاليا تجربة

اإلستراتيجية ومتطلبات إرساء العمل  الصناعي، من خالل التعرض إلى مفهوم االستراتيجيات الحديثة للتوطين
 إلى تحديد طبيعة المزايا والعيوب التي تكتنف عية التي تنشأ في الميدان، باإلضافةالعناقيد الصنا بها وأنواع

 تطبيق اإلستراتجية.
I. 0. ةالصناعي تجمعاتمفهوم ال The industrial Clusters):) 

بورتر  ميشائيلم، طرحه البروفيسور 0991في عام  الصناعيةمجمعات ظهر أول تعريف واضح لمفهوم ال
لتنافسية في جامعة هارفارد، في كتابه المزايا التنافسية لألمم فبعد العديد من الدراسات رئيس ومؤسس معهد ا

واألبحاث التي أجراها عن كيفية تطوير تنافسية الدول وجد أن أفضل أسلوب لتحقيق هذا الهدف هو التركيز 
طة، ووجد أن أفضل على سياسات االقتصاد الجزئي وإيجاد مناخ استثماري جاذب للشركات الصغيرة والمتوس

 الصناعية أو ما يطلق التجمعات الصناعية العنقودية.بيئة لهذه الشركات هي بيئة التجمعات 
التجمع الصناعي هو تجمع جغرافي لمجموعة من الشركات والمؤسسات المساندة التي تعمل في و  

خدمات هذه الصناعة/النشاط. صناعة/نشاط معين، تترابط وتتكامل فيما بينها في إنتاج مجموعة من منتجات أو 
وتتلخص فكرة التجمعات الصناعية في وجود تجمع جغرافي لعدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة والمتصلة 
ببعضها بعضا في مجال معين، بحيث تدخل في عالقة تكامل وتشابك فيما بينها رأسيا وأفقيا في جميع مراحل 

املة للقيمة المضافة للمنتج، وتشمل هذه العالقة تبادل السلع والخدمات العملية اإلنتاجية مكونة بذلك السلسلة الك
 1والمعلومات والخبرات والموارد البشرية. 

 اإلنتاج كمكونات للمدخالت الموردينو  المصنعين من تتكون  تجمعات الصناعية العنقوديةال فإن لذلك تبعا 
 بالصناعة، الخاصة التحتية البنية خدمات بعضل الموردين أو اإلنتاجية العملية في المستخدمة والمعدات
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 عمالة أو متشابهة مدخالت تستخدم التي والشركات المكملة المنتجات ومنتجي التسويق قنوات إلى باإلضافة
 .متقاربة وتكنولوجيا

 كزومرا الجامعات مثل الحكومية وغير الحكومية والهيئات التمويل هيئات ليضم الصناعية العناقيد مفهوم يتسع 
 2العنقود وحدات بين قوية وأمامية خلفية تشابك عالقات عن يعبر بما الفني والدعم المهني ولتكوين التسهيل

 الصناعي العنقود في التكامل أنظمة :1 شكلال

 
 غيرةالص الصناعية المنشآت مخاطر إدارة في الصناعية العناقيد دور ،(2102)السالم عبد العال عبد محمد محمود مصطفى: لمصدرا

 .الزيتونة جامعة المعرفة، المخاطر واقتصاد إدارة بعنوان السابع العلمي السنوى  المؤتمر والمتوسطة،
 العناقيد واغلب عقود، لعدة تدوم قد األمد وطويلة مستمرة عملية الصناعية العناقيد وتطور نمو عملية إن     

 دورة تشكل متعددة بمراحل ويمر العنقود عها،لصن محددة سياسات هناك يكن ولم طبيعية بصورة نشأت الحالية
 ههذ من مرحلة كل طول على العنقود إمكانات ظهروتة الصناعي المنتجات بدورة شبيهة" Life Cycles "حياته

  ،فيها دورا الخارجية العوامل تلعب كما المراحل
 دورة حياة التجمع الصناعي العنقودي. :  2شكل ال

 
 مجلة دراسة حالة كربالء، -، السياسات الحديثة لالستقطاب والتنمية المكانية: دراسة سياسة التجمعات الصناعية (5102)زهراء عماد حسين : المصدر

Urban Planning Iraq 43،رقم 

 يفف، أخرى  شـركات منهـا وتختفي ديدةج شركات إليها فتضم ةدمتعد بمراحل وتمر باستمرار تطور أنها حيث
 مستقل بأنه المرحلة هذه يف والصناعة الشركات سلوك يتميـزي العنقـود التجمع الصناعي تكون  قبل ما مرحلة

 .المحلى المجتمع مع التفاعل وقليل كبير حد إلى
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 ماهرة عمالة توافر أو خام مواد تـوفر إمـا الحافز ويكون "  الرواد" البداية يف شركتين أو شركة من العنقود ويولد
 بين المتبادل االعتماد اديزد ي العنقوديالصناع العنقـود نمـو وأثنـاء البحتة، بالصدفة يكون  وقد يصةورخ

 المحلى والمجتمع الشركات بين التفاعل درجة اددتز  اإلقـالع مرحلة وخالل المحلين، والموردين الشركات
 يوالت واالستقرار النضج مرحلة إلى يصل حتى المطرد النمو يف العنقود ويسـتمر والعلميـة البحثيـة اتسوالمؤس
 Critical-mass الحرجـة بالمرحلـة المرحلـة هذه وتسمى الشركات من مزيد ضم على قادر غيـر بعـدها يصبح
 3ي.الصناع العنقود خالل والمعلومات والمهارات المعرفة حيث من التشبع درجة وهى

 4ساسية هيتقوم آلية عمل العنقود الصناعي على أربعة مبادئ أو
: هو أول مبدأ تقوم عليه آلية عمل العناقيد الصناعية تجتمع المؤسسات في مكان نتيجة التركز الجغرافي-

 نية التحتية.البلوجود ميزات واقعية ملموسة كالموارد الطبيعية أو 
جات العنقود الفعال يحتاج إلى مؤسسات ذات قوة في تخصصها تتكامل مع بعضها في إنتاج منت التخصص:-

 .أكثر تمايزا وتخصصا
: وهي المقياس الحقيقي لحيوية وتنافسية العنقود، فعندما تبتكر مؤسسة منتج ما يسارع المنافسون االبتكارات-

 .للبحث عن إنتاج منتج منافس
م النشاط فالتنافس بين خز إن المنافسة بين المؤسسات من أهم المبادئ من حيث المحافظة على  المنافسة:-

 .عن المزيد من االبتكارات وتطوير المزيد من التقنيات البحثهو الحافز الذي يدفعها نحو المؤسسات 
وهو مبدأ ال يتناقض مع المبدأ السابق نمو مؤسسة ناجحة وتنافسية يحفز الطلب من قبل هذه  التعاون:-

  .المؤسسة على منتجات المؤسسات الموردة لها
I. 5. لسيليكون(:)أودية ا تجمعات العلوم والتكنولوجيا 
 وقد اعتمدت مختلف المنظمات عدة تعاريف رسمية لها منها:   
:إن مجمع العلوم والتكنولوجيا هو  IASP 2002) تعريف الرابطة الدولية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا -

فيه منظمة يدير شؤونها مهنيون متخصصون يستهدفون في المقام األول زيادة ثروات المجتمع المحلي الذي تقع 
هذه المنظمة عن طريق تعزيز ثقافة االبتكار والمنافسة بين مؤسساتها الشريكة المعنية باألعمال والقائمة على 

  5المعرفة.
يعتبر مجمع العلوم مبادرة لدعم األعمال  6:  (UKSPA)تعريف رابطة مجمعات العلوم بالمملكة المتحدة- 

  :ونقل التكنولوجيا تؤدي ما يلي
 يات إنشاء واحتضان الشركات التي تتجه إلى االبتكار وإلى تحقيق درجة عالية من تشجع وتدعم عمل

  .النمو والتي تقوم على المعرفة
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  توفر الظروف التي تتيح للشركات الكبرى والدولية تطوير تفاعل نوعي ووثيق مع مركز معّين مدر
  .للمعارف من أجل المصلحة المتبادلة

 مراكز إنتاج المعارف مثل الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومنظمات  تربطها عالقات رسمية وعملية مع
  .البحوث

 دون هوفلر، بوصفه عنوانا لسلسلة مقاالت نشرها 0990ظهر اسم وادي السيلكون ألول مرة في عام وقد 
ضم، . "الوادي" كان يشير إلى الموقع الجغرافي الذي Electronic Newsفي مجلة متخصصة باإللكترونيات هي 

أما السيلكون فهو  7وما زال يضم، أهم الشركات والصناعات المسئولة عن الثورة المعلوماتية في القرن العشرين، 
عنصر كيميائي من أشباه الفلزات ويدخل في صناعات الرقائق التي تعتبر أساس صناعة األجهزة االلكترونية 

ي صناعة معالجات الحاسوب. واكتشاف هذا وهو العنصر األساسي في صناعة الترانزستورات التي تدخل ف
العنصر أدى إلى ثوره صناعية في مجال التكنولوجيا فالكمبيوتر الذي كان يزن حوالي الطن ويأخذ مساحة غرفة 

. 8كاملة أصبح اآلن صغير الحجم وخفيف الوزن وقابل للحمل وذو أداء سريع مقارنه بالحواسيب القديمة

 ا واجهت جامعة ستانفورد المشهورةبدأت منتصف القرن الماضي عندمقد فقصة وادي السيلكون أما      
التقنية   ألراضي في حرمها إلى شركات عاليةبإبداعاتها العلمية أزمة مالية، فكان الحل بأن تؤجر جزءا من ا

األولى  ركاتالش ،فيما عرف بمجمع ستانفورد الصناعي، والذي تحول الحقا إلى مجمع ستانفورد لألبحاث
لتي استأجرت أماكن لها في الوادي الذي تميز بالمساحة الواسعة واإليجارات المنخفضة كانت شركات ا

هيوليت باكرد، التي أسسها اثنان من خريجي ستانفورد، والتي أصبحت الحقا أكبر مصنع للحواسيب في 
ع رقائق السيلكون العالم؛ باإلضافة إلى جنرال إلكتريك وإنتل؛ ومختبرات شوكلي، الذي كان أول من صنّ 

  9 مستبدال رقائق الجيرمينيوم، ما أحدث ثورة في صناعة الرقائق اإللكترونية.
 : يبين موقع وادي السيليكون بكاليفورنيا 3الشكل 

 
Source : Silicon Valley, https://ar.wikipedia.org/wiki  

 Wallتقرير لجريدة فحسب معروف كمركز عالمي لالبتكار التكنولوجي، وادي السيليكون بكاليفورنيا و 
Street Journal  بلدة هي األكثر  51بلدات في هذا الوادي كانت من بين  01، ذكر أن 5112عام

براءة  4223قدمت ذلك العام مدينة سان خوسيه، وحدها و إبداعا في الواليات المتحدة. عاصمة الوادي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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م صنَّفت مؤسسة بروكينجز منطقة سان خوسيه والتي تعد أكبر مدن المنطقة 5102وفي عام 10،اختراع
والتي يحيطها وادي السيليكون الثالثة عالمًيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خلف زيورخ 

م فإن 5105عن صحيفة نيويورك تايمز في آيار السويسرية وأوسلو النرويجية، وبحسب تقرير صادر 
دوالر في السنة،  511,111من اأُلَسر في مقاطعة سانتا كالرا وجارتها سان ماتيو تكسب ما يقارب  03%

وقد تأسست العديد من شركات التكنولوجيا التي لها ثقلها في هذه المنطقة مما جعلها هدًفا جذاًبا لمشاريع 
 م كانت هذه المنطقة تضم المقر الرئيس ألكثر الشركات العالمية قيمةً 5103وفي  المستثمرين الرأسماليين،

، والجدول التالي يبين بعضا من أشهر 11منها المختصة في مجال التقنية ومنها ذات مجاالت مختلفة
 شركات وادي سيليكون كاليفورنيا.

 يبين بعضا من أشهر شركات وادي سيليكون كاليفورنيا. 1جدول رقم 
 رأس المال السوقي      مجال العمل ركةالش
 مليار دوالر 221.2 تكنولوجيا برامج وأجزاء الحاسوب والهواتف النقالة ومشغالت الموسيقى أبل

 مليار دوالر 332.3 تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وبرامج وأجزاء الحاسوب واإلعالن جوجل
 مليار دوالر 532.2 تكنولوجيا الشبكات االجتماعية واإلعالن فيسبوك

 مليار دوالر 531.2 خدمات مالية ولز فارجو
 مليار دوالر 030.33 خدمات مالية فيزا

 مليار دوالر 53..02 قطاع الطاقة شيفرون 
 عن طريق الموقع ما سر "وادي السيليكون" ولماذا تتعزز الشركات العمالقة هناك؟ ، (.510)أحمد بومرعي  : المصدر

www.mawdou3.com   1152-51-51شوهد بتاريخ 
إن اسم شهرة وادي السليكون بوصفه مجمعا للصناعات التكنولوجية، وارتباطه بأحدث منجزات التكنولوجيا، 

 12جعل اسم وادي السليكون يطلق على أي مجمع مشابه في أي بلد في العالم.
I. 3-  (وادي سيليكون الهند  )بنغالور تجمعات العلوم والتكنولوجيا. 

تقع بانغالور في والية كاناتاكا جنوب شرقي الهند، وهي ثالث أكبر مدينة هندية إذ يبلغ عدد سكانها       
 وكون موقعها فوق هضبة لم يمنعها من أن تكتسب وبجدارة اسم وادي السيليكون الهندي.  ،مليون نسمة 5

كانت حلما شخصيا لـ فقد يكون األميركي، بإنشاء مدينة مشابهة في الهند فكرة محاكاة وادي السيلأما       
ر.ك. باليغا، الذي عمل رئيسا لمؤسسة تطوير اإللكترونيات الحكومية. الذي اقترح في النصف الثاني من 

، السبعينيات إنشاء مدينة إلكترونية تكون مجمعا صناعيا ضخما يقوم على صناعة تقنية المعلومات
 13ة إلى مجمع المدينة، هناك مجمع بنغالور للتقنية الدولية ومجمعات تقنية البرمجيات.باإلضاف

 يمثل مدينة بنغالور كيف كانت وكيف صارت 4شكل رقم 
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Source : 

-  Gita Aravamudan Ju (2019) , Evolution of Bangalore: From Garden City to Silicon Valley, 

how immigrants made the city their own, https://www.firstpost.com/living 

- Silicon Valley , https://ar.wikipedia.org/wiki/   12-12-2019 

 14:منها نجاح التجربة الهنديةساهمت في عوامل وهناك عدة 
في العالم، بالنظر لعدد  التي ينطوي عليها هذا البلد، فالهند هي ثاني أكبر دولةالكتلة البشرية الهائلة: -

على تخريج أعداد هائلة من  والمعاهد التقنية السكان، الذين يتجاوز المليار نسمة، ويساعد انتشار الجامعات
 ي تكنولوجيا المعلومات.إخصائ

المعلومات، اللغة الرسمية  ر اللغة اإلنكليزية وهي اللغة المهيمنة على قطاع تقنيةتعتب لعامل اللغوي:ا-
اللغة االنجليزية، وخاصة في الواليات الجنوبية من  الثانية في الدولة، وفي كثير من األحيان يتكلم الهنود

  .شبه القارة الهندية
 ،العمل في البالد على زيادة قوة عدسا وما يتبعه من انخفاض في األجور: انخفاض تكاليف المعيشة -

خدمات التطوير الخارجي حائزة على  ولكن للجودة الهندية دورها، فمعظم الشركات الهندية العاملة في
ثالثة أرباع الشركات الحائزة على شهادات الجودة  ، إلى الدرجة التي جعلت«اإليزو»شهادات الجودة 

  .موجودة في الهندSEICMM المعلومات المتعلقة بشركات تكنولوجيا
 مراكز صناعة المعلومات . خاصة في: وجود بنية اتصاالت قوية-
فهناك الكثير من التجارب الهندية الناجحة، التي مرت  :متقدمة العمل الدائم على تطوير حلول برمجية-

 انات بكلالتطوير، وتشمل هذه التجارب حلول التجارة اإللكترونية، وحلول قواعد البي عليها سنوات من
االعتماد الكامل على  أنواعها، وحلواًل محاسبية، وحلول النشر اإللكتروني، مما يسهل على الشركات األجنبية

  .الشركات الهندية الستعمال مثل هذه الحلول
 في 50فهو يحقق نموًا مستمرًا، ويساهم قطاع الخدمات بنحو  :الهندي فهو عامل آخر مشجع االقتصاد-

في  51إلى  40 ل القومي، في حين يشهد قطاع تصدير البرمجيات نموًا سنويًا يتراوح بينالمائة من الدخ
في تصدير البرمجيات، وسط ظهور  المائة، إلى الدرجة التي جعلت الهند تتبوأ المكانة الثانية في العالم

 متزايد لشركات عمالقة فيها مثل )ويبرو(، و)إنفوسيس(.

https://www.firstpost.com/living
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وحكومات ديمقراطية تشجع وترعى تطور صناعة  سياسي مستقر وجود نظام :االستقرار السياسي-
 اقتصادية خاصة تجاهها. البرمجيات واالتصاالت، وتتبع سياسات

والتطوير الخارجي للخدمات، فهناك إعفاء ضريبي لمدة  صناعة البرمجياتالذي يدعم  :النظام الضريبي-
وات للمجمعات التقنية مثل المجمع، الذي لإلنترنت، وإعفاء لمدة عشر سن خمس سنوات للشركات المزودة

 في بنغالور، والذي يضم خمسة آالف مبرمج وفني، بينما تمنح الهند« مايكروسيستيمز صن»شيدته شركة 
  .إعفاء ضريبيًا لمدة عشر سنوات للشركات العاملة في البحث العلمي

أن: ثروة العقول يرون  راءالخبالكثير من  غير أن ند المتالكها هي سر تقدم اله التي تسعى كل الدول 
ة التي المتقدمة في صناعة البرمجيات وتقنية المعلومات، وبات جليًا أن الدول ومن ثم امتالك التقنية

   15.المنشود من قلة األيدي الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لن يمكنها تحقيق التقدم ستعاني
I. 4-  لتنمية االقتصادية الهندية. دور واد السيليكون )بنغالور( في تحفيز ا 

مليار دوالر )الناتج  38و 55الور الحضرية بين غقد تراوحت التقديرات الحديثة القتصاد منطقة بانل
قيمة صادرات  ، حيث بلغتخامسة األكثر إنتاجية في الهندالمحلي اإلجمالي(، وصنفت إما كمنطقة 

مع نمو اقتصادي بلغ  ،2115-2115ريكي( في مليار دوالر أم 1.0مليار دوالر أمريكي ) 582المدينة 
وهي أيضًا رابع أكبر سوق للسلع  تعتبر بنغالور ثاني أسرع المدن الكبرى نموًا في الهند،وبذلك ، 01.8%
ثالث أكبر و وتعتبر واحدة من "أسرع مدن العقد القادم نموًا"  ، كماهالكية السريعة الحركة في البالداالست

ألف شخص من ذوي  11دوالر  01111الثروات الكبيرة وهي موطن ألكثر من مركز لألفراد من أصحاب 
 5دوالر أمريكي( و 181 911مليون روبية هندية ) 55الثراء الفاحش الذين لديهم فائض استثماري قدره 

 16(.دوالر أمريكي 91 011ماليين روبية هندية )
 النقاط التالية: من خاللفي الهند  فيز التنمية االقتصاديةتح وقد استطاع هذا التجمع التكنولوجي

تكنولوجيا المعلومات واجهة االقتصاد الهندي الحديث، وتعد أسرع  تشكل حيث توطين الصناعة:-
بليون دوالر سنويا، وتعمل على جمع أجهزة الكومبيوتر وشبكات  08على البالد حوالي  القطاعات نموا، تدر

نقطة واحدة تسمح للهند بأن تصبح جزءا من شبكة اإلمدادات االتصال وبرامج تدفق العمل االلكترونية في 
وبالتالي خلق انفجار في مجال الثروة بين ، الكونية للخدمات مثلما أصبحت الصين في مجال الصناعة

الطبقات المتوسطة وحصول الدولة على نصيب كبير جديد في مجال نجاح العولمة، كما أنها تصبح مركزًا 
 17ار.عالميًا مهمًا لالبتك

إننا » حول هذا الموضوع، كان من نتائجه قول الباحث وقد نشر بحث حديث لمجلة هارفارد لألعمال،
على حافة طرف لنموذج جديد سوف تحدث فيه االبتكارات في الهند والصين أواًل، ثم تذهب إلى البلدان 

  «.شركات ذلك، فسوف تواجه المتاعبوإذا لم تدرك ال، الغنية
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بالمائة ، مما  51إلى  51يشهد قطاع تصدير البرمجيات نموا سنويا يتراوح ما بين  ت: إذزيادة الصادرا-
جعل الهند تتبوأ المكانة الثانية في العالم في تصدير البرمجيات، وسط ظهور متزايد لشركات عمالقة فيها 

 18مثل ويبرو،إنفوسيس،...
تي مركز بحث وتطوير تملكها مؤسسات متعددة يوجد في الهند نحو مائ جذب االستثمار المحلي و األجنبي:-

، وسلسلة متاجر «آي بي إم»، و«جوجل»، و«إنتل»، و«مايكروسوفت»، «جنرال إلكتريك»الجنسيات مثل: 
، 0935بزيادة كبيرة عن ثالثة مراكز كانت موجودة في عام  2119و ذلك منذ أوائل عام  ،البريطانية« تيسكو»

في المائة بالقرب من  05في المائة في دلهي، ونحو  21، ونحو بانغالور المائة منها فيفي  51وكان نحو 
 مومباي. وكانت النسبة الباقية مبعثرة في شتى أرجاء البالد.

بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فإن تشجيع المزيد من االبتكار من أماكن مثل الهند ليس مجرد و 
والمثال على ذلك هو مجموعة تاتا «. الهندسة الحصيفة»ء في فالتكتالت المحلية تتطور لتصبح خبرا ،رفاهية

دوالر،  2.211في الهند التي أطلقت سيارة نانو، أرخص سيارة في العالم، بسعر مبدئي يبلغ مائة ألف روبية )
 يورو(. 00511جنيه إسترليني،  00511

الصناعية والبنية التحتية فتحتل  كما تعتبر والية كارناتاكا واحدة من أبرز الوجهات االستثمارية للمشاريع
ووافقت حكومة والية كارناتاكا في  ،هذه الوالية المركز الرابع من حيث إجمالي المشروعات االستثمارية في الهند

مليار دوالر مع تدفق استثمارات كبيرة  05.50لتحتية بقيمة اوحده على مشاريع الصناعات والبنية  2119عام 
ا المعلومات والخدمات المعتمدة عليها والصلب، واليتروكيماويات، والهندسة، في مجاالت مثل تكنولوجي

 19وااللكترونيات، والمنسوجات، والمالبس الجاهزة، والنقل، والبنية التحتية الحضرية. 
 محدد معيار استخدام حول النظر وجهات اختلف الباحثون، وتعددت لقد المتوسطة:دعم المؤسسات الصغيرة و -

 حجم المستثمر، المال الصغيرة والمتوسطة فاستعملوا عدة معايير: رأس مفهوم دقيق للمشروعات للوصول إلى
 الصغيرة المنشآت في العاملين للمشروع، عدد األسواق حجم المستخدمة، التكنولوجيا مستوى ، والمبيعات، اإلنتاج

 20 حصره. وسهولة بب بساطة إحصائهبس العالم في وانتشارا استعماال المعايير أكثر المعيار والمتوسطة، وهذا
و تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، 
حيًزا مهًما وكبيًرا من النشاط االقتصادي، وهي ال تقل أهميه عن المشروعات الكبيرة. بل تعتبر هذه المشروعات 

كما تسهم في استيعاب نسبة ، روعات الكبيرة، خاصة في القطاع الصناعيمدخال تكميلًيا لعدد مهم من المش
عالية من حجم القوى العاملة، والتخفيف من عبء البطالة، وتحقيق النمو المتوازن بين األقاليم والقطاعات 

         21بسبب انتشارها الواسع، وبساطة إنتاجها، واعتماد العديد منها على المدخرات الشخصية.
يعمل تجمع بنغالور على تدعيمها من خالل استقطاب الشركات المحلية لالستثمار داخله وإحداث  لهذا 

ديناميكية بحثية فيه توظف الكفاءات العالية لديها لتسهم في تيسير إنماء المؤسسات االقتصادية المبنية على 
ة وخدمات ذات قيمة مضافة أو من خالل آليات التحضين وتوفير مساحات وتجهيزات عالية الجود ،االبتكار
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تنمية المؤسسات  وتوليد واكتساب التقنية ونقلها إلى المؤسسات المستثمرة داخل الوادي يمكن أن تساهم في
 22المتوسطة.الصغيرة و 

مجمع المدينة وحده يضم و شركة في قطاع تقنية المعلومات،  0511ضم حوالي كان ي 2105وخالل سنة 
 23يربو، هيوليت باكرد، موتوروال، إنفوسيس، سيمنز، آي تي آي، ساتيمشركات محلية ودولية مثل ف 018

ومن  ،في صناعة التكنولوجيا المتنامية في هذه المدينة حافزعدد من البرامج بمثابة الحكومة كما تعتمد 
وتتلخص  ،شركة ناشئة 01111وتسمى  NASSCOMاألمثلة على ذلك مبادرة ال تستهدف الربح قامت بها 

وهي  ،توسيع بيئة الشركات البادئة وتمكين التنمية من ربط هؤالء المشاريع بالممولين والمرشدينالرؤية في 
في أنه  حيث ،2125شركة ناشئة قائمة على التكنولوجيا في الهند بحلول عام  01111تهدف إلى توفير 

 51.9تدئة؛ تم جمع مؤسسة مب 811مستودعات؛ تم رعاية  01السنوات الخمس التي مرت منذ إنشائها: تم دمج 
 85111مدينة؛ حضر أكثر من  22حدث كبير التأثير في  311مليون دوالر أمريكي؛ تم إجراء أكثر من 

اعانات مختلفة تموياًل، وتلقى الباقي  881شركا رياديًا، تلقى منها  2 591شخص هذه األحداث؛ وقد تأثر 
، في مجال االتصال شركة ناشئة 511ثر من أكدعم شركة ناشئة، و  5111أكثر من  ليرتفع العدد إلى خلق

 24.مفهوم جديد للمنتجات 011شركة ناشئة في األنظمة البيئية العالمية، وأكثر من  811و
إذ يتخرج من معاهد الهند التكنولوجي  الخبيرة و تخفيض تسبة البطالة:تكوين األيدي العاملة الماهرة و -

(  أجيال فذة من الموهوبين الذين تعتمد عليهم Indian Institute of Technology ) IITوالمعروف ب 
و"إنتل" IBMو"آي بي إم"  Microsoftكبريات الشركات العالمية في صناعة البرمجيات مثل "ميكروسوفت"

Intel  "و "أوراكلOracle "و "أدوبيAdobeكما تقلدت كوكبة من خريجي هذه المعاهد وغيرها من ، و غيرها
في وادي قيادة عمالقة الشركات العالمية  ي سارت على منوالها مناصب عليا فيالمؤسسات التعليمية الت

شركة  951السليكون األمريكي حيث يقدر عددهم هنالك أكثر من ثالث مائة ألف مهندس ومبرمج يمتلكون 
من مجموع مهندسي ومبرمجي الكمبيوتر هنالك  %51عاملة في وادي السيلكون وتشكل نسبتهم ما يقارب من 

والمعروف بأب  Pentiumالذي يعود إليه الفضل في اختراع معالج  Vinod Dhamن أشهرهم "فينود دام" وم
الذي اخترع أول خدمة بريد إلكتروني في العالم  Sabeer Bhatiaو "سبير باتيا"  Father of Pentiumبنتيوم 

 Dr .Narinderكاباني"  و الدكتور"ناريندر سينغ 0993"هوت ميل" ثم باعها لشركة ميكروسوفت سنة  -
Singh Kapany الذي يعرف على نطاق واسع بأب األلياف الضوئيةFather of fibre optics  و فينود

 لألنظمة وغيرهم.  Sun Microsystemsأحد مؤسسي شركة Vinod Khoslaكوسال 
تجمع فضاًل عن ال ،ألف مهندس سنوياً  111كما أنه يتخرج في أفضل ثالث مؤسسات في الهند نحو 

كما  ،الضخم من المغتربين من حملة شهادة الدكتوراه الذين يعملون في الغرب، والمتحمسين للعودة إلى الوطن
بانغالور معروفة جيدًا بقطاعها الكبير إلسناد المهام الخارجية، وفيها يؤدي جيش من الخريجين في  أن

معلومات العالمية، ويدخلون البيانات، العشرينات من العمر العمل الصاخب لصناعة إسناد مهام تقنية ال
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كما تتميز السوق الهندية في هذا المجال  ،لزبائن في الخارجويديرون البرمجيات، وأجهزة الحاسوب الخاصة با
أيضا بأنها توفر خدماتها على األرض لشركات أميركية وأوروبية من خالل ما يعرف بعملية 

OUTSOURCING بعض مهامها التقنية لمكاتب إسناد  ، التي تعني أن توكل شركة كبرىBACK 
OFFICES  في دول أخرى. هذا األمر يوفر على الشركة األم التكاليف العالية للتأجير والتشغيل والتدريب في

الغرب، من خالل قيام الشركة باالستعانة بمهارات محلية، تكاليفها بالضرورة منخفضة لدى مقارنتها في الهند 
رة يمكنها القيام بالمهمة خير قيام. و يقدر حجم العمالة المدربة في قطاع المعلوماتية في حيث تتوافر عمالة ماه

 25مؤسسة تعليمية متخصصة في اإللكترونيات.  0382ماليين عامل تقني، يتدربون في  5الهند بنحو 
II  :26الطريقة واألدوات 

III النتائج :  

نب االجتماعية، االقتصادية، السياسية... التنمية هي عملية شاملة ومستمرة مخططة تمس مختلف الجوا-
بهدف إحداث تغيرات إيجابية من أجل تحسين بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع باالستخدام األمثل للموارد 

 . واإلمكانات المتاحة
 التجمعات الصناعية هي مجموعات ديناميكية تؤدي دورا رئيسيا في نمو االقتصاد.-
التي تسعى كل  عوامل تساهم إلى حد كبير في نجاح واد بنغالور إال أن ثروة العقولرغم امتالك الهند لعدة  -

المتقدمة في صناعة البرمجيات وتقنية  الحقيقي ومن ثم امتالك التقنيةتقدم الهند الدول المتالكها هي سر 
 المعلومات.

في يكون من عدمه إال أنها كوادي سيلرغم االختالف الذي يطفو أحيانا للنقاش حول كون بنغالور الهندية -
اعترفت كما صورة لها كمصدر أول لمحترفي تقنية المعلومات في العالم،  المحصلة تكون قد نجحت في بناء

 Cutting Edgeاالبتكار في شتى ميادين التكنولوجيا ة الشركات الهندية على اإلبداع و الشركات العالمية بقدر 
Technology، ت األجنبية أهمية الهند ليس كمصدر لأليدي العاملة ماهرة و و قد أدركت كثير من الشركا
بل كمركز إلجراء عمليات البحث والتطوير وال سيما مع حصول كثير من شركات تكنولوجيا  ،رخيصة فحسب

وبدأت تسحب  ،المعلومات الهندية معايير الجودة العالمية التي لم تحرزها الشركات التكنولوجيا األمريكية نفسها
لتقديم حلول برمجية متكاملة للشركات  ،ط من تحت أقدام الكبار بفوزها بمناقصات تقدر بماليين الدوالراتالبسا

 العمالقة.
فالتأثير المباشر يتم من خالل  ،وديان المعرفة تؤثر إيجابيا في االقتصاد الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة-

ا التأثير غير المباشر، وهو التأثير االستراتيجي، فيتمثل في أم ،االستفادة من عوائد االستثمار في تلك الوديان
نقل وتوطين التقنية وتطوير األبحاث العلمية من طور المعامل إلى طور التطبيق وتهيئة الطالب لسوق العمل 

 وتشجيع ودعم العلماء واألكاديميين والموهوبين في مجال اإلبداع واالبتكار.
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أنجح أودية السيليكون في العالم من االلتحاق بمصاف الدول المتقدمة بل بقيت لم تتمكن الهند رغم وجود أحد -
زيادة الصادرات الهندية عالوة على جذب غير أنه تمكن من توطين التقنية و ضمن مصاف الدول المتخلفة 

 بال.ربما تحقيقها مستقية االقتصادية في الوقت الحالي و االستثمارات ما سيكون له الفضل في تحفيز التنم
IV :الخالصة 

خمسينات القرن الماضي بكونها مصدرًا أساسيًا لخبراء الحاسب في العالم، وشجع  عرفت الهند بدءًا من
األجنبية، ليس  األجور، وتواضع تكاليف المعيشة فيها، وانتشار اللغة اإلنكليزية، الكثير من الشركات انخفاض

أيضًا على افتتاح فروع كبرى لها في  ير الخارجي، ولكنفقط على االستعانة بشركات هندية ألداء خدمات التطو 
  .الهند، تضم آالف الموظفين ألداء هذه العمليات

 الهنود حول العالم، أصبح ويبدو أّن تنامي هذه الصناعة في الهند بأشكالها المختلفة، وانتشار الخبراء
اليات المتحدة األمريكية، األمر الذي دفع بلد كالو  ي تكنولوجيا المعلومات فييشكل تهديدًا لسوق العمل إلخصائ

الشيوخ، القتراح تشريع يمنع على غير مواطني الواليات المتحدة، أو الذين ال  ممثل والية نيوجرسي في مجلس
  .رخصا للعمل، أن يعملوا في بعض مشروعات تقنية المعلومات يملكون 
المزمنة،  دلياًل إضافيًا على حالة العجز العربيالعربي ينظر إلى التجربة الهندية بوصفها  إذا كان العالمو 

طالما أّن الهند تبقى دولة نامية،  فإنه يرى فيها بالمقابل فرصة مشجعة على إمكانية اللحاق بقصة النجاح ذاتها،
  .وتعج بمالمح الفقر

، األردن، مسئولون عرب إلى تقليد التجربة الهندية في بلدانهم مثل السعودية وفي الوقت الذي يطمح فيه
عن توجه الدول العربية نحو تقنية المعلومات،  مصر،...، يؤكد أحد المسئولين العرب أنه )رغم كل ما يقال

إال أننا ما نزال بعيدين عن القيام بتجارب مماثلة للتجربة الهندية(، وذلك  وإنشاء مدن لإلنترنت، وتجمعات تقنية،
 عوامل مثل:  لعدة

  .التنمية المنطقة، والصراع العربي اإلسرائيلي الذي أعاق عدم االستقرار السياسي في-
وأما الدول التي تمتلك بنية اتصاالت  أضف إلى ذلك ضعف البنية األساسية لالتصاالت في العالم العربي-

 التجارية هو المسيطر. متطورة، فيبدو أّن التوجه نحو األنشطة
المعلومات العمالقة أن  ن المستحيل على شركات تقنيةتكاليف المعيشة بوصفه يحّد أو حتى يجعل م ارتفاع-

الجار الهندي يفتح ذراعيه لهذه الشركات، ويزودها  تفكر بإنشاء تجمعات تكنولوجية في الدول العربية، بينما
 في المائة . 95إلى  51أقل بنحو  بجيوش جرارة من المبرمجين، وبأجور

يرقى إلى ما تفعله الحكومة الهندية،  ناعة تقنية المعلومات الومن الواضح أّن اهتمام الحكومات العربية بص -
 تسهيالت خاصة للمستثمرين، باستثناء بعض الدول.  وبالتالي ال يوجد هناك إعفاءات ضريبية وال
تستطيع دول المنطقة اغتنامها إلنشاء صناعة خدمات التطوير  ولكن بالمقابل، هناك فرصة كبيرة

 الخارجي، وذلك من خالل:
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شبابنا على المهارة العالمية في تكنولوجيا المعلومات و التي تعد الثروة الحقيقية التي  التنمية البشرية وتدريب-
العربية والمسلمة  أن نسعى المتالكها. وباإلضافة لذلك هناك مورد آخر لهذه الثروة أال وهو جذب العقول يجب

 .واإلمكانات المطلوبة لإلبداع في هذا المجال لمالئمالتي هاجرت إلى الدول الغربية، وذلك بتوفير المناخ ا
عربية معهد  زيادة عدد المعاهد والكليات، التي تدرس تقنية المعلومات، بحيث يكون في كل مدينةالعمل على -

و  .كالماجستير والدكتوراه  أو كلية واحدة على األقل، مع تشجيع الدارسين على الحصول على درجات عالية
والكليات باستمرار، وحرية للمدرسين لتغيير جزء من  قصوى لتحديث المناهج في هذه المعاهدإعطاء أهمية 

 المنهاج، حسب الضرورة.
وتسهيل  سياسات خاصة لتشجيع قيام صناعة تكنولوجيا المعلومات، تشتمل على إعفاءات ضريبية، اعتماد-

تطوير البنية األساسية  مال ضرورةالمعامالت واستقطاب المستثمرين األجانب للمشاركة فيها، دون إه
 لالتصاالت، وتشجيع البحث العلمي

 المراجع:
 المراجع العربية:

عن طريق  ما سر "وادي السيليكون" ولماذا تتعزز الشركات العمالقة هناك؟( ، .510أحمد بومرعي  )-
 .510-05-02 شوهد بتاريخ  www.mawdou3.comالموقع
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المتوسطة من خالل  (، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و5102بوديار زهية) شوقي جباري،-
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول استراتيجية العناقيد الصناعية، قراءات في التجربة اإليطالية

 المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات.
رة و المتوسطة في العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة المؤسسات الصغي(، 5102طرشي محمد)-

 . 5102جانفي  - 04، األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية العدد االقتصاد الجزائري 
 المنشآت مخاطر إدارة في الصناعية العناقيد دور ،(5105)السالم عبد العال عبد محمد محمود مصطفى-

 جامعة المعرفة، المخاطر واقتصاد إدارة بعنوان السابع العلمي السنوى  المؤتمر الصغيرة والمتوسطة، الصناعية
 الزيتونة

، الملتقى دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(، 5112مناور حداد )-
 03الدولي حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

 .أفريل 02و

http://www.uluminsania.net/
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل اسرتاتيجية العناقيد الصناعية، قراءات يف ، (2105)شوقي جباري،بوداير زهية1 

 08-02، صمداخلة ضمن امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقاتالتجربة اإليطالية،
 للدراسات األكاديمية، الجزائري االقتصاد في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مكانة لتعزيز كمدخل الصناعية العناقيد (،1151)محمد طرشي2 

 2ص . 2015 جانفي - 13 العدد واإلنسانية اإلجتماعية

 51مرجع سابق، صزهراء عماد حسين ، 3 

 السيلكون ووادي الثالثة إيطاليا تجربة الصناعية العناقيد إلستراججية الرائدة الدولية التجارب في اءاتقر، (1151)العوادي حمزة جباري، شوقي 4 

 21، ص5:العدد  /االقتصادية والسياسات للعولمة الجزائرية المجلة  –نموذجين
5 Unesco(2002) , science-technology-park-governance/concept-and-definition  http://www.unesco.org/ar/  
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 ،25جملة السجل، العدد، من سانتا كالرا يف كاليفورنيا إىل بنغالور يف اهلند(، 1152) ريرياد احهن13
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، دراسة عينة من طلبة كلية العلوم مقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجزائريين

 اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف
 

 ، † ، ناصر طهار*محمد فالق

 
 مقدمة: 

عم مقرري السياسات التنميةً عالميًا نحو خلق، داالعمال و شك فيه أن هناك توجها من طرف رجال  الما م
لكونها تتميز بتوفير مناصب الشغل  االقتصاديةوتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها قاطرة التنمية 

إلى قدرتها على التأقلم السريع مع  باإلضافةالكلي  االقتصادعلى مؤشرات  اإليجابيوالتقليل من البطالة والتأثير 
، و تشكل المؤسسات األخيرة اآلونةيشهدها العالم في  والتكيف مع مستجدات العصر التي اإلقتصادية التحوالت

المتقدمة. فبعد النجاح  االقتصادياتمن إجمالي المؤسسات في مختلف  %89الصغيرة  والمتوسطة حوالي 
 ايباي(،  (Google، كقوقلاألمريكيةالمتحدة  بالوالياتValley Silicon) )الذي حققته شركات وادي السيلكون 

(Ebay) ،إنتلIntel)( أبل )Apple ) هتمام بشكل أكبر المقاولون بأفكار مبتكرة، زاد اوغيرها، التي بدءها
 ( 27، 7102، سايح  ).تيةالو بموضوع المقا

الى دراسة وتحليل  داري المعاصرإلا الفكرتتجه األبحاث الحديثة والدراسات األكاديمية في من جهة أخرى 
ومنها الناجحة، تية الو قاملإنشاء ا ييلعب دورا رئيسيا ف مفه، التيةالتوجه الفكري للطلبة الجامعيين نحو المقاو 

المشتركة )االقتصادية  خلق القيمةل هتحفيز بأهمية المقاوالتية و وعي الطالب  زيادة إلى جةاحنلمس ال
 وهو ما يجعل من الطالب الجامعي. لديهم مقومات الفكر المقاوالتيمن خالل التركيز على بناء ، واالجتماعية(
متغيرات محيطه وبالتالي يستطيع ان يميز المشاريع الناجحة التي يمكن تجسيدها فهم  قادرا على بعد تخرجه

تالقي  الجامعات خريجي يؤسسها المشاريع المقاوالتية التي من العديدلكن ومن جهة أخرى تبقى حقيقة واقعيا. 
وبناء على ذلك يفتح المجال تي لدى الطلبة. ويرجع هذا باالساس الى ضعف مقومات الفكر المقوال ذريعا، فشال

لبحث ودراسة مقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين من أجل الخروج بنموذج يمكن أن يساهم في 
 .ساسية إلنشاء مشاريع مقاوالتية ناجحة بعد التخرجتحسين الركائز األ

 التالي: تأسيسا على ذلك يمكن بلورة اشكالية الدراسة في السؤال    
ما مدى امتالك طلبة كلية علوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف لمقومات الفكر 

 المقاوالتي؟
                                         

 
 Mohamed.felleg@gmail.com mail:-e، )الجزائر( جامعة الشلف ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  أأستاذ محاضر *
 gmail.com@nacertahar5 mail:-e، )الجزائر( جامعة الشلف ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير أستاذ مؤقت†
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تعتبر المقاوالتية بصفة عامة والفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين بصفة خاصة  أهمية الدراسة: -
ري، وتأتي هذه الدراسة على غرار الدراسات السابقة أحد أهم المواضيع الحديثة طرحا ومعالجة في الفكر االدا

بما تقدمه من -بمحاولة المساهمة في زيادة اثراء الجانب العلمي النظري للموضوع، فضال عن المساهمة 
في زيادة وعي الطلبة الجامعيين المقبلين على سوق العمل بأهمية المقاوالتية وتحفيزهم إلنشاء  –توصيات 

 مشاريعهم الخاصة. 
 :يلي ما إلى الدراسة تهدفأهداف الدراسة:  -
 تسليط الضوء على مفهوم المقاول والمقاوالتية؛ 
 بأهمية  تحديد مدى وعي طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف

 المقاوالتية؛ 
 للتوجه  معة الشلفتحديد مدى امتالك طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجا

 الريادي؛
 طلبة كلية علوم  تفيد نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات والتي من شأنها أن إلى الوصول

 في بناء مشاريعهم المقاوالتية مستقبال. االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف
م االعتماد في بناء اإلطار التطبيقي للدراسة يمكن توضح أهم الدراسات السابقة التي تالدراسات السابقة: 
 الحالية في ما يلي: 

: تمثلت الدراسات العربية التي تم االعتماد عليها في بناء انموذج هذه الدراسة فيما الدراسات العربية -
 يلي:
 - -محددات توجه الشباب الجامعي نحو النشاط المقاوالتي( بعنوان "7108دراسة)هاملي وحوحو،  -

" حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز واقع روح المقاوالتية لدى يدانية على من عينة الشباب الجامعيدراسة م
الشباب الجزائري، وتحديد الدور الذي تلعبه محددات المقاوالتية من أجل خلق هذه الرغبة لدى الشباب 

طالب من  067ة مكونة من الجزائري، حيث تم االعتماد على االستبانة لجمع البيانات والتي وزعت على عين
مؤسستين جامعيتين من الغرب الجزائري، وبعد تحليل البيانات المجمعة باستخدام المعادالت الهيكلية باستخدام 

(PLS ولقـد أظهرت هذه الدراسة عدم وجود تأثير لهـذه محددات على خلق الروح المقاوالتية لدى العينة )
 المستهدفة.

دراسة  –محددات النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين بعنوان " (7108دراسة )عليلي  وماحي،  -
" تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات النية المقاوالتية ميدانية على عينة من طلبة جامعة سيدي بلعباس

ـن لدى الطلبة الجامعيين في الجزائر، ولتحقيق هـذا الغرض قام الباحثان بتوزيع استبيان علـى عينة مكونة م
( أظهـرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو PLSمفرة، وباستخدام النمذجة بالمعادالت الهيكلية وفـق منهجية) 011
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داللة إحصائية لكل من السمات الشخصية والفعالية الذاتية باإلضافة إلـى الموقف المقاوالتي على النية 
 .عليم والتدريب المقاوالتي على النية المقاوالتيةالمقاوالتية، بينما ال يوجد أثر معنوي للمعيار االجتماعي والت

الدراسات األجنبية: تمثلت الدراسات األجنبية التي تم االعتماد عليها في بناء انموذج هذه الدراسة فيما  -
 يلي

 Entrepreneurial intentions among( بعنوان"Israr and Saleem, 2018دراسة) -
university students in Italyفت هذه الدراسة الى استكشاف التفكير المقاوالتي لدى الطلبة " حيث هد

الجامعين ونواياهم النشاء مقاوالتية، حيث تم االعتماد على االستبيان لجمع البيانات األولية، من خالل توزيعها 
ت طالب. وبعد تحليل البيانات المجمعة باستخدام نموذج االنحدار المتعدد،  توصل 001على عينة مكونة من 

الدراسة الى مجموعة من النتائج منها يؤثر ايجابا  كل من الجنس، الحالة العائلية، التعليم المقاوالتي، تحمل 
المخاطرة على نية انشاء مقاوالتية لدى الطلبة، بينما يؤثر التقدم في السن سلبا على انشاء  مقاوالتية لدى 

 الطلبة اإليطاليين.
 entrepreneurial intentions universityعنوان" ( بJwara and Hoque, 2018دراسة ) -

students : case study of  Durban university of technology  حيث هدفت هذه الدراسة "
الى تحديد تأثير التعليم العالي على الروح المقاوالتية. حيث اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة لجمع 

مفردة تم اختيارها بأسلوب العينة العشوائية الطبقية. وباستخدام البرنامج  666البيانات بحيث تم توزيعها على
( في تحليل البيانات فقد كشفت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين العوامل االجتماعية SPSS) االحصائي

 للطلبة الجامعين وروح المقاوالتية لديهم.
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -

الدراسات السابقة في ضبط متغيرات الدراسة الحالية وعمليات تحليها، كما تم االعتماد عليها في  ساهمت
صياغة أسئلة االستبانة الموزعة على عينة الدراسة؛ وتشترك هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها تعالج 

الجامعي، لكن تختلف هذه الدراسة عن  موضوع يعتبر من أهم مواضيع الساعة، أال وهو المقاوالتية لدى الطلبة
الدراسات السابقة في أنموذج دراستها، ففي حين ركزت الدراسات السابقة على نية المقاوالتية، فقد ركزت هذه 
الدراسة على جزئية مهمة من جزئيات المقاوالتية وهي مقومات الفكر المقاوالتي والتي تم اغفالها في الدراسات 

التي تم الوصول اليها مقومات الفكر المقاوالتي   -على حد علم الباحثين-الدراسات السابقةالسابقة، فلم تناقش 
 لدى الطلبة الجامعيين، مما فتح أمامنا المجال لدراسة وتحليل مقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجزائريين.

I.  ( الخلفية النظرية للدراسةLiterature Review:) 
 I.1- يةمفهوم المقاوالت:  

لى طرح إ (Gartner ,1990)بيشكل التحديد الدقيق لمفهوم المقاوالتية تحديا كبير للباحثين، وهو ما دفع  
وعلى الرغم من   (Jarniou, 2008, 136) تساؤله الشهير" عن ماذا نتحدث عندما نتحدث عن المقاوالتية"؟
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 THEيجية والمتمثلة في مدرسة المقاول)ارتباط مفهوم واصطالح المقاوالتية بأحد مدارس التفكير االسترات
ENTREPRENEURIAL SCHOOL ساس وضع مبادئ هذه المدرسة الى االقتصادي أ(حيث يعود

( إال أن مفهوم المقاوالتية اليزال محاطا ببعض الغموض، وعليه سنجاول من  ,0867Schumpeterالشهير)
 خالل هذه الدراسة إزالة بعض هذه الجوانب الغامضة.

الوقت  بإعطاء وذلك قيمة ذو جديد منتج إنتاج إلى تهدف التي لمقاوالتية بأنها السيرورة( اHISRIHعرف)   
 ذلك نفسية واجتماعية، وبمقابل أنواعها مالية، بمختلف ذلك عن الناجمة المخاطر تحمل مع الالزمين، والجهد

صناعة القيمة التي يقودها المقاول  كما تعرف المقاوالتية بأنها عمليةمادي ومعنوي.  إشباع على يتم الحصول
كما تم تعريف المقاوالتية بأنها إيجاد الفرص واالستفادة منها، ( Chandra, 2015, 2)في بيئة غير مؤكدة

 , Knight)وحسب )( Zhang and Zhang, 2013 ; 156)وتقديم منتجات مبتكرة، وخدمات، وتحقيق القيمة
بانه عريف المقاول: يأبعد من ذلك  ،لمرتفعة والتعامل مع الاليقينفان المقاوالتية مرادفة للمخاطر ا 1967

  ( Tagrafa, 2009, 241) الشخص الذي ينظم مشروع جديد، يديره، ويقدر المخاطر المرتبطة به
المقاوالتية هي سيرورة عمل تدرجية تأخذ بعين االعتبار مختلف االتجاه في وبشكل عام يمكن القول أن 

( فان الرجل المقاول ليس Schumpeterاوالتي، وفي ذات االتجاه ومن وجهة نظر)سلوك المقالتفسير 
بالضرورة ان يكون الشخص الذي يضع رأس المال األولي في المشروع أو يقوم باختراع منتج جديد، ولكن 

ها المقاول هو الشخص مع وجود فكرة المشروع، بحيث تكون هذه األفكار ابداعية وصعبة المنال والوصول الي
( المقاول بانه شخص متخصص في صنع القرار Casson Markبينما عرف )من طرف االفراد االخريين. 

يمتلك معرفة بديهية تمكنه من االستغالل األمثل للموارد النادرة والتعامل معها من اجل الوصول إلى 
 (.7106أهدافه)الحدي، 

( للتفكير المقاوالتي مركزا في ذلك على new combinations( تركيبات جديدة )Schumpeterوقد اقترح)
بأنه الشخص المبدع والمبتكر والمجدد ( المقاول Schumpeterاالبداع لتفسير التفكير المقاوالتي، حيث يعتبر )

اكتشاف مصدر  فهو كل من يستطيع: إنتاج منتج جديد، استحداث أسلوب إنتاج جديد، فتح منفذ جديد للسوق،
أما التفكير المقاوالتي فيمكن اعتباره بأنه إرادة ( 7106،87،  الحدي)ظيم جديد لإلنتاج.جديد للمواد األولية، تن

( 767، 7102)يونس، والعمري،  فردية أو استعداد فكري يتحول إلى انشاء مؤسسة وفي ظل ظروف معينة
لمقاوالتية عن ا الشخصية تميز التي والقدرات المؤهالت من االتجاهات، الخصائص، مجموعةكما يمكن اعتباره 
 .غيرها من األفراد

وقد ركزت معظم االدبيات في دراسة مقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة على الخصائص الشخصية لهم    
وهو االستخدام الشائع في البحث التجريبية، حيث يفترض اصحاب هذا االتجاه أن الخصائص األكثر منطقية 

بتحديد (Liu, 2002) قام مات رجال األعمال الناجحين، حيثووضوحا للدراسة الفكر المقاوالتي هي س
الخصائص النفسية  للطلبة الجامعيين اتجاه المقاوالتية والتي ربطها بالخصائص الشخصية، مهارات الريادة 



 ، دراسة عينة من طلبة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلفمقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجزائريين
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 ,Zhang and Zhang)المقاوالتية، الجودة الفكرية للطالب، الجودة الثقافية، الجودة العقلية والجودة البدنية
( بدراسة حاولوا من خاللها تحديد الفروق بين الطلبة BOISSIN et al, 2008قام ) كما (،164 ; 2013

الفرنسيين واألمريكيين في اتجاهاتكم نحو انشاء مشاريع مقاوالتية، وهذا من خالل تحليل تصوراتهم االجتماعية 
وفي دراسة ل  .(Boissin et al, 2008))القيم المهنية للطلبة( ومدى قدرتهم على تنظيم المشاريع المقاوالتية

(Chen, et al, 2006 ( تم دراسة مرتكزات الفكر المقاوالتي من خالل الجوانب التالية: األفكار الريادية)الرغبة
والتصميم والحماس والمسؤولية وروح المغامرة ومدى الوعي بمفهوم المقاوالتية( القدرة على تنظيم المشاريع، 

..الخ( خصائص .رة، الكفاءة، ومهارات التعامل مع اآلخرين، االبتكار مهارات التفكير)قدرات التنظيم واإلدا
تنظيم المقاوالتية )القدرة الجسدية والنفسية وروح المسؤولية(؛ المعرفة والمهارات المقاوالتية )السياسات، واألنظمة 

أما ( Chen. Y, et al , 2006, 83 )و المفاهيم النظرية، والمعارف والمهارات في مجال تنظيم المقاوالتية(
Zhang et al, 2010) فقد حددوا  مرتكزات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة في ثالث ابعاد هي القدرة على )

 (Zhang, J. et al, 2010, 34 )التعلم، القدرة على بناء العالقات االجتماعية، القدرات المعرفية للطلبة.
( في تحديد مقومات Chen, et al, 2006) الحالية باالرتكاز على نموذجوفي ذات السياق قامت الدراسة      

لكن مع محاولة  (Hua et Ying,2010)الفكر المقاوالتي لدى الطلبة وهو نفس النموذج الذي اعتمد في دراسة 
 دمج مختلف المتغيرات التي تضمنتها الدراسات المشار اليها سابقا.

I.2-   لدى الطلبة الجامعيين: ثقافة المقاوالتيةو روح  دور األستاذ الجامعي في غرس 
ترتبط ثقافة المقاول لدى الطلبة الجامعيين بمجموعة القيم والمعتقدات والتوقعات المشتركة والتي يكتسبها 
الطلبة باحتكاكهم مع متغيرات بيتة عيشهم ، والتي من أهمها الجامعة، حيث يتاثر الطلبة بشكل مباشر 

التي يكتسبونها من محيط الجامعة في سلوكياتهم،  وهنا يأت دور االستاذ بصفته المشرف، باألفكار والثقافة 
المحفز، الداعم والموجه للطلبة الجامعيين في بلورة افكارهم الى مشاريع واقعية وتوجيه سلوكهم الى إنشاء 

 .رهم بطريقة ابداعيةمقاوالت ناجحة من خالل تحفيزهم وإكسابكم ثقة في النفس ومساعدتهم على صياغة افكا
التقدمية واإلبداعية، العملية، الثقافية، الجامعة هم القاطرة العقلية،  من جهة أخرى يمكن القول أن أساتذة

تمع، فالخريج الجامعي بحاجة ماسة لتحضيره لدخول سوق العمل وإعطاءه نظرة عامة لمجالمهمة والقوية في ا
رات وعدم تركه يصطدم بمفاجآت سوق العمل والوقوع في شبح حول ما يدور في السوق من النشاطات والتغي

البطالة وهذه المهمة تقع على عاتق األستاذ الجامعي الذي يلعب دورا كبيرا في نشر الوعي وتغيير بعض القيم 
أو األفكار كاعتقاد الطالب الجامعي بمجرد حصوله على الشهادة جامعية أنه بإمكانه الحصول على الوظيفة، 

ر الفئات المطلوبة أكثر في سوق العمل هي الفئات ذوي الشهادة. وإنما توعيته بأن الشهادة الجامعية ما باعتبا
تجنبه و هي إال تأشيرة لدخول سوق العمل دائما وعوض أن ينتظر من سوق العمل أن يمنح له فرصة العمل 

علمي، يتم تحضيره لدخول سوق معاناة لمدة طويلة من البطالة أو شغل مناصب عمل ال تتماشى مع مستواه ال
العمل بفكرة االعتماد على النفس وذلك من خالل إنجاز مشروع جديد أو إنشاء مؤسسة خاصة بفضل ما تعلمه 
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في الجامعة من معارف علمية ومهارات وقدرات إضافة إلى توفر كل اإلمكانيات الالزمة لذلك وبالتالي يكون 
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن  لمجتمع الذي ينتمي إليه.ة وعلى اقد حقق طموحاته التي تعود عليه بالفائد

يقصد بذلك بروز و األستاذ الجامعي يلعب دورا هاما جدا في غرس التوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي، 
اإلرادة الفردية واالستعداد الفكري لدى الطالب الجامعي في إنشاء مشروعه الخاص وذلك في ظل ظروف 

 .(88، 7106)الحدي، )أي تطوير االستعدادات و مؤهالت وسلوكات المقاوالتية عند الطلبةمعينة 
II-  :إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو اسقاط الجانب النظري على الواقع العملي الطريقة واألدوات

معيين، ومن اجل للباحثين، حيث ستقوم الدراسة بمعالجة اشكالية مقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجا
 تحقيق هذا الهدف تجدر االشارة إلى العناصر التالية:

II- 1  :المنهج الوصفي  اعتمد الباحثان في تصميم هذه الدراسة علىالمنهج المستخدم في الدراسة
 التحليلي 

II- 2 :قة، قام الباحثان بصياغة فرضيات الدراسة الحالية باالعتماد على الدراسات الساب فرضيات الدراسة
 وتتمثل فرضيات الدراسة في الفرضيتين التاليتين:

يمتلك طلبة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف  الفرضية الرئيسية االولى: -
 ( ≥1.10αجميع مقومات الفكر المقاوالتي عند مستوى معنوية )

( ≥1.10αصائية عند مستوى المعنوية )هناك فروق معنوية ذات داللة إح الفرضية الرئيسية األولى: -
بين استجابة مفردات عينة الدراسة اتجاه متغير الدراسة تعزي الختالف خصائصهم الديمغرافية وتجدر االشارة 

 الى ان هذه الفرضية تم تفريعها الى فرضيين فرعيتين تتعلق كل منها بمتغير ديمغرافي معين) السن، الجنس(.
II- 3 يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع طلبة كلية العلوم االقتصادية،  ة:الدراس وعينة مجتمع

التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، من جهة أخرى وبالنظر الى  كبر حجم المجتمع وصعوبة وضع اطار 
لكلية مفردة تم تجميعها من مختلف اقسام ا 91للمعاينة تم اختيار عينة ميسرة )عينة غير عشوائية( تتكون من 

 بجامعة الشلف والمقدر عددها بأربعة اقسام.
II- 4 قام الباحثان بمراجعة مصادر البيانات الثانوية)كتب، مقاالت المعالجة االحصائية:  أساليب

 ومداخالت( ذات العالقة بموضوع الدراسة، أما بيانات الجانب التطبيقي، فقد قام الباحثان بإعداد قائمة
رئيسين. حيث هدف المحور االول إلى تحديد الخصائص الديمغرافية لمفردات  استقصائية تضمنت محوريين

عينة الدراسة، اما المحور الثاني فكان الهدف منه قياس مدى امتالك العينة محل الدراسة لمقومات الفكر 
 المقاوالتي. 

يرات الدراسة على اعتمد الباحثان في  تحديد درجة استجابة مفردات العينة نحو متغ وفي ذات السياق، فقد
 =موافق، غير2 = ، محايد3= =موافق، 4 بشدة، موافق5 =كان كالتالي ) حيث مقياس ليكرت الخماسي ،

  موافق بشدة( غير1



 ، دراسة عينة من طلبة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلفمقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجزائريين
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 :خالل العالقات الرياضية التالية من ذلك تنتمي، سيتم فئة أي الى وتحديد الحسابي، المتوسط قيم وللحكم على
 (0-0)اعلى قيمة ناقص ادني قيمة=  7ايجاد طول المدى والذي يساوي -
 1.9= 0/7قسمة المدى على عدد الفئات أي  -
 فتصبح النتائج كالتالي:  0.9= 0+1.9الى القيمة االدنى للمقياس  1.9اضافة  -
مرتفع [ 7.71-6.70]متوسط [ 6.71-7.60]منخفض [  7.61-0.90[  منخفض جدا،  ]0-0.9] 
 [ مرتفع جدا7.70-0]

عتمدت الدراسة خالل عملية تحليل البيانات المجمعة على مجموعة من االساليب ا  من جهة أخرى، 
 واالنحراف الحسابي المركزية كالوسط النزعة مقاييس المتضمنة الوصفي اإلحصائية منها: اساليب اإلحصاء

تخدام المستخدم، اس المقياس ثبات ( لقياسCrabach Alfaكرونباخ) ألفا معامل فضال عن استخدام المعياري،
 (ANOVA One Wayاألحادي ) التباين تحليل

III. بعد جمع البيانات وتحليها، سيتم في هذا المحور مناقشة النتائج المتوصل اليها كما هو نتائج الدراسة :
 موضع من خالل ما يلي:

III-1    :كما أشرنا سابقا فان الدراسة الحالية اخذت التحليل الو صفي لخصائص مفردات عينة الدراسة
 ين االعتبار في نموذجها متغيرين ديمغرافيين وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:بع

 : نتائج التحليل الوصفي لمفردات عينة الدراسة1جدول
 النسبة العدد البيان المتغير

 الجنس
 35% 28 الذكور
 65% 52 االناث
 %188 08 المجموع

 السن

 61.3% 49 سنة77اقل من 
 36.3% 29 سنة76-سنة77من 

 2.5% 2 سنة76اكبر من 
 %188 08 المجموع

 spssمن اعداد الباحثان باالعتماد على برنامج  المصدر:               
من خالل الجدول اعاله فان المتغيرات الديمغرافية التي اعتمدت هذه الدراسة عليها هي: السن والجنس،     

 لدراسة:ل النهائية للعينة الدقيق التوصيف وفيما يلي
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 العينة لمفردات الوصفي أسلوب اإلحصاء توضح نتائج المعالجة االحصائية باستخدام الجنس: -
 %60مفردة أي بنسبة 07الجنس الشائع في مفردات عينة الدراسة هم االناث حيث بلغ عددهن  أن المدروسة

أي بنسبة  79عدد الذكورمما يدل على ان الشريحة االكثر مساهمة في نتائج الدراسة هم اناث في حين بلغ 
60%. 

 في مساهمة الشرائح يشير التحليل االحصائي لمتغير السن لمفردات عينة الدراسة أن أكبر  :السن -
بينما بلغ عدد الذين يتراوح اعمارهم  %60.6أي بنسبة 78سنة بعدد 77عينة الدراسة ذوي سن اقل من 

أي  7سنة 76ت الشريحة التي يفوق سنها في حين بلغت عدد مفردا %76.6اي بنسبة 78سنة  76و77بين
 فقط   %7.0بنسبة
III-2 المقياس ثبات تحليل ( المستخدمReliability تم التأكد من ثبات المقياس المستخدم في الدراسة :)

  7الحالية باستخدام معامل الفا كرو نباخ فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول
 خ لثبات المقياس المستخدم: تحليل معامالت الفا كرونبا2جدول 

 معامل الفا كرونباغ عدد الفقرات المتغير
 00 1.87 (Entrepreneurial capacityالقدرة على تنظيم مشرع مقاوالتي  )
 19 1.66 (Entrepreneurial beliefاالعتقاد الريادي لدى الطلبة )

 00 1.60 (Entrepreneurial consciousnessالوعي بأهمية المقاوالتية )
 16 1.20 (Entrepreneurial motivationدوافع المقاوالتية لدى الطلبة)

 1.90 66 المجموع
 spssمن اعداد الباحثان باالعتماد على برنامج  المصدر:                    

 قيمةال من أكبر أنها باعتبار كلها مقبولة الثبات معامالت بأن 7الجدول من خالل النتائج الظاهرة في نالحظ 
 عالية يتميز بدرجة المقياس جميع فإن وعليه 1.90وهو ما تأكده القيمة العامة أللفا كرونباخ والي بلغت 1.6

 من الثبات.
III -3 تحليل نتائج اختبار الفرضيات 
ملخص لنتائج التحيل  6يوضح الجدول :تحليل نتائج محور القدرة على تنظيم مشروع مقاوالتي -

 الدراسة نحو محور تنظيم مشروع مقاوالتي   االحصائي الستجابات عينة
 : ملخص نتائج استجابات عينة الدراسة نحو محور القدرة على تنظيم مشروع مقاوالتي 3جدول       

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

 متوسط 1.36 2.82 ألنهاء مهمة ما، اقوم مسبقا بوضع خطط الالزمة لذلك
 متوسط 1.31 2.72 ع تقدير مخاطر مشاريعي اليوميةاستطي
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 منخفض 1.29 2.40 لدي القدرة على التعاون بشكل جيد مع اآلخرين
 متوسط 1.40 2.75 التزم بوضع الخطط التي أضعها مسبقا موضع التنفيذ

 متوسط 1.21 3.08 لدي القدرة على االستماع الجيد إلى توصيات وآراء اآلخرين
 متوسط 1.27 3.10 ية على تنظيم مشاريعي اليومية.لدي مرونة عال

 متوسط 1.28 2.72 أحب المشاركة في األنشطة المجتمعية.
 متوسط 1.21 2.82 لدي القدرة على ادارة وتسيير األفراد

عند اتخاذ قرار معين، ينبغي للمرء تجنب اتخاذ خطوات على 
 منخفض 1.12 2.50 أساس الحدس

 متوسط 1.17 2.86 لفترة أطول لتحقيق النجاحأنا على استعداد للعمل 
 متوسط 1.31 2.96 امتلك افكار ابداعية يمكن ترجمتها في شكل مشاريع مستقبال

 متوسط 0.76 7.28 القيمة العامة
 spssعلى برنامج  من اعداد الباحثان باالعتماد المصدر:       
االستبانة  فقرات جميع )الطلبة( نحو(الدراسة استجابات مفردات عينة يالحظ من خالل الجدول اعاله أن  

الخاصة بمقياس محور القدرة على تنظيم مشروع كانت سلبية، ما عدا الفقرتين اللتان تنصان على" لدي القدرة 
على االستماع الجيد إلى توصيات وآراء اآلخرين" و"لدي مرونة عالية على تنظيم مشاريعي اليومية" والتي بلغت 

(مما 0.77( و)0.70( على التوالي وبانحراف معياري بلغ على التوالي )6.01( و)61.9سابية)متوسطاتها الح
يدل على ان قوة االستجابة للطلبة اتجاه هذه الفقرات كانت متوسطة، في حين حلت الفقرة التي تنص على" لدي 

( 7.71سط الحسابي والبالغ)القدرة على التعاون بشكل جيد مع اآلخرين" في المرتبة االخيرة من حيث ترتيب الو 
( وهو ما يدل على انخفاض استجابة العينة اتجاه هذه الفقرة. وفي ذات السياق 0.78وبانحراف معياري قدر ب)

تؤكد القيمة العامة للمتوسط الحسابي لمجموع استجابات الطلبة نحو محور القدرة على تنظيم مشروع مقاوالتي 
( مما يدل على ان استجابت العينة كانت 0.76( وبانجراف معياري)7.28النتائج السابقة حيث قدرت قيمته ب)

 متوسطة.
انطالقا من نتائج التحليل السابق يتبنين أن قدرة طلبة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة  

 الشلف على تنظيم مشروع مقاوالتي مستقبال هي قدرة متوسطة .
ملخص لنتائج التحيل االحصائي  7يوضح الجدول ريادي)المقاوالتي(:تحليل نتائج محور االعتقاد ال -

  الستجابات عينة الدراسة نحو محور االعتقاد الريادي)المقاوالتي(
 :ملخص نتائج الستجابات عينة الدراسة نحو محور االعتقاد الريادي)المقاوالتي( 4جدول 

 درجة التقديراالنحراف المتوسط  الفقرة



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

251 
                                                                                                     

 

 المعياري  الحسابي
 متوسط 1.46 3.01 امتلك قدرة عقلية قوية

 متوسط 1.14 3.06 أنا ال اتنازل بسهولة عن الصعوبات
 متوسط 1.88 2.83 أعتقد أن المعنى االعمق للمقاوالتية هو أن ال تستسلم للصعوبات

 متوسط 1.40 2.66 اعتمد على االبتكار والتجديد باستمرار في مشاريعي
 متوسط 1.36 3.26 اريع الحياة بشجاعة كبيرةعادة ما أواجه فشلي في مش

 متوسط 1.33 3.30 لدي شغف في مواجهة التحديات
 متوسط 1.10 2.80 لدى حاجة قوية لإلنجاز والتميز في األعمال التي أقوم

 متوسط 4.78 3.05 أنا ال أحب أن اتلقى االوامر من قبل اآلخرين إلنهاء عمل ما
 طمتوس 0.69 7.88 القيمة العامة

 spssمن اعداد الباحثان باالعتماد على برنامج  المصدر:       
( مقارنة بالوسط 6.61-7.66اعتماد على نتاج الجدول اعاله فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) 

( حيث جاءت في المرتبة االولى الفقرة التي تنص على) لدي شغف في مواجهة 7.88الحسابي العام البالغ) 
( في حين جاءت الفقرة" اعتمد على االبتكار 0.66( وبانحراف معياري)6.61بمتوسط حسابي بلغ )التحديات( 

 (.0.71( وبانحراف معياري)7.66والتجديد باستمرار في مشاريعي" اخيرا بمتوسط حسابي )
العلوم ( فان االعتقاد الريادي لدى طلبة 7.88بشكل عام واعتماد على قيمة المتوسط الحسابي العام والبلغة)

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف على درجة متوسطة.
ملخص لنتائج التحيل  0يوضح الجدول :عرض نتائج تحليل نتائج محور الوعي بأهمية المقاوالتية -

 االحصائي الستجابات عينة الدراسة نحو محور الوعي بأهمية المقاوالتية
 ة الدراسة نحو محور الوعي بأهمية المقاوالتيةملخص نتائج الستجابات عين : 5جدول 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التقدير المعياري 

 متوسط 1.29 2.80 أعتقد أن المقاوالتية تحتاج إلى شجاعة كبيرة
 متوسط 1.23 2.88 إلدارة مشروع مقاوالتي ينبغي بذل جهد كبير

 متوسط 1.25 2.92 جدا وي ق انشائي مقاوالتية خاصة بي احتمال يعتبر
 متوسط 1.20 2.92 لدي القدرة على تحمل المخاطر إلنشاء مقاوالتية
 متوسط 1.26 2.78 أعتقد أن االبتكار عامل مهم لريادة المقاوالتية

 متوسط 1.46 2.73 اعتقد ان المقاوالتية سبيل مهم النعاش االقتصاد الوطني
 متوسط 1.28 3.05 نافسية الوطنية للبلداعتقد ان المقاوالتية امر مهم لتحسين ت
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 متوسط 1.53 3.15 البطالة مشكلة من الحد في اعتقد ان المقاوالتية ضرورية المساهمة
 متوسط 1.98 2.95 تمتلك المقاوالتية قدرة كبير في تنويع االقتصاد الوطني

 المكملة أو المغذية الصناعات بدور تية ان تقوميمكن للمقاوال
 متوسط 1.61 3.08 كبيرةال للصناعات

 مرتفع جداً  8.14 4.93 القومي الناتج زيادة تساهم المقاوالتية في
 متوسط 0.87 6.01 القيمة العامة

 الناتج زيادة متوسطات الحسابية للفقرتين " تساهم المقاوالتية في عاله أنأ يالحظ  من خالل الجدول   
البطالة"  كانت اكبر من المتوسط  مشكلة من الحد في مةالقومي" "اعتقد ان المقاوالتية  ضرورية المساه

الفقرات المتبقية اقل من قيمة  المتوسطات الحسابية لكل جاءت حين ( في6.01الحسابي العام والبالغ )
 المتوسط الحسابي العام  

القتصادية، انطالقا من نتائج التحليل السابق يتضح ان مستوى الوعي بأهمية المقاوالتية لدى طلبة العلوم ا
 التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف كان متوسطا هو االخر

ملخص لنتائج التحيل  6يوضح الجدول :تحليل نتائج محور حوافز ودوافع المقاوالتية لدى الطلبة -
 االحصائي الستجابات عينة الدراسة نحو محور حوافز ودوافع المقاوالتية

 و محور حوافز المقاوالتية لدى الطلبةملخص استجابات عينة الدراسة نح : 6جدول

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

 متوسط 1.23 2.97 اعتقد ان تقديم مشروع مقاوالتي سيمكنني من عرض كامل قدراتي
 متوسط 1.04 3.26 انشاء مقاوالتية هو حلمي

 متوسط 1.08 2.96 اد الوطنييمكنني من خالل للمقاوالتية تحقيق قيمة مضافة لالقتص
 متوسط 1.38 2.83 مقاوالتية إلنشاء قويا دافع يعتبر ناجحين من الطلبة لمقاولين نماذج وجود
 متوسط 1.19 3.10 إنشاء المقاوالتية في الطالب لرغبة محفز الذات تحقيق إلى الحاجة تعتبر

 مرتفع 1.20 3.75 يشكل تخصصي حافزا إلنشاء مقاوالتية
 مرتفع 0.18 6.07 تسهيالت الممنوحة من قبل الدولة حافزا قويا إلنشاء مقاوالتيةتعد ال

 متوسط 0.09 6.07 القيمة العامة
 spssمن اعداد الباحثان  باالعتماد  على برنامج  المصدر:

الفقرة " يشكل تخصصي حافزا إلنشاء مقاوالتية" قد حلت في المرتبة  يالحظ  من خالل الجدول اعاله أن
 الفقر" وجود جاءت حين ( في0.71( وبانحراف معياري)6.20ولى من حيث المتوسط الحسابي والبالغ)اال
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مقاوالتية" في الرتبة االخيرة من حيث المتوسط  إلنشاء قويا دافع يعتبر ناجحين من الطلبة لمقاولين نماذج
( وبانحراف 6.07قرات مجتمعة )(، في حين بلغ القيمة العامة لمتوسطات الحسابية للف7.96الحسابي والبالغ)
 (.  0.09معياري قدر ب)

انطالقا من نتائج التحليل السابق يتضح ان مستوى اتجاهات طلبة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم 
 التسيير بجامعة الشلف نحو محور تحديد حوافز انشاء مقاوالتية كان متوسطا هو االخر.

لتي تنص على وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند اختبار الفرضية الرئيسية األولى: وا -
تعزى إلى خصائصهم  ( بين استجابات الطلبة اتجاه متغيرات الدراسة≥8.85αمستوى معنوية )

 الديمغرافية. 
نتائج  ( لتحليلANOVA One-wayاألحادي ) التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه صحة الختبار

 2الديمغرافية)الجنس، السن( كما هو موضح في خصائصهم االستبانة بداللة
 األحادي التباين تحليل ملخص نتائج: 7جدول

 spssالمصدر من اعداد الباحثان اعتماد على نتائج 
من خالل الجدول اعاله نالحظ انه ال توجد فروق احصائية بين مفردات الدراسة تعزى الى خصائصهم 

وعليه فان  1.10ن مستويات معنوية الدراسة والبالغةالديمغرافية باعتبار ان مستويات المعنوية كانت اكبر م
الفرضية التي تنص على وجود فروق احصائية بين مفردات عينة الدراسة اتجاه متغير الدراسة  تعزى الى 

 اختالف متغيراتهم الديمغرافية فرضية منفية.
IV الخالصة  : 

 والقواعد األسس من الكثير يحدد ن أنمقومات الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين يمك استعراض إن
ية روح المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين وتحفيزهم على انشاء مقاوالت من شأنها ان متن مضامين تؤشر التي

تساهم في اقالع اقتصادي حقيقي للبلد، وقد توصلت الدراسة الحالية الى مجموع من النتائج تمثلت على النحو 
 التالي :

متغيرات 
متوسط مجموع  مصادر االختالفات الدراسة

 المربعات
 اختبار

F 
مستوى 
 المعنوية

الفكر 
المقاوالتي 
لدى الطلبة 
 الجامعيين

 1.776 بن الجنسين
0.760 1.788 

 1.082 بين افراد الجنس الواحد
 1.78 بين االعمار

0.089 1.679 
 1.777 بين افراد العمر الواحد
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قياس مدى قدرة الطالبة بجامعة  : عندقة بمدى قدرة الطلبة على تنظيم مشروع مقاوالتيالنتائج المتعل -
على انشاء مشروع مقاوالتي تبين انه يوجد تشتت واختالفات في استجاباتهم هو ما سبب  الشلف لمدى قدرتهم

حقيقة ان اتجاهاتهم ( لكن على الرغم من ذلك تبقى 0.76ارتفاع قيمة االنحراف المعياري العامة والتي بلغت )
 كانت متوسطة على العموم.  

 اظهرت نتائج لقدالنتائج المتعلقة بمدى امتالك الطلبة الجامعيين لالعتقاد الريادي )المقاوالتي(:  -
الدراسة ان امتالك الطلبة الجامعيين  لألفكار واالعتقاد الريادي كان متوسطا وهو ما يبرر انخفاض قدرتهم على 

مستقبال عند العض منهم ، حصوصا وان نجاح المقاول والمقاوالتية مرهون بمدى بامتالكه للروح  انشاء مقاوالتية
 .والرؤية الريادية

ن ادراك الطلبة أرغم الوعي بأهمية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين:  النتائج المتعلقة بوجود -
البطالة اال أن الفكر  مشكلة من الحد في همتهاالقومي" وفي مسا الناتج زيادة الجامعيين  ألهمية المقاوالتية في

 .يهم كان منخفضالمقاوالتي لد
أظهرت نتائج الدراسة تعدد وتنوع دوافع وحوافز الطلبة النتائج المتعلقة بدوافع المقاوالتية لدى الطلبة:  -

امعي ومن من في انشاء مقاوالتية فمنهم من يرى الدعم الحكومي هو الدافع القوي ومنهم من يرى التخصص الج
 يرى خالف ذلك، وعلى العموم فقد كانت استجاباتهم نحو هذا المحور متوسطة

 الطلبة الجامعيين اتجاه متغيرات الدراسة باختالف استجابات بين اختالفات النتائج المتعلقة بوجود -
 داللة ذات فروًقا ال توجد أنه الصدد االحصائي بهذا التحليل نتائج أوضحت لقد الديمغرافية: خصائصهم

إحصائية عند مستوى معنوية الدراسة الحالية، باختالف جنس وعمر عينة الدراسة وهذا ان دل على شيء فإنما 
يدل على اجماع مفردات العينة ذكوا كانوا او اناثا بمختلف الشرائح العمرية التي تضمنها النموذج  على نتيجة 

 م متوسط.واحدة وهي ان مستوى مقومات الفكر المقاوالتي لديه
  التوصيات واالقتراحات:

التوصيات واالقتراحات فيما  تقديم مجموعة من يمكن في هذه الدراسة، من نتائج وفقا لما تم التوصل إليه
 يخص الدراسة تتمثل فيما يلي:

ظل التباين القدرة على انشاء مشروع مقاوالتي ينبغي على كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم  في -
 ير بجامعة الشلف اقامة دورات علمية لبناء الثقة التقاولية لدى الطلبة الجامعيين.التسي
توصي الدراسة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف بإقامة ندوات وملتقيات  -

 تها.علمية يكون الهدف منها تقديم نماذج مقاوالتية ناجحة لطلبة جامعيين تخرجوا من الكلية ذا
ينبغي على كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف ادراج وتوسيع مقررات  -

 .دراسية حول المقاوالتية
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توصي الدراسة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف تفعيل دار المقاوالتية  -
جل تقديم مشاريع انمائية لروح المقاوالتية والنهوض بالفكر أبالكلية وتمكينها، والعمل على مساندتها من 

 المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين.
شراكات  بإقامةتوصي الدراسة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف  -

 .ع مقاوالتي للطالبةاجتماعية واقتصادية بين الكلية ومختلف مؤسسات الدعم الوطنية لدعم وتسهيل اقامة مشرو 
ضرورة بناء جسر للتواصل النظري والتطبيقي بين ادارة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 لديهم. بجامعة الشلف، األساتذة  والطلبة  لبناء ودعم الثقافة المقاوالتية
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واقع وسبل هياكل ترقية العمل المقاوالتي النسوي في الجزائر بين ال
 التأهيل 

 

 
 ، †عدمان فائزة، *رفاع توفيق

 
I  مقدمة : 

لعملية التنمية  األساسيةالنفط احد الركائز  أسعارتعد المقاولة في الوقت الراهن الذي يتميز بانخفاض  
 األمرو هو  ،النفط سلبا على الخزينة العمومية أزمة أثرت حيث،االقتصادية المستدامة خارج قطاع المحروقات 

الحلول الرئيسية للقضاء  كأحدلتبرز المقاولة ،تجميد التوظيف في العديد من القطاعات  إلىبالحكومة  أدىالذي 
 فرادأجسدها  أفكارالمقاولة عبارة عن  أنو من المعروف ،على البطالة و المساهمة في عملية التنمية االقتصادية 

 الجزائر تعد في النسوية المقاولةو باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع فان ٬المجتمع في شكل مشاريع ربحية  
 األزمة أثرت فقد   عديدة، تأخر لسنوات واعدا اقتصاديا مصدراها بصفت بها االهتمام أن غير هاما، تنمويا مصدرا
 أصبحت كما هذا األخير، على كبير بشكل والتسعينيات اتالثمانيني سنوات خالل البالد عرفتها التي األمنية

 في تأخذ واضحة المعالم وإستراتجية  سياسة غياب األمر هذا حدة من ومما زاد محدودة، مساهمة المرأة و إنتاجها
 للمشاريع االستثمارية التنموية الفعالية تتوقف آنذاك وعليه االقتصادي الواقع يفرضها التي لمتطلبات حسبانها

 :التالية لنا اإلشكالية تتجلى هنا جهود الهياكل  الحكومية و الغير حكومية ومن تضافر على للمرأة 
 كيف ساهمت مختلف هياكل الدعم في ترقية العمل المقاوالتي النسوي في الجزائر ؟

 :ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع نذكر
وهي عبارة عن مقالة ، )استطالعية دراسة( والتحديات الواقع األهمية :ائرالجز  في النسوية المقاولةدراسة بعنوان 

و تناولت الدراسة  ،بن قمجة زهرة األستاذةو  خالدكواش  األستاذ إعدادمن ، 2منشورة في مجلة المناجير العدد 
المقاوالت و  المع في للولوج المرأة  لتشجيع الموضوعة و اآلليات ،الجزائر في النسوية المقاولة واقع إشكالية

 لم ولكنها الدولة اعتمدها التي اآلليات طريق عن المقاوالت خاصة النساء نسبة ارتفاع إلى إلىتوصلت الدراسة 
 .منها المرجو للمستوى  ترتقي

 هيئات إطار الجزائر في في الصغيرة المشاريع إنشاء في النسوية المقاولة مساهمةدراسة بعنوان 
عبارة عن مقالة منشورة في مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة ، ANSEJ, ANGEM, CNAC  الدعم
 واقع إشكاليةو تناولت الدراسة ،سعيداني  رشيد األستاذصاري و  اسماعيل األستاذ إعدادمن ، 2العدد

                                         

 
 .alger3.dz-Reffaa.toufik@univ mail:-e، )الجزائر( 3، جامعة الجزائرأأستاذ محاضر  *
 ..alger3.dz-Admane.faiza@univ mail:-e، )الجزائر( 3طالبة دكتوراه، جامعة الجزائر†

mailto:Reffaa.toufik@univ-alger3.dz
mailto:Admane.faiza@univ-alger3.dz
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   أن إلىو توصلت الدراسة  ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المشاريع إنشاء في المقاولة المرأة  مساهمة
 من العديد إليه وصلت الذي المستوى  عن بعيدة بدايتها في زالت ال الجزائرية النسوية لمقاولةا تجربة

 من النوع هذا ومرافقة لدعم الدولة وفرتها التي اآلليات من فبالرغم ،المغرب رأسها وعلى البلدان المجاورة
 المقاولة على الجزائرية لمرأة ا إقبال يزال ال حيث الجهود المبذولة، تعكس ال النتائج أن إال المقاوالت
 محتشما.

I.1-  اإلطار المفاهيمي للمقاولة النسوية : 
I.1-1-  تعريف المرأة المقاولة: 

 برفقة أو لوحدها كانت سواء امرأة  كل على(woman entrpreneur)المقاولة المرأة  مفهوم ينطبق  
 عليها مسؤولة فتصبح ث،اإلر  طريق عن مؤسسة على تحصلت أو اشترت أو أسست أكثر، أو شريك
 .1الجاري  تسييرها في تساهم ،كما واجتماعيا إداريا، ماليا،

 القيام خطر تتحمل تجعلها معينة ومميزات خصائص تمتلك التي المرأة  تلك :أنها على تعرف كما  
 ؤوليةالمس وتتحمل والمخاطرة المبادرة روح تملك التي المرأة  تلك الخاص،وهي لحسابها التجارية باألعمال
 .2والتفوق  النجاح هدفها وإمكاناتها، قدراتها من واثقة التنظيم، في وبمهارة بمرونة وتتعامل

 :3اآلتي من كل تشمل مقاِوَلة كلمة بأن القول ويمكننا
 المقاوالتية؛ األعمال مهنة يمارسن الالتي النسوي  الجنس 
 الخاص؛ لحسابها )مؤسسة( مقاَولة وتدير قرارات، تتخذ تتحكم، بذاتها، مستقلة إمرأة  كل 
 ومبدعة مبتكرة بطريقة لة َ مقاو  لها  أنشأت امرأة  كل. 

التي تمتلك روح  المرأة  أنهاعلى  (woman entrpreneur)المقاولة المرأة بناءا على ما تقدم يمكن تعريف 
 .مشاريع اقتصادية مستدامة و ناجحة إلى أفكارهاالمبادرة و الشجاعة لتحويل 

I.1-2- المقاولة أةالمر  خصائص: 
 :4في أهمها تتمثل الخصائص، من بمجموعة المقاولة المرأة  تتميز 

 :في تتمثل :االجتماعية الخصائص
 االستمرار؛ على تشجعها أسرية بيئة توفر 
 المقاولة؛ إتجاه ومسؤوليتها الخاصة حياتها بين التوفيق على الكبيرة القدرة 
 والخارجي الداخلي عيدينالص على البشري  العنصر مع التعامل في المرونة. 
 :في تتمثل :الذاتية الخصائص

 اإلضافات؛ وتقديم الجديدة الفرص عن البحث صفة تمتلك أن أي المبادرة، روح 
 بالمستقبل؛ واالهتمام واالبتكار اإلبداع 
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 وأن تهاوإمكانيا إدارتها في الثقة عنصر المقاولة المرأة  تمتلك أن المهم فمن العمل، مجال في والكفاءة التميز 
 فيه؛ الذي تنشط العمل في إلهام لها يكون 

 نجاحها؛ إلى يؤدي مما مدروسة أسس على مبنية تكون  أن بشرط لكن المخاطرة على القدرة 
 عليها الحصول في والرغبة المسؤولية تحمل على القدرة. 

 :في تتمثل :التنظيمية الخصائص
 وإدارته؛ الوقت في التحكم على القدرة خاصية إمتالك 
 أن يجب الذي التوافق االعتبار بعين تأخذ أن عليها النجاح المقاولة المرأة  تحقق لكي التنظيم، في لمهارةا 

 .ونوعا كما المناسبة ومستلزماته النشاط ونوعية ومواصفات العمل مهارتها بين يحدث
 تنافسية خططا تضع من هي المقاولة صاحبة أن بما واالستيعاب، الفهم سرعة في تتمثل :الذهنية الخصائص

 كان فإذا أعلى، من ككل المشروع رؤية على كبيرة قدرة منها يتطلب هذا الجديدة، منبع األفكار بإعتبارها لمقاولتها
 الربط على تساعدها والفكرية العقلية القدرة فإن نشاط كل أداء على كيفية التعرف على يساعدها العمل في التميز

 .لمقاولةا كيان ضمن والوظائف األنشطة بين
 دون  تحول التي المهمة العوائق من تعتبر األمية ألن مقبول تعليمي مستوى  في تتمثل :التعليمية الخصائص

 .االستغالل المرأة إلى تعرض كما الهدف تحقيق
I.1-3-  الرجالية والمقاولة النسائية المقاولة بين الفرق: 

 يمكن التي الخصائص والسمات من بالعديد لرجاليةا المقاولة عن النسائية المقاولة بين الفرق  توضيح يمكن 
 :اآلتي الجدول في تلخيصها

 الرجالية والمقاولة النسائية المقاولة بين الفرق  :1جدول
 المقاولة المرأة صفات
 بالرجل المقاول مقارنة

 المسيرة المؤسسات خصائص
 بالرجل  مقارنة من المرأة

 من المتبعة التسيير طرق 
 بالرجل مقارنة طرف المرأة

 سنا؛ أقل-
 بعد بالمقاولة تلتحق-

 طويلة من فترة قضاء
 المكوث أو البطالة
مواجهة  أو بالبيت
 عملها في مشاكل

 السابق؛
 كفاءة؛ أقل
 تسيير في خبرة أقل

 وحجما؛ سنا أقل-
القطاعات  يف النشاط تمركز-

 النمو؛ منخفضة
 شركاء، فيها ليس-
 بقاءا؛ أطول -
 نجاحا؛ أقل -
 .متماثل ونمو مردودية-

 التنظيمي الهيكل تفضل -
 األفقي؛

 مرن؛ تسييري  نمط-
 ؛المشاركة تشجيع -
 مع والمعلومة السلطة تقاسم-

 الغير؛
 عالية؛ تفاوضية قدرات لديها-

 األهداف بتحقيق تقوم
 الشخصية
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 المؤسسات؛
 مجال في خبرة أقل-

 النشاط؛
 على كفاءة أقل-

 المالي المستوى 
 .أوالمقاوالتي

 األولى؛ بالدرجة يةواالجتماع
 الموارد على حفاظا أكثر-

 .وتوفيرا

 الجزائر، في للمرأة  االقتصادي للتمكين كأداة  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ، 2112ببة، إيمان :المصدر
 . 85ص ،  الجزائر ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة منشورة، غير ماستر مذكرة

I.1-4- إلقتصاديةا التنمية في النسائية المقاولة دور: 
 :8طريق عن)economic development)االقتصادية التنمية عملية في مهما دورا النسوية المقاوالت تؤدي

 من العاملة بالمرأة  االهتمام في كبيرا دورا الصغيرة واألعمال المقاولة تلعب إذ المرأة  تشغيل في المساهمة 
 الحاسب، على كالعمل المرأة  عمل مع بتتناس التي العديد األشغال إدخال في الفاعل دورها خالل

 بذلك لتسهم بنفسها تقودها بأعمال ريادية البدء على المرأة  تشجيع على الريادة تساعد كما الخ....الخياطة
 الوطني؛ االقتصاد بناء في فاعلة مساهمة

 والبطالة الفقر من الحد في المساهمة (poverty and unemployment)فرصة خلق تكلفة لتدني نتيجة وهذا 
 آخر؛ جانب من لالستثمار فيها الكلي الحجم وتدني جانب، من (contracting)المقاوالت في العمل

 واألسواق الموارد على تعتمد كونها المدن إلى الريف من الداخلية الهجرة نسب وتخفيض السكان إستقرار 
 الهجرة من الحد في عديسا مما فيها تعيش التيالمجتمعات خدمة  في تركزها يعني فهذا المحلية،
 فيها؛ تعيش التي والمجتمعات المحلية التنمية مستوى  رفع في وكذلك الداخلية،

 المناسب الدخل على الحصول أن حيث للمجتمع، االقتصادي والنمو لألسرة، االقتصادي لألمن مصدر 
 األمن بدوره هذا ويحقق ا،تهوممتلكا عيشتها بمستويات واالرتقاء اتهتطلبامتحقيق  من األسرة يمكن للمرأة 

 االقتصادي؛
 النسوية؛ للفئة وخاصة الذاتي التشغيل شجيعت 
 الخدمات؛ تقديم وتطوير اإلنتاج أساليب تنمية 
 المحلية؛ األسواق على إعتمادها نتيجة المحلية البيئة في المتاحة والمواد الموارد إستغالل 
 للجميع الفرص إتاحة طريق عن المجتمع أفراد بين الدخل توزيع إلعادة متميز أسلوب. 
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I.2-  المقاولة النسوية الجزائريةو ترقية  دعم  هياكل: 
تم إنشاء عدة آليات ٬من أجل القضاء على البطالة و إشراك العنصر النسوي في عملية التنمية االقتصادية  

لى سواء من حيث المتخرجات و ذلك على إعتبار أنها تشكل النسبة األع٬و أجهزة تشجع روح المقاوالتية في المرأة 
إبراز الجزء من البحث و لهذا سنحاول من خالل هذا ٬من الجامعة أو الطالبات للعمل أو حتى الماكثات في البيت 

 في الجزائر . (support structures)الحكومية و الغير حكومية الداعمة للمقاواللتية النسوية الهياكل مختلف 
I.2-1- لنسويةمجاالت دعم المقاولة ا: 

 :6يلي ما وأهمها مجاالت عدة يشمل دعما المقاولة المرأة  تنتظر
 يتعلق فيما المشروع دعم والمواد، اآلالت واختيار الموقع اختيار المشروع، جدوى  دراسة يتضمن :الفني الدعم

 بأساليب اإلنتاج؛
بالترخيص  الخاصة اإلدارية وثائقال كتبسيط اإلدارية باإلجراءات المتعلقة التسهيالت في ويتمثل :اإلداري  لدعم

 الخ؛...العقار على الحصول والتسجيل،إجراءات
ما  خاصة التمويل على الحصول في المتمثل الدعم يشمل وهو المشروع، صاحبة تنتظره ما أهم هو :المالي الدعم
 والرسوم؛ الضرائب من الجزئي أو الكلي واإلعفاء القروض من جزء بضمان يتعلق
دورات تكوينية  توفير خالل من المؤسسة، استمرار مع مستمر الدعم هذا يكون  أن يجب :التدريبو  التكوين دعم

 الخ؛ ...والندوات الملتقيات في المقاوالت ودمج معقولة، وبأسعار خاصة وتدريبية
 ا،واستخدامه تكنولوجية وسائل باقتناء والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشجيع خالل من يتم :التكنولوجي الدعم

 التكنولوجيا؛ على الحصول تكاليف من التخفيض محاولة خالل وذلك من
 أو لمنتجات والترويج اإلشهار مجال في كالدعم التسويق مجال الدعم هذا يشمل :واالتصالي اإلعالمي الدعم

 .خدمات
I.2-2- الحكومية في دعم المقاولة النسوية في الجزائر ياكل دور اله:   

لهذا ٬ها من البلدان إلى أهمية إنشاء المؤسسات و ترقية النسيج المؤسساتي تفطنت الجزائر كغير   
 التساؤل لكن األخيرة، في السنوات المنتهجة السياسات خالل من نلمسه ما سعت إلى تشجيع االستثمار وهذا

في  الحقاو هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل  هياكلال هذه من المقاولة المرأة  نصيب حول يتمحور المطروح
 بحثنا. 

 مجموعة من بإرساء سعيا من الدولة الجزائرية محاربة البطالة من خالل تشجيع روح المقاوالتية قامت  
 التقليدية بعدها تم تحويلها والصناعات والمتوسطة الصغيرة خاصة بالمؤسسات وزارة تنصيب أولها اآلليات

 :بينها من أخرى  هياكل ل باإلضافة تثمار،االس وترقية والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة الصناعة لوزارة
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 الركيزة ويعتبر ، 1994 جويلية 06 في أسس والذي: CNACالبطالة  عن للتأمين الوطني الصندوق 
 ٬اقتصادية ألغراض إرادية غير بطريقة العمل مناصب بفقدان المهددين لحماية عليها التي يرتكز األساسية

 .7كما يكلف بإجرءات دعم العمل الحر
 266-66التنفيذي رقم  المرسوم بموجب أنشئت والتي: ANSEJالشباب  تشغيل لدعم الوطنية وكالةال

 .5الشهادات أصحاب من المشاريع لحاملي التمويالت بتقديم وتقوم1666سبتمبر  5المؤرخ في 
 األمر خالل من االستثمار لتطوير الوطنية أنشات الوكالةANDI:االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة

 الجبائية المزايا من بمجموعة التمتع من المستثمر تمكن٬ 2111أوت  21في  13-11رقم التشريعي
 .6وغيرها

 المرسوم بموجب أنشئ : الذي FGAR PME والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق 
الصغيرة  ؤسساتللم التوجيهي القانون  بتطبيق المتعلق 2112نوفمبر  11المؤرخ في  373-12التنفيذي رقم 

 انطلق ٬والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان لصندوق  األساسي للقانون  المتضمن والمتوسطة
 تسهيل إلى القروض ضمان صندوق  ويهدف ٬ 2114مارس 14 في بصورة رسمية النشاط في  الصندوق 
 من وذلك التنموية ،لالستثمارات  المالي في التركيب تدخل التي األجل المتوسطة القروض على الحصول

و هو بذلك يعتبر .تشترطها البنوك التي الالزمة العينية للضمانات تفتقر التي للمؤسسات الضمان منح خالل
 .11من أهم األدوات المالية التي تشجع روح المقاوالتية لدى فئة الشباب الجزائري 

 الوطني تأسيس المجلس تم : المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لترقية االستشاري  الوطني المجلس
المؤرخ في  51-3التنفيذي رقم  المرسوم بموجب المتوسطة و المؤسسات  الصغيرة لترقية االستشاري 

28/12/2113 
 سياسات بإعداد يسمح والشركاء االجتماعيين مما السلطات بين والتشاور الدائم الحوار و يهدف لضمان 

 المتعلقة  بمنظمات المعلومات وجمع المهنية الجمعيات شاءإن ترقية و تشجيع القطاع؛ لتطوير واستراتيجيات
 .11المهنية والجمعيات العمل أرباب

 22التنفيذي المؤرخ في  المرسوم بموجب أنشئت والتي : ANGEMالمصغر  القرض لتسيير الوطنية الوكالة
 خالل من والهشاشة الفقر محاربة يخص فيما الحكومة سياسة لتجسيد أداة   الوكالة هذه تشكل ٬2114جانفي 

 وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزارة وصاية تحت وهي النسوية، خاصة للمشاريع، التمويل المصغر تقديم
  .12المرأة 

 المرسوم بمقتضى : أنشئ الصندوق  CGCIوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق 
 منها تستفيد التي البنكية القروض تسديد بعملية ضمان يتكفل 16/14/2114المؤرخ في  134-14رقم الرئاسي

 المؤسسات تجهيزات بإنشاء المتعلقة والخدمات للسلع المنتجة لتمويل االستثمارات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 .13وتوسيعها
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م التنفيذي رق المرسوم بموجب أنشأت : AND-PME والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة
 الصغيرة المؤسسات وتطوير تعزيز في القطاع إستراتيجية تنفيذ أجل من 2118ماي  3المؤرخ في  18-168

 الصغيرة المؤسسات ديموغرافية متابعة والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات الوطني لتطوير البرنامج تنفيذ والمتوسطة؛
 االقتصادية النشاطات قطاعات فروع حول اتدراس النشاط؛ انجاز وتغيير والتوقيف اإلنشاء حيث من والمتوسطة
 الصغيرة المؤسسات نشاط في ميدان محددة معلومات ونشر واستغالل جمع الدورية؛ الظرفية والمذكرات

 .14والمتوسطة
 116-17رقم   التنفيذي المرسوم بموجب أنشأت والتي:  ANIREF العقاري  والضبط للوساطة الوطنية الوكالة

 صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة وهي .األساسي انهقانو  و لمهامها المحدد 2117افريل  23المؤرخ في 
 بالعرض المتعلقة المعلومات جمع بغرض وذلك االستثمارات، وترقية وزارة الصناعة لوصاية تخضع وتجاري،
 معطياتلل بنك وضع االقتصادي؛ العقار أسعار إعداد جدول العمومية؛ السلطات إلى وتقديمها العقاري  والطلب

 .18تصرف المستثمرين تحت ووضعها العقارية األصول حول الوطني العرض يجمع
 ٬غير مخصصة فقط للمرأة المقاولة و حاملة مشروع الهياكلمما سبق ذكره نالحظ أن مختلف هذه   

القرض المصغر المخصصة في األصل للنساء الحرفيات نسبة  هيكلباستثناء  ٬بل هي مقدمة للرجل كذلك
فهي  الهياكللكن هذا ال ينفي نصيب الرجل من الوكالة أما باقي ا ٬ئيات التمويل المخصصة للمشاريعإلحصا

 مخصصة لتمويل المشاريع المقاوالتية مهما كان جنس حامل المشروع.
I.2-3- : دور الهيئات الغير حكومية في دعم المقاولة النسوية في الجزائر 

 خالل من وذلك المقاوالتي، المرأة  دور المهتمة بترقية ميةالحكو  غير المنظمات من العديد برزت  
 بدعم اهتمت خصيصا وأخرى  عامة، بصفة المقاوالتية لدعم نصبت التي الجزائرية واالتحادات الجمعيات

 :أبرزها ونذكر المقاولة، المرأة 
I.2-3-1-والصناعيين مقاولينال نادي :16وتتمثل فيما يلي :للمقاوالتية الداعمة واالتحادات الجمعيات أهم 

 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات قطاع لترقية يهدف وهو ، 1998 سنة تأسس الذي CEIMIبالمتيجة 
المؤسسات  وترقية تطوير ؛ جمعية1663  سنة تأسس UNIPRESTُالمالك  للمستثمرين الوطني االتحاد

ADPE للتطوير الجزائريات النساء جمعية ؛ 2002 سنة تأسستAFADلترقية وتسعى 1999 ةسن تأسست 
رؤساء المؤسسات  منتدى ؛ اجتماعية أبعاد ذات هي وبالتالي صعب، وضع في النساء وحماية المرأة، دور

FCE الجزائريين  للمقاولين العام اإلتحاد ؛ 2001 سنة تأسسUGEA 1989 سنة تأسس والذي. 
I.2-3-2-الجمعيات في والمتمثلة الحكومية رالغي للهيئات كان النسوية : للمقاوالتية الداعمة الجمعيات 

ثالث  أهم ذكر يمكننا إذ الجزائرية بالمرأة المقاولة واالرتقاء دعم عملية في للمشاركة أوفر نصيب الجزائرية
 :كاآلتي في الجزائر الخاص المشروع صاحبة المراة  تدعم جمعيات 
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 تعني التي و 1993 سنة معيةالج هذه تأسست : SEVE المؤسسات رئيسات الجزائرية للسيدات الجمعية
 في وشريك واالجتماعي االقتصادي المجلس في عضوة الجمعية تعتبر هذه المبادرة كما و الرغبة و المعرفة
 الوطني المجلس في عضو وكذا المتوسطي، ميثاق الشراكة بمتابعة المكلفة االقتصادية و التجارية الغرفة

 نذكر المؤسسات رئيسات للسيدات الجمعية الجزائرية أهداف نوم .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االستشاري 
  :17يلي ما
 قدراتهن؛ وتطوير نشاطهن توسيع أو مؤسساتهن تأسيس في يرغبن اللواتي النساء مساعدة 
 الفروع  مختلف التكوين هذا يشمل إذ والخارج الداخل في دورية ملتقيات خالل من البشري  العامل تكوين

 تحسين بغرض وهذا واالتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا توظيف سيما ال ساتالمؤس بتسيير الخاصة
 الدولية؛ للمعايير وفقا المردودية والعمل

 تأصيل  اجل من التكوين في األجنبية بالخبرة مستعينة والتسويق المؤسسات إدارة حول تكوينية تنظيم دورات
 الخبرات؛ ونقل النسوية المقاوالت

 الدولية وفقا للمعايير وقتها العمل ليكون  الجمركية الحواجز إزالة لموعد مستعدات جزائرال في النساء جعل 
 .جديدة اختراق أسواق من ولتتمكن

 والنصح التوجيه المعلومات، منحهم خالل من النسوية، المؤسسات إنشاء مشاريع ومساندة دعم 
 ؛ االستثماراتو  األعمال إطالق إعادة المناولة، فرص الرعاية، إمكانيات تحديد 
 من  النساء تمويل إمكانية عن البحث المقاوالت، النساء واحتياجات الطلب حسب تكوينية دورات تنظيم

 والخارجي. الوطني المستوى  على مانحي القروض طرف
 والدولية. الوطنية التظاهرات مختلف في والمشاركة النسوية المقاوالتية حول الملتقيات تنظيم 
 يد على 1665سنة'' النساء أفكار ''جمعية تأسست : AFCARE أفكار / سوية الجزائريةاالطارات الن جمعية
 االعتبار إعادة على تأسيسها منذ وتعمل الجمعية . وزارة المالية في سابقة مستشارة'' قوادري  عائشة ''السيدة

أن تتبوأ  إلى جاهدا سعيوال الميدان المهني في المرأة  ترقية على والعمل ٬المجاالت جميع في النسوي  للتأطير
 ترقية هو نشأتها األساسي منذ الجمعية هدف أما ٬المختلفة المهنية القطاعات القرار في أخذ مناصب المرأة 

 من التي تمكنها أعلى المراكز إلى بها الوصول اجل من لها العون  يد ومد الجزائر في عمل المرأة  وتطوير
 في و ذلك من خالل إشراكها ٬الرجل إلى الرجوع دون  بمفردها ات المهمةالقرار  واتخاذ كلمتها وقول صوتها إسماع
 ساهمت وقد ٬واالجتماعي االقتصادي الجانب في المرأة  حقوق  حول وتنظيم ملتقيات وتكوينية تدريبية دورات

 بمحيطها صلتها وتقوية٬ العاملة للمرأة الجزائرية  معنوي  دعم تقديم الجمعية في بها قامت التي الدورات مختلف
 . 15المهني السلم في المراتب أعلى إلى طموحها والوصول تحقيق في رغبتها وزيادة العملي
 سيدات عضوية تشجيع  هدفها ، 2005 العام في أنشئت: AMEاألعمال وسيدات المسيرات الجزائريات جمعية

 بين جديدة شبكات تشكيل لىإ سيؤدي الذي األمر التجارية، والجمعيات والمهنية التجارية الغرفة األعمال في



ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

265 
 

 

 

 بتوفير كما تهتم الجديدة، المشاريع وصاحبات الدوليين والخبراء الحكومية غير الحكوميين والمنظمات المسؤولين
 في نتهومساعد األعمال بعالم لربطهن الجزائريات الصغيرة المهن األعمال وأصحاب لسيدات جديدة إمكانيات
 استخدام على األعمال سيدات تدريب فكرية، أطر إنشاء الجمعية إلى دفته كما .المتزايدة التجارية أعمالهن

 الخبرات وتبادل األعمال سيدات بين التواصل أن إذ .والمعارف الخبرات شبكة لتبادل وإنشاء لإلدارة، جديدة أدوات
 آن في وليوالد الوطني الصعيد على المشاركة مستوى  التعاون ورفع تحسين إلى يؤدي أن شأنه من والمعارف
 ، النسوية المقاوالتية حول الوطنية والدولية والمؤتمرات اللقاءات من العديد بتنظيم الجمعية قامت واحد،كما
 .16النسوية المقاوالتية حول التحسيسية األيام من سلسلة لعقد باإلضافة

 :21اآلتي في الرسمي موقعها خالل من مذكور هو كما الجمعية أهداف أهم إجمال يمكن
 الجزائرية والمقاولة المسيرة للمرأة  الحديثة بالرؤية مرتبطة شاريعم. 
 قائمة مؤسسات أي الرشيدة، كومة الح عقلية على مبنية ومتميزة مواطنة شركة :للمؤسسات جديد نموذج 

 .متطورة وتنافسية وفعالة مبتكرة معايير دولية على
 محليا واعمل عالميا فكر" :بمبدأ تعمل الحالي الوقت مع ومتناسقة ومبتكرة العالم على منفتحة الجمعية". 
 المصلحة عن الدفاع٬للمرأة  االجتماعي الحضور على والتأكيد التعزيز :21نذكر الجمعية قيم أهم ومن

 ٬واآلداب األخالق٬نساء تقودها شركات ظهور تشجيع٬والشفافية و الحوكمة الرشيدة الشركات مواطنة٬الوطنية
 الجودة معايير إلى التوصل في الرغبة٬المتميز والبحث االبتكار٬التغيير مع باستمرار تكيفوال العالم على االنفتاح
 .العالمية
 على المقاوالت النساء تساعد أعمال شبكات بمثابة تعد الجمعيات هذه مثل أن إلى اإلشارة نود األخير وفي

 فرصة بذلك تعد فهي بالنساء، اصةخ انهولكو  المزايا، من والعديد الخبرات وتبادل على المعلومات الحصول
 ذكرناها التي المختلطة األعمال لشبكات لالنضمام صعوبة منهن يجدن العديد باعتبار للنساء أكبر جذب
 .سابقا

I.3- الجزائر في النسوية المقاولة واقع: 
 ل عرضو ذلك من خال٬تحليل واقع المقاولة النسوية في الجزائر  لجزء من البحث اا سنحاول من خالل هذ

 و اقتراح مجموعة من الحلول . ٬تحليل معوقات المقولة النسوية ،الدعم في الجزائرهياكل  بعض  نتائج
I.3-1- النسوي  المقاوالتي النشاط نمو على وأثرها الدعم آليات مختلف نتائج عرض: 

 مما ذلك سابقا ، رأينا كما الهياكل  من العديد إلرساء واضعي السياسات دفع بالمقاوالتية الجزائر اهتمام إن
 :فيما يلي سنوضحه كما النسوي  المؤسساتي النسيج في توسع إلى أدى

I.3-1-1- بالرغم من الجهود الذي بذلتها الدولة الجزائرية  :ية عالمياالجزائر  ترتيب المقاولة النسوية
يين ال يزال ضعيفا جدا المشاريع لكال الجنس إنشاءمعدالت  أنغير  ،لتشجيع الفكر المقاوالتي لكال الجنسين

و الذي كان مخصصا للمقاولة النسوية من خالل  ،2118فبناءا على تقرير المرصد العالمي للمقاوالتية لسنة 
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و هو معدل جد ، %8دولة لم يتعدى معدل المقاولة النسوية في الجزائر نسبة  83على  أجريتدراسة 
معدل المقاولة النسوية في زامبيا مثال  تجاوز  أنيث ح اإلفريقيةما تمت مقارنته بمعدالت الدول  إذاضعيف 

  :أدناهكما هو موضح في الشكل البياني  %41نسبة 
 دولة 33معدل النشاط المقاوالتي النسوي في  :1الشكل 

 
 

 .15، ص2118تقرير المرصد العالمي للمقاوالتية الخاص بالمقاولة النسوية لسنة :المصدر 
I.3-1-2- التجاري  السجل مركز إحصائيات حسب سويةالن المؤسسات عدد: 

حسب أخر اإلحصائيات الصادرة عن مركز السجل التجاري الوطني وصل عدد المتعاملين االقتصاديين الطبيعين 
 تاجرة  152284بالنسبة للنساء تمثلن  % 7.5رجال مقابل  % 62.2مانسبته  2115إلى غاية نهاية 

 و ذلك كما هو موضح في الشكل التالي:
 2112إلى غاية نهاية  السن حسب التاجرات توزيع :2الشكل 

 
 إحصائياتمؤشرات و ٬المركز الوطني للسجل التجاري :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات :المصدر 

 .81،ص 2116طبعة ديسمبر  ٬ 2115
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 نشاط شاط المقاوالتيالن كون  إلى سنة 30 من أقل العمرية الفئة في النساء مشاركة نسبة ضعف تفسير يمكن
ترتكز  ٬في االستقرار الوظيفي و تلجان غالبا إلى الوظيف العمومي ترغب الفئة هذه وأن الجزائر في جدا حديث

و هذا راجع لكون النساء من 35-26ثم الفئة  85-46تليها الفئة  45-36أعلى نسبة للتاجرات في الفئة العمرية 
 ويمكن ٬ة و خبرة نتيجة لممارسة النشاط مما يشجعهن على العمل المقاوالتيهذه الفئة العمرية يكن قد اكتسبن مهار 

 مع بالتعامالت يتعلق فيما النساء  كثيرا تالئم ال المهنة هذه لكون  بالتجار مقارنة التاجرات عدد نقص تفسير
ر الدنية للمجتمع على السلع و تسويقيها باإلضافة إلى النظ الحصول في صعوبة من يتلقونه اآلخرين  وما التجار

 لهذه المهنة بالنسبة للنساء.
 8102إلى غاية نهاية قطاع النشاط  حسب التاجرات توزيع :3الشكل 

 
مؤشرات و إحصائيات ٬المركز الوطني للسجل التجاري :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات :المصدر 

 .81،ص 2116طبعة ديسمبر  ٬ 2115
منطقي  أمرو هو ،اغلب النساء التاجرات تمارسن نشاط التوزيع بالتجزئة   أنظ نالح أعالهمن خالل الشكل 

مادية و مالية ضخمة  إمكانياتكما انه ال يتطلب  ،اإلدارية اإلجراءاتكون هذا النشاط ال يتطلب الكثير من 
لع و هو ما الس إنتاجثم نشاط  ،م يليها نشاط الخدمات،ثكما هو الحال بالنسبة للتصدير و البيع بالجملة

رغبتهن في خدمة االقتصاد الوطني من خالل ممارسة المقاوالتي لدى النساء و تجسيد  يعكس تطور الفكر 
و يمكن ،الحرفي  جاإلنتانشاط  األخيرةفي المرتبة قبل  يأتيثم ،يليها نشاط التوزيع بالجملة   ،هذا النشاط

تضبط القيم االجتماعية  أين األريافاط يتركز في تفسر هذا النقص في التوجه لهذا النشاط في كون هذا النش
نشاط التصدير الذي يتطلب  األخيرةفي المرتبة  يأتيثم .للمرأة السائدة هناك ممارسة النشاط التجاري بالنسبة 

 .لهذا النشاط المرأة تجنب  إلى أدىالذي  األمرالمعقدة  اإلدارية اإلجراءاتالكثير من 
ي للتاجرات نجد أنهن يتوزعن عبر الواليات بنسب متفاوتة حيث نجد أعلى أما فيما يخص التموقع الجغراف
و والية تلمسان و  %6.3من المجموع الكلي تليها و هران بنسبة  % 8.2نسبة مسجلة بالجزائر تقدر ب 

ليس  وهذا ٬و كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية و الجنوب انخفضت هذه النسبة %3.5سيدي بلعباس  ب 
 أو واألسواق، والميناء، األولية، المواد و كذلك لقرب  السكانية  للمناطق، الكثافة نظرا إلى  الغريب باألمر 

 .األنشطة من النوع هذا توفر لضرورة تبعا
 %6أما فيما يخص المسيرين فتمثل النساء المسيرات األقلية مقارنة بالمسيرين الرجال و ذلك بنسبة قدرها 

هن متمركزات بشكل أساسي في الواليات الكبرى التالية : الجزائر و هران و ٬ 22اتمن العدد اإلجمالي للشرك
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و يمكن تفسير انخفاض نسبة المسيرات إلى ٬ %8.1 %8 %31.7سطيف بنسب تقدر على التوالي ب 
 .التخوف من المسؤولية و غياب نموذج مقاوالتي نسوي ناجح يقتدى به

I.3-1-3- البطالة  على للتأمين الوطني الصندوق  طرف من المنشأة النسوية المؤسسات عددCNAC 
مشروع و مثل نصيب النساء المقاوالت منها   147811       2116جوان 31غاية إلى الصندوق  مّول

 مشروع  و هذا ما يوضحه الشكل التالي: 18148
 الجنس حسب البطالة على للتأمين الوطني الصندوق  طرف من المنشأة المؤسسات :4الشكل 

 
من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة و :المصدر 

 .26، ص 2116،نوفمبر  38المتوسطة، العدد 
 من الشكل أعاله يتضح أن غالبة البرامج الممولة تعود لفئة الرجال أما المرأة فكان لها النصيب األقل 

 .االقتصادي النشاط مجاالت حسب الممولة النسوية المشاريع توزيع الموالي الشكل يوضح كما
 البطالة عن التأمين صندوق  طريق عن الممولة النسوية المشاريع توزيع :5الشكل 

 
من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة و :المصدر 

 .26، ص 2116،نوفمبر  38المتوسطة، العدد 
 نجد متفاوتة حيث بنسب وذلك القطاعات مجمل على تتوزع النسوية المؤسسات أن أعاله الجدول من يتضح
المرأة وميوالتها، و طبيعتها  خصوصية مع أكثر يتالئم الذي % 36.01قطاع الخدمات ب أخذها األكبر النسبة

 وهو %20.88ا قطاع النشاطات الحرفية ب يليه٬المنزلية وظائفها على تؤثر أعباء عليها تفرض وال الفيزيولوجية
 صريح بشكل نشاطهن توسيع في وأبدين رغبتهن التقليدية الحرف يتقن اللواتي النساء من العديد وجود يعكس ما

و هو   ما يؤكد   %18.86و قطاع  الصناعة ب %16.61الزراعة ب  ويليها قطاع   ٬مباشرة  بصفة وتسويقه
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بان أساس التنمية االقتصادية للبلد قائمة على الزراعة و الصناعة و رغبتهن في خدمة قناعة المقاوالت الجزائريات 
 .االقتصاد الوطني

I.3-1-4- الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من المنشأة النسوية المؤسسات عدد ANSEJ 
 من وترقيتها المرأة  جإدما أن من بالرغممشروع   و   321423       2116جوان 31 غاية إلى الصندوق  مّول

 23الممولة الكلية المشاريع إجمالي من %11نسبة استفادتهن  ضعيفة ال تتجاوز   أن إال البرنامج، أهداف

 :االقتصادي النشاط مجاالت حسب الممولة النسوية المشاريع توزيع الموالي الشكل يوضح كما
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طريق عن الممولة النسوية المشاريع توزيع :6الشكل 

 
من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات نشرية المعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة و :المصدر 

 .28، ص 2116،نوفمبر  38المتوسطة، العدد 
نجد  حيث ٬متفاوتة بنسب وذلك القطاعات مجمل على تتوزع النسوية المؤسسات أن أعاله الشكل من يتضح
ثم المهن  ٬%15.86يليها قطاع النشاطات الحرفية ب  ٬%48.18الخدمات ب قطاع أخذها األكبر النسبة

 تتيح تخصصات في تكوينا جامعيا  تابعن بالمقاوالت اللواتي أكثر المتعلقة وهي المهنة  %13.14الحرة ب 
 وتأتي ٬المحاماة  ذلك المحاسبة التوثيق الطب مثال ٬حرة كأعمال الواقع أرض على لتجسيدها الفرصة لهن
 أحيانا لربطها لها الوصول صعوبة أو باألنشطة االهتمام قلة تعكس متأخرة مراكز في القطاعات بقية

 . بتخصصات رجالية  بحيث تمنع القيم االجتماعية ممارستها من قبل المرأة 
I.3-1-5- المصغر  القرض حسب الوكالة الوطنية لتسير  المنشأة النسوية المؤسسات عددANGEM 

األكثر جاذبية بالنسبة للنساء حيث وحسب  حصيلة الخدمات المالية  هي اآللية هذه إلى اإلشارة تجدر
الوكالة  طرف من المشاريع الممولة غالبية كانت  2116سبتمبر  31المقدمة من طرف الوكالة إلى غاية 

للنساء  الممنوحة لقروضا عدد للرجال وبلغ %36.62مقابل  %63.35بنسبة  وذلك النساء لفئة موجهة 
إلى صغر القيمة المالية للقروض المقدمة من  و هذا يرجع 24ممنوحة للرجال  328566مقابل  864186

طرف الوكالة و التي يمكن استغاللها في مشاريع ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة مثل الحرف التقليدية أو 
 رأة المقاولة الجزائرية.المهن الحرة و التي تتناسب مع إمكانيات و طبيعة الم

I.3-2- معوقات و تحديات المقاولة النسوية                                                             
 يمكن االقتصادي، النشاط في مشاركتهن تعيق التي والتحديات الصعوبات من العديد المقاوالت تواجه  

 اآلتي: في الصعوبات هذه إجمال
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 :28يلي فيما حصرها يمكن ليةتموي صعوبات
 وموارد  المالية الخاصة )مواردهن الذاتي التمويل على األحيان أغلب في المقاوالت النساء تعتمد

 الشباب، والوكالة تشغيل لدعم الوطنية وألجهزة)الوكالة البنكية القروض إلى اللجوء أما عائالتهن(،
 ضعيفا، وبالتالي البطالة( فيبقى على أمينللت الوطني والصندوق  المصغر القرض لتسيير الوطنية

 لهن ؛ المحدودة المتاحة المالية اإلمكانيات حدود في تعملن فهن
   فإنه  ٬فردية مؤسسات الغالب في تكون  االقتصادية المرأة  لمشروعات القانونية الكيانات ألن نظرا

سندات  إصدار أو المالية األسواق في أسهم طرح طريق عن أموالها رؤوس زيادة عليها يصعب
 لالقتراض؛

 لم  ما األجل، طويلة أو قصيرة ائتمانية قروضا   المقاوالت هاته منح في التجارية البنوك بعض تردد
 الوسط التجاري. في معروفة شخصية أو مؤسسة بضمان أو واسعة بشهره تتمتع المؤسسات تلك تكن

  :26يلي  فيما تتمثل وإدارية، تسويقية صعوبات

 التسويقية الكفاءة ضعف إلى يؤدي مما االقتصادية، المرأة  لمشاريع المالية انياتاإلمك انخفاض 
 المستهلكين؛ وأذواق والخارجي المحلي السوق  عن معلومات توفير نتيجة لعدم قدرتها على

 الوطني  المنتج دعم وعدم ٬المبيعات قيمة تسديد في العمالء وتأخر النقل تكاليف ارتفاع مشاكل
 ية؛الكاف بالدرجة

 عدم االلتزام إلى باإلضافة ٬وعدم اتقانهن للعمل لعدم تلقيهم التكوين المناسب  العمال مع مشاكل 
 للدوام؛ المحددة بالمواعيد

 يحميها  من يوجد وال الدفع عن امتناعهم أخرى  وأحيانا ٬الدفع في تأخرهم و الزبائن معاملة سوء
 منهم .

 واجهن  فقد الدعم، صناديق إلى لجأن من وخاصة الملف، تكوين وصعوبة اإلنشاء إجراءات كثرة
 عليه ؛ تحصلن الذي بالقرض المتعلقة اإلدارية العراقيل من الكثير

 هذه وخدمات بمنتجات والخارجي المحلي المستهلك لتعريف منتظمة تسويقية منافذ وجود عدم 
 المؤسسات؛

 تساهم  هامة أرباح تحقيق دون  تحول التي والرسوم بالضرائب تتعلق وصعوبات األولية المواد غالء
 المؤسسات؛ هذه تنمية في

 وأساليب بقواعد معرفتها ونقص ٬الوظيفي التخصص و اإلدارة في الحديثة األساليب إتباع عدم 
 مؤسسة. تسيير حول الكافية الرسمية والمعلومات اإلدارية الجهات مع التعامل

 .غياب الشبكات المفيدة و نقص العالقات 
 :27يلي فيما تتمثل :فنية صعوبات
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 كما  رئيسية، بصفة العمل في أصحابها  وخبرات قدرات على عادة االقتصادية المرأة  مشاريع تعتمد
في  المستخدمة تلك عن تطورا   أقل أو بدائية تكون  قد ومعدات أجهزة استخدام إلى عادة أنها تلجأ

على  تساعدها التي المتطورة اجيةاإلنت األساليب أو الصيانة أساليب تتبع ال أو الكبيرة، المؤسسات
 الدولية؛ األسواق في العالمية المواصفات مع يتماشى بما منتجاتها جودة تحسين

 لمعايير  يخضع ال قد المؤسسات هذه ألعمال الالزمة اإلنتاج ومستلزمات الخام المواد اختيار أن كما
قد  التي المؤسسات هذه صحابأ خبرة على األحوال أغلب في تعتمد ولكنها ٬مدروسة وهندسية فنية

في  ألهدافها المؤسسات هذه تحقيق عدم إلى يؤدي قد الذي األمر ٬بعض الحاالت في محدودة تكون 
 الدول أسواق إلى خاصة الخارجية األسواق إلى التصدير على قدرتها من يحد مما .األحيان بعض

 الصناعية المتقدمة؛
 مشروعهن لغياب ثقافة التكوين فأغلب صاحبات نشاط مجال في المقاوالت وتدريب تكوين نقص 

 بورشات؛ يتعلمن التقليدية والصناعات الحرف
 يلي: فيما تتمثل :صعوبات اجتماعية

  ازدواجية دور المرأة يؤدي بها إلى اإلرهاق النفسي و الجسدي مما يؤثر سلبا على مختلف قراراتها
 ؛25التسيرية

 اإلجتماعية؛ النظرة بسبب الرسمية ات اإلدار  بعض تبديه الذي المباشر غير الرفض 
 األسرية للمرأة ؛ األعباء من تخفف التي التسهيالت توافر عدم 
 في تعيق المرأة  التي االجتماعية والواجبات الثقافية العناصر بسبب وذلك بالحركية المرأة  تمتع عدم 

 أداء أعمالها التسيرية؛
 مشاريعهن، فشل من المقاوالت من لكثيرا خوف في سببا ناجحات لمقاوالت نماذج غياب يعد 

 فكرة وسيطرة انتشار إلى أدى مما المقاولين، للرجال الناجحة النماذج العديد من هناك وبالمقابل
 المرأة  أما والخسارة، والربح بالمخاطرة العالقة ذات تحمل األمور على قدرة أكثر الرجل أن مفادها

 ؛26الفشل من الخوف فيها الوظيفي مما يبعث ماناأل عن والبحث االستقرار من لها بد فال
 لتطوير مؤسساتهن؛ تعيقهن ما غالبا التي العائلية الواجبات لثقل التحفيز نظرا  نقص 
 القرارات؛ اتخاذ وفي المقاولة تسيير العائلة خاصة األزواج في أفراد تدخل 
 لتقيات و البرامج التكوينية الم في للمشاركة أو أخرى  مشاريع لوحدها لمتابعة المرأة  تنقل صعوبة

 .نجاحها حظوظ من مما يقلل ذلك العائلة لالستفادة من خبرات الدول األخرى في هذا المجال لرفض
I.3-3- تأهيل و تحديث المقاولة النسوية 
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 وحتى أو نامية، متقدمة كانت سواء الدول جميع في االقتصادية التنمية في حيويا دورا النسوية المقاولة تؤدي
 العمل العولمة يجب عصر تحديات ومواجهة الجزائرية، النسوية المقاوالت أداء وتميز بقاء مقومات وافرتت

 :على
 الجزائرية للبنوك يمكن التمويلي دورها جانب فهي إلى الجزائرية؛ للبنوك والخدمي المالي الدعم من االستفادة 

 من والتي الواقع، أرض على مشروعها تجسيد في الجزائرية المرأة  دعم إطار في من الخدمات توليفة تقدم أن
 المحليين المستثمرين الستقطاب الترويج السوق، دراسة والمشورة، تقديم النصح المشاريع، جدوى  دراسة بينها

 ؛31واألجانب
  مساعدة  أو الشخصية المدخرات على االعتماد إلى المشاريع صاحبات يدفع الذي السبب لفهم إجراء دراسات

 البنكية؛ القروض ويتجنبنا المشروع مويللت األهل
 ٬الحكومية اآلليات مع التعامل على خاصة مشاريع تأسيس على المقبالت وكذا المشاريع صاحبات تشجيع 

 التي والفرص وبالتسهيالت اآلليات بهذه والتعريف والتحسيس التوعية حمالت خالل من القروض ومع برامج 
 المقاولة ؛ تتيحها للمرأة 

 فئة لجلب تحفيزي  كإجراء الفكري  المال رأس كثيفة لمشاريع الحامالت المقاوالت للنساء جبائية امتيازات تقديم 
 ؛31الفكري  ننهخزا الجامعيات واستغالل المتخرجات

 تبادل الوطني،لتسهيل المستوى  على المقاوالت مختلف لربط كوسيلة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استغالل 
 ؛ والمعلومات الخبرات

 رسمي و قانوني  بشكل االقتصاد عالم إلى للدخول بأعمالهن المصرح غير المشاريع صاحبات وتشجيع دعم 
 المرأة و التزاماتها العائلية ؛ وإمكانيات تتماشى التي الصناعية المشاريع إلقامة الترويج 
 بتدعيم االعتناء مع لمقاولة،ا المرأة  عند الخلل مواقع و القوة مواقع لمعرفة وإحصائيات دقيقة بدراسات القيام 

 ؛28صارمة قانونية ذلك بتدابير كل
 التأهيل و التحديث ؛ عملية في المقاوالت تواكب سوف التي االستشارية المكاتب قدرات تعزيز 
 أكبر خلق في مما يساهم الريف في المقاولة روح تشجيع أجل من والقطاع الخاص  المالية المؤسسات توعية 

 التمويل؛ على والحصول التشغيل يخص فيما المرأة  مأما الفرص من عدد
 فيما الخاصة بالنوع اإلحصائية البيانات إنتاج وتحفيز الريفية؛ المناطق في المقاولة المرأة  حول البحث تشجيع 

 ؛ الريفية التنمية واستراتيجيات لسياسات المتفاوت بالتأثير يتعلق
 يستغرق  والمدة التي المؤسسة تأسيس أجل من الضرورية راخيصوالت والوثائق اإلدارية اإلجراءات من التخفيف 

 القروض؛ منح فيها
 وتسيير المقاوالت وإنشاء التكوينات، مجال في الفني الدعم من االحتياجات ضبط من تمكن دراسة إجراء 

 النسوية؛
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 الت؛المقاو  النساء وتأطير لمؤازرة نظام وإقامة المقاوالت وتسيير إنشاء برامج وتنفيذ تعميق 
 ؛النسوية الترقية مجال في الرئيسة واالستراتيجيات والبرامج المشاريع تنفيذ متابعة 
 في المعرفي التكوين وتعزيز ٬المجتمع أفراد لدى النسوية والمقاولة المقاولة ثقافة لترسيخ ومقاييس مواد إدراج 

 الغد؛ مستقبل هو يومال طالب كون  .النسائية للمشاريع للترويج العامة والعالقات مجال التسويق
 والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات و التعليم العالي و وزارة  المهني التكوين قطاع بين التنسيق 

 تمارسها التي األنشطة ومختلف المهني و الجامعة  التكوين مخرجات التوازن بين تحقيق بغرض التقليدية
 المرأة ؛

 وتفعيل التجارية طريق الغرف عن المشاريع حامالت النساء حلصال تحسيسية وحمالت تكوينية دورات تنظيم 
 .الدولية التعاون  برامج

II :الخالصة 

و ٬رغم إداراك الحكومة و المجتمع الجزائري ألهمية و دور المقاولة النسوية في االقتصاد الوطني   
إال أن مستوى  ٬ الحكومية و غير الحكومية لدعمها و ترقيتها الهياكل ذلك من خالل توفير مجموعة من 

المرصد العالمي للمقوالتية و يشكو  إحصائياتالمقاولة النسوية في الجزائر ال يزال ضعيفا و هذا ما تؤكده 
و تحديثها من  تأهيلهااألمر الذي يتطلب  ٬من عدة عراقيل مالية و إدارية و تسويقية و باألخص اجتماعية

 بها   .  يقتداستمراريتها كي تشكل نماذج ناجحة  و هذا لضمان بقائها و اإلجراءاتخالل مجموعة من 
 للبحث مثل : أفاقتمثل  أخرى انه يمكن دراسة هذا الموضوع من زوايا  إلىو في النهاية نشير 

 مع التركيز على  ،دراسة المقاولة النسوية على مستوى دول المغرب العربي كتونس و المغرب
 .مقومات نجاحها في هذه البلدان

  للتغلب على القيم  إعالمدعم هيئات المجتمع المدني من جمعيات و وسائل  إمكانيةدراسة دور و
 االجتماعية التي تعرقل المقاولة النسوية.
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واقع المقاوالتية في الجزائر و سبل إعادة تفعيل دورها في التنمية  
 االقتصادية

 

 
 ، †أميرة علويط، *عبد الوفي بولويز

  
I :مقدمة 

المتمثلة في المؤسسات الصغيرة  المعاصرة يةللمقاوالت الديناميكية المتسارعة في ظل الحركية المستمرة و      
المبادر المتشبع بروح  وعن المقاول، أصبح الحديث يتركز عن المقاوالتية المبدعة التي تخلق الثروة والمتوسطة
تنويعها كما هو حال معظم  لمضافة في االقتصاديات الحديثة والكفيل بخلق القيمة ا وهذا وحدهالتجديد، 

المتوسطة دورها حاسما في نهوضها تي لعبت فيها المؤسسات الصغيرة و الناشئة ال ورة واالقتصاديات المتط
 االقتصادي.

كما هو معروف لم يعد عبء خلق الثروة االقتصادية يقع على عاتق الدولة بقطاعها الحكومي فقط، بل تعداه 
بدأت مع التحول  من دول العالم الجزائر كغيرها و، التجديد وإلى القطاع الخاص الذي بات رائدا في اإلنتاج 

ما تجلى وهو النهوض بعملية التنمية االقتصادية الشاملة،  قتصادي في إشرا  القطاع الخاص من أللاال
     التمويلية  ق حزمة من التحفيزات الضريبية وواضحا في برامج االنعاش االقتصادي المتعاقبة من خالل إطال

المتوسطة في التنمية االقتصادية  إشرا  المؤسسات الصغيرة و التية وة، بهدف تعزيز دور المقاو التشريعي و
      ئر، تتجدد التساؤالت عن واقعهاعلى مسار المقاوالتية في الجزاسنة  02اآلن بعد مرور حوالي  . والشاملة

 عن آليات تفعيل دورها المنوط بها.التنمية االقتصادية الشاملة، و  عن مدى إسهامها في و
 من خالل ما تقدم يمكن طرح اإلشكال التالي:

التنمية تعزيز دورها في دعم  و ي الجزائرالسبل التي من شأنها تحسين واقع المقاوالتية فما هي أهم اآلليات و 
 االقتصادية الشاملة؟

 :الدراسات السابقة 
الصناعي. العدد  االقتصاد مجلة .-تحليلية دراسة– الجزائر في المقاوالتية واقعي. بعيط آمال. عل رحال -1

 ."باتنة " 1. لامعة الحاج لخضر 0212. ديسمبر 11

                                         
      abdelwafi1@yahoo.com،)الجزائر( -خنشلة -، جامعة عباس لغرور أستاذ محاضر "أ"*
 all.amira@hotmail.com، )الجزائر( -خميس مليانة –طالبة دكتوراه، جامعة الجياللي بونعامة †
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 الصغيرة المؤسسات تشخيص منظومة خالل من الجزائر، في المقاوالتية واقع على التعرف إلى الدراسة تهدف
 االقتصادية التنمية قاوالتية في الجزائر بغرض تحقيقمتمويل ال آليات على الضوء وتسليط المتوسطة،

 .المحاضن القائم على متابعة المشاريع الناشئة نظام االلتماعية، إضافة إلى
 روح توفر بمدى كذلك لكنو  برامج الدعم،و  هيئات بأداء فقط يرتبط ال المقاوالتية تطور أن إلى الدراسة خلصت

 في الجزائر.، إذ انتهت الدراسة إلى أن مستواها متدني الشباب خاصة فئةالمجتمع  لدى المقاولة ثقافة و
الدراسة السابقة، في كون كالهما تهدفان إلى محالة تشخيص واقع المقاوالتية  تتجلى أوله التشابه بين دراستنا و

في ظل التجربة الجزائرية التي تعتبر حديثة نسبيا، كما أنها تتفقان على بعض النتائج على رأسها أن تفعيل 
انتشار ثقافة  برامج التمويل، بل بمدى شيوع و االمتيازات و وإعادة بعث المقاوالتية ال يرتبط فقط بحزمة

 المقاوالتية في أوساط المجتمع.
تبحث لتنمية االقتصادية في الجزائر، و بين ا عن سابقتها في كونها تربط بين واقع المقاوالتية ودراستنا  تختلف

 يلي للمقاوالتية في الجزائر.في سبل تفعيلها، على عكس الدراسة السابقة التي تركز على الواقع التمو 
ار لتدارك الفجوة االستراتيجية المتوسطة كخياتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة و استر حنان لودي.  -2
لامعة محمد خيضر  .0212–0212. أطروحة دكتوراه. االندماج في االقتصاد التنافسي: حالة الجزائرو 

 "بسكرة".
 الفجوة المتوسطة بتدار  الصغيرة للمؤسسات يسمح كخيار التأهيل استراتيجية تحديد إلى الدراسة هذه هدفت

 المتمثلة االستراتيجيةهذه  أهداف من انطالقا ذلك من والتحقق التنافسي، االقتصاد في االندماج و االستراتيجية
 والتنافسية. األداء في
 مع المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات تنافسية و أداء بتحسين تسمح التأهيل استراتيجية أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 االقتصاد في أن االندماج غير ،االستراتيجية الفجوة بتدار  تسمح التي تنافسية(–أداء)الدائرية  المنهجية ولود
 محيطها.ب المؤسسة تأهيل يتطلب التنافسي

أداء المؤسسات الصغيرة  ى تفعيلالدراسة السابقة، في كونهما تهدفان إل تتجلى أوله التشابه بين دراستنا و
رفع منسوب مساهمتها في التنمية االقتصادية، كما خلصت كلى الدراستين  والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها و

 تحسين محيطها الخارلي.ن تفعيل أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تهيئة و إلى أ
أما عن أوله االختالف فتتجلى في كون دراستنا ركزت على تشخيص واقع أداء المقاوالتية المتجسدة في 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل تفعيلها من منظور االقتصاد الكلي، أي إسهامها في التنمية االقتصادية 

ُن من أدائها و بالتا لي خلصنا إلى نتائج كلية على المستوى الشاملة، مع البحث في سياسة وطنية شاملة تحس ِّ
الوطني لدعم المقاوالتية، في حين أن الدراسة السابقة ركزت على الموضوع من منظور االقتصاد الجزئي عن 
طريق التركيز على استراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و بالتالي خلصت إلى نتائج على المستوى 

 ة تنافسيتها.   الجزئي للمؤسسة بهدف زياد
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3- BOUTALEB Kouider. BOUTALEB Oussama. Le Developpement De L’entrepreneuriat En 

Algerie Face Aux Contraintes Bloquantes De L’environnement Institutionnel. Les 

Publications De La Recherche Gouvernance & Economie Sociale. Labo Gpes. . N° 06 .Juin 

2018.Universite De Tlemcen. 
مع  ،المؤسسية البيئة على المفروضة الجزائر في ظل القيود في تيةالمقاوال تطور تحليل إلى الدراسة هذه هدفت

مليون(  20مليوني )الجزائر، كما هدفت إلى البحث في كيفية إنشاء حوالي  في تيةالمقاوال التطر ق إلى تطور
 .0202بحلول عام متوسطة مؤسسة صغيرة و 

 بمناخ عضويا مرتبطة المقاوالتية أن التي مفادها كيد الفرضية التي انطلقت منها، وخلصت الدراسة إلى تأ
األعمال.  مناخ أخرى تحسين بعبارةو  المقاولين، على المفروضة القيود أزلنا إذا إال تطويره األعمال، الذي ال يمكن

كما خلصت الدراسة إلى أن الترويج لريادة األعمال يعود بالدرلة األولى للدولة، كونها قادرة على تحسين بيئة 
توفير الوعاء العقاري، باإلضافة توفير البيئة  ، والتمويلية والمقاوالتية من خالل حزمة الحوافز الضريبية، 

 المؤسسية الحاضنة.
تحسين مناخ حث في آليات ترقية المقاوالتية و ن في أن كالهما تهدفان إلى البتتجلى أوله تشابه الدراستي

األعمال، كما أنهما اتفقتا في النتائج المتوصل إليها من ناحية تحميل السلطات العمومية للجزء األكبر من 
 الناشئة. وتشجيع المقاوالتيةالمسؤولية في قضية توفير بيئة األعمال المناسبة الحتضان 

ة، أي من عن أوله االختالف فتتجلى في كون الدراسة السابقة ركزت على المقاوالتية من الناحية الكميأما 
بلوغ عتبة مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام  سبل زيادة عددها بهدفناحية تفريخ المؤسسات و 

ات. في حين أن دراستنا بالتالي فقدت خلصت إلى اإللراءات التي من شأنها خلق المزيد من المؤسس، و 0202
ة إسهامها النوعية، أي سبل تفعيل أداء المقاوالتية بهدف زياد لمقاوالتية من الناحية الكيفية وهذه ركزت على ا

غرس ثقافة تركيز على تأهيل العنصر البشري و بالتالي فقد خلصت إلى أن ذلك يتحقق بالفي التنمية الشاملة، و 
 في المجتمع، إضافة إلى حزمة التحفيزات المتنوعة. المقاوالتية

I.1- مدخل نظري إلى المقاوالتية: 
I.1مفهوم المقاوالتية -.أ: 

(، فجاءت بعض Entrepreneurshipالباحثون حول تقديم مفهوم ثابت لظاهرة المقاوالتية ) اختلف      
 ت:أربعة اتجاهامن يمكن النظر إليها المحاوالت التي بينت أن المقاوالتية 

  ظاهرة تنظيمية: هذا االتجاه والذي يتزعمهGartner مقاوالتية هي عملية إنشاء منظمات يعتبر أن ال
 لديدة ومنه المقاوالتية حسب هذا االتجاه هي عبارة عن:

 مجموع االعمال التي يقوم من خاللها المقاول بتجنيد وتنسيق الموارد المختلفة من )معلومات، موارد مالية
بشرية...( وذلك من ألل تجسيد فكرة في شكل مشروع مهيكل وأن يكون قادرا على التحكم في التغيير ومسايرته 

 .من خالل أنشطة مقاوالتية لديدة
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عملية إنشاء مؤسسة لديدة هي ظاهرة تنتج عن التأثير المتبادل للعديد من العوامل المختلفة مثل: األفكار 
 .بواسطة تنظيم لديدالخبرات، والتي يصبح لها معنى 

مسألة ظهور هذه المنظمة وكيف تتمكن هذه األخيرة من البروز والتحول إلى أساسا على Gartner كما يركز
 .كيان مولود حقا بعدما كانت مجرد فكرة

 ومنه حسب هذا االتجاه يمكن تعريف المقاوالتية على أنها عملية إنشاء مؤسسة من خالل تجسيد فكرة مشروع.
  (: حسب قيمة -بين الثنائية )فردازدواليةBruyat تتمحور المقاوالتية حول دراسة العالقة التي تربط 

وبالتالي الفرد هنا يعتبر الشرط األساسي في خلق القيمة فهو العامل الرئيسي في  ،بين الفرد والقيمة التي أنشأها
 .القيمة المقدمةالثنائية إذ يقوم بتحديد طر ق اإلنتاج، سعته، وكل التفاصيل المتعلقة ب

أما خلق القيمة فيكون من خالل المؤسسة التي أنشأها هذا الفرد والتي بدورها تجعله مرتبطا بالمشروع الذي 
  .(Thierry, 2005, p. 8) أنشأه إلى درلة أنه يصبح معرفا به

التقنية، المالية، والشخصية التي تقدمها المنظمة والتي تولد أما عن القيمة المقدمة فهي تتمثل في مجموع النتائج 
منه فالمقاوالتية حسب منظور فرد قيمة هي عبارة عن ذلك الترابط  و، رضا المقاول واألطراف الفاعلة أو المهتمة

ا المتالزم بين فرد يحمل من الدوافع الشخصية التي تؤول به إلى خلق أو إنشاء مؤسسة ذات قيمة تعطي له م
السلطة، المداخيل المالية والمادية...وبالنسبة للزبائن فتتمثل القيمة في الرضا من   يكفي من االستقاللية الذاتية

رباح النقدية المتحصل األ المعروضة أما بالنسبة للممولين فهي تتعلق بالفائدة و تأو الخدما/استهالكهم للسلع و
 أو المحتمل الحصول عليها. /عليها و

 أن الذي ليس بالضرورة لديد، و اقتصاديللفرص: يركز هذا االتجاه على دراسة ظهور نشاط  استغالل 
مرتبط بظهور مؤسسة لديدة. إذ يطرح هذا االتجاه بعض المشاكل الرئيسية في تصوره للمقاوالتية حيث  يكون 

وتحويلها  امتالكهاالقدرة على معرفتها حتى تتمكن من  امتال يفترض أن الفرص في الطبيعة كما هي ويكفي 
. لكن في الحقيقة يمكن أن تشكل الفرص المقاوالتية من خالل عملية إنشاء النشاط وليست هي اقتصاديةلحقيقة 

 (Zellal, 2018, p. 14) بذاتها نقطة االنطال ق.
ة التي تسمح بخلق منتج أو خدمة، في حين أو تجسيد الفرص استغاللكما يركز هذا االتجاه على دراسة طريقة 

أنه يتولب علينا دراسة ما يحدث فعال في المقاوالتية من ألل فهم الظاهرة. فحسب هذا االتجاه يمكن تعريف 
 للفرص التي تسمح بتجسيد مشروع ما. استغالل المقاوالتية على أنها

 بهدف تحسين ظروف حياة البشرلفرص االبتكار: أي القدرة على تطبيق حلول إبداعية للمشاكل وا 
 منه فاالبتكار يقع بين التوليفتين التاليتين: المنتجات من لهة أخرى. و الخدمات و و ،المجتمعات من لهة و

 فرد إنشاء قيمة                                   
 االبتكار                                                

 فرد إنشاء قيمة لديدة                                  
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 ومنه خالل هذا االتجاه تعرف المقاوالتية على أنها عملية تجسيد أشياء لديدة على أرض الواقع.

I.1االقتصادية، االجتماعية و البيئية للمقاوالتية اآلثار -. ب : 
التي يمتد أثرها إلى الحياة يهدف النشاط المقاوالتي إلى تحقيق مجموعة من األدوار االقتصادية       

 (Amrita, 2016, p. 05) االلتماعية والبيئية كما يلي:
 المستوى االقتصادي: على 

 من خالل تنوع نشاطاتهم والتي بدورها تؤدي إلى إضافة قيمة لديدة في المجتمع. تنويع اإلنتاج: وذلك -
الموارد من قبل  استخدامرفع مستوى اإلنتالية في لميع االعمال واألنشطة: وذلك من خالل الكفاءة في  -

القدرة على تحويل الموارد من مستوى أقل  خاللالمقاولين أنفسهم في المجتمع وخلق التوافقات الجديدة من 
 إنتالية إلى مستوى أعلى.

 فرص عمل لديدة: من خالل إتاحة الفرصة لتوظيف العديد من العاملين وخلق فرص عمل حقيقية لهم. خلق -
خلق القدرة على المنافسة في األسوا ق: أي كسر النمط االحتكاري الذي تمارسه المؤسسات الكبيرة بفضل  -

 االبداع واالبتكار الذي تظهر به منتجات المقاولة. 
قتصادي: بخلق مؤسسات لديدة اعتمادا على أفكار إبداعية يما يستجيب الحتيالات إعادة هيكلة النسيج اال -

السو ق. وعادة ما تأخذ هذه المؤسسات شكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه األخيرة التي أصبحت في 
 النامية على حد السواء. العقود األخيرة تقود االقتصاديات المتقدمة و

 :على المستوى االلتماعي 
يتيح لها تحقيق العدالة االلتماعية وإعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع: من خالل انتشارها الجغرافي الذي  -

 ولوج عدة مجاالت وأنشطة.
للحصول على  لألفرادأن المقاوالتية تعد فرصا متعددة  باعتبار :الحد من هجرة السكان من الريف إلى المدينة -

نقل إلى المدن أين تتوالد المؤسسات الكبيرة التي يصعب التوظيف بها. ولهذا فرص عمل دون الحالة إلى الت
 .تعتبر المقاوالت عنصر تثبيت للسكان بحكم قدرتها على التوالد في بيئات مختلفة

 :على المستوى البيئي 
 Sustainable)يرتبط المفهوم المقاوالتي بولوب تحقيق البعد البيئي من خالل مفهوم التنمية المستدامة 

Development) المستقبلية، إذ يقوم المقاولون  الذي يهتم بالمحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية و
تلك المشاريع التي تأخذ في الحسبان الجانب البيئي أو المشاريع المقاوالتية المستدامة كالبناءات  باختيار

 هو ما يطلق عليه " المقاوالتية وإعادة التدوير للنفايات و الخضراء، التنقل االيكولولي، الكيمياء الخضراء
الدائرية" وغيرها من المشاريع التي تتطلب االبداع واالبتكار وتبني المسؤولية االلتماعية، والتي تؤدي في 

 النهاية إلى التقليل من المشاكل البيئية 
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في االقتصاد والمجتمع على حد السواء، وهذا ما تلعب أدوارا محورية  وهكذا فإن المقاوالتية ذات أهمية بالغة و
 ما يرتبط بذلك من آثار إيجابية. لعلها قبلة للعديد من الدول التي تتبناها من ألل خلق المشاريع و

I.2-  التنمية االقتصادية الوطنيةمساهمة المقاوالتية في: 
      ائر ممثلة في المؤسسات الصغيرةتعكس واقع المقاوالتية في الجز  اإلحصائيات التي ورغم أن األرقام       

 المتوسطة تبين أنها تسير في االتجاه الصحيح وتتجه نحو تحقيق هدف فك االرتباط بقطاع المحروقات، إال و
العملة ساهمتها في للب متية في إثراء النسيج االقتصادي وتنويع الصادرات الجزائرية و أن إسهام المقاوال

 هذا ما سنبينه من خالل هذا المحور.الصعبة، وامتصاص البطالة يبقى محدودا، و 

I.2مناصب شغل استحداثفي  المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  ساهمةم -.أ: 
يعتبر الهدف األساسي من خلق المزيد من المؤسسات خلق مناصب شغل لديدة من شأنها تخفيف       

ثر من مليوني موظف، بحسب االحصائيات الرسمية كالذي بات يشغل أالوظيف العمومي الضغط على قطاع 
رديا بين عدد المؤسسات الواردة عن موقع الوظيف العمومي و كذا التصريحات الرسمية. لذلك نالحظ تناسبا ط

 هو ما يبينه الجدول الموالي.زائر وعدد المناصب المستحدثة، و المتوسطة بالج الصغيرة و
 :5112 - 5112عدد مناصب الشغل المستحدثة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر خالل  :1 جدول

 5112جوان  01 5112 5112 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 246 690 2 0262252 020 371 2 عدد مناصب الشعل المستحدثة

Source: 
-Ministère de l’Industrie et des M ines. Bulletin d’information Statistique. N°3. M ai 
2017. P : 09. 
-Ministère de l’Industrie et des Mines. Bulletin d’information Statistique. N°3. 
Nouvembre 2018. P : 06. 

مليون منصب شغل عام  2من  الذي بلغ أكثر أن عدد المناصب المستحدثة و 1 يتضح من خالل الجدول      
 2102ليتطور عام ، 2102مليون عامل عام  2.2 ارتفع ليفو ق عتبة  ،منصب  020 371 2بالضبط و  2102

 تفو ق بقليلبه، خاصة إذا ما علمنا أن الفئة النشطة بالجزائر   سهو عدد البأمليون عامل، و  2221262يبلغ و 
يعتبر  ربع الفئة النشطة في الجزائر. قرابةالمتوسطة تشغل ، ما يعني أن المؤسسات الصغيرة و ماليين فرد 01

، لكنه يبقى بعيدا عن الحرةواألعمال هذا الرقم مقبوال نسبيا نظرا لحداثة التجربة الجزائرية في مجال المقاوالتية 
بالنسبة للفئة  % 02و % 01عن حالة االقتصاد الوطني الذي تتراوح معدالت البطالة فيه بين الطموحات و 

 بالنسبة لفئة خريجي الجامعات. % 01حوالي النشطة، و 
 2102 –2112أما إذا نظرنا إلى مساهمة المشاريع المستحدثة في إطار سياسة اإلنعاش االقتصادي خالل فترة 

في التوظيف، فنجد أن هنا  تفاوتا بين القطاعات االقتصادية في امتصاص البطالة. إذ أن حصة األسد عادت 
فرد، في  262625فرد، متبوعا بقطاع البناء الذي وظف  205225 لقطاع الصناعة الذي وظف ما مجموعه

فرد، في حين تقاسمت  22261 منصب شغل، أما قطاع الزراعة فشغل 025251حين أن قطاع النقل استحدث 
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 هذا مؤشرا إيجابيا عن التنويع في القطاعات. غير ويعتبرباقي القطاعات عدد المناصب المستحدثة األخرى. 
أن المأخذ الرئيسي على هذه األرقام هو أنها تبقى مدفوعة بسياسة التوسع في اإلنفا ق العمومي، فحتى القطاعات 

خلق الثروة بمدة اإلنفا ق الحكومي الذي تقر ه وفي الخاصة تتأثر درلة إسهامها في استحداث مناصب الشغل 
 الخزينة العمومية.

 :5112 -5115ريع حبسب القطاع االقتصادي خالل الفرتة : املناصب املستحدثة من طرف املشا1الشكل 

 
 ANDIاملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:  املصدر:

I.2النسيج االقتصادي الوطنيفي تنويع  المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  ساهمةم -.ب: 

وإشرا  تعتبر تركيبة الناتج الداخلي الخام أحد أهم مؤشرات قوة أو ضعف االقتصاد فتنويع مصادر الدخل       
متانة في االقتصاد، في حين أن التركيبة  خلق القيمة المضافة معناه قوة و قطاعات االقتصاد في لميع

كما هو حال االقتصاد الوطني يعتبر دليال على  مصدر وحيد، خاصة إن كان ريعيا واالعتماد علىاألحادية 
المجاالت وزيع القطاعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و هشاشة االقتصاد. من هنا ارتأينا التطر ق إلى الت

 المفضلة لالستثمار لدى أصحاب المقاوالت، وكانت النتيجة كما هو موضح في الرسم البياني الموالي:
 5112جوان  01صغيرية واملتوسطة حسب القطاعات االقتصادية خالل : توزيع املؤسسات ال2الشكل 

 

الزراعة البناء الصناعة الصحة النقل السياحة الخدمات التجارة االتصاال
ت

مناصب الشغل المستحدثة 55240 242428 538558 25968 158780 77158 125014 4100 4348
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 من إعداد الباحثني ابالعتماد على: املصدر:

Ministère de l’Industrie et des Mines. Bulletin d’information Statistique. N°3. 
Nouvembre 2018. Op. Cit. P : 11. 

الخام طة في تنويع تركيبة الناتج الداخلي المتوسالمؤسسات الصغيرة و مساهمة  2 يتضح من خالل الشكل      
(Gross Domistic Product) ، قات تساهم به المؤسسات الصغيرة إذ نالحظ عدم ولود نصيب لقطاع المحرو

ن تركيبة الناتج الداخلي الخام هذا مؤشر إيجابي على اعتبار هذا القطاع يسيطر على حصة كبيرة موالمتوسطة و 
خرى المتوسطة في الناتج الداخلي بقطاعات أفمساهمة المؤسسات الصغيرة و  وبالتاليكذا الصادرات. و 

 غيرها يعتبر مؤشر إيجابي.كالصناعة والزراعة والخدمات و 
غير أن ما يمكن أن يؤخذ على النسب المبينة في الشكل هو أن قطاع الخدمات يسيطر على نشاط المؤسسات 

مؤشر سلبي بسبب أن هذا القطاع يتشكل  وهذا يعتبرأي أكثر من النصف.  ،%20توالمتوسطة بلغالصغيرة 
إال أنه ال يعطي تلك القيمة  رغم أهميته وهذا الفرع من الخدمات  ومعلوم أنمن خدمات النقل بصفة أساسية 

 االقتصاد.، كما أنه يعتبر من القطاعات الطفيلية في الوطني المضافة الحقيقية التي يحتالها االقتصاد
 وتساعد فيتعتبر هذه النسبة مهمة  %02على نسبة  والبناء يستحوذكما نالحظ أن قطاع األشغال العمومية 

تنويع الناتج الداخلي الخام للجزائر، غير أن هذه النسبة تبقى مرهونة بطبيعة االستثمار العمومية التي تطلقها 
 .والمتوسطةلمؤسسات الصغيرة طريق المقاولة الباطنية من طرف ا وذلك عن الدولة 

 2102التي حققتها عام  %02نسبة  مترالعة بذلك عن % 12التحويلية نسبة  هذا في حين مثلت الصناعة
بنسبة ال تكاد  يحل القطاع الزراعياألخير في  االقتصاد الوطني ضعيفة نسبيا. و مساهمتها في وبالتالي تبقى

بكثير خاصة إذا ما علمنا أن الجزائر لم تصل إلى مرحلة هي نسبة دون المستوى المطلوب ، و %10تذكر 
أما إذا ما نظرنا إلى إسهام المشاريع االقتصادية في القطاعات  ها الغذائي بعد.أمن االكتفاء الذاتي في مجال

، فنجد تفاوتا 2102 – 2112بالتحديد خالل الفترة الممتدة ما بين  و ة خالل برنامج اإلنعاش االقتصاديالمختلف
 ذلك كما يبينه الجدول الموالي.ريع على القطاعات االقتصادية، و بين توزيع المشا

 :5112 – 5115: عدد المشاريع المصرح بها حسب القطاع االقتصادي خالل الفترة  2الجدول
 المجموع االتصاالت التجارة الخدمات السياحة النقل الصحة الصناعة البناء الزراعة القطاع

 20202 2 2 2200 0222 22222 0120 02225 00100 0062 عدد المشاريع
 011 1.10 1.112 01.00 2 62.25 0.20 21.15 02.66 2.02 (%النسبة )

 ANDIاملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:  المصدر:
لصالح قطاع الخدمات خاصة قطاع النقل أن توله المشاريع كان واضحا بأنه  2الجدول يتضح من خالل       

عدم إسهامه في خلق قيمة بر صحيا نظرا لتشبع هذا القطاع و هو الشيء الذي ال يعت، و %62بنسبة فاقت 
أن هذا القطاع ال يتطلب كفاءة أو تأهيال  إال أنيعود السبب في ذلك حقيقية رغم ما له من إيجابيات، و مضافة 

قد أتى هذا األخير متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة كما أنه يعتبر قطاعا مربحا. و ه، عاليا لذا يكثر اإلقبال علي
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يع المستحدثة إلى ، األمر الذي يعتبر مؤشرا ليدا لراء توله المشار % 02بعدها البناء بنسبة ، و % 21
قطاعات النسبة لالتنويع االقتصادي المستدام. يبقى دائما المشكل بقطاعات منتجة وتساهم في خلق الثروة و 

 مر الذي يطرح الكثر من التساؤالتهو األ لكل منهما، و% 2السياحة اللتين حظيتا بنسبة حساسة كالزراعة و 
 رغم التصريحات الرسمية المتوالية لالهتمام بهذين القطاعين الحساسين.

I.2الوطنية الصادرات المتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة و  -.ت: 
بالمائة، أحد أهم  22المتمثلة في المحروقات بنسبة تقدر ب األحادية للصادرات الجزائرية و ة تعتبر التركيب      

يأتي هذا في الوقت  ي.جزائر قتصاد التدل على الطابع الريعي لال االقتصاد الوطني و تميزعف التي وله الضأ
ة سياسات من بينها إلى الخروج من تصدير قطاع المحروقات عن طريق عد الحكومات المتعاقبةالذي تسعى 

في هذا اإلطار تبقى مساهمة المقاوالتية الفردية  المتوسطة.درات عن طريق المؤسسات الصغيرة و تنويع الصا
 ما يبينه الجدول الموالي.هذا و  ،محدودة لدا من حيث اسهاماتها في الصادرات الجزائرية نظرا لحداثة التجربة

 :5112جوان  01خالل  والمتوسطة : صادرات المؤسسات الصغيرة 3الجدول 
  8302جوان  03 مساهمة المؤسسات في الصادرات الوطنية

 170 093 1 عدد المؤسسات ص و م
 02525 الصادرات )مليون دوالر(

 22256 الواردات )مليون دوالر(
Source: Ministère de l’Industrie et des Mines. Bulletin d’information Statistique. N°3. 
Novem bre 2018. P : 09. 

 إذ ،المتوسطة لم تغط الوارداتصادرات المؤسسات الصغيرة و  تشير بيانات الجدول أعاله إلى أن     
 حالصعبة أكثر مما تجلب لصالفهي مازالت تستهلك من العملة ،  %52لغت نسبة التغطية حوالي ب

زال بعيدة عن المتوسطة ما تا يدل على أن المؤسسات الصغيرة و هو م و، الرسمية احتياطات الصرف
 عن نشاطات التصدير التي من شأنها للب العملة الصعبة. المنافسة الدولية و 

على  ،الجزائرية إلى عدة عواملالمتوسطة في الصادرات حدود لمساهمة المؤسسات الصغيرة و يعود الدور الم
رأسها حداثة التجربة التي انطلقت كسياسة وطنية مع برامج اإلنعاش االقتصادي، إضافة إلى نقص التأهيل 

اعتمادها على نمط التسيير العائلي القائم على  و ،الواضح في كل من اليد العاملة الناشطة بمجال المقاوالتية
االعتماد المطلق على االستيراد يقلل . كما أن ضعف التكنولوليا و ائم على الكفاءةالق الثقة بدل التسيير باألهداف

من الميزة التنافسية لهذه المؤسسات في األسوا ق الخارلية، يأتي هذا في ظل غياب دبلوماسية اقتصادية واضحة 
والخدمات المطلوبة محليا ية حاليات السو ق الوطني بالسلع رغم ما تقدم يعتبر تلب في السياسة الخارلية للجزائر.

 المتوسطة القيام بها.ر من المؤسسات الصغيرة و ظ  نت  لتي يُ تعويض فاتورة الواردات أحد أهم اإلنجازات او 
I.3-  الجزائرواقع المقاوالتية في: 

الذي يقارن بين بيئة ممارسة ، و 2121جموعة البنك الدولي لعام وفقا لتقرير ممارسة األعمال الصادر عن م      
دولة.  021من بين  65.2بمجموع نقاط بلغ  022دولة في العالم، احتلت الجزائر المرتبة  021األعمال في 
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بمجموع نقاط  25 ، كما احتلت تونس المرتبة20.6بلغ  بمجموع نقاط 20مرتبة هذا في حين احتلت المغرب ال
تها معظم االقتصاديات ، تل52.5قد كانت نيوزيلندا قد احتلت المرتبة األولى بمجموع نقاط بلغ . هذا و 25.2بلغ 

 (Group, 2020, p. 04) نقطة. 21كذا الصاعدة، في حين عادت المرتبة األخيرة للصومال ب  المتطورة و
I.3ي الجزائر:واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ف -.أ 

على النسيج المؤسساتي.  و أن محيط األعمال غير المواتي في الجزائر يؤثر سلبا على واقع المقاوالتية كال ش
هنا  شبه إلماع لدى المتخصصين في الشأن االقتصادي الوطني على أن االقتصاد الوطني يحتاج فميدانيا 

ية تقو تنويع النسيج االقتصادي الوطني و متوسطة من ألل مليون( مؤسسة صغيرة و  12مليوني )إلى حوالي 
 .كذا رفع الضغط على كاهل القطاع العام للخروج من التبعية لقطاع المحروقات و ،الماكينة اإلنتالية المحلية

ابتكارية يقودها ليل الشباب  األساس في أنشاء مؤسسات لديدة و في هذا الصدد تعتبر الثقافة المقاوالتية حجر
االتكال على ما تجود به الخزينة العمومية أدى إلى غير أن غياب الوعي المقاوالتي و تكون تكوينا لامعيا. الم

 .ضعف القاعدة المؤسساتية في االقتصاد الوطني
بجميع  مؤسسة 170 093 1ما مجموعه  2105لوان  01المتوسطة بحلول مجموع المؤسسات الصغيرة و  بلغ

على شكل  % 21هذه المؤسسات هي خاصة، بحوالي  من مجموع % 22.2إذ أن قرابة  ،أشكالها القانونية
 (Mines M. d., 2017, p. 05) .أشخاص معنويين

 :30/06/2018المتوسطة بالجزائر بتاريخ : واقع المؤسسات الصغيرة و 4الجدول 
 اإلحصائيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 170 093 1 المتوسطة( اإللماليعدد المؤسسات )الصغيرة و 
 908 092 1 المتوسطة الخاصةالمؤسسات الصغيرة و 

 020 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية
 41226 2102السداسي األول من المؤسسات التي تم انشاؤها في 

 01145 عدد المؤسسات التي توقفت عن النشاط )كلها خاصة(
Source : Ministère de l’Industrie et des Mines. Bulletin d’information Statistique. N°3. 

Nouvembre 2018. P : 06. 

 170 093 1مليون مؤسسة بتعداد تجاوز المتوسطة  أن عدد المؤسسات الصغيرة ويتضح من خالل الجدول 
خالل النصف األول من مؤسسة مستحدثة  00223، بوتيرة نصف سنوية بلغت 03/30/8302مؤسسة بتاريخ 

هي نسبة مقبولة. كما أن القطاع الخاص استحوذ على حصة األسد من ملكية المؤسسات بنسبة ، و 8302عام 
المتوقفة عن  الخاصة ة المؤسساتهذه المؤسسات. غير أن المالحظ هو كثر ل، ما يبين الطابع المقاوالتي 99%

عن لدوى إطالقها ومدى هو األمر الذي يطرح الكثير من التساؤالت  مؤسسة. و 80009التي بلغت النشاط و 
 النالح عند بداية مشاريعهم.فرهم على شروط المقاول المبادر و تواتأهيل أصحابها و 

تلك المملوكة للقطاع و  (Private Sector) للقطاع الخاصإن الفار ق العددي الكبير بين المشاريع المملوكة 
الفترة خالل ، ترتب عنه تفاوت في مناصب الشغل المستحدثة بين القطاعين، ف(Public Function)العام

غل ، نجد أن حصة األسد عادت للقطاع الخاص من ناحية مناصب الش8302 – 8338الممتدة ما بين 
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منصب شغل لصالح القطاع  000903مقابل منصب شغل  0323830ذلك ب المستحدثة خالل هذه الفترة، و 
هو  منصب شغل. و 39303المختلط وفر العمومي، وهو ما يمثل حوالي ثمانية أضعاف، في حين أن القطاع 

 المبادرات الفردية في خلق مناصب الشغل.يا مقبوال حول دور المقاوالتية و األمر الذي يعطي انطباعا مبدئ

 :5112 – 5115العام و اخلاص يف التوظيف خالل الفرتة : مسامهة مشاريع القطاعني 03الشكل 

 
 ANDIاملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: املصدر: 

I.3أسباب ضعف المقاوالتية في الجزائر: -.ب 
     تبقى النتائج المتحصل عليها متواضعة ،على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال دعم المقاوالتية      

 ال تعكس بالقدر الكافي الجهود المبذولة من طرف الدولة وهذا رالع إلى عدة أسباب والتي تقع على مستويين: و
 ويظهر ذلك من خالل ما يلي: :الدولة والهيئات الخاصة بدعم المقاوالتية -المستوى األول 

حيث نجد أن األصل هدفها األساسي هو توفير مناصب عمل لحل مشكلة البطالة  عدم وضوح أهداف الدولة: -
ابعاد النظرية للموضوع من حيث األ إال أن هنا  مفارقات واضحة بين األهداف السياسية المعلنة و ،في الجزائر

هذا الجهد يندرج أن هذه الهيئات تعتبر آلية للتشغيل أم سياسة مدروسة للمقاوالتية؟ فالهدف األساسي من وراء 
أن هذه الفكرة ال  إالالطرح وبالرغم من موضوعية هذا  ،ضمن سيا ق سياسة التشغيل، السيما في أوساط الشباب

سنوات حتى تستقر  5ئة حديثا تحتاج فترة زمنية يمكن أن تصل إلى ر صحيحة بالمطلق فالمؤسسات المنش  تعتب
 والذي يتحدد مستواه بناءا على برامجها اإلنتالية والتطويرية ،وتفكر في النمو والتوسع وتوفير مناصب عمل

 (093، صفحة 8300-8302)قوليل، 
ويظهر ذلك من خالل عدم ذكر العدد المرلو خلقه من المؤسسات بواسطة دعم  عدم العمل بلغة األرقام: -

حتى أي القطاعات المستهدفة لتدعيمها بمؤسسات لديدة، فبالرغم من  لدوال زمنيا، وال تبين وال تعطيالدولة، 
الدعم غير أن الدقة  ومختلف صيغالتصريح ببعض التولهات كالقطاعات ومناطق الوطن ذات األولوية، 

وتحديد األهداف بوضوح لمختلف القطاعات والمناطق التمسك بصيغ الدعم لفترة معينة وضرورة تغييرها أو 
 المعنية.  وتقارير المصلحةقا، يغيب عادة في تصريحات تدعيمها الح
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 غياب المرافقة: ويظهر ذلك من خالل ما يلي: ضخامة األموال المخصصة لالستثمار و -
عدم التوافق بين قيمة األموال المستثمرة وطبيعة المشاريع والمؤسسات المنشأة من خالل إقتصار نشاطاتها على 

 .، االطعام...(  التي ال تحتاج في طبيعتها إلى إستثمارات وتمويل ضخمالنقل)الخدمية النشاطات 
       ما يؤدي إلى إتاحة الوصول إلى مصادر التمويل بسهولة :في تمويل المشاريع إستعمال المنطق الريعي -
 وفق منطق وضمان ال يستجيبان إلى القواعد االقتصادية. و
الشباب الجزائري الذي يرغب في الحصول على قروض خالية من عدم مالئمة التمويل مع فئة معتبرة من  -

 الفوائد الربوية التي ال تتوافق مع الدين اإلسالمي.
 المقاول -المستوى الثاني: 

من بين األسباب التي أدت إلى إضعاف أداء ألهزة الدولة للدعم في مجال المقاوالتية المقاول نفسه ويظهر ذلك 
 من خالل:

  (Innovation)واالبتكار  (Creativity)والمتمثلة في روح االبداع  صفات المقاول النالح:عدم توفره على  -
يظهر هذا  و ،في تجسيد مشروع لديد يحمل في طياته قيمة مضافة لالقتصاد الوطني (Passion) الشغف و

من خالل تمركز المشاريع المجسدة في القطاع الخدمي دون غيره من القطاعات معتمدين فيها على فكرة 
يد ، باإلضافة إلى أنه ال يحمل نيه االلتزام الفعلي في تجسشاريعالتقليدي البحت للم "االستنساخ المقاوالتي"

المقاولين الجزائريين هو الرغبة في الحصول  غلبيةأل. فالدافع األساسي مخاطره المشروع وعدم القدرة على تحمل
 على كسب مادي سريع للخروج من دائرة البطالة فقط.

 تؤهلهم المتال  وإدارة مشاريعهم الخاصة. اولين لمؤهالت علمية وخبرات مهنية  المقعدم إمتال -
I.4- الوطني:تفعيل دورها في االقتصاد  المقاوالتية في الجزائر و سبل إعادة بعث 

GEM(Global Entrepreneurship Monitoring ) للمقاوالتية  العالمي المرصد نموذج إلى استنادا      
 خالل من المقاوالتية تحفيز ركزت على بحيث الشمولي، إلى تفتقد الجزائر في المقاوالتية دعم سياسة أن نجد

 والعوامل المعايير مختلف إهمال مع التشريعات، و القوانين وبعض الضخمة الجبائية و المالية االمتيازات
 الجوانب و اإلعالم ووسائل والتكوين التعليم نظام خالل من الثقافية المقاوالتية كالجوانب دعم في األخرى 

 بالتالي و .االبتكارو  التكنولوليا نقل وتسهيل المحلية الحماية للمنتجات من نوع وتوفير األسوا ق كفتح االقتصادية
هو األمر الذي يفسر محدودية نتائجها الشمولية، و  إلى تفتقد الجزائر في المقاوالتية دعم سياسة أن القول يمكن

 على الصعيد االقتصادي.
الواقع من حيث عدد  وبين له مخطط هو بينما الكبيرة الفجوة يظهر يالجزائر الذالمقاوالتية في  واقع من انطالقا

على التوظيف ومساهمتها في االقتصاد الوطني، يمكن إدراج مجموعة من المؤسسات ومجاالت نشاطها وقدرتها 
مية تفعيل دور المقاوالتية في إحداث التنبعيدة التي من شأنها إعادة بعث و التوصيات في اآللال القريبة وال

 (121 - 164الصفحات  ،0212)أوكيل،  ذلك كما يلي:الشاملة باالقتصاد الوطني، و 
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 :والبات السلطات العمومية المركزية 
تعتبر السلطات العمومية المركزية أولى األطراف التي عليها مهام لسيمة في تطوير وتفعيل المقاوالتية       

 بالتنمية بجوانبها المختلفة. ومن المرتبطةفي الجزائر. وهذا لتمسكها بزمام األمور وأخذها المسؤوليات 
 األساسية التي يمكن توليهها إلى هذه السلطات ما يلي: تالتوصيا

الطفيلية مثل المرافقة، إذ بينت األرقام أن بعض القطاعات القطاعات المستفيدة من التمويل و إعادة النظر في  -
 الصناعي.ة للثروة مثل القطاعين الفالحي و مدر تضخمت، على حساب قطاعات منتجة و  الخدمات قدالنقل و 

تقليص الفترة الزمنية التي فيف من اإللراءات البيروقراطية والتقليل من المطالب واإللراءات اإلدارية، و التخ -
 ته....قيحتالها إطال ق المشروع، من ناحية اعتماده، تمويله، مراف

التكنولولية  ( وScientific Parkالحدائق العلمية ) و (Business Incubators)إقامة حاضنات أعمال -
 المؤسسات المعمول بها حاليا عمل مشاتللية التي تعتبر سر نجاح التجربة الصينية، مع ضرورة مرالعة آ

عدم تركها كجهاز إداري حكومي يؤدي مهاما روتينية يقوم بها موظفون في القطاع العمومي ال عالقة لهم و 
فتاح هذه الحاضنات يكون ذلك بان ر عثرة في طريق الشباب الطموح. وبالمقاوالتية، بل كثيرا ما يكونون حج

إشرا  أرباب االعمال أو المقاولين ولمعياتهم في تحسين المجتمع المدني، و  على الخبراء والمقاولين النالحين و
 ... مما يعطي فرصة للشباب المبتدئ في االحتكا  بالعالم الحقيقي لريادة األعمال.مناخ االستثمار

العشوائية، إذ يجب األخذ بعين االعتبار  منح القروض وريع الشباب إعادة النظر في سياسة تمويل مشا -
العملي الميداني، توافر روح المقاوالتية لدى  التأهيل العلمي ومجموعة من المعايير على رأسها: درلة التكوين و 

 طالب القرض، تصور واضح لطبيعة المشروع مدعم بمخطط عمل من إعداد المعني...
مختلف نقاط التراب الوطني، إذ أن هذه األخيرة  وتعميمه علىاالهتمام بالمعارض على المستوى المركزي  -

تسويق منتجات وخدمات الشباب المبادر والمقاول لتشجيعهم على تصريف منتجاتهم، كما أن عرض و تساهم في 
المقاولين  تجمع قيتنس شبكات يد لخلقالتمهارض تعتبر حقال لتالقح األفكار وخلق الشراكات البينية و هذه المع

 وتتيح التعاون بين المنظمات المقاوالتية. 
التوليه المقاوالتي والتدريب إصدار القوانين التي تسمح بالتكوين في مجال المقاوالتية، مع تقنين وظيفتي  -

 المقاوالتي.
 .تعزيز العالقات خاصة بين قطاعات الصناعة والتعليم واأللهزة الحكومية -
حتى ال تبقى رهينة  ،مسايرة المستجدات وتشجيع التجسيد الميداني لبراءات االختراع التي تمنح للمواطنين -
 دراج في المعهد الوطني للملكية الصناعية أو غيره.األ

  :والبات السلطات المحلية 
      المحلية بصالحيات مات الحكومات في كثير من الدول الرائدة في مجال المقاوالتية تمتع سلطتهامن س      

قدرة التأثير على المجتمع المحلي، إلى درلة أن هنا  منافسة بين مختلف الجهات والمناطق قصد الفوز  و
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سياسات وممارسات لتشجيع المستثمرين والمقاولين بطر ق  بانتهاجبالريادة، فمن خالل الالمركزية يقوم المسؤولون 
فاالحتكا  بالمقاولين على المستوى المحلي ضروري لدا إذ يتيح تالئم الظروف أو الخصوصيات المحلية. 

 اإللراءات المحفزة منها:معرفة أوضاع هؤالء، وكذلك اتخاذ الفرصة السانحة ل
المبادرات التي تخدم الخصوصية الطبيعية للمشاريع و واالمتيازات إعطاء األولوية من ناحية التشريعات  -

 لكل منطقة. االقتصاديةوالتاريخية والثقافية وكذا 
يمكن أن  وماذا، ومطالبهمالتواصل مع ممثلي أرباب العمل، من ألل معرفة انشغاالتهم فتح قنوات للحوار و  -

 يقدموا.
 الموارد المحلية، للمبادرات المتوفقة مع خصوصية المنطقة. استغاللتسهيل  -
 التنسيق بين المقاولين المحليين للمساهمة في التنمية المحلية. -

  البات المجتمع: و 
يعتبر دور المجتمع في المقاوالتية معقد نوعا ما، وذلك بإعتبار تشابك العوامل المؤثرة فيه. غير أنه يمكن       

 حصره والبات المجتمع فيما يلي:
ولوب تعميم النظرة اإليجابية تجاه العمل مهما كان نوعه، طالما بقي أخالقيا ويساهم في خدمة المجتمع  -

 وبالتالي التنويه وتشجيع القيام بجميع االشغال للفائدة العامة، دون شعور بالنقص واالستخفاف. 
يف دون االعتماد على حتى فيما يتعلق بالتوظ تلقين الشباب على وله الخصوص االعتماد على الذات، و -

 العمومي. قطاع الوظيف والحكومة، 
 تكوين لمعيات مقاوالتية للمساهمة في الدفاع عن المهنة وخصوصياتها وطبعا حقوقها.  -

 :والبات االعالم 
هو ما يؤثر سلبا  أعين الناس، و االخبار بمختلف أنواعها إلى آذان و إليصاليعتبر االعالم وسيلة نالعة       

سلو  االفراد. لذلك يعتبر دوره خطير في كل المجاالت بما في ذلك في عالم اعات و با على قنأو إيجا
 االلكتروني ما يلي: المكتوب و المرئي و المقاوالتية. ومن والبات قطاع االعالم المسموع و

 لمقاوالتية من البلد وخارله.انشر االخبار عن المقاولين والمنشآت  -
 .عالم المقاوالتية تخصيص ملفات أو دراسات عن -
 .تغطية االحداث والمناسبات الوطنية والدولية حول المقاوالتية -
 .ترويج الفكر المقاوالتي في المجتمع، ومنه القيم والسلوكيات والمبادرات -
 توعية المواطنين بأهمية لميع أنواع النشاطات، ما دامت تخدم االقتصاد أو المجتمع. -

 :والبات المقاولين 
 إنجاح المقاوالتية يستولب القيام به، من بينها:اه الدولة والمجتمع من ألل نشر و للمقاولين والبات اتج      

 االقدام على مزاولة النشاطات القانونية، مع التركيز على قطاعات ذات األولوية بالنسبة لالقتصاد الوطني.  -
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 رسمي. قانوني وتسجيل المنشأة لدى المصالح المعنية ومزاولة النشاطات بشكل  -
لدى  المالي، األمر الذي من شأنه تحسين صورة المقاوالتية لدى السلطات العمومية و الضريبي و االلتزام -

 المجتمع ككل، خاصة لدى باقي المكلفين بدفع الضريبة.
 تأمين اليد العاملة بما يكفل حقول العاملين الصحية والمالية.ساهمة في استحداث مناصب الشغل، و الم -
 تبادلو  منتديات تجمع المقاوالت المتجانسة من حيث طبيعة النشاط من أدل حماية حقوقهمامة تنسيقيات و إق -

 تحسين التواصل وطنيا ودوليا.المعارف و 
  التكوين المهني:والبات قطاع التعليم العمومي و 
التكوينية في  هي أن المؤسسات التربوية و و ،هنا  حقيقة فرضت نفسها على واقع العالم المعاصر      

مختلف المستويات لم تعد تقوم بمهمة تلقين المعارف لذاتها، بل ودفعت بها الحالة إلى االستجابة لحاليات 
مهارات تسمح بتأمين  العمل، ومن هنا أضحت مهمة هذه المؤسسات إنتاج خرلين معارف وسو ق  والمجتمع 

 القطاع التعليميمن والبات  القطاع الحكومي. و مستقبلهم المهني عن طريق خدمة االخرين دون االعتماد على
 التكويني ما يلي: و
 ة المبدئية في االقتصاد والتسيير.تلقين التالميذ في مراحل االعدادي المعارف النظري -
تمكين التالميذ من التعلم بهدف االبتكار أو األداء الفعال، مع توليههم بشكل مبكر نحو التخصصات التي  -

 حاتهم.تعجبهم وتلبي طمو 
 المتخصصين في علم النفس والتربية.تسهيل تأطير ميولهم حينما تبرز أو تالحظ بمساعدة  -
كذلك المعارض بهدف تعريفهم  تنظيم الزيارات الميدانية إلى المؤسسات االقتصادية العامة والخاصة و -

 بمحيطهم الحقيقي والحياة العملية.
 :والبات قطاع التعليم العالي 

البحث  التعليم وقطاع و  لربط بين االقتصاد ا المقاربات النظرية الحديثة تركز كثيرا على العالقة وإن       
منه أضحت  النمو. و هو الذي يدعم عمليات التنمية و بينها ضروري والدولة، لكون التفاعل  و العلمي

الذي ( Entrepreneurial Education)بتدريس ما يسمى ب: التعليم المقاوالتيمؤسسات التعليم العالي ملزمة 
تفعيل نية المقاوالتية  و (Entrepreneurial Spirit)روح المقاوالتية نحو غرس  خطوة أساسيةيعتبر 

(Entrepreneurial intent) زيادة فرص نجاحه  و الفعل المقاوالتيلخوض في غمار العمل الحر وتجسيد ل
من بين  االقتصادي الوطني المتواكب مع التولهات العالمية.  وصناعة قادة المستقبل لتحمل أعباء النمو  و

التوصيات التي من شأنها أن تشر  مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز دور المقاوالتية في التنمية 
 االقتصادية ما يلي:

م االقتصادية والتجارية برامج دراسية في مجال المقاوالتية مع إلزامية تحديث برامج العلو  إنشاء مقررات و -
وعلوم التسيير، وكذلك المقاييس أو المقررات القديمة مثل: دراسة المشاريع، تقييم المشاريع، دراسة الجدوى، إدارة 
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المشاريع وغيرها، بحيث تتضمن المستجدات في الطر ق واألساليب والمضامين الخاصة بالمقاوالتية الحديثة 
بالتالي ينتقل الطالب بعد  الطالب بعد التخرج في االستغناء عن الدولة من ألل تأمين مستقبله. و والتي تساعد

التخرج من باحث عن عمل إلى عارض للعمل، وهذا يعتبر أمرا غاية من األهمية باعتبار مساهمة الفرد تجاه 
 بلده.مجتمع  اقتصاد و

  ...التطبيقات المخبرية ات والنقاش مثل الزيارات و التكوين بنشاطات خارج المقرر الدراسي دعم التعلم و -
 ماذج لديدة في تدريس المقاوالتية.تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على االبداع في طر ق ون -
 .منه خلق روح التنافس من ألل االبداع المقاوالتي و ،المفيدة تخصيص لوائز لالبتكارات والمشاريع الرائدة و -

II  النتائج :  

التطر ق إلى  و ،هم إسهاماتها في االقتصاد الوطنيأ  خلصت الدراسة بعد تحليل واقع المقاوالتية بالجزائر و      
 سبل وآليات إعادة تفعيلها إلى مجموعة من النتائج، نولز أهمها فيما يلي:

 المؤسسات حصيلة عن المقدمة واقع األرقام من ذلك يتجلى و الجزائر في فعال مولودة المقاوالتية أن تضحا -
 العمومية المؤسسات حساب على الخاصة المؤسسات كبيرة في زيادة نسجل حيث الرسمية، والمتوسطة الصغيرة

 وهذا الشغل، مناصب زيادة الى باإلضافة حيث العدد من سنويا المؤسسات هذه عرفته الذي التطور في وهذا
 .والمرافقة الدعم آليات على أساسا االقتصادي سياسة اإلنعاش الجزائر خالل طبقتها التي السياسة بفضل

       سلبا على عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي الجزائر إلى التأثير المتدني الوعي المقاوالتي  ساهم -
 المساهمة في تنويع االقتصاد الوطني. شغيل اليد العاملة و  تا المتمثل أساسا في خلق الثروة و الحد من دوره و

 أن كما عددها ال يزال دون المستوى المطلوب، أن إال المتوسطة و الصغيرة لمؤسساتالعدد المعتبر ل رغم -
 مليون مؤسسة التي يحتالها االقتصاد الوطني. 20عن هدف  البعد كل بعيدا يبقى المؤسسات نمو وتيرة

يل مشاريع الشباب من تمو اختبار لدية وكفاءة طالبي القروض عند اعتماد و عدم دراسة لدوى المشاريع و  -
المشاريع الخاصة التي توقفت عن  الدليل هو حجم المؤسسات و لهيئات الحكومية المخصصة لذلك، وطرف ا

ائر هي هو األمر الذي يجعلنا نستنتج بأن سياسة دعم المقاوالتية في الجز  . و01145النشاط والبالغ عددها 
مدى إسهامها وليست نوعية قائمة على لودة ونوعية المشاريع و كمية قائمة على األرقام وتضخيم اإلحصائيات، 

 في تحقيق التنمية االقتصادية.
 المقاولة روح توفر كذلك بمدى لكن و الدعم، برامج و هيئات التمويل بأداء نجاح المقاوالتية ال يتعلق فقط -

 المجتمع بصفة عامة. لدى
االستقرار ميل غالبية األفراد إلى األمان و  صفة عامة، وى المجتمع الجزائري بانخفاض روح المقاوالتية لد -

 الوظيفي.
بين سو ق العمل  و ،مج التدريسية في مختلف أطوارهاالبرابين رسالة المقررات التعليمية و  واضحالنفصال اال -

 شباب بل إلى يد عاملة مؤهلة مهنيا، و بالمعنى النظري فحسب، نأكاديمييالذي يعد في حالة إلى خريجين 
 خالقة للثروة.  عي حامل ألفكار ابتكارية منتجة ولام
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 ما هذا و الصناعي، المشاريع على القطاع الفالحي و الخدماتي في المؤسسات و و التجاري  غلبة الطابع -
 و التجارة هي الدعم هيئات طرف من األكثر تمويال القطاعات أن تثبت التي اإلحصائيات خالل من الحظناه

ات الطفيلية التي تضخم خاصة النقل، إذ رغم أهميتها إال أن بعضها يصنف في إطار القطاعالخدمات  قطاع
الصناعي التحويلي، الذين يعتبران بحق  مضافة، على عكس القطاع الفالحي وال تخلق القيمة ال األسعار و

 مصدرين مهمين لخلق الثروة.
 تائج الدراسات السابقة من زاويتين:القول أن نتائج دراستنا تختلف عن ن تقدم يمكنمن خالل ما 

ل تأكيد محدودية مساهمة المقاوالتية في التنمية الشاملة باالقتصاد الوطني: إذ خلصت دراستنا من خال  -
أشكال اول  و اإلحصائيات المعروضة في الجانب التحليلي من الدراسة على لداالعتماد على تحليل األرقام و 

محدودا التنويع االقتصادي بالجزائر يبقى لمقاوالتية في التنمية الشاملة و ساهمة اأن م بيانية، إلى نتيجة مفادها
قد اعتمدنا في ذلك على ثالث مؤشرات، هي مدى إسهام المقاوالتية في التوظيف و استحداث مناصب الشغل و 

ور المقاوالتية في دور المقاوالتية في تنويع الناتج الداخلي الخام عن طريق القطاعات االقتصادية المختلفة، د
 تنويع تركيبة الصادرات الوطنية التي يغلب عليها قطاع المحروقات.

إشراكها في التنمية االقتصادية الشاملة: إذ بات واضحا أن المقاوالتية شمولية سياسة تفعيل دور المقاوالتية و  -
أو منشأة أو طرف واحد في تهم كل فرد من قريب أو بعيد، كما المسؤولية ليست منوطة بالحكومة أو بفرد 

إن  المجتمع. فالجميع يمكن أن يشار  ويساهم حسب مسؤولياته وتخصصه ومهامه وأهدافه وإمكانياته، حتى و
     االستراتيجية واضحتين . لكن عندما تكون السياسة وإلى المقاوالتيةكان من المستحيل أن يتجه كل المواطنين 

      أهدافه ميوله و طات المقاوالتية تتأتى الفرصة لكل واحد وفق رغبته وتتكثف الجهود المشتركة نحو النشا و
إذا كان الجهد المطلوب بذله قد  أكبر شريحة من المقاولين يسعون إلى خدمة المجتمع وبيئته. و تتكون  ذلكو ب

ر  األمور يختلف من طرف إلى آخر، إال أن الدولة مثلما أشرنا إليه هي الطرف األساسي، الذي يمكن أن يح
 أو يدفع بها إلى االمام في صالح االقتصاد والمجتمع ككل.

 IIIالخالصة: 

 دعم في كبيرا دور تلعبوالمتوسطة  الصغيرة المؤسساتخلصت الدراسة إلى أن المقاوالتية متمثلة في       
 في االقتصاد الوطني يبقى محدودا من عدة نواحي خاصة من إسهامهاالتنمية االقتصادية الشاملة، غير أن 

كذا تنويع النسيج االقتصادي الداخلي عن طريق تنويع تركيبة الناتج ة تنويع كل من تركيبة الصادرات و ناحي
تنميتها على الصعيد و  تشجيعهاب تقوم هيئات إنشاء تم بهدف دعمهاو  نظرا ألهمية المقاوالتيةالداخلي المحلي. و 

 حال التركيز على كثرة المؤسسات من الناحية اإلحصائية ليس و األلهزة هذه مثل طني، غير أن إنشاءالو 
المتوسطة في لوحيد إلشرا  المؤسسات الصغيرة و لمشكل تنويع االقتصاد الوطني، كما أنه ليس الحل ا نهائيا

 التنمية االقتصادية الشاملة.
للمقاوالتية إلطال ق المبادرات االقتصادية الفردية يتشكل من منظومة المحيط السليم خلصت الدراسة إلى أن  كما

إضافة  ،منظومة تشريعية مرنةو متكاملة تشتمل على اإلطار المؤسساتي المرافق إلطال ق المؤسسات الجديدة، 
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نها لي فهي ليست مسؤولية لهة بعيبالتا المجتمع، خاصة لدى فئة الشباب، وإلى خلق ثقافة المقاوالتية داخل 
 بل هي مسؤولية لميع أطياف المجتمع.

 مقترحات الدراسة: 
 :بالمقترحات التاليةالدراسة وصي تية في دعم التنمية االقتصادية تبهدف تفعيل دور المقاوال

 بحيث ال الفاعلين، لميع فيها يشتر  شاملة سياسة من خالل المقاوالتية دعم استراتيجيةإعادة صياغة  -
 المسئولية. هذه تتحمل واحدة وزارة أو هيئة ىتقتصر عل

ثقافة عدم االعتماد  محاولة تعميم و، والتكوينية األولىاستهداف نشر ثقافة المقاوالتية منذ األطوار التعليمية  -
 على قطاع الوظيف العمومي.

برامج داعمة للروح االبتكارية القائمة  وذلك بتصميمالعمل في الجزائر،  عالقتها بسو ق  ومرالعة دور الجامعة  -
 بالمؤسسات االقتصادية العاملة في الميدان.ربطها  وعلى التسيير باألهداف، 

في دخول هذا  والشباب الراغبين للمقاوليناالحصائيات  و المعلومات توفير على بنك معلومات يعمل إنشاء -
 لتقدم تتعداها بل المؤسسات فقط، وتطوير إنشاء يوفرها بسبل والمعلومات التيالعالم، إذ ال تتعلق البيانات 

 المستوى  على المتوفرة االستثمار ، فرصااللتماعي والنشاط االقتصادي  مختلف قطاعات عن معلومات
 .غيرها.. سعار واأل واألسوا ق  بحركية المتعلقة المعلومات الضرورية ومختلف ،الوطني والمحلي 

اإلداري، الذي بات معرقال حقيقيا  الفساد الحد من و رؤية واضحة لموالهة البيروقراطية غةاالعمل على صي -
 لسالسة العمل المقاوالتي في الجزائر.

      تية المتوفرة لدى طالب القرضروح المقاوال بمدى تأهيل وتكوين و مرافقة المشاريع المقاوالتية ل وربط تموي -
 لممنوحة كمعيار لنشر المقاوالتية. عدم التركيز على كثرة القروض ا و

 :آفا ق البحث 
 اتساع إلى بالنظر مفتوحا الزال البحث مجال أن نجد الدراسة هذه في لاء ما إلى بالنظر و األخير، يف

 الموضوع هذا في البحثية اآلفا ق من كمجموعة هنا بالتالي و متغيرات، من به ما يرتبط و المقاوالتية موضوع
 مجاال للبحث في المستقبل، كما يلي:يمكن أن تشكل 

 الجزائر. مناطق مختلف بين تفاوت األداء المقاوالتي -

 .الجزائر في المستحدثة المصغرة المتوقع لحاضنات المؤسسات الناشئة و األداء تقييم -
 دراسة مدى واقعية فكرة "ستارت آب" المعتمدة من وزارة الداخلية حديثا. استشراف و -
 .صياغة رسالة التعليم بمختلف أطواره بما يستهدف غرس روح المقاوالتية في المجتمع الجزائري إعادة  -
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أهمية تنمية وتوسعة المشاريع المقاوالتية الناشئة ومشكلة الفساد 
 6102 -0991حالة الجزائر  –العراقيل والمعوقات  أهم اإلداري:

 
 

 
  ،‡جلولي محمد ،†بومدين محمد أمين ،*بن سكران البودالي

 
I مقدمة : 

  
األلفية الثالثة من طرف العديد من قد لقيت المشاريع الناشئة تطورا كبيرا واهتماما بالغا مع مطلع ل      

المنظمات العالمية والباحثين االقتصاديين باعتبارها من أفضل الوسائل التي تدفع إلى التطور االقتصادي 
 العولمة ظاهرة وتوسع بدافع التنمية وتحقيق الرفاهية، ومواجهة الفقر والبطالة، وبدافع التنافسية المحلية والدوليةو 

وأمام ذلك تتعدد عوائق  .المحلية لتغطية طلب السوق االقتصادية للدول مثل الجزائروتشجيع الصناعات 
 .األداءمثل الفساد وحوكمة  نجاحها واستمراريتها وتحقيق أهدافها

 االعمال الناشئة؛ المفاهيم والتصنيفات والوظائف: فكرة عامة حول المقاوالتية وريادة المشاريع و  .0
لمفهوم المقاوالتية الذي يراه "انه المبدع الذي يجمع وينظم  األوائللمنظرين من ا  (Say ،3081)يعتبر     

 اإلرادةالشخص ذو  بأنهالمقاول  (Schumpeter ،3598)جانب  إلىبهدف خلق منفعة جديدة،  اإلنتاجوسائل 
 األسواقق" في ابتكار، وبالتالي وجود قوى الريادة "التدمير الخال إلىاختراع جديد  أووقدرة تحويل فكرة جديدة 

والصناعات المتنوعة، تنشا منتجات ونماذج عمل جديدة وبالتالي فان الرياديين يساعدون ويقودون التطور 
و  Julien)، وحسب كل من (Siomy ،7882)الصناعي، والنمو االقتصادي على المدى الطويل 

Marchesnay ،3500)   يتخيل الجديد ولديه ثقة ، األساسيةفهو الذي يتكفل بحمل مجموعة من الخصائص
كبيرة في نفسه، المتحمس والصلب الذي يحب حل المشاكل ويحب التسيير، وهو الذي يصارع الروتين ويرفض 

، Siriو  Elam) أشار، وقد (Barthelemy ،7882و  Jean) المصاعب والعقبات، وهو يخلق معلومة هامة
 ولديه القدرة على اخذ موقع ما بين المورد والزبون،مقاول في مفهوم لغوي الذي يتوسط ين شيئين،  إلى (7838

 Eric) إنتاجية اعليمستوى  إلى ادنيوكذلك القدرة على اخذ المخاطرة والعمل على تحويل الموارد من مستوى 
الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص  بأنهالمقاول  (HARVEY ،3522)، وعرف (Christophe ،7882و 

                                         

 
 .bbensekrane@yahoo.com mail:-e، سعيدة )الجزائر(-أستاذ محاضر أ، جامعة موالي طاهر  *
 ..diene@gmail.commoh.boume mail:-e، سعيدة )الجزائر(-محاضر أ، جامعة موالي طاهر  ذاتأس†
 ..djelloulimohamed7@yahoo.fr mail:-e، سعيدة )الجزائر(-أستاذ محاضر أ، جامعة موالي طاهر ‡

mailto:bbensekrane@yahoo.com
mailto:authorc@mail.com
mailto:djelloulimohamed7@yahoo.fr
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،  (Servais ،7889، و Reynolds ،Bosma ،Autio ،Hunt) يستطيعون ذلك ال اآلخرينواغتنامها بينما 
، بتغيير التوجهات وبعض األسئلة المفتاحية في مجال المقاوالتية (Hofer ،3553و  Bygrave)يقترح و 

 :(COSTER ،7881) وجود مميزات للعملية ولإلشارة إلى المكانة الرئيسية للمقاول في العملية، والتأكيد على
 لمقاوالتية هي عملية ناتجة رغبة إنسانية، محرك المقاوالتية هو المقاول؛ ا 
  تكون على مستوى مؤسسة واحدة؛ 
 تؤدي إلى تغيير الحالة، تغيير البيئة من حالة )بغياب المؤسسات الجديدة( إلى حالة وجودها 
 اعات جديدة؛ تؤدي إلى عدم االستمرار خاصة في القطاع التنافسي ألحد الصناعات او إنشاء صن 
  هي مسار كلي ال يمكن تقييمها إال بالنظر إلى كل النظام الصناعي؛ 
  هي مسار ديناميكي حيث تتطور فيه المؤسسة والصناعة بشكل مترابط؛ 
  هي مسار فريد من نوعها ألنه ال توجد تجربة أخرى إلنشاء المؤسسة ال تكون مشابهة لها؛ 
 داخلة في الحدث المقاوالتي )عدد وتموقع المنافسين، الموارد، تموقع تحتوي على عدد كبير من المتغيرات المت

النتيجة النهائية لهذا المسار جد حساسة و وإستراتيجية المؤسسات الجديدة، نمو وحاجات الزبائن(؛ 
 للظروف)الشروط( األولية لهذه المتغيرات.

 : تصنيف مشاريع االعمال الناشئة 0.0
 حسب معايير كمية ونوعية كالتالي:يمكن تصنيف المشاريع الناشئة 

 المعايير الكمية  0.0.0
المعايير الكمية هي من أهم المعايير المستخدمة في تعريف المشاريع الناشئة وهي تخص مجموعة من 

 .(37، صفحة 3591)صفوت،  المؤشرات التقنية االقتصادية ومجموعة أخرى من المؤشرات النقدية
 حجم الطاقة المستهلكة. -حجم اإلنتاج.-دد العمال . ع -تتمثل المجموعة األولى في:
 القيمة المضافة. -رقم األعمال. -رأس مال المستثمر. -وتتمثل المجموعة الثانية في:

 المعايير النوعية  6.0.0
لقد رأينا من خالل تطرقنا للمعايير الكمية أنها تتضمن جوانب سلبية وبالتالي عدم قدرتها لوحدها الفصل بين 

اريع الناشئة وغيرها من المشاريع األخرى وذالك لتباين المعطيات من قطاع اقتصادي إلى آخر هذا ما المش
 :جعل الباحثين يدرجون معايير أخرى وهي المعايير النوعية التي تتمثل في

 حصة المؤسسة في السوق. -االستقاللية. -المسؤولية. -.الملكية-
 تية من منظور قانوني ودوليمفاهيم المشاريع الناشئة والمقاوال  6.0

 التعريف المعتمد من طرف البنك الدولي  0.6.0
 يميز البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الناشئة بين ثالث أنواع:
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دوالر أمريكي  100000 موظفين وإجمالي أصولها أقل من 10 هي التي تكون فيها أقل من المؤسسة المصغرة
 دوالر أمريكي. 100000 دىوكذلك حجم المبيعات السنوية ال يتع

موظفا وكل من إجمالي أصولها وحجم المبيعات السنوية ال  50 هي التي تضم أقل منالمؤسسة الصغيرة 
 ماليين دوالر أمريكي. 03 يتعدى

 موظف أما كل من أصولها وحجم مبيعاتها السنوية ال يفوق  300 عدد موظفيها أقل من المؤسسة المتوسطة
 ي.مليون دوالر أمريك 15

  التعريف المعتمد إلدارة المشروعات الصغيرة األمريكية  6.6.0
وضعت هذه اإلدارة عدد من المعايير التي يعتمد عليها في تحديد ماهية المشروع الصغير كأساس        

لتقرير أولويته في الحصول على التسهيالت والمساعدات الحكومية أو تقرير إعفائه من جزء أوكل الضرائب 
 :(9، صفحة 3552)سمير،  قة عليه ومن أهم المعاييرالمستح

 استقاللية اإلدارة والملكية. - 
 محدودية نصيب المنشأة من السوق.  -
عامل ويمكن التغاضي عن هذا الحد في بعض  250 أن ال يزيد عدد العاملين في المنشأة الصغيرة عن -

 .عامل 1500 الحاالت ليصل عدد العمال إلي
 . ماليين دوالر 09 مالي األموال المستثمرة عنأن ال يزيد إج -
ألف دوالر وكخالصة للقول في  450 أن ال تتعدى األرباح الصافية المحققة خالل العامين األخيرين عن -

عامل وال تتعدى مبيعاتها  500 أمريكا تم اعتماد تعريف للمشروعات الصغيرة التي يفوق عدد العمال فيها
 . مليون دوالر 20 السنوية
 التعريف المعتمد للسوق األوروبية المشتركة 1.6.0

 ويعتبر هذا التعريف المشروع الصغير هو كل منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا ويقل عدد العاملين بها عن     
عامل بينما تتبنى ألمانيا وهي إحدى دول السوق األوروبية المشتركة تعريفا آخر للمشروعات الصغيرة  100

 (3552)سمير،  عامل.  200منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا ويقل عدد العمال فيها عن حيث تعتبرها كل
 التعريف المعتمد في القانون الجزائري  1.6.0

و  37/37/7883المؤرخ في  83/30إن التعريف المعتمد للمؤسسات الناشئة هو التعريف الوارد في القانون 
 .لناشئةالمتمثل في القانون التوجيهي لترقية المشاريع ا

مليون  200 شخص ويتراوح رقم أعمالها بين 250 إلى 50 بأنها مؤسسة تشغل منالمؤسسة المتوسطة 
 .مليون دج 500 و 100 وملياري دج، أو تلك التي تتراوح حصيلتها اإلجمالية بين

ن مليو  200 شخص وال يتعدى رقم أعمالها السنوي  49 إلي 10 بأنها مؤسسة تشغل منالمؤسسة الصغيرة : 
 . مليون دج 100 دج أو ال تتجاوز حصيلتها اإلجمالية



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

297 
                                                                                                 

 

مليون  20 أشخاص وال يتعدى رقم أعمالها السنوي  09 إلي 01 بأنها مؤسسة تشغل منالمؤسسة المصغرة: 
 دج أو ال تتجاوز حصيلتها عشر ماليين دج وتتسم هذه المؤسسة ببساطة أنشطتها.

 وظائف المشاريع الناشئة والمقاوالتية  1.0
 لوظيفة التقنية التي تتمثل في اإلنتاج والتصنيع والتحويل.ا 
 .وظيفة البحث والتنمية 
 .وظيفة التمويل وتشمل المحاسبة التحليلية وإلحصاء والموازنة التقديرية 
  المتنافسة. بالمنتجاتوظيفة تسيير الجودة في المشاريع التي تمتاز 
 .وظيفة الموارد البشرية كالتكوين والتدريب 
 ة مع الهيئات الحكومية بواسطة القوانين والتنظيمات.العالق 
 .وظيفة مراقبة التسيير 
 .وظيفة األمن 
 .وظيفة التخصص االستراتيجي والتسيير باألهداف 
 .(3550)دادي،  وظيفة التسويق ودراسة السوق وسلوك المستهلك 
 (7831)خبابة، خصائص المشاريع الناشئة   1.0
 )سهولة التأسيس)النشأة 
 لية في اإلدارةاالستقال 
 سهولة وبساطة التنظيم 
 مركز التدريب الذاتي 
 تتوفر على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد 
 التخصص الدقيق والمحدد لمثل هذه المشاريع 
  توفير الخدمات للصناعات الكبرى 
 .قصر فترة االسترداد 
 :المقاوالتية والعراقيل أمام نجاحها وتنميتها األعمالبيئة منشات  .6
 البيئة االقتصادية والمالية والعراقيل 0.6

 .انكماش النشاط االقتصادي وركود حركة التبادل التجاري وأنشطة المقاوالت -
 الخ..... عدم تمكن المشاريع الناشئة من االستفادة من حوافز االستثمار ومن اإلعفاءات الجمركية والضريبية -
صدير باإلضافة إلى منافسة المنتجات األجنبية لإلنتاج الوطني إن زيادة عرض اإلنتاج الوطني وصعوبة الت -

خاصة االقتصاد الحر الذي ال يضع قيود مانعة على االستيراد يؤدي إلى تراكم المخزون السلعي لدى المشاريع 
 .الناشئة
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ركات مشكلة المنافسة بين المشاريع الناشئة وبعضها البعض ومنافستها كذلك مع المشاريع الكبيرة والش -
  األجنبية

 مشكالت ناتجة عن ضعف دراسة جدوى المشروع. -
مشكلة التوسعات غير المخططة فقد لوحظ أن أصحاب هذه المشاريع يقومون بإجراء توسعات واستثمار في  -

المباني والتأثيث وشراء مخزونات سلعية كبيرة وذلك دون تخطيط وقد نتج عن هذه المشكلة وجود طاقات 
 وفشل الكثير من هذه المنشآت وخروجها من السوق. إنتاجية عاطلة 

ارتفاع النفقات الثابتة غير المباشرة التي تتحملها المشاريع مثل رواتب موظفي اإلدارة، إيجارات  -
 .المباني،استهالك الكهرباء

 بيئة المشروع التسويقية والتوزيع والعراقيل 6.6
 فع عاطفية قائمة على ارتباطه بالسلع المستوردة لفترة طويلة.مشكلة تفضيل المستهلك للمنتجات األجنبية لدوا -
مشكلة المنافسة بين المنتجات المستوردة ومثيالتها من المنتجات الوطنية، ويرجع ذلك إلى حرية شبه مطلقة  -

 .لالستيراد من األسواق األجنبية وعدم توفير الحماية الكافية للمبيعات الوطنية
 الطلب من طرف المستهلكين وهذا يؤدي إلى التأثير على حجم الطلب الكلي . مشكلة االنخفاض من حجم -
مشكلة عدم اهتمام المشاريع الناشئة بدراسة السوق المتوقع لتصريف سلعهم وخدماتهم وعدم االهتمام بإجراء  -

 دراسات التنبؤ لحجما لطلب على منتجات المؤسسة.
 .البيعية عمومامشكلة نقص الكفاءات التسويقية ونقص القوى  -
مشكلة عدم قدرة المشاريع الناشئة على إلزام التجار بأسعار معينة مما يؤدي إلى فرض األسعار في السوق  -

 والتي تضر في النهاية بالمؤسسة.
 دارية والقانونية والتشغيلية والعراقيلالبيئة اإل 1.6

 روع و تنفيذه.صعوبات اإلجراءات اإلدارية و التنفيذية للحصول على قبول للمش -
 إرتفاع معدالت الضريبة على رقم األعمال ، الدخل و األرباح.- 
المشكالت التمويلية التي تعيق أو تحد من عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة مثل صعوبة الحصول على  -

القروض بسبب تعقد اإلجراءات الخاصة للحصول عليها، وجود ضمانات تعجيزية و التي تكون في بعض 
 حيان غير متوفرة أمام أصحاب المشاريع كاشتراط ضمانات عقارية أو عينية، و إرتفاع أسعار الفوائد.األ
 .مشكالت مركزية في اتخاذ القرارات حيث تكون مسؤولية جميع المهام من طرف مسؤول واحد -
 مشكلة نقص القدرات والمهارات اإلدراية لدى القائمين على اإلدارة في هذه المؤسسة. -
 .مشكالت تنشأ بسبب عدم إتباع أساليب وإجراءات اإلدارة السليمة في تصريف أمور المؤسسة -
عدم االهتمام بتحليل وتصنيف الوظائف، مما أدى إلى عشوائية اختيار العاملين، باإلضافة إلى عدم إتباع  -

 رية.سياسات مقنعة للعاملين في مجال األجور والرواتب والتدريب وتطوير الكفاءات اإلدا
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 .مشكلة ضعف الثقة بين المدير والعاملين وما يترتب عنها من انخفاض مستوى أداء العاملين في المؤسسة -
 عدم وجود تنظيم واضح للمؤسسة يحدد المسؤوليات والسلطات الخاصة بالوظائف.  -
 والمالي واالقتصادي اإلداري الفساد  إشكالية. 1

 مفاهيم حول الفساد. 0.1
 : (Gabriel ،7882و  Chinhamo)هيم حول الفساد نستعرض بعض مفا

 (Waterbury, 1973)"الفساد هو اساءة استعمال السلطة العمومية لخدمة االهداف الخاصة" 
 (Nye, 1967)   التصرف المنحرف من االلتزامات الرسمية في الدور العمومي الجل نظرة خاصة"

معينة في تعدي اللوائح بممارسات أثرها  عصبة خاصة( مالية أو درجات –انغالق عائلي  –)شخصية 
 خاص".

 (Alam, 1989)  هو تعدي القواعد المحددة لسلوكيات لألعوان األساسية باألهداف"الفساد هو التضحية...
 وتصرفاتهم )مختلف التعامالت الجزئية(". األعوان

 (Curzon, 1997)  "فقة".بمقاصد خاطئة االعتبار للتعدي على االلتزامات المت اإلغراء 
 (Garner, Christopher, & Cedrick, 2004)   أثر فعل شيء ما لغرض اخذ مزايا متعارضة مع"

الوظيفة لحجز مرابح شخصية ،  أو، الموظف الرسمي يستعمل الموقع اآلخريناالنضباط الرسمي وحقوق 
 ".اآلخرينأو شخص يتعدى على حقوق 

 (Neild, 2002)  سياسي خاص مربح". أوااللتزامات لغرض مالي "إنتهاكات الشخص العمومي القواعد و 
  مفهوم الفساد لدى البنك الدولي وضع تعريفا للفساد من خالل األنشطة المندرجة تحته على النحو التالي

، "وهو يحدث (KRAAY ،7882و  KAUFMANN) استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص" أساء"
ز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة كما عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو إبتزا

يحدث عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى لالستفادة من السياسات أو 
إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القواعد والقوانين المرعية، كما يمكن للفساد 

الرشوة وذلك بتعيين األقارب أو سرقة أموال  إلىمال الوظيفة العامة دون اللجوء أن يحدث عن طريق إستع
 .(KRAAY ،7882و  KAUFMANN) الدولة مباشرة"

 (WIDER  وUslaner ،7882)  هيئة التنمية الدولية السويدية والتعاون تقرر أن الفساد يظهر متى ما
عها في الوظيفة وكذلك الدواعي المضرة وغير تكتسب بالخطأ بواسطة موق األشخاصكانت "التنظيمات أو 

 واإلدارةالالئقة"،"والفساد ينتشر داخل الوالية الحكومية متى ما كان الجهاز القانوني، الكتلة المتوسطة 
 العامة هي ضعيفة وغير متطورة".

 (Gurría, 2006, p. 5)   "ترى الفساد" هو التعدي الممارس في القطاع العام والخاص 
  أهم المالحظات المسجلة على التعاريف السابقة المشار إليها هي أن: إن من بين
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 الفساد يرجع لالستعمال غير المنضبط للسلطة والمسؤولية المتاحة من طرف المجموعة. -
 الفساد هو االنحراف في تسيير الوظيف الرسمي لغرض خاص شخصي أو عنصري. -
 ع العامة والخدمات. الفساد له إرتباط قوي بالقطاع العام فيما يخص السل -
مكان في القطاع العام والقطاع الخاص أي بمعنى سوء استعمال الثقة العامة والمخولة له  يأخذالفساد  -

 من طرف المجموعة العامة أو الخاصة.
 الفساد انحراف عن المصالح المحددة وظيفيا، ومخالفة للقواعد العامة وااللتزامات المجمع عليها. -
 الكلي، ويكون منظم وغير منظم. ستوى الجزئي والفساد يكون على الم -
سيسات والتجمعات ومختلف الشبكات هي األخرى تكون متورطة أداخل الت األشخاصميزة الفساد أنه  -

 في سوء استعمال السلطة، الوظيفة والمسؤولية المخولة وإحداث الفساد.
إنحراف وتعدي في توظيف هناك تالزم واضح بين الرأسمال االجتماعي والفساد، حيث الفساد هو  -

الرأسمال االجتماعي العام كون أنه سلعة عامة، نحو تحقيق مصلحة خاصة منحرفة عن أهداف العمل 
 المتعاون وتعادل في توفير الفرص المناسبة والثقة والمعلومة، وفعاليتها لمواجهة الفساد وآثاره. 

عسف في استعمال السلطة، أو المنصب "الفساد هو التعسف أو مشاركة الت إن خالصة تعريف الفساد:  -
 الوظيفي أو ما يتعلق بالموارد والخدمات بالقطاع العام أو الخاص، لغرض مكاسب شخصية أو

"تحويل  الرأسمال العام( إلى رأسمال مخصصة تكون خالف القواعد وااللتزامات"، أو إنحراف في 
 للعمل لخدمة المجموعة"شخصي بوضعه بين يدي العون المكلف، وتخويله السلطة في ذلك 

(Bourdieu, 1980).  
  (TOOLKIT & ANTI-CORRUPTION., 2004, p. 10)أنواع الفساد  6.1

المسؤولين من الوزراء ورؤساء الدول، وهو ما يخص  الفساد الكبير الذي بقوم به كبار الموظفين و 3.7.1
،  اتجاه عمل (Stren ،7889)المستوى الكلي العلوي الحكومي، وهو ما ينعكس سلبا على الثقة خاصة العامة 

الحكومة الراشدة ومؤسساتها، ويؤثر في هذا المستوى على التنمية االقتصادية المستدامة من خالل 
اتساع مجال  إلىالمداخيل، وهو ما يؤدي  االستراتيجيات والبرامج المختارة والمطبقة، وسوء توزيع الموارد و

البطالة، ويمكن له تدمير اقتصاد الدولة بأكملها، وهناك معايير التفاوت والتهميش وتوسع نطاق دائرة الفقر و 
دولية معينة للصفقات التي تجتذب الفساد الكبير هي حجم الصفقة / التعمية وعدم مباشرتها / سرعة الحصول 

يتم التعامل مباشرة مع المسؤول  ال / وجود الوكيل  و أكثر أوعلى العائد / المدى الطويل البعيد سنتين 
حكومي ومقدم الرشوة مثال، ولكن يكون هناك وكيل عن المؤسسة المقدمة ووكيل عن المسؤول الحكومي ال

الكبير، وبذلك فان المؤسسة ال تكون قد أقامت عالقة مع متخذي القرارات ولذلك يعتبر استخدام الوكيل في 
فهوم المؤشر االجتماعي وأنواعه نجد العوامل تغذية للفساد الكبير، وبربطه بم أكثرعمليات الفساد في العالم من 
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"، Linkingوهي شبكات " (Woolcock & Narayan, 1999)إليها  أشارضعف في شبكات السلطة التي 
  وكذلك فعالية المؤشر االجتماعي من خالل العضوية والمشاركة المدنية.  

ة واالجتماعية العامة، الفساد الصغير الذي يشمل صغار الموظفين، داخل التراكيب واألنظمة الحكومي  7.7.1
وهو التورط فيه على حساب المزايا الصغيرة مقابل تقديم أفضليات الخدمة والفرص المناسبة، وهذا له انعكاسه 

االقتصاديين في خلق التفاوت، وتضييع الفرص ورفع التكلفة في المعامالت وحصول  األعوانالسلبي على 
ضرر بالغ بجودة حياة المواطن اجتماعيا،  إلحاق إلىيؤدي  العراقيل للعمليات والوظائف، والفساد الصغير

 . اآلخرينوالمصداقية لديه إتجاه  األمانة وإضعاف الثقة و
 :الحوكمة وترشيد العمل الحكومي مفهوم  .1
تركيب الجهاز الحكومي، أي من خالل المشاريع  إلىمفهوم حوكمة أو ترشيد عمل الحكومي يرجع  إن     

بالمجتمع المدني، وبالتنمية وتحقيق الرفاهية، حيث الجهاز الحكومي يتألف من ثالثة أنواع له، وربطه  المكونة
 :(Stren ،7889) رئيسية للمؤسسات هي على التوالي

  المشاريع السياسية والقانونية التي تهتم بتعزيز حق الدولة والحريات باحترام اللوائح  :اإلداري السياسي
 عدالة واألمن.والمبادئ، ووصول المواطنين لل

 :المشاريع االقتصادية الحكومية، والتي هدفها  ضمان العمل الفعال وفاعلية العمل االقتصادي  االقتصادي
 للموارد االقتصادية. األمثلوالتسيير 

 :مجموع مؤسسات القطاع العام االجتماعية الخدماتية القاعدية، والتي تحسن نوعية  المؤسسة المدنية
  .اطنين وأيضا مشاركتهم وتدخالتهم المساهمة في تركيب التنميةالصحة والتعليم للمو 

 اإلصالحاتإن الحاكمية فكرة مستجدة في البحوث االقتصادية النظرية والتطبيقية، وهو يمثل جيل        
االقتصادية االخيرة المعلنة، و"الحوكمة هو مفهوم معقد وغير واضح تماما، معقد ألنه غالبا يتداخل مع 

، ألن الحكومة تعريفها هو"مجموعة (Stren ،7889) ة"، وغير واضح ألن معناه له داللة مغايرة""الحكوم
سيسات، المناهج والتقاليد التي تؤثر على ممارسة السلطة، وضع القرار والطريقة التي المواطنين بواسطتها أالت

ها البنك الدولي، والتوجه المرّكز ، إن مختلف مفاهيم الحوكمة طّور (Carrier ،3552)تلبي أصواتهم وتطلعاتهم 
عليه في ذلك هو أن الحكم الراشد هو شرط للتنمية )االسواق( التي هي واحد من المحاور القوية في محاربة 
الفقر، وبالنسبة للبنك الدولي مفهوم الحوكمة هو مرادف لـ "التسير الجيد للتنمية"، وقد ربط اإلشكالية ببرامج 

 زة على سياسة طرح الحلول ووضع التقنيات االقتصادية:التعديل الهيكلي المرتك
 وإطالق المشاريع األنشطةممارسة  أماممعدل العراقيل والبيروقراطية داخل العمل الحكومي  0الشكل 
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 :المصدر

EQS 2003-06 questions: sélectionner parmi 14 contraintes les facteurs les plus 
problématique pour faire des affaires dans votre pays.2005/2015 

  البنك الدولي: "الحوكمة هي الطريقة التي بها تمارس السلطة في تسيير العمومي للموارد االقتصادية
، وبصورة أكثر بيان وتدقيق نقول (KRAAY ،7882و  KAUFMANN) التنمية" إحداثواالجتماعية نحو 

 تها السلطة تصبح ممارسة داخل الدولة، وهذا بالتأكيد يتضمن:هي " مجموع المناهج والتأسيسات التي بواسط
 التي بها يتم تعيين الشخصية الحكومية واألشخاص، ومتابعتهم وتثبيتهم. اآلليات -
 القدرة واالستطاعة الحكومية في وضع صيغ فعالة وإنجاز البرامج ذات االنطباع. -
ية )السياسية والقانونية( التي تحكم التعامالت االقتصادية االلتزام واحترام المواطنين والوالية للهيئات المشاريع -

 ZOIDO-LO ،Aggregating Governance، و KAUFMANN ،KRAAY) واالجتماعية بينهم."
Indicators ،3555)  . 

 ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  منظمة التعاون والمساعدة ألجل التنمية(OECD  وDAC صفحة ،
موارد المجتمع ألجل أهداف التنمية  إدارة إطارممارسة السلطة السياسية وكذلك المراقبة في : "الحوكمة هي (3

 .االقتصادية واالجتماعية"
  المتحدة للتنمية  األممبرنامج(PNUD ،3559)  قدم تعريف الحكم الراشد باالرتكاز على سبعة من

از عدالة ناجعة، التحكم في البيروقراطية، الخصائص األساسية: وجود "الشرعية السياسية والمساندة، وجود جه
التعاون مع التنظيمات االجتماعية  األخيرحرية المعلومة والتعبير، التسيير الفعال والناجع للقطاع العام وفي 

 المدنية".
 حوكمته قياس درجة مؤشرات ترشيد العمل الحكومي و  0.1

 6102-0991لفترة تطور مؤشرات الفساد والحوكمة في الجزائر خالل ا 6الشكل 
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  مؤشر الفعالية للسلطة الحكومية: يقيم نوعية الخدمة العمومية أي بحث نوعية البيروقراطية، كفاءة

العاملين، استقاللية العمل العمومي عن الخصوصيات السياسية ويضع المصداقية الحكومية، وقياس 
 وتطبيق سياسات فاعلة وضمان الخدمة العامة الجيدة. 

  يبحث في معايير المتحكمة في متغيرات السوق، والسياسات واالستراتيجيات نظمةاألمؤشر نوعية :
المشاريعية، والتي تتعلق مثال بالتجارة الخارجية  المنتخبة من طرف الهيئات السياسية، القانونية و

 وتنمية األعمال والقطاع الخاص.
  اللوائح المعمول بها حول الحقوق مؤشر العدالة واحترام الحقوق: قياس درجة الثقة لدى المواطن في

والتسامح، الفعالية والعدالة القانونية والقضائية، ودعم االلتزام إتجاه العقود والتعامالت،  اإلجراميوالعمل 
 من اجل تأسيس بيئة مالئمة من اللوائح والقوانين العادلة، تؤطر العالقات االقتصادية واالجتماعية.    

 لمفهوم كما تقدم معنا هو تحويل المسؤولية أو السلطة العمومية المخولة مؤشر التحكم في الفساد: ا
للشخص الحكومي إلى أغراض خاصة ومنافع منحازة رغم الترسانة القانونية واألنظمة الردعية، داخل 

 االجهزة الحكومية، وعالقته بالقطاع الخاص
 درجات[ 01درجة الى  1ين يوضح تطور مؤشر النزاهة في دول أجنبية وعربية  ]ب  0مالجدول رق
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
←     ة  

 ↓    د   

8.9 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.9 10 9,8 9.6 9,48        

9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9,8 10 1.0 9,94          

9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4 9,4 9,4 9.4 9,23          

8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.5 8.7 9.0 8.9 9,2 9,2 9.2 9,1      

7.7 7.7 8.4 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.3 8,7 8,6 8.7 8,22          

7.9 8.7 8.6 8.7 8.8 8.4 8.8 7.8 8.5 8,3 8,7 7.8 8,86          

8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.0 8.2 7.9 7,7 7,7 7.5 7,28           

7.5 7.3 7.2 7.3 7.6 7.5 7.5 7.7 7.6 7,8 7,5 6.8 7,61        

6.7 6.9 7.0 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7,4 6,9 7.9 6,05        

8.0 7.9 7.8 8.0 8.2 8.2 7.7 7.3 7.4 7,6 8 7.1 8,23         

6.1 6.0 6.1 5.9 6.3 6.4 7.0 7.3 7.6 6,6 6,8 5.8 7,97         

7.7 7.3 7.5 7.6 7.3 6.9 7.0 7.1 7.1 6,4 6 6.7 6,57         

6.9 6.9 7.3 7.4 7.5 7.1 6.9 6.3 6.7 6,7 6,6 5.3 6,66       

5.6 5.7 5.2 5.9 5.9 5.6 5.7 5.6 5.9 5,5 5,6 4.6 5,02        

4.3 4.8 5.7 4.9 5.0 4.8 5.3 5.2 5.5 4,6 4,7 5.2 5,03         

4.7 4.9 5.1 4.6 -- 4.6 4.4 4.8 4.8 5 5 5.0 4,95            

4.2 4.4 4.2 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8 5.3 5,2 5 4.7 ---      

5.0 5.1 4.7 5.3 4.5 5.3 4.6 4.5 4.9 4,6 4,4 4.2 4       

5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.5 4.3 4.5 4.2 4 3,8 4.0 4,29 
     
      

3.7 3.5 3.5 3.3 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0 3,9 4,1 3.7 3,56          

3.3 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.7 3.5 4,7 4,1 3.5 3        

3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.4 3.5 3.6 3,1 3,4 2.9 2,43       

2.8 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 3.6 3,1 3,3 3.4 2     

4.4 4.6 4.1 3.8 3.5 2.5 3.1 3.2 3.5 3,8 3,6 3.0 3,81       

2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 2.8 2.7 3,5 3 2.9 2,81          

3.4 3.4 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8 2.7 2.3 2,8 2,9 2.4 2,75       

2.2 2.1 2.3 2.5 2.4 2.0 2.7 2.7 1.9 2,1 2,4 2.0 2,27       

2.8 2.6 3.2 2.4 2.2 3.1 1.9 1.9 1.9 1,7 1,7 2.0 2,72          

3.0 3.4 3.4 3.1 2.8 3.4 2.6 1.7 -- --- -- -- ---        

4.3 3.5 2.4 3.3 3.4 3.4 4.5 -- -- -- --- -- 2          

2.6 2.1 2.5 2.9 3.4 2.9 3.4 -- -- -- --- -- 4       

1.8 2.3 3.0 2.7 2.9 2.7 3.0 -- -- -- --- -- ---       

2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6 -- -- -- --- -- 3         

2.5 3.0 2.9 3.6 3.1 2.5 3.0 -- -- -- --- -- 1       

3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 --- -- 2,3 --- ----         

4.5 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.2 4,9 5.0 4,8 5,1 5.3 5,01         

 
   المصدر ]من  إعدادنا [ 

Commission, T. I. (2017). Transparency International. Récupéré sur www. Transparency.org/cpi/index,2017. 
 
 
 

 (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr)االسباب والمظاهر المدعمة للفساد  .2
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: إتاحة مجال واسع من السلطة وعدم تقسيمها وتداولها ووضع الحدود، وعدم التعريف السلطة الموسعة 0.2
بالخطوط العريضة من الحقوق والواجبات ساعد على تفشي ظاهرة الفساد، فيكون البد من حصر المسؤولية من 

 في نوعية الخدمات. خالل آليات معينة، لعل منها الخوصصة، الحرية، التنافسية التدبير وتنافسية
الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات  أنهاالمسائلة  اإلنمائيالمتحدة  األمم: يعرف برنامج المساءلة 6.2

باالنتقادات الموجهة  واألخذالالزمة ألصحاب المصلحة، حول كيفية استخدام صالحياتهم وتصريف واجباتهم  
التبرير عن الفشل، وعدم الكفاءة أو عن الخداع  -المسؤولين –لهم وتنفيذ المتطلبات الالزمة منهم وقبول 

          الشفافية في المعلومة والكشف المالي والتقييم وعرض البرامج  -3: أساسيةوالغش، المساءلة ترتبط بعناصر 
الوظيفي، تنصيب المفتش العام /المحقق/عون ضد الفساد، المراقبة القانونية.  والمراقبة من التدقيق اإلشراف -7
 والقضاء وغيرها.      إداريا اإلجراموالمراسيم من اللوائح القانونية واالنتخاب ومواجهة  اإلجراءات -1

في تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة حيث تتيح لمن لهم مصلحة  إلىعامل يشير  الشفافية:  1.9
وفي حماية  المساوئ يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، قد يكون لهم دور حاسم في الكشف عن  إنشأن ما 

واضحة لكيفية صنع القرار، وأثره على التجمع العام، كما  إلجراءاتذات الشفافية   األنظمةمصالحهم، وتمتلك 
 لة واسعة من المعلومات.المصلحة والمسؤولين ووضع سلس أصحابتمتلك قنوات إتصال مفتوحة بين 

، وحافز قاعدة الكفاءة، األجر: دوافع شخصية ومنحازة، حيث نجد مستوى الحوافز ودوافع الفساد المتعددة 1.2
الوظيفية للعمل الحكومي وتمادي الجهل المفرط وشبح العمالة،  األخالقياتأداب أخالقية المهنة، وضعف  و

، األعوانة المؤثرة، عدم تعادل تساوي الفرص ومناسبتها لدى مختلف الجهوي واالنتماءات العرقية والعائلية و
 وفي الجانب آخر نجد عدم الوفاء بااللتزامات والتوزيع العادل للموارد واالستفادة من الخدمات والحقوق.

والمتمثلة في تراجع كثافة المؤشر االجتماعي، من نقص االطالع الواعي المدرك،  االجتماعية األسباب 9.9
لك من خالل تجمع شبكة الروابط العامة وفعاليتها، مشاركة وتأييد التنظيمات المدنية والتجمعات الفاعلة، ذ

 اإلعالمياللقاءات العملية، واجتماعات النقاش مع المسؤولين والنواب وداخل ورشات العمل، والتحقيق  وإجراء
 ات عالجه وبيان خطورته ونتائجه السلبية.الصحفي( في كشف الفساد، وآلي واإلعالمالخبير)البحوث العلمية 

قوانين او سياسات يتحقق بها مكاسب مباشرة للمسؤولين في األجهزة  وإلغاءالتحكم في استحداث  2.2
الحكومية، وعليه ينتج انخفاض المخاطر المترتبة على االنغماس في سلوك فاسد، فالعقوبة المنصوص عليها 

الحكومي بعيد  اإلشراف أنالفاسدة، ناهيك  األعمال تشكل ردعا عن ارتكاب في قوانين غالبية الدول النامية ال
يجعل من الصعب  أنوضعيف، والطابع الشخصي على العالقات االقتصادية والفضائح المالية، كل ذلك يمكن 

بما فيهم المسؤولون الحكوميون  اآلخرين أنكان هناك تصور عام  إذامعاقبة الشخص على سوء التصرف 
وظفون يفعلون الشيء نفسه، وال يتعرضون للمساءلة والخضوع للمحاكمة، مما يعني انتشار واسع وفترة والم

 وإضفاءللفساد، وكذلك احتفاظ الدولة بثروة هائلة من منشآت وممتلكات وموارد طبيعية،  أطولانتعاش 
ولين الحكوميين حتى ولو كانت خاصة، مما يعطي المسؤ  األعمالالمشروعية على سلطتها على مشاريع 
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 إلىسلطات استثنائية وفرص كثيرة اللتماس الرشوة ونطاق واسع لنهب الثروة العامة، ويساعدهم تحقيق ذلك 
جانب الكسب غير القانوني، إن التدخل الحكومي والقيود والقوانين الموضوعة، ومنها قيود التجارة من الرسوم 

لممنوع باالستيراد، والسياسات الصناعية القائمة على الجمركية على حصص االستيراد، وقائمة المسموح وا
واالستقطاعات الضريبية، وتعدد قواعد تحديد سعر الصرف،  اإلعاناتالمحسوبية، والعالقات الشخصية مثل 

وتوفير القروض تحت الرقابة حكومية كلها يصبح لها أثر سلبي حال الضرر  األجنبيوخطط توزيع النقد 
 باألعوان.

 :بية االجتماعية واالقتصادية للفساد وعرقلة تنمية المشاريع الرائدة ونجاحهااآلثار السل .2
الربح غير المشروع عن طريق  إلىوالخدمات العامة، ويدفع  األساسيةجودة البنية  إضعافيؤدي الفساد  3.2 

 إلىويفضي  اتاإليراد، ويحد من قدرة الدولة على زيادة اإلنتاجية األنشطةالرشاوى بدل تنمية المشاركة في 
معدالت ضريبية متزايدة تجبى من عدد متناقص من دافعي الضرائب، ويقلل ذلك بدوره من قدرة الدولة على 

 ، كما يضعف من شرعية الدولة وسلطتها.األساسيةتوفير الخدمات  العامة 
لمصلحة العامة، جانب تهديده ل إلى واألمانةالتشكيك في فعالية القانون، وفي قيم الثقة  إلىالفساد يقود  7.2

ترسيخ مجموعة من  إلىفي خلق مسار تعكسه مجموعة من العناصر الفاسدة وهو ما يؤدي  إسهامهمن خالل 
 السلوكيات السلبية.

غير  األنشطةمخاطر الفساد في تغييرها للحوافز والدوافع السلوكية، بحيث تسود نوع من  أهمتتبدى  1.2
 إهدارجانب  إلىالربح المنحرف السريع،  إلىتقوم على السعي تشكل شبكة عالقات تخدم الفساد، و  اإلنتاجية

 المختلفة من خالل جهود مالحقة ومتابعة الفساد التي تستأثر بجانب من الموارد. اإلنتاجيةجانب من الطاقات 
ويوسع الفجوة بين الطبقات، ويؤثر سلبا على الشريحة الفقيرة من  األثرياءيزيد الفساد من سلطة  2.9

 زيد من نسبة المهمشين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.المجتمع، وي
اجتماعية حيث يضعف من النمو  أبعادالقطاعات االقتصادية، ويخلق  أداءيؤثر الفساد على  9.2

االقتصادي ويشوه ذلك، مما يؤثر على استقرار ومالئمة مناخ االستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع، ويهدد نقل 
، وخاصة عندما تطلب واألجنبيةوافز االستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية التكنولوجيا، كما يضعف من ح

المشاريع لتسهيل قبول مشاريعهم او يطلب الموظفون المرتشون نصيبا من عائد  أصحابمن  الرشاوى 
االستثمار،  وفي هذا الصدد يعتبر الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة ومعيقة لالستثمار مما يرفع التكلفة 

 ات ويخفض العائد على االستثمار.للمشروع
يبدد السياسيون والمسؤولون المرتشون موارد عامة  إذالحكومي،  اإلنفاقيقوم الفساد بتغيير تركيبة عناصر  2.2
الحكومية التي  األجهزة أنعلى البنود التي يسهل ابتزاز رشاوى كبيرة منها، مع االحتفاظ بسريتها، ويالحظ  أكثر

بشكل اكبر على  اإلنفاق إلىمثل التعليم والصحة وتتجه  األساسيةنفق اقل على الخدمات ينتشر فيها الفساد ت
 مجاالت االستثمار المفتوحة للرشوة.



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

307 
                                                                                                 

 

 
 7881/39 الجزاءر – المسؤولة المشاريعية الهيئات لنوعية االقتصاديين المتعاملين تقييم 1الشكل 

 
 المصدر

Kaufmann, D. (2016). Index de compétitivité de la croissance de l'enquete EQS, "Gouvernance Idicators"1996-
2016". WEF 2005-117 indicateurs de contrôle de la corruption. 

 ترفع الرشوة من تكاليف الصفقات وعدم التيقن في االقتصاد. 2.2
 السياسي الدول النامية.واالستقرار  األمنيضعف الفساد شرعية الدولة ويمهد لحدوث اضطرابات، وتهدد  0.2
يؤثر على روح المبادرة واالبتكار ويضعف الجهود إلقامة مشاريع استثمارية جديدة، ويرفع التكلفة في  5.2

 االتصاالت الفاعلة. وإعاقةالتعامالت التجارية، ما يشوه ميدان العمل والتعامل 
  فافية(الفساد )الش بمعدل مكافحة الدول تنافسية درجة ارتباط وتأثر  1الشكل 

 
   المصدر

Kaufmann, D. (2016). Index de compétitivité de la croissance de l'enquete EQS, "Gouvernance Idicators"1996-
2016". WEF 2005-117 indicateurs de contrôle de la corruption. 
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بشكل خاص على التجارة  األثرتفرض ضريبة تنازلية، تكون ثقيلة  أنها إذتنطوي الرشوة على الظلم  38.2
 الخدمية التي تضطلع بها المنشآت الصغيرة. واألنشطة

تخصيص بعض  أوتوزيع  بإعادةيؤثر الفساد على العدالة التوزيعية والفعالية االقتصادية، نظرا الرتباطه  33.2
قتصادي، حيث يسهم ما يعرف التشوهات االقتصادية، المعيقة لالستثمار والنمو اال وإحداثالسلع والخدمات، 

 قوة ممن يحتكرون السلطة. األكثرلصالح تخصيص الثروات  إعادةالفساد في 
المحلية،  أو األجنبيةللتنمية االقتصادية، نظرا لعرقلته لالستثمارات سواء  أساسييعتبر الفساد معوق  37.2

ع وبروز فوارق اجتماعية االجتماعية كالبطالة، الفقر وتشتت المجتم األمراضومساهمته في تفشي عدد من 
 التي تخلفها.  األمراضغير ذلك من  إلىوسيطرة قانون القوة...

هية، وعلى مستوى الفقر والبطالة وعلى مستوى الحوكمة وعلى اسلبية على التنمية والرف أثارالفساد له  31.2
 كثافة المؤشر االجتماعي وعلى التنمية االقتصادية واالجتماعية.  

 مجابهة الفساد وأسبابه. (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr)آليات  .7
العامة  اإلدارةالفساد من ضمن نطاق جودة التركيب االجتماعي بكامل مكوناته ونظام  إلىالنظر  إن       

اللوائح الجزائية وأدوات المحاربة هو تشجيع لفعالية القانون، وحماية  وإيجادوالتغيير المشاريعي، ودعم النزاهة 
لملكية، وحرية المعلومة، وتقاسم السلطة والتنافس السياسي والشفافية بشكل عام وكذلك اآلليات التي حقوق ا

 . تسمح للمواطنين بان يكون لهم صوت فعال ودورا مركزيا
تستخدمه البلدان التي تتبنى  (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr)قوة البيانات والمعلومة والشفافية:   3.2

العامة وللمساعدة على اتخاذ  اإلدارةت لقياس ومراقبة مدى التقدم في مجال جودة نظام البيانا اإلصالحات
تعزيز الشفافية  إلجراءاتالقرارات في هذا المجال وفيما يتعلق في محاربة الفساد ينبغي منح المزيد من التشجيع 

ر سجل تصويت البرلمانيين علنا وتوفي ممتلكاتهممثل قوانين الحرية المعلومات وإفصاح كبير الرسميين عن 
 المفتوح.

ال يمكن  (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr) مشاركة المواطن والمجموعات في مكافحة الفساد:  7.2
يشارك في  أنتقوم بها المشاريع الحكومية فحسب، بل البد  أعمالتنجح عن طريق  أنلجهود مكافحة الفساد 

لبرلمان والجهاز القضائي والقطاع الخاص، بكل يعطي لكل جهة وا اإلعالمهذه الجهود المجتمع المدني ووسائل 
المواطنين على المستوى المحلي للعمل مع بلدياتهم  إشراكمن هذه الجهات صوتا وقدرة على الفعل، ويمكن 

 تكون فعالة جدا. أنالعامة وضبط الفساد  اإلدارةلتحسن نظام 
أي  إخفاق أوحد هائل في نجاح  إلىتساهم  (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr) السياسة المحلية  1.2

النخب المحلية  أن وإدراكجهد لتخفيف الفساد، والبد من االعتراف صراحة بالمصالح الخاصة المكتسبة وفهمها 
العامة، فلكي تنجح  اإلدارةالنظام  إصالحاتنفوذا غير مبرر ضد  األحيانالخاصة تمارس في بعض 

ضمن المشهد السياسي المحلي قيادة محلية للتغلب على الضغوط التي  تكون هناك من أنينبغي  اإلصالحات
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في المضاعفة الجهود الدولية  أنفي القطاعين العام والخاص، والشك  أعضاءمن  اإلصالحاتتقف في وجه 
، لكن هذه الجهود لن تنجح دون قيادة وتصميم من داخل البلد المعني نفسه، بمعنى قوة األهميةحاسم  أمر

المنتظرة منه، وبخاصة  أهميتهة االجتماعية وأدوار المجموعات والمنظمات االجتماعية والشبكات له المشارك
 التركيز على العمل الجماعي والتعاون.

تستخلص  أنينبغي على المنظمات الدولية  (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr)المجتمع الدولي:   2.2
تؤثر  أنسين النتائج فالشركات المتعددة الجنسيات تستطيع دروس التجربة، وتقترح خطوات صريحة ملموسة لتح

سلبا  لذلك هناك حاجة إلى مجموعة من  أم إيجابا ناشئالعامة، والفساد في اقتصاد  اإلدارةكثيرا على النظام 
في النظام المصرفي  اإلفصاحايجابيا، كذلك فان فرض المزيد من  التأثيريكون  أنالشفافية لضمان  إجراءات

  G8قيام بلدان مجموعة الثمانية   إلى، كما تدعو الحاجة أيضاهامان  أمران األمواللي ومجابهة تبييض الدو 
من طرف:  اإلطارالمطروحة في هذا   لجهود مكافحة الفساد وبرامج المنظمات الدولية أعلى أولوية بإعطاء

OCDE – FMI - BM. 
لسالمة السياسة  أساسيالشفافية المالية شرط  (Robert ،3555، و Dininio ،Sahr)الشفافية المالية:   9.2

 اإللمامالمالية واالقتصادية، فمثال نشر وثيقة الميزانية، التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسب يضفي 
 على العمليات الحكومية.

قوق المساءلة: يشكل مبدأ المساءلة قيدا على سلوك القائمين على شؤون السلطة ويلزمهم باحترام ح 2.2
 .واألعضاءورغبات المواطنين 

تحول حقيقي في النظام االجتماعي بجميع مكوناته وخصائصه لترقية مستوى االجتماعي  إحداث  2.2
 اإلصالحكخالصة لهذا التحول الفعلي، ألن الفساد يضعف من الثقة العامة في المشاريع وفي قدرتها على 

 االجتماعي، وخرق فعالية القانون والقواعد العامة.تهديد االستقرار  إلىاالقتصادي والسياسي كما يؤدي 
 استقاللية القضاء وفعاليته.  0.2
 مبدأ التداول السلمي للسلطة.      وإقرارالفصل بين السلطات   5.2

سياسية من قبل صانعي القرار  إرادةإن مكافحة الفساد باعتباره احد معوقات التنمية يتطلب توفر  38.2
امش من الحرية للمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الفاعل والمؤثر ، ومنح هاإلصالحالراغبين في 

محاربة الفساد، وهو المتمثل في كثافة شبكات االجتماعية  إلىومساند للجهود التي تبذلها الحكومات، والرامية 
ه أن يسهم في المتحدة لمكافحة الفساد من شان األمماتفاقية  إلى، وان االنضمام « linking »وشبكات السلطة 

صادر  القانوني والمؤسسي لمواجهة هذه الظاهرة، وتوظيف المناهج والوسائل الفعالة، وفي اإلطارتعزيز 
من المشاريع الجزائرية التي شملها  %29 يلي: ما إلىللمنظمة الدولية للشفافية يشير فيما يتعلق بالجزائر 

، وقد وضعت المنظمة الرشاوى  للعموالت و موجه األعمالمن رقم  %2 أناالستطالع حول الفساد نجد 
 52األكثر تعرضا لظاهرة الفساد، الجزائر تحتل المرتبة  األوسطوالشرق  إفريقياالجزائر من بين الدول شمال 
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بعد كل من تونس والمغرب ومصر  7.2/38عالميا في انتشار ظاهرة الفساد بمعدل شفافية ال يتجاوز 
بل  3509وال يزال يمثل مشكلة كبيرة في غالبية الدول العربية منذ عام  على التوالي، 1و  7،  9بمعدالت 

 تراجع لدى بعضها.
 الخالصة:

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة أنلالقتصاد الوطني،  أساسيباعتبار االستثمار محرك    
، ثم حوكمة منظمات أساسيةالحكومية بصفة اإلداري، المتعلقة باإلدارة  الفساد لمواجهة رشيدة حوكمة إلى تحتاج

 الحوكمة بموضوع االهتمام المشاريع هذه على يجب المتوازن لها، وعليه االستراتيجي األداء ودعم األعمال
 الحوكمة فكر نشر يجب كما .الحوكمة مضمون  هو الذي األداء تحقيق في فعال دور من له لما تطبيقه ومدى
 بالمؤسسة، التدقيق عمليات وتشكيل اإلدارة مجلس إجراءات وتشكيل المساهمين، ق بحقو  المتعلقة مكوناته بجميع
 .الشركات حوكمة فعالية لزيادة المسيرين لدى الوعي لزيادة الدعوة مع والمساءلة، والشفافية اإلفصاح وكذلك
هيئات المشاريعية، الفساد له اثر سلبي وعكسي مواجه كليا إليجابية العمل الحكومي وال أنيتبين لدينا       

القانونية والسياسية، ذلك من خالل التوظيف غير العملي للشبكات االجتماعية والمجموعات والوظائف العامة، 
ويمتد تأثيره السلبي على كل من التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك على االستثمار والعمل، وعلى توفير 

والفرص المتاحة، وعلى توسيع مجال الثقة العامة وعلى االلتزامات السلع العامة والخدمات واالستفادة منها 
والقواعد العامة والقيم المشتركة وفسادها، وعلى تقوية الترابط االجتماعي واالندماج، والفساد بهذا الشكل له 

ير الداللة إتصال مباشر بالمستوى الكلي من تعزيز الحكم الرشيد ودعم فعالية الهيئات المشاريعية، وهو من معاي
على فعالية تلك الهيئات، ولكن أثر الفساد ال يخفى على المجتمع المدني والسوق، أي أن الفساد يفسد تلك 

السوق، بل الفساد يمتد إلى  –المجتمع المدني  –العالقة المشار إليها بين كل من الوحدات الثالثة: الحكومة 
المؤشر االجتماعي كليا ودوره العملي، مما يدفعنا  داخل كل وحدة منها وتخريبها في وضعية تعاكس مزايا

مباشرة للبحث في إشكالية الفساد وأثره في ذلك، إن مواجهة الفساد ينبغي أن تكون من المهام المدرجة في 
أعمال الهيئات المشاريعية، السياسية والقانونية بصفة أساسية، وبالتوازي مع ذلك يأتي االستثمار في ترقية 
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 لركيزتين األساسيتين لنجاح المقاول كمحرك  للسيرورة المقاوالتيةا
 
 

 
   † بوجالل فضيل، * كريبع سلمى 

 

I  مقدمة : 
من أجل تنمية الفكر المقاوالتي  وبناء الشخصية المقاولة التي تنجح في إنشاء مشروعها الخاص وتطويره 

ني معارف ومكتسبات يتقاسمها أفراد المجتمع، تساعدهم والمحافظة عليه البد أن تسود ثقافة مقاوالتية داعمة تب
على سقل إستعداداتهم وخصائصهم النفسية وقيمهم وقدراتهم )كالثقة بالنفس والمبادرة واإلبداع والشعور 
بالمسؤولية... وغيرها (، ثم  وضع هذه المهارات والخبرات حيز التنفيذ في العملية المقاوالتية كما يظهره 

والمتمثل في    J-P SABOURIN et Y GASSE مراحل بروز المقاولين لكل من ويلخصه نموذج
وهذا لن يتأتى إال  من خالل   )المسبقات، اإلستعدادات، تجسيد اإلمكانات والقدرات المقاوالتية في المشروع(

 مساهمة عدة أطياف من المجتمع:
كيره على خيارات جديدة فيلجأ مثال للمقاوالتية كبيئة التنشئة )األسرة( التي تساعد الفرد على أن يفتح أفاق تف

 .كخيار في المسار المهني
وأيضا المؤسسات التعليمية لألفراد في مختلف األطوار من فترة التمدرس وحتى الجامعة ومعاهد التكوين البد 

 هي األخرى أن تحث على ذلك.
، والجماعات المحلية، والحكومية البد أن وكذلك البيئة المحيطة )المجتمع( بكل أطيافها ومجاالتها السياسية 

تساهم في بناء هذه الثقافة من أجل تثمين الثروات اإلقتصادية والبشرية من أجل إستدراك التأخر في خلق ال 
 .مؤسسات التي تدعم نمو إقتصاد البالد وخلق فرص العمل الجديدة

بد أن تأخذ إتساع فهم دور المقاول بعين ولكي تسود هذه الثقافة سيادة فعالة تخدم التنمية اإلقتصادية ال
اإلعتبار، الذي مع كل التغيرات الحاصلة في العالم أصبح يأخذ صورا عديدة التنحصر فقط في إنشاء 

  االمشروع بل تتعدى إلى إحداث القيمة المضافة.
ؤسسات الصغيرة وباألخص إذا ما نظرنا بعمق ووعي إلى التداخل الحاصل بين مفهوم المقاوالتية والم      

والمتوسطة والمؤسسات الناشئة خاصة لدى الدول النامية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطور البحث في 

                                         

 
 .kribaselma@yahoo.fr، (الجزائر) جامعة باتنة، أستاذ مؤقت *
 fodilmaster@yahoo.com  ،(الجزائر) 1جامعة قسنطينة ، أستاذ مساعد ب†
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مفهوم المقاول والمقاوالتية بين إشكاليتي توحيد التعريف لكال المصطلحين وتعدد التوجهات الفكرية بحيث كل 
 .منها يعالج جزئية في المصطلحين تختلف عن جزئية اآلخر

 إشكالية البحث:
 من خالل الطرح السابق يمكننا طرح إشكالية التالية:

       فيما تتمثل الركيزتين األساسيتين لنجاح المقاول كمحرك  للسيرورة المقاوالتية؟
 أهمية البحث:

ثرة  تنبع أهمية الموضوع  في أنه  يحاول البحث في أثر الركيزتين األساسيتين لنجاح  المقاول وأهم سماته المؤ 
في فعالية إنشاء المؤسسة وإستمراريتها وتجسيد المقاوالتية من أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية،  بإعتبار أن هذا 

الموضوع يعول عليه كثيرا في معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها اإلقتصاد سواءا من ناحية إيجاد مصادر 
 بطالة والقضاء على عدة مشاكل إجتماعية.للثروة تكون بديال عن الريع أو الحد من مستويات ال

 :: يهدف المقال إلىأهداف البحث
  إمعان النظر في أهم الركائز التي تضمن نجاح المقاول في العملية المقاوالتية من وجهة نظر بعض الرواد

 .والباحثين
  المقاوالتية إعطاء صورة واضحة عن المقاول من أجل مساعد المتجهين لهذا اإلتجاه والعاملين في مجال

على فهم الدور األساسي للمقاول وأهم الدعائم التي تحقق لهم الفعالية في السيرورة المقاوالتية من أجل تحقيق 
 .التنمية

  حصر أهم السمات والخصائص وتحديد أكثرها تأثيرا على إنشاء المشروع ونجاحه وإستمراريته من أجل خلق
 التنمية الحقيقية.

 أردنا من خالل هذا العنصر أن نتعرف أكثر على من هو المقاولول: اإلطار النظري للمقا-1
   تعريف المقاول: -1-1

 بالرغم من االختالف في مفهوم المقاول وتعدد تعريفاته، فقد اعتمدنا على عدة تعاريف تخدم الهدف العام:
يسعى لذلك  يعرفه على أنه " ذلك الشخص الذي أنشأ مشروعا أو مؤسسة جديدة أو  Gartnerحسب  -

 معتمدا على أفكار إبداعية، كما أنه يتميز عن اآلخرين بصفات واستعدادات خاصة".
أن دور المقاول كوظيفة، فهو الذي يقوم باإلبداع واالبتكار اللذان يعمالن على تحديث   Schumpeterويرى  

أن المقاول هو فاعل التغيير  جميع عوامل اإلنتاج، ويرفع من مستويات األنشطة والحياة االقتصادية، كما يرى 
 )تنفيذ تركيبات جديدة(.

وحسبه أيضا فإن دور المقاول يتمثل في اإلصالح أو الثورة على روتين اإلنتاج باختراع ما، أو عموما إلمكانية 
تنفيذ تقنية غير منشورة، إنتاج سلعة جديدة، أو طريقة إنتاج جديدة إلنتاج سلعة قديمة أو استغالل مصدر جديد 

 لمواد األولية أو إعادة تنظيم فرع صناعي ما، وهكذا.ل
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فالمقاول هو الشخص الذي علية مواجهة مخاطر التجارة، ألنه يعمل في سوق ال  Kirznerأما من منظور  
يقينية فالبد عليه أن يطور فيها المميزات التي تسمح له بمواجهة مخاطر السوق، ويتمثل فعله في إستغالل 

 تي لم تستغل من طرف اآلخرين، وسالحه في ذلك اليقظة في محاولة توقع المستقبل.الفرص التجارية ال
 خصائص ومميزات المقاول: -1-2

مع التعدد والتنوع الكبير في وجهات النظر حول الخصائص والسمات الواجب توفرها لدى الشخص المقاول فإنه 
والي يوضح خصائص المقاولين تبعا يصعب حصرها إال أنه يمكن اإلحاطة ببعض الجوانب،  والشكل الم

 ألنماط تفكيرهم أو التوجه اإلديولوجي لديهم:
 (: صفات للمقاول حسب التوجه الفكري لديهم1الشكل )

 

 
المصدر:  الجودي محمد علي، نحو تطوير المقاوالتية من خالل التعليم المقاوالتي، أطروحة دكتوراه، جامعة 

 .22،ص 2112/2112محمد خيضر بسكرة،
ن خالل الشكل يتبين أن التوجه لفكري ينعكس على خصائص المقاولين فتبعا للتطور أو التقليد وكذلك تبعا م

للجماعية أو الفردية تتغير هذه الخصائص، فنجد المقاول الليبيرالي مقاوال متطورا ذو منطق فردي، أما المقاول 
ي فهو مقاول تقليدي غير متطور وذو منطق الشبكي فهو مقاول متطور ذو منطق جماعي، أما المقاول التعاون

 .فردي وعكسه المقاول غير الرسمي الذي يعتبر مقاوال تقليديا ذو منطق جماعي
 كما يمكن تلخيص هذه السمات في عدة  خصائص شخصية، خصائص سلوكية وخصائص إدارية كما يلي:

 الخصائص الشخصية:- 1-2-1
ي ينبغي توفرها لدى الشخص صاحب الفكرة والتي يمكن " هناك حد أدنى من الصفات التR.Papinحسب "

 :(4102)صندرة سايبي، حصرها فيما يلي 
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وذلك ألن عملية إنشاء مؤسسة تتطلب بذل جهد معتبر والوقت الكافي والطاقة الالزمة   الطاقة والحركية: -أ
 إلنجاز األعمال.

تطوير مجموعة من األنشطة في الحاضر، ينبغي على صاحب الفكرة القيام ب القدرة على احتواء الوقت: -ب
والتي سوف لن يكون لها أي أثر إال الحقا، فال يمكن تصور نجاح مؤسسة دون التفكير في المستقبل وتحديد 

 .الرؤية على المدى المتوسط والطويل
حلها فغالبا ما تواجه المقاول عدة عقبات وهذا ما يفرض عليه محاولة  القدرة على حل مختلف المشاكل: -ج

واللجوء في بعض األحيان إلى أطراف أخرى ومع ذلك ال يجب نقل كل المشاكل إلى استشاري ما، ألنه ما قد 
 .يشكل له مشكلة ال يكون كذلك بالنسبة إلى استشاري أو مساعد

يشكل الفشل جزءا من النجاح وبالنسبة للمقاول الفشل، الخطأ والحلم هي مصادر الستغالل  تقبل الفشل:  -د
 .ص جديدة، وبالتالي تحقيق نجاحات مستقبليةفر 
ينبغي أن يخطط المقاول للمخاطر التي قد  تواجهه في المستقبل وأن ال يعتمد على   قياس المخاطر:  -ه

 .الحظ الذي نادرا ما يتكرر، فالنجاح يأتي نتيجة لجهود طويلة وعمل دائم وتقييم مستمر للنشاط
مؤسسة يجب أن تتطور من ناحية منتجاته أو هياكله أو مخططها فالستمرار ال التجديد واإلبداع: -و

االجتماعي، لهذا تنشأ ضرورة لالنفتاح على التجديد والتطوير، وهذا ما يتطلب قدرة على التحليل واستعداد 
 .لالستماع وتوفير اشل طاقة الالزمة لالستجابة للتوجهات الجديدة التي ستكون مفاتيح تطوير المؤسسة

فيها يجعل المقاول أعماله ناجحة، حيث يملك شعورا متفوقا وحساسا بأنواع المشاكل المختلفة  بالنفس:الثقة  -ز
بدرجات أعلى إذ أظهرت الدراسات أن المقاولين يملكون الثقة بالنفس وقدرة على ترتيب المشاكل المختلفة 

  .وتصنيفها و التعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين
ت  أخرى مثل: االندفاع للعمل، االلتزام، التفاؤل، الرغبة في االستقاللية، روح المبادرة وحب باإلضافة إلى مميزا

 المغامرة......... إلخ
 الخصائص السلوكية2-2-1-

 (4102/4102)علي،  تشتمل على نوعين من المهارات وهي 
 :  Interaction Skillsالمهارات التفاعلية: -أ
وتكوين عالقات إنسانية بين العاملين واإلدارة والمشرفين على األنشطة مجموعة المهارات من حيث بناء  

والعملية اإلنتاجية، والسعي لخلق بيئة عمل تفاعلية تستند إلى التقدير واالحترام والمشاركة في حل المشكالت 
نوات اتصال ورعاية وتنمية االبتكارات، فضال عن تحقيق العدالة في توزيع األعمال وتقسيم األنشطة وإقامة ق

 متفاعلة تضمن سير العمل بروح الفريق الواحد، وهذه المهارات توفر األجواء لتحسين اإلنتاجية وتطوير العمل.
  :Integration Skills المهارات التكاملية  -ب
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ه المقاولون يسعون باستمرار إلى تنمية مهاراتهم التكاملية بين العاملين، حيث تصبح المؤسسة أو المشروع وكأن
 خلية عمل متكاملة وتضمن إنسانية األعمال والفعاليات بين الوحدات واألقسام.

 (4112)حمزة،  تشتمل على ما يلي الخصائص اإلدارية:  -1-2-3
 ظروفهم العاملين، إنسانية على والتركيز اإلنساني بالتعامل الخاصة المهارات تمثل اإلنسانية: المهارات-أ

 يتم التي والكيفية اإلنسانية المشاعر احترام عن فضال الذات واحترام بتقدير خاصةال األجواء يئةوته اإلنسانية
 ؛واإلنساني السلوكي الجانب على تركز عمل بيئة بناء خالل الطاقات فيها استثمار

 العلمية والجوانب المعارف وامتالك الفكرية المهارات مجموعة المشروعات إدارة وتتطلب: الفكرية المهارات-ب
 الرشد أسس على األهداف وصياغة والنظم السياقات تحديد على والقدرة مشروعه إلدارة والرؤيا خطيطيةوالت

 ؛والعقالنية
 أداء على ومستقبليا حاليا المؤثرة والمتغيرات العوامل بين العالقات بتفسير و تم :التحليلية المهارات-ج

 الفرص عناصر للمشروع، الداخلية بالبيئة صةالخا والضعف القوة عناصر وتحديد األسباب وتحليل المشروع
 سلوكيات للمؤسسة، التنافسي المركز على ذلك أثر تحديد ، بالمشروع في بيئته الخارجية المحيطة والتهديدات
 والجوانب للمشروع، السوقية الحصة على ذاك وأثر المستهلكين سلوكيات وتصوراتهم المستقبلية وكذا المنافسين

 ؛وغير ذلك والتسويقية واإلنتاجية يةوالمحاسب المالية
 اإلنتاجية، المراحل بين العالقات طبيعة ومعرفة األدائية المهارات في وتتمثل التقنية(:) الفنية المهارات-د

 المنتج بتصميم يتعلق فيما خاصة الفنية األعمال من العديد أداء كيفية ومعرفة للسلع التصميمية والمهارات
 التشغيلية. بالجوانب يرتبط ما كلو  أدائه تحسين وكيفية

 أنماط المقاولين بما تتطلبه التغيرات العالمية : -1-3
 قاما حيث صاحبي هذا التصنيف،  Snow سناو و  Miles يزميل  مركييناأل االقتصادين   كل من يعتبر

)سايبي،  نالمقاولي من أنماط أربعة قاما بالتفرقة بين و التجديد و بين المقاولية  العالقة بدراسة
4102/4102 ): 

 التجديد: عن الباحث المقاول -1-3-1
عن التجديد الدائم) في المنتوج ، واجراءات  الفرد هنا بحث إذ يبحث  مجدد هو المقاول النمط أن يعتبر هذا

رحها على تجسيده على أرض الواقع ، لذا يقوم بتنظيمها أوال ثم يط من قدرته التام  تأكده االنتاج...(، رغم عدم 
على مستوى السوق، بشكل يمكنه من خلق مؤسسة، ويتالئم هذا النمط مع النشاطات ذات التكنولوجيا العالية 

) مثال البيوتكنولوجيا(، والتي تكون فيها أمكانات االستثمار والتصنيع والتسويق تتجاوز القدرات الفردية ، فغالبا 
 الصناعية الكبرى التي ترغب في خلق فرع جديد؛ما تشترى هذه االفكار والمشاريع من قبل المجمعات 

 المجدد: المقاول -1-3-2
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 يقوم  بشكل نظامي التجديد، حيث يبحث عن  يرورة المقاوليةللس كبير ميل المقاولينمن النمط  يمتلك هذا 
 ظةاليق من هذا الفرد درجة عالية  يمتلك  و ؤسسةم االستثمار فيه وتحويله إلى  بنفسه و  هو بإستغالله

ما يفترض إمتالكه ميزانية عالية تجند في البحث والتطوير، التي تضمن تنمية عملية هذا و   المنافسة للتكنولوجيا
 التجديد؛

 للتجديد: المتتبع المقاول -0-3-3
 النمط هو و دائمة السوق بطريقة نظامية واستباقية الذي يظهر على مستوى  التجديد المقاول الذي يتابع  هو

يقوم المجددون بفتح المجاالت ألنشطة جديدة  وفي هذا اإلطار  .اليابانية المؤسسات و اليابانيين لدى السائد
، اما المتتبعون فيقومون بإدخال تحسينات على مستوى التجديد الذي يمس التسيير وتخفيض  ومنتوجات مختلفة

 ة أكبر؛التكلفة ، وتعتبر هذه االستراتيجية أصعب من التجديد في ذاته، وذات تكلف
 التجديد: مع المتفاعل المقاول -1-3-2

 يبدي و تحدث، التي الوقائع رد فعل، حيث يتكيف مع ناتجة  تنمية ستراتيجيةإ المقاولينمن  النمط هذا يتبنى
خطرا يرتبط بالتزعزعات التي  ازي االنته الموقف يحمل هذا قد و .تحدث التي األفعال و تتالئم أفعال دودر  لها

-أ على القطاع، وضعف درجة إستجابة الزبائن للتجديد نتيجة لوفائهم لمنتجاتهم أو مؤسساتهم يمكن أن تطر 
 المفضلة.

 الركيزتين األساسيتين لنجاح المقاول كمحرك للسيرورة المقاوالتية )تجسيد المقاوالتية(:-1
 األشكال كل تحته تنضوي  شمولية  للمقاوالتية  أكثر مفهوما Shane and Venkatarman واقترح     

 ركزا مؤسسة( حيث )خلق النشاط خلق مفهوم وهو األخرى التي عبر عنها باقي الباحثين من وجهة نظرهم،
 ثالث على يكون  المجال هذا في البحث أن وشرحا النتائج على التركيز من بدال السيرورة )العمليات( على

 يقومون  الذين ودراسة األفراد الفرص، اللواستغ وتقييم اكتشاف سيرورة الفرص، مصادر دراسة :هي مستويات
 .(Denise, 2010) الفرص واستغالل وتقييم باكتشاف

ومن هذا المنطلق سوف نفصل في اهم ركيزتين لنجاح المقاول أال وهما مصادر الفرص، واإلبداع لدى      
 .  أوالئك األفراد الدين يقومون بإكتشاف وإستغالل تلك الفرص

 :Innovationاإلبداع 2-1
 :بحيث المقاول به يقوم ما وصف طريق عن الباحثين تعرف المقاوالتية بعضل هناك توجهات

 بهدف الموارد عن بالبحث وذلك جديدة، مؤسسات بخلق المخاطر ويخوضون  شخصي بإبداع المقاولون  يقوم"
" )مراح، بوضوح دةمحد سوق  احتياجات تلبية أو التحديات، ورفع المشاكل بحل تسمح مبدعة جديدة أفكار تنفيذ

4113). 
 اإلبداع خالل من وذلك الفرص تصنع التي هي المقاوالتية ترى أن أخرى  نظر وجهة هناك فإن في هذا السياق

 بإدخال تقوم مختلفة، وبأشكال البيئات مختلف في نجدها أن يمكن  سيرورة " :أنها على المقاوالتية تعرف حيث
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 من مجموعة تخلق اإلبداعات هذه منظمات، أو رادأف بها قام إبداعات طريق عن االقتصادي النظام في تراتغيي
 ككل والمجتمع درالألف واالجتماعية االقتصادية الثروة خلق السيرورة هذه نتيجة وتكون  االقتصادية، الفرص

(FAYOLLE, 2003). 
األقل البد أن تصاحبه في من هنا يظهر جليا أن اإلبداع من أهم المهارات التي البد أن يمتلكها المقاول أوعلى 

السيرورة المقاوالتية فهو الذي  يمكنه من صناعة الفرص وبالتالي فهما المحركان الفعاالن في نجاح السيرورة 
 المقاوالتية وفيما يلي عرض وجيز لتعميق الفهم.

البد أن تصاحبه من هنا يظهر جليا أن اإلبداع من أهم المهارات التي البد أن يمتلكها المقاول أو على األقل 
في السيرورة المقاوالتية فهو الذي  يمكنه من صناعة الفرص وبالتالي فهما المحركان الفعاالن في نجاح 

 السيرورة  المقاوالتية وفيما يلي عرض وجيز لتعميق الفهم.
 : لإلبداع Shumpeterتعريف  -2-1-1

إنشاء طريقة أو أسلوب جديد في اإلنتاج، وكذا التغيير في جميع مكونات المنتج  عرفه بأنه النتيجة الناجمة عن
 أو كيفية تصميمه، وقد حدد خمس أشكال لإلبداع هي: 

 إنتاج منتجات جديدة استجابة لطلبات مستقبلية؛ -
 الكشف عن ط ا رئق جديدة في اإلنتاج لم تكن معروفة من قبل تسهم في تخفيض التكاليف؛ -
 منفذ جديد لتصريف المنتجات؛ إيجاد - 
 اكتشاف مصدر جديد للمواد األولية؛  - 

 إيجاد تنظيم جديد. -
 إكتشاف الفرص وإستغاللها:

إن التطرق لمفهوم الفرصة حسب وجهات نظر الباحثين المختلفة كفيل بإبرازها كثاني أهم ركيزة لنجاح      
 المفاول وضمان لنجاح سيرورة المقاوالتية.

 ريف الفرصة:تع -2-2-1
 باالضافة جديدة، أولية ومواد خدمات منتجات، بتقديم تسمح التي الحاالت " هيCasson حسب " الفرصة

 المقاول طريق عن ذلك ويتم إنتاجها، تكلفة من أعلى بسعر التنظيم، وبيعها في جديدة طرق  إدخال إلى أيضا
 في بيعها إعادة أجل من وتنظيمها بشرائها قومي والتي مثمنة غير موارد اكتشاف على قادرا شخصا يعتبر الذي
 رؤية لديه يولد الفرص هذه لمثل المقاول وتفطن طرف المستهلكين، من أفضل بشكل مثمنة ومنتجات سلع شكل

 .(Messeghem, 2006)مؤسسة بهدف إستغاللها  إلنشاء تدفعه مقاوالتية
 (Loue E. M., 2006)في  تتمثل والتي للفرصة أخرى  مصادرهناك   وحسب "دراكر"

 التكنولوجيا امتالك عدم عن أو المعلومة، تناظر عن الناتجة الكفاءة لعدم كثمرة األسواق في المتواجدة الفرص
 المشبعة؛ غير الحاجات لتلبية الالزمة
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 جديدة؛ معارف أيضا تولد والتي واالكتشافات االبتكارات عن الناتجة الفرص-
  .واالقتصادية الديموغرافية السياسية، االجتماعية، المجاالتفي  ارجيةالخ التغيرات عن الناتجة الفرصة -

 من نتمكن حتى معرفتها على القدرة امتالك ويكفي هي، كما الطبيعة في الفرص أن يفترض هذا االتجاه  إذن
  .اقتصادية لحقيقة وتحويلها امتالكها

 أو أولية مادة أو منتج يستطيع التي الوضعية هي " أن الفرصة Venkataraman ،Shaneواعتبر  كل من "
 بالربح. الفرصة ترتبط واضح وبشكل للربح، فرصة يوفر جديدا شكال تتخذ أن جديدة تنظيمية آلية
 :والفكرة الفرصة مفهومي بين الفرق  -2-2-2

 نتيجة تكون  أن يمكن حيث مصادرها، اختالف حسب مختلفة أشكاال األعمال فرص تتخذ أن يمكن      
 شكل أو األخرى  العمليات مختلف أو اإلنتاج أسلوب في إبداع أو جديدة، أولية مواد كاكتشاف السوقية، لللعوام
 تنتج أن يمكن أنها كما السوق، هيكلة إعادة في أو جديد، طاقة مصدر استغالل أو السوقي، العائد من جديد
 والبيئة والتكنولوجيا معقدة لتغيرات نتيجة تكون  فهي أشكاله، بمختلف اإلبداع أو المعلومات في التباين عن

 قبل من موجودة تكن لم ظروف توفر بسبب توجد فهي والديموغرافية، واالجتماعية والسياسية االقتصادية
(Baron, 2006). 

وما يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار هو أنه ليست كل فكر فرصة؛ إال إذا كانت جاذبة وممكنة التحقيق واالستمرار 
 لها إمكانات إستغاللها من أجل تحقيق الربح، هذا مافسره الباحثين. ، وإذا توفرت

 إمكانية توفر إلى تحتاج فهي فكرة بسيطة، مجرد من أكثر هي الفرصة" Hernandez فبالنسبة ل "  
  الجذب وإمكانية اإلستمرار، على القدرة تمتلك وهي الربح، تحقيق أجل من إلستغاللها

 إضافية قيمة للمنتج وتمنح محدد وقت في السوق  في تطرح فهي بالحاجة، متعلقة الفرصة " يرى أنFillion" و
 بكونها تمتاز الفرصة بينما ملموس، غير ونظري  عام مصطلح عن عبارة فهي األفكار أما للمستهلك، بالنسبة
 .(N'GUESSAN, 2006)الواقع  أرض في التحقيق وممكنة ملموسة

 : تشاف فرصة مقاوالتيةالعوامل المؤثرة في خلق واك -2-2-3
  :المقاوالتية (المعرفة)اليقظة-أ

ويعتبر كرزنر أول من إستخدم  ، المقاوالتية باليقظة يسمى ما على واستغاللها الفرص اكتشاف سيرورة ترتكز
 على التعرف على  القدرة " أنها على عرفها حيث الفرصة، كراإد عن بها ( ليعبرvigilanceمصطلح اليقظة )

 اليقظة حاالت من حالةأن إدراك الفرص من قبل المقاولين هي   وأضاف ،"اآلخرين من مهملةال الفرص
 أنه على وعرفه( entrepreneurial awarness) المقاوالتی الوعي اسم الحالة هته على وأطلق للمعلومات،

 المنتجين تواجه يالت المشاكل على خاص بشكل والتركيز السوق، وسلوك المنتج حول المعلومات لمعرفة الميل
 باحثون  أضاف كما الموارد، لدمج الجديدة اإلمكانات إلى باإلضافة للسوق، المتجددة والحاجات والمستهلكين،

 يتفاعالن قد والبيئة الشخصية السمات أن آخرون 
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 فان الباحثين من للكثير وبالنسبة الفرص، اكتشاف وبالتالي المقاوالتي الوعي تحفيز شأنها من ظروف لخلق
 ,Franck BARES)اآلخرين  عن يختلف بشكل المعلومات ويستعملون  الجديدة للفرص يقظة أكثر المقاولين

La création et le développement d’opportunités, 2004).  
 السابقة: والمعارف المعلومات في التباين-ب

 في التباين بسبب هو مقاوالتيةال وجود أن تعتبر التي النمساوية النظرة من وانطالقا Shaneبالنسبة ل  
 معارفهم الن المقاوالتية الفرص يكتشفون  األفراد أن افترض فقد االقتصاديين، الفاعلين  لدى المتوفرة المعلومات

 .الجديدة المعلومات قيمة تحديد من تمكنهم السابقة
 من تمكنه التي السابقة، معارفه من انطالقا الفرص يكتشف فانه المقاول طبيعة كانت مهما أنه الكاتب وأكد

 :(Scott, 2000)يلي  كما نلخصها الفرضيات من عددا وأكد المتوفرة، المعلومات استيعاب
 تقريبا المستحيل من أنه حيث المحتملين، المقاولين لكل واضحة تكون  أن يمكن مقاوالتية فرصة هناك ليست-ج
 .الوقت نفس وفي المعلومات نفس الجميع يمتلك أن
 وليس فقط الفرص بعض إدراك منالذي يمكن   المعرفة بمجال يسمى ما تخلق فرد لكل السابقة المعارف-د

 المعرفة :وهي المقاوالتية الفرصة اكتشاف لسيرورة المهمة الداخلية للمعارف رئيسية أبعاد ثالث وهناك الكل،
  .الزبائن لمشاكل ةالسابق المعرفة السوق، في العمل طرق  لمختلف السابقة المعرفة للسوق، السابقة
 االجتماعية:  العالقات شبكة

 Hills  أن إلى أشاروا حيث الفرص، اكتشاف في العالقات شبكة أهمية دراسة نحو اهتمامهم وجهوا وزمالؤه و 
 المصادر تلك المعلومات، لمصادر توصلنا "جسور" هي (الوطيدة وغير العارضة المعارف) الضعيف العالقات

 احتمال أن Granovetterوأكد ( األصدقاء العائلة،) القوية العالقات خالل من بالضرورة إليها نصل ال التي
 القوية، العالقات من عليها حصولنا احتمال من أكبر الضعيفة العالقات من المهمة المعلومات على حصولنا

هو  هته الفرضية Hills اختبار وسمح القوية، عالقاتنا من بكثير تشعبا أكثر الضعيفة عالقاتنا الغالب في ألنه
 من أكبر فرص الكتشاف احتمال لديهم واسعة عالقات شبكة لهم اللذين المقاولين " أن على التأكيد من وزمالئه
 .(BARES Franck, 2004)غيرهم 
 الشخصية: السمات

 Shaverأشار حيث المقاوالتية، المؤسسات نجاح في ودورها الشخصية السمات على الكتاب من الكثير يركز
et Scott الناجحة، الفرص بتحديد  عالقة لهما رئيسيتين سمتين تحديد إلى توصلت النفسية ترااالختبا أن إلى 

 : (Shaver G and Scott R, 1991)وهما 
بها  قام التي رسات ا فالد للفرص، المرتفع واالكتشاف التفاؤل بين االرتباط الباحثين من الكثير الحظ أوال

Krueger et Dickson  وKrueger et Brazeal بالكفاءة باإليمان يرتبط المقاوالتي التفاؤل أن أكدت 
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 ومختلفة صعبة أهداف تحقيق على بالقدرة مرتبط هنا التفاؤل أن نالحظ أن وعلينا ،(بالنفس ثقة)الذاتية 
 ؛أكبر مخاطر بتحمل مرتبطا وليس (الكفاءة)

 في ترتكز المؤسسة، نجاح الحتمال داخلية رؤية هو والتيالمقا التفاؤل أن وضحوا فقد وزمالؤه  Guthأما  -
 ؛المحتملة النتائج على الحكم في واقعية نزعة مع ومعارفهم، إلمكاناتهم المقاولين تقييم على منها األكبر الجانب

 اكتشاف في ينجحون  المقاولين أن القول في Schumpeterالخاصية الثانية هي اإلبداع، وهي التي إعتمدها -
 .غيرهم يفشل أين فرصال

 المقاولين لكن الفرص، الكتشاف جدا مهم اإلبداع أن يعتقدون  عينتهم من %21أن و زمالؤه حيث وجد     
 أن واستنتجوا السوق، حول المعلومات لهم توفر شبكة ضمن االندماج هو لهم بالنسبة أهمية األكثر أن يعتقدون 

 الذين أولئك مثل مبدعين يكون  الن أقل بحاجة هم المقاوالتية الفرص مع معلومات بشبكة المرتبطين المقاولين
 Franck BARES, La création et le développement)الشبكة  تلك مثل لهم تتوفر ال

d’opportunités, 2004) 
 االسئلة  الواجب اإلجابة عنها لتقييم الفرص : -2-2-2
  :(4112)مبارك،  يلي ما السوق  في المقاول لدى األنشطة ومحتوى  جوهر تعكس األسئلة على هذه اإلجابة 
 األساسية؟ السوق  حاجة ما -1
 السوق؟ حاجات عن المتوافرة والخبرات لألفراد الشخصية المالحظات ما -2
 السائدة؟ االجتماعية الظروف ما - 3
 السوق؟ حاجات كل على خالله من للتعرف المطلوب السوق  بحث نوع ما - 4
 الحاجات؟ تحقيق إلمكانية المطلوبة راخيصالت أو الرخص ما - 5
 السوق؟ في المنافسين وضع ما -6
 السوق؟ لهذا المشابه الدولي السوق  ما -7
 لنا؟ الدولي المنافس ما -8
 األنشطة؟ لتنفيذ األموال مصادر هي ما - 9

 خاتمة: نتائج الّدراسة والتوصيات
لب البحث في السيرورة المقاوالتية، ففي هذا  يخلص البحث إلى أن مفهومي اإلبداع والفرصة يتمركز في

اإلطار يكون البحث على عدة مستويات هي: دراسة مصادر الفرص، سيرورة إكتشاف وتقييم واستغالل 
 الفرص، ودراسة اإلبداع لدى األفراد الذين يقومون بالعملية المقاوالتية.

 صيات التالية:من خالل ما أوردناه في هذا البحث نتوصل إلى النتائج والتو   
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 النتائج:
هناك الكثير من الدراسات التي ركزت على صفات وخصائص المقاول لكن أهم الخصائص التي تتقاطع عندها 

معظم الدراسات تتمثل في: االبداع، الميل للمخاطرة، المبادرة، الحاجة لالنجاز، الثقة بالنفس، االستقاللية وتحمل 
 المسؤولية.

الفكرة فالفرصة هي أكثر من مجرد فكرة بسيطة، فهي تحتاج الى توفر امكانية هناك فرق بين الفرصة و 
استغاللها من أجل تحقيق الربح، وهي تمتلك القدرة على الجذب وامكانية االستمرار كما أنها متعلقة بالحاجة، 

كونها ملموسة فهي تطرح في السوق في وقت محدد وتمنح للمنتوج قيمة اضافية بالنسبة للمستهلك، فهي تمتاز ب
 وممكنة التحقيق في ارض الواقع اما الفكرة فهي عبارة عن مصطلح عام ونظري غير ملموس.

من منطق الفرصة فان المقاول ، هو ذلك الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص واغتنامها بينما ال يستطيع 
 التي ال يرونها.االخرون ذلك ويمتلك الخصائص التي ال يمتلكونها والتي تمكنه من رؤية الفرص 

من منطلق االبداع فان المقاول هو ذلك الشخص الذي لديه تصورات واضحة وغير إعتيادية  لما يمكن عمله ؛ 
 .فهو يقوم بجمع وتنظيم المصادر والموارد بطريقة مختلفة وإبتكارية  تخدم أهدافه وتتناسب مع المشروع الجديد

 التوصيات:
 جتمع ككل وبتظافر كل الجهود .السعي لنشر ثقافة المقاولة في الم

العمل على تفعيل دور الجامعات والمدارس والمجتمع المدني والحكومة وكل الفاعلين بما يتالءم مع الواقع -
 االقتصادي.

 اإلحاالت والهوامش:   
 .، دار المقاوالتية، جامعة قسنطينة، الجزائرسيرورة إنشاء المؤسسة وأساليب المراقبةصندرة سايبي، 

 في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل تخرج مذكرة ،المقاولة لدعم التكوينية البرامج تقييم حمزة، يرلفق
 .الجزائر بومرداس، جامعة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تخصص التسيير علوم

 .4102/2410عبد الحميد مهري،الجزائر،  4، جامعة قسنطينةمحاضرات في إنشاء المؤسسةصندرة سايبي، 
مراح حياة، المقاول الجزائري الجديد بين المعاناة واإلبداع، رسالة ماجستير في العلوم اإلجتماعية، تخصص 

 .4113تنظيم وعمل، جامعة الجزائر،
 ، مصر.4112، الريادة في ادارة االعمال: المفاهيم والنماذج والمداخل العلميةمجدي هوض مبارك، 

  Cassandra Denise Crute, Leading entrepreneurially: Understanding how community 

college leaders identify with and relate to entrepreneurial leadership,PhD theses, 

College of Education at Mercer University, Atlanta, 2010. 

 Karim Messeghem, L’entrepreneuriat en quête de paradigme : apport de l’école 

autrichienne, le congrès international francophone en entrepreneuriat et PME, 

L’internationalisatin des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, 

Haute école de gestion Fribourg, suisse, 25-27  octobre, 2006. 

 Alain FAYOLLE, le métier de créateur d'entreprise, les éditions d’organisation, paris, 

2003. 
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غيرةالمقاوالتية كآلية لتمكين المرأة المبادرة من إنشاء مؤسسات ص  
 

 
  *سامية خبيزي 

 
I  مقدمة : 

تعد المشاريع المقاوالتية من أفضل آليات اإلنعاش اإلقتصادي فهي تساهم في تنويع االقتصاد وتخلق العديد من       
النسيج االقتصادي من خالل تعويض المؤسسات  فرص العمل للشباب وترفع من مستويات اإلنتاج والعائدات، وتجدد

الفاشلة بمؤسسات جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم في استحداث مناصب شغل، وكذا إنشاء مؤسسات مبتكرة تؤثر على 
المؤسسات القائمة التي تجد نفسها مضطرة إلى أن تكيف نفسها مع جملة التغييرات الحاصلة في البيئة الخارجية ضمانا 

 وتعزيزا لقدرتها التنافسية.    الستمرارها 
لقد ساعدت العولمة واالنفتاح االقتصادي على زيادة مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية، فقد برز دور للمرأة خارج    

 اإلطار التقليدي المعتاد عليه، دور مكنها من إبراز طاقاتها وقدراتها وتنميتها.   
تحقيق التنمية بعد ولوجها لعالم المقاوالتية وبروز ما يسمى بالمقاولة النسائية أصبحت المرأة عنصر فاعل مساهم في    

 361والتي أصبحت لها آثار ايجابية على اقتصاديات العديد من البلدان، فقد سجل المرصد العالمي للمقاوالتية حوالي 
 دولة.  47في  6136مليون إمرأة قامت بإنشاء مشاريع جديدة سنة 

عن المقاولة فيمكن القول أن هذا النشاط يرتبط بالذكور بدرجة أكبر في أغلب دول العالم والتي من عندما نتحدث   
بينها الجزائر التي تشهد ضعف في نسب المشروعات التي تعود للنساء،  فالمقاولة النسوية تبقى نسبتها ضئيلة في 

 اورة وحتى البلدان الغربية.الجزائر بالمقارنة مع االنجازات المحققة في البلدان العربية المج
المقاوالتية فتحت المجال أمام المرأة للمساهمة في العديد من المجاالت المقاوالتية المتميزة، فقد أضحى بإمكانها     

ورفعها  لمستوى  إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والتي من شأنها تحقيق التنمية االقتصادية بتقليصها من البطالة
يتها لحاجيات المتعاملين االقتصاديين، وقد منحت الدولة الجزائرية عدة تحفيزات للنساء المقاوالت فيما المعيشة وكذا تلب

يتعلق بالتمويل والدعم فقد وضعت إصالحات تشريعية وخلقت آليات مؤسساتية لتسهيل مهامها    على غرار الوكالة 
على دعم ومرافقة المؤسسات المنشأة خصوصا في الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها من المؤسسات التي تعمل 

 السنوات األولى من إنشائها وبداية نموها. 
 بناًء على ما سبق يمكن طرح االشكالية التالية:

 هل تعد المقاوالتية  آلية لتمكين المرأة  المبادرة من إنشاء مؤسسات صغيرة؟

 تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤوالت :

 وم المرأة المقاولة ؟ما هو مفه-

                                         

 
  khebizi_samia@hotmail.fr،(الجزائر) جامعة الجزائر أستاذة محاضرة ب، *
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 فيما تتجلى دوافع المرأة لدخول عالم المقاوالتية ؟-
 ما هي أهم الخصائص المميزة  للمرأة المقاولة ؟-
 فيما تتجلى األدوار االقتصادية واالجتماعية للمقاولة النسوية ؟-
 مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة كوجه من أوجه المبادرة المقاوالتية؟ماهي -

 برز الصعوبات التي تواجه المرأة المقاولة ؟ماهي أ-
 نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى:

 التعريف بالٍمرأة المقاولة.-
 إبراز دوافع المرأة لدخول عالم المقاوالتية.-
 التعريف بالخصائص المميزة  للمرأة المقاولة.-
 إبراز األدوار االقتصادية واالجتماعية للمقاولة النسوية.-
 ح مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة.توضي-
 اإلشارة إلى الصعوبات التي تواجه المرأة المقاولة.-

 :المرأة المقاولة ودخول عالم الشغل  -1

  :مفهوم المرأة المقاولة 1-1
أخذ دخول المرأة عالم الشغل ومساهمتها االقتصادية حيزا من النقاش خصوصا بعد أن عكفت العديد من الهيئات     

الناشطة في مجال حقوق المرأة على تغيير موقعها في البنية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات وأصبح  واألطراف
بإمكانها دخول العديد من المجاالت االقتصادية على محدوديتها نظرا لبعض المعوقات التي تحول دون اكتمال مشاركتها 

بلوغ درجة هامة من التحكم في الموارد المتاحة بعيدا عن في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وتمكينها من التطور و 
 . 1تمييز النوع االجتماعي

 Women أو   Female Enterpreneurshipالمقاولة النسوية هي ما يصطلح عليها باللغة االنجليزية      

Entrepreneurship    ن اسمها. إنهم م% 15وتعرف على أنها:" من تدير وتراقب مؤسسة ما وتمتلك فيها ما يفوق
 .2يمثلون مجموعة من النساء الذين انفصلوا عن المسار واستكشاف المشاريع االقتصادية"

:" المرأة التي تكون لوحدها أو برفقة شريك أو عدة شركاء، وقامت بتأسيس أو شراء أو تعرف المرأة المقاولة بأنها    
الجتماعية، وهي تساهم يوميا في تسييرها الجاري، كما أنها ورثت مؤسسة، حيث تتحمل مسؤولياتها المالية، اإلدارية وا

شخص يتحمل المخاطر المالية إلنشاء أو الحصول على مؤسسة، وتديرها بطريقة إبداعية وذلك عن طريق تطوير 
 .3منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة"

امرأة أو مجموعة نسائية بإنشاء  :" بأنها العملية التي من خاللها تقومالمقاولة النسوية  BIZOلقد عرف      
واستغالل المواد االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك المادية والمالية بطريقة منظمة لتوفير السلع أو الخدمات للسوق 

 .4)العمالء( لتحقيق الربح"
تتحمل خطر القيام :" تلك المرأة التي تمتلك خصائص ومميزات معينة تجعلها كما نظر للمرأة المقاولة على أنها     

باألعمال التجارية لحسابها الخاص، وهي تلك المرأة التي تملك روح المبادرة والمخاطرة وتتحمل المسؤولية وتتعامل 
 .5بمرونة وبمهارة في التنظيم واإلدارة واثقة من قدراتها وإمكانياتها، هدفها النجاح والتفوق"
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أنها  هي المرأة المبادرة والمساهمة في إقامة المشاريع من خالل على هذا يمكن تعريف المرأة المقاولة  على     
 تأسيسها لمؤسسات تتحمل فيها مسؤولية تسييرها وتمويلها مع مواجهتها للمخاطر التي تعقيها. 

 :دوافع المرأة لدخول عالم المقاوالتية  1-2
 لسنة Baromètre تقرير في شرتن  « les français et la création d’entreprise »بعنوان  دراسة أوضحت 

 فعلية إرادة لهم منهم  %  17 و مؤسسات إنشاء في رغبة أظهروا لالستجواب خضعوا الذين الرجال من   34 %أن 2009

 أقرب في ذلك تحقيق على يقدمن منهن  11% و مؤسسات إنشاء في رغبة لهم النساء من   27 %المقابل في ذلك، لتجسيد

 أظهرت والتي ، 2007 سنة الموضوع نفس حول التقرير ذات نشرها التي باإلحصائيات مقارنة تتحسن نسب وهي اآلجال،

 التي الدوافع فإن وعليه قريب، وقت في ذلك يحققن منهن  6 %و مؤسسات إنشاء في الراغبات النساء من   15% نسبة

 :6في تتمثل بالرجال مقارنة المقاوالتية عالم إلى الدخول إلى النساء تدعو

 االستقاللية؛ في الرغبة-
 الرجل قدرة يضاهي بشكل مجتمعها في تحول نقطة تشكل قد إيجابية نتائج تحقيق على بقدرتها اإلقرار إلى المرأة  حاجة-

 ذلك؛ فعل على
 القرار؛ واتخاذ صنع على والقدرة والسلطة القوة امتالك عن البحث-

 والمبادرة؛ اإلبداع لىقدرتها ع وإثبات التقدم تحقيق على المستمر التصميم-

 تحسين إلى تؤدي عمل فرص خلق في المساهمة خالل من واالجتماعية االقتصادية الحياة في مساهمتها تفعيل في الرغبة-

 المنزلي؛ الرسمي غير عملها خالل من الحاجيات بعض وتغطية سد مرحلة وتجاوز المعيشية، الظروف

 بالنفس كبيرة ثقة اكتسبت للمرأة، فالمرأة  والمهني التعليمي التطور مع بيتناس مرموق  اجتماعي مركز تحقيق في الرغبة-

 .الرجل يقدمها التي اإلضافة عن أهمية تقل ال للمجتمعات مضافة قيمة تقديم في بدورها إدراكا

لرجال، هذه هي جملة الدوافع التي جعلت المرأة تقبل على عالم المقاوالتية والذي كان مقتصرا فيما سبق على ا      
فالمرأة أصبحت تهتم بهذا المجال للمساهمة في الحياة االقتصادية ورغبتا منها في تحقيق االستقاللية، مع إبراز قدراتها 

        على إتخاذ وصنع القرار وكذا اإلبداع والمبادرة، وبالتالي تكتسب مكانة في مجتمعها بتقديمها قيمة مضافة له.  
  :خصائص المرأة المقاولة  1-3

 :7تتميز المرأة المقاولة بخصائص تميزها عن غيرها من النساء يمكن تصنيفها كمايلي
 الخصائص االجتماعية 

 توفر بيئة أسرية تشجعها على االستمرار.-
 القدرة الكبيرة على التوفيق بين حياتها الخاصة ومسؤولياتها اتجاه المقاولة.-
 صعيدين الداخلي والخارجي.المرونة في التعامل مع العنصر البشري على ال-

 الخصائص الذاتية 
 توفر روح المبادرة أي أن تمتلك صفة البحث عن الفرص الجديدة وتقديم االضافات.

 االبداع واالبتكار واالهتمام بالمستقبل.-
وان يكون لها  التميز والكفاءة في مجال العمل، فمن المهم أن تمتلك المرأة المقاولة عنصر الثقة في قدراتها وإمكانياتها-

 إلهام في العمل الذي تنشط فيه.
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 القدرة على المخاطرة لكن بشرط أن تكون مبنية على أسس مدروسة مما يؤدي إلى نجاحها.-
 القدرة على تحمل المسؤولية والرغبة في الحصول عليها.-

 الخصائص التنظيمية 
 امتالك خاصية القدرة على التحكم في الوقت وإدارته.-
التنظيم، لكي تحقق المرأة المقاولة النجاح عليها أن تأخذ بعين االعتبار التوافق الذي يحدث بين مهاراتها  المهارة في-

 ومواصفات العمل ونوعية النشاط ومستلزماته المناسبة كما ونوعا.
 الخصائص الذهنية 

باعتبارها منبع األفكار  سرعة الفهم واالستيعاب، بما أن صاحبة المقاولة هي من تضع خططا تنافسية لمقاولتها-
الجديدة، هذا يتطلب منها قدرة كبيرة على رؤية المشروع ككل من األعلى فإذا كان التميز يساعدها على التعرف على 

 كيفية أداء كل نشاط فإن القدرة العقلية والفكرية تساعدها على الربط بين األنشطة والوظائف ضمن كيان المقاولة.
 الخصائص التعليمية 

توى تعليمي مقبول ألن األمية تعتبر من العوائق المهمة التي تحول دون تحقيق الهدف كما تعرض المرأة إلى مس-
 االستغالل.  

على هذا فإن المرأة المقاولة على اعتبار أنها سوف تساهم في الحياة االقتصادية ال بد أن تمتلك جملة من الصفات      
لصفات ترتبط بالجانب االجتماعي من خالل إمتالكها القدرة على التوفيق بين حياتها تؤهلها للولوج إلى هذا العالم، هذه ا

الخاصة والتزاماتها اتجاه المقاولة، إضافة إلى الخصائص الذاتية المرتبطة بإمكانياتها وقدراتها، ناهيك عن الخصائص 
نظيم عملها، أما الخصائص الذهنية فتجعلها التنظيمية التي تمكن المرأة المقاولة التي تمتلكها من التحكم في وقتها وت

أكثر قدرتا على التخطيط والربط بين األنشطة والوظائف، مع ضرورة إمتالكها لمستوى تعليمي يمكنها من إدارة 
 مشروعها. 

 :أدوار المرأة المقاولة والمراحل التي يمر بها مشروع إنشائها لمؤسسة صغيرة -2
 :مقاولة النسويةاألدوار االقتصادية واالجتماعية لل  2-1

 :8يهدف إنشاء المقاولة إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية يمتد أثرها إلى الحياة االجتماعية نذكر منها
المساهمة في ترقية المرأة باعتبار المقاولة من أهم السبل التي يمكن للمرأة من خاللها إظهار إمكانياتها في مجال -

 بساطة األعمال المنزلية وهو ما يدعم دورها في االقتصاد الوطني. األعمال والريادة وفتح آفاق مهنية تتعدى
المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لألفراد وذلك من خالل خلق فرص عمل وتقليل البطالة مما يؤدي إلى زيادة -

 متوسط الدخل الفردي.
ارسه المؤسسات الكبيرة بفضل اإلبداع المحافظة على استمرارية المنافسة في األسواق وكسر النمط االحتكاري الذي تم-

 واالبتكار الذي تظهر به منتجات المقاولة.
المساهمة في نمو االقتصاد إذ أصبحت المقاولة تلعب دورا هاما في تقدم االقتصاديات وتحقيق نسب نمو مهمة بسبب -

 يع المؤسسات الكبيرة مجاراتها.مرونتها وقابليتها على االستجابة للتغيرات السريعة في االقتصاد والتي قد ال تستط
المساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية وإعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع من خالل انتشارها الجغرافي الذي يتيح -

 لها ولوج عدة مجاالت وأنشطة.
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على فرص عمل دون  الحد من هجرة السكان من الريف إلى المدن والتي تعد المقاوالت فرصا متعددة لألفراد للحصول-
الحاجة إلى التنقل إلى المدن أين تتواجد المؤسسات الكبيرة التي يصعب التوظيف بها، ولهذا تعتبر المقاوالت عنصر 

 تثبيت للسكان بحكم قدرتها على التواجد في بيئات وأجواء مختلفة. 
ادي بأدوار مميزة من خالل خلقها لفرص هذه النقاط تبرز أن المرأة المقاولة تساهم في الجانب االجتماعي واالقتص   

عمل، وزيادة مستوى الدخل الفردي، وتحقيق العدالة االجتماعية وغيرها من األدوار التي تجعل مساهمتها تعود بالنفع 
 على المجتمع واالقتصاد.

 مراحل إنشاء المشروعات الصغيرة كوجه من أوجه المبادرة المقاوالتية:   2-2
ة جديدة تمر بالعديد من الخطوات والمراحل التحضيرية التي تسبق انطالقها والتي تتجلي إن عملية إنشاء مؤسس

 :9في
 من فكرة العمل إلى الفرصة  2-2-1

يمتلك العديد من األشخاص الرغبة في إنشاء مؤسسات جديدة إال أنهم قد يفتقرون إلى الفكرة التي سيتمحور حولها      
ا األمر عائقا، فامتالك فكرة شخصية ال يعد الشرط األساسي إلنشاء مؤسسة نشاط المؤسسة، ولكن ال يمكن اعتبار هذ

في ظل وجود العديد من المصادر التي يمكن االعتماد عليها في تطوير األفكار ذات الصلة باألنشطة المقاوالتية والتي 
لناتجة عن مراقبة الحياة اليومية والواقع من بينها االبتكارات التقنية الناتجة عن األبحاث العلمية أو التكنولوجية، األفكار ا

الذي يعيش فيه المقاول، األفكار الناتجة عن مراقبة الحياة االقتصادية، تجربة المقاول في مؤسسة ما، االعتماد على 
 أفكار مرتبطة بنشاط معروف بالنسبة إلى المقاول، االعتماد على أفكار اآلخرين ومعارفهم التقنية. 

كرة ال بد أن ترتبط بفرصة حقيقية يقوم المقاول بتثمينها من أجل التأكد من قيمتها االقتصادية ومن حتى تنجح الف    
وجود إمكانية لتجسيدها من خالل المؤسسة المنشأة، ويتحقق ذلك باالستعانة بخبراء في المجال والذين يمثلون مختلف 

االستعانة بمختصين في مرافقة المؤسسات،  األطراف الفاعلة في السوق من زبائن، موردين...إلخ، كما يمكن
وبالمنظمات الحرفية أو المراكز التقنية الصناعية، إضافة إلى التظاهرات المهنية كالمعارض والتي تعتبر فرصا مهمة 

 نظرا لتجمع كل األطراف الرئيسية في نفس المكان الجغرافي.
 الدراسة االقتصادية والمالية للمشروع  2-2-2

ارية والمالية لمشروع المؤسسة المستقبلية للمقاول من بين أهم الخطوات التي يجب عليه القيام بها تعتبر الدراسة التج
 قصد معرفة إمكانية تحقيق مشروعه والمردودية المنتظرة منه. 

 الدراسة التجارية للمشروع -أ

 ترتبط الدراسة التجارية بأربعة مراحل أساسية تتجلى في:
 دراسة السوق -

لها التعرف على أبرز معالم السوق الذي ينوي المقاول النشاط فيه، كما يسمح بمعرفة ما إذا كان حيث يتم من خال
 المنتج الذي ينوي تقديمه يلبي حاجات وتوقعات المستهلكين وهل عدد الزبائن   كاف الستمرارية المؤسسة.

 تحديد رقم األعمال التقديري -
ت السوقية المستهدفة، يمكن حساب رقم أعمال تقديري باستعمال عدة بعد االنتهاء من دراسة السوق وتحديد القطاعا

 طرق نذكر منها طريقة األهداف وطريقة الحصص السوقية.
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 تحديد اإلستراتيجية التسويقية -

تهدف اإلستراتيجية التسويقية إلى توضيح نقطتين مهمتين، أولهما تتعلق بكيفية اختيار الزبائن أو الهدف وثانيها تكمن 
 يفية التموقع في السوق والصورة التي سيقدمها المقاول عن مؤسسته للزبائن وللمنافسين.  في ك

 تحديد السياسة التجارية -
تتعلق هذه الخطوة بتحديد عناصر المزيج التسويقي والذي يشمل خليطا من األنشطة الرئيسية يتم من خاللها دراسة 

د السعر المناسب لبيعها، ثم الترويج لها لدى المستهلكين ومن ثم السلعة بما يتناسب مع المستهلك، ثم دراسة وتحدي
توزيعها وإيصالها للمكان وفي الزمان المناسبين من أجل إشباع حاجات المستهلك بأعلى مستوى ممكن وتحقيق الربح 

 المناسب.
 الدراسة المالية للمشروع-أ

واالنتهاء من إجراء دراسة السوق المتعلقة بها، يشرع  بعد االستقرار على الفكرة التي سيتمحور حولها نشاط المؤسسة،
المقاول في إنجاز الدراسة المالية لمشروع مؤسسته والتي تعتبر مرحلة أساسية تمكنه من اكتشاف مدى جاهزيته 
لالنطالق في النشاط وذلك بعد حصر مختلف االحتياجات والموارد المالية الضرورية لنشاط المؤسسة، وكذلك تسمح له 

 التأكد من التناسق المالي للمشروع.ب
 تحديد مصادر تمويل المؤسسة  -ب

من بين أهم القرارات المالية التي تواجه المقاول هو اختيار مصدر تمويل مؤسسته، لذا ال بد من دراسة مصادر التمويل 
 المختلفة الختيار مصدر التمويل المناسب.

 اختيار الشكل القانوني للمؤسسة 2-2-3
أهم القرارات الواجب اتخاذها من طرف المقاول هي اختيار الشكل القانوني للمؤسسة نظرا لتأثيره الكبير على من 

المؤسسة، فهو يحدد عالقة المؤسسة بالغير، والمسؤولية القانونية في مختلف المعامالت سواء الداخلية أو الخارجية، كما 
ن أساسيين هما المؤسسات الفردية والتي تعد من أنسب أشكال يوضح مدى التدخل الحكومي في المؤسسة. يوجد قسمي

الملكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لبساطة وسرعة تكوينها وإشهارها، أما النوع الثاني فيرتبط بالشركات والتي 
 تضم كل من شركات التضامن، شركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة.

 إعداد مخطط العمل   2-2-4

هو عبارة عن وثيقة رسمية يحضرها المقاول قبل إنشاء مؤسسته يقوم من خاللها بوصف العمل الذي يتم  مخطط العمل
إعدادها من أجله، ويهدف مخطط العمل إليصال رؤية المقاول اإلستراتيجية إلى أصحاب المصالح، حيث يسعى من 

ف الذي وجه إليه، كما يحدد كمية الموارد خالله لتوضيح قدرة المؤسسة على تقديم قيمة كافية تستحق الدعم من الطر 
الضرورية للوصول إلى األهداف المسطرة والكفيلة بتحقيق رؤيته، ويستعمل عادة كوسيلة للتفاوض واإلقناع واالتصال 

 مع مختلف األطراف المالية منها وغيرها.
 يتكون مخطط العمل من العناصر التالية: 

غالب على اسم المؤسسة وعنوانها، أرفام الهاتف، أرقام الفاكس، العنوان تحتوي صفحة الغالف في الصفحة الغالف -
االلكتروني، شعار أو عالمة المؤسسة إن وجدت، تاريخ إصدار مخطط العمل، من أعده، أسماء وعناوين وأرقام هواتف 

 المالكين والتنفيذيين الرئيسيين.



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

331 
                                                                                                 

 

 أجزاء المخطط مع أرقام الصفحات. وتمثل الترتيب والنسق المتتابع ألقسام و  قائمة الحتويات-

تعتبر القسم األكثر أهمية في مخطط العمل، تستعمل لحث القراء الخالصة أو الملخص التنفيذي لمخطط العمل -
 المهتمين بالعمل وتركيز انتباههم على المعلومات الحاسمة والهامة.

ح مجموعة أسئلة تتمثل فيما يلي: ماهي تصف اإلستراتيجية المعتمدة وكيفية تجسيدها من خالل طر  نص الرسالة-
مهنة المؤسسة الرئيسة؟ ما هي الميزات التنافسية التي تملكها المؤسسة أو التي تسعى لتطويرها؟ من هم أهم شركاء 
المؤسسة؟ وعلى أي أساس تم اختيارهم؟ ما هي الطرق المعتمدة إلدارة المؤسسة؟ ما هي االستراتيجيات المتبعة خالل 

 طالق والنمو؟ ما هي االستراتيجيات البديلة؟.مرحلة االن

بإعطاء خلفية عامة عن المؤسسة وتوضيح األسباب التي دعت إلى إنشائها، ومكان تواجد وصف العمل أو المؤسسة -
 العمل وهل يخدم السوق المحلي أو العالمي.

لتحليل   PORTERإطار نموذج يعمل على تحديد أثر المتغيرات المهمة والفاعلة في  التحليل البيئي والصناعي-
قوى المنافسة )التنافس بين المنظمات، تهديد دخول منافسين جدد للقطاع، قوة مساومة الزبائن، قوة مساومة الموردين، 

 تهديد البدائل(، كما يعرض مختلف الفرص الممكنة للمؤسسة.

كل واضح تفصيلي، ويتم التركيز على ويتم ذلك بعرض المنتج أو الخدمة المقدمة بشتقديم المنتجات أو الخدمات -
 الخصائص التي تميز المنتج أو الخدمة عما هو متوفر حاليا في السوق. 

هنا يتم تحديد احتياجات المؤسسة من تسهيالت، موقع جغرافي، فضاءات ضرورية ، خطة التصنيع والعمليات -
موارد البشرية والبرامج التدريبية الكفيلة بتطوير مستلزمات رأسمالية، مخزون ومشتريات...إلخ، كما يتم التركيز على ال

 مؤهالتها ومهاراتها الضرورية لنشاط المؤسسة.

هنا يتم توضيح قدرة فريق اإلدارة على ضمان السير الحسن للوظائف األساسية للمؤسسة من تسويق، فريق اإلدارة -
والمسؤوليات بينهم بما يضمن توازنا وتكامال من حيث مالية ، إدارة الموارد البشرية وغيرها، وأيضا كيفية توزيع المهام 

 المهارات الفنية واإلدارية ومختلف المهارات الضرورية لنجاح المؤسسة.

من الضروري تحديد مواعيد االنطالق والنهايات الصحيحة لكل نشاط، وكذلك المواعيد المفصلة والتوقيت المناسب -
اريع، حيث يعطي وضع هذه الجوانب في خطة العمل انطباعا بااللتزام والدقة التقدير الصحيح للوقت الالزم إلنجاز المش

 في التنفيذ واالنجاز.

تعرض المخاطر التي تحيط بالمؤسسة والخطط البديلة التي يلجأ المقاول إليها في حالة المخاطر الحرجة واالقتراضات -
ح المستثمرين المحتملين شعورا باالطمئنان لقدرات ظهور أحداث غير متوقعة، مما يجنبه العمل وفق صيغة واحدة، ويمن

 المقاول وتصوراته المتكاملة والدقيقة.

 يحرص المقاول على توضيح فوائد المؤسسة المحتمل تقديمها للمجتمع المحلي.الفوائد للمجتمع المحلي -

لمخطط العمل، لكنها تعطي تتمثل في الوثائق والمعلومات اإلضافية والتي قد ال تكون ذات أهمية كبيرة المالحق -
 القارئ دالئل إضافية قد تكون مفيدة له.

 انطالق المؤسسة في النشاط   2-2-5

بعدما ينتهي المقاول من جمع مختلف الموارد الضرورية لمؤسسته والتي قام بتحديدها وفقا للدراسة التجارية والمالية 
 اإلنطالق في النشاط. والتقنية لمشروع مؤسسته، أو وفقا لمخطط العمل الذي أعده يمكنه
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يمكن القول أن إنشاء مؤسسات أو مشروعات صغيرة يعد من أبرز أوجه المبادرة المقاوالتية والتي يمر بمراحل      
متعددة إنطالقا من الفكرة التي يمكن أن تستلهم من مصادر متعددة وترتبط بفرصة حقيقية وصوال إلى دراسة هذا 

السوق، ووضع رقم أعمال تقديري، مع تحديد اإلستراتيجية التسويقية وكذا عناصر المشروع مما يسمح بتحديد معالم 
المزيج التسويقي، ثم االنتقال إلى مرحلة جد مهمة ترتبط بالدراسة المالية للمشروع الختيار مصدر التمويل المناسب، ثم 

 ن ثم اإلنطالق في النشاط.  االنتقال إلى اختيار الشكل القانوني للمؤسسة، إنتهاًء بإعداد مخطط العمل وم
 :صعوبات المرأة المقاولة-3

 :10تصنف الصعوبات التي تواجه النساء المقاوالت إلى مجموعتين هما
  :صعوبات ذات طابع اجتماعي 3-1

تشكل سيطرة المجتمع األبوي إحدى العوائق األساسية أمام تمكين المرأة، فالتراتبية األبوية ممزوجة بالبنية القبلية لعدد -
ن البلدان العربية وغير العربية تجعل النساء كيفما كان تكوينهن وثقافتهن ومهما قويت إرادتهن يعشن تحت السيطرة م

 الذكورية.
 القيود التي تحد من قدرة المرأة على السفر والتنقل إلنهاء أعمالها االستثمارية وغيرها.-
 ختيار المشروع يتم وفقا للقيود المفروضة اجتماعيا.محدودية المجاالت االستثمارية المتاحة أمام المرأة ألن ا-
األثر السلبي على الحياة االجتماعية للمرأة من ناحية أداء وظائفها االجتماعية )الزوج، األوالد، األعمال -

 المنزلية...إلخ(، وكذا نظرة المجتمع لها كمرأة تمارس أعمال حرة بمفردها.

 ب التسييري:صعوبات متعلقة بالجان  3-2
 يتطلب حصول المرأة على القروض ضرورة تقديم ضمانات أكثر من الذكور وذلك لـ:-
 عدم الثقة في المرأة وفي نجاحها-
 ال ينظر إليها على أنها مقاولة.-
 محدودية شبكة عالقاتها مما يعيقها على الحصول على أموال خارجية.-
تها وكذا المضايقات التي تتعرض لها المرأة أحيانا في عدم إمكانية إنهاء اإلجراءات اإلدارية لوحدها نتيجة لكثر -

 اإلدارات.
 تعدد األدوار التي تقوم بها المرأة ) المنزل، األوالد...إلخ( مما ينعكس سلبا على إمكانية توسيع المشروع.-
 نقص الخبرة.-
 غياب القدوة من المقاوالت الناجحات.-
 نقص شبكة المعارف والمكانة االجتماعية -

انطالقا مما سبق نرى أن المرأة المقاولة  تواجه العديد من الصعوبات باعتبار أن نظرة المجتمع للمرأة تختلف عن       
نظرته للرجل، إضافة إلى القيود المفروضة على المرأة والتي من شأنها أن تحد من حريتها وبالتالي تؤثر على نشاطها، 

كثرة اإلجراءات  إضافة إلىحها مما يصعب عليها الحصول على قروض، عدم الثقة في إمكانيات المرأة ونجا ناهيك عن
 اإلدارية، ونقص خبرتها وارتباطاتها األسرية.
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 خاتمة 
إن المرأة بدخولها عالم المقاولة قد أخذت دورا جديدا في المجتمع من جهة وفي االقتصاد من جهة أخرى، هذا      

نظرية والتقنية وكذا صفاتها وميوالتها المكتسبة لتحقيق مشاريعها في إطار الميدان الذي مكنها من استغالل معارفها ال
رسمي، على هذا فقد أصبحت المقاولة النسوية محرك من محركات دفع عجلة التنمية االقتصادية وقد تتعداها إلى 

 التنمية اإلجتماعية.
 ن أبرز ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة مايلي:    مإن  
المقاولة هي كل امرأة  تمتلك روح المبادرة والمخاطرة وتتحمل المسؤولية لتأسيس مؤسسة لوحدها أو برفقة شريك المرأة -

 آخر مع تمويلها وإدارتها بطريقة إبداعية لتحقيق النجاح. 

لية، وإثبات تعددت العوامل التي دفعت بالمرأة إلى الولوج إلى عالم المقاوالتية وتأتي في مقدمتها رغبتها في االستقال-
ذاتها، وإبراز قدراتها على اإلبتكار والمبادرة وكذا  صنع القرار، إضافة إلى رغبتها في المشاركة في الحياة االقتصادية 

 واكتسابها لمكانة داخل المجتمع. 

لخصائص ال بد أن تتصف المرأة المقاولة بمجموعة من الميزات تمكنها من النجاح في مبادرتها من بين هذه الصفات ا-
االجتماعية المرتبطة ببيئتها وقدرتها على التوفيق بين حياتها ومسؤولياتها اتجاه المقاولة، إضافة إلى الخصائص الذاتية 
المرتبطة بمدى توفر روح المبادرة لديها وكذا تميزها وقدراتها وإمكانياتها، ناهيك عن الخصائص التنظيمية المرتبطة 

نظيم، أما الخصائص الذهنية فترتبط بسرعة فهمها واستيعابها وقدرتها على التخطيط وربط بقدرتها على إدارة الوقت والت
 األنشطة والوظائف.    

تلعب المقاولة النسوية أدوار مميزة على المستوى االجتماعي وكذا االقتصادي من خالل مساهمتها في تحسين -
 ة االجتماعية وإعادة توزيع الثروة، مع خلق فرص للعمل.المستوى المعيشي لألفراد، وتحقيق  نمو اقتصادي  وكذا عدال

تمر عملية تجسيد المؤسسات الصغيرة كوجه من أوجه المبادرة المقاوالتية بمجموعة من المراحل المترابطة فيما بينها -
ثم يتم  والمتكاملة والتي تنطلق من فكرة يراد تجسيدها على أرض الواقع وتثمن من قبل مختصين وخبراء اقتصاديين،

االنتقال في المرحلة الموالية إلى دراسة المشروع من جانبين الجانب األول يرتبط بالدراسة التجارية من خالل دراسة 
السوق مع تحديد رقم أعمال تقديري، وتحديد اإلستراتيجية التسويقية وكذا المزيج التسويقي الذي يتالءم معها، أما الجانب 

لية للمشروع فالمشروع ال يستطيع االنطالق دون وجود الموارد المالية وهنا يتم تحديد مصدر الثاني فيرتبط بالدراسة الما
تمويل المؤسسة، ثم يتم تحديد الشكل القانوني للمؤسسة وهنا يكون المقاول أمام خيارين إما مؤسسات فردية أو شركات، 

نفيذي لمخطط العمل، نص الرسالة، وصف وكآخر مرحلة يتم إعداد مخطط العمل وهي وثيقة تشتمل على الملخص الت
العمل أو المؤسسة، التحليل البيئي والصناعي، تقديم المنتجات أو الخدمات، خطة التصنيع والعمليات، فريق اإلدارة، 
المواعيد المفصلة والتوقيت، المخاطر الحرجة واالفتراضات، الفوائد للمجتمع المحلي وكذا المالحق، بعد تحديد كل هذه 

 صر والمرور بكل المراحل السابقة ينطلق المقاول في نشاطه.      العنا

ولوج المرأة إلى عالم المقاوالتية ال يخلو من الصعوبات المرتبطة بالجانب االجتماعي وكذا التسييري تأتي في مقدمتها -
تها ومعارفها، وصعوبة سيطرة المجتمع األبوي، والقيود المفروضة على المرأة وكذا مسؤولياتها، إضافة إلى نقص خبر 

 اإلجراءات اإلدارية.   
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 تشجيع الفكر المقاوالتي في المؤسسات الجامعية
 المشروع المهني والشخصي نموذجا إدارة  مقياس

 
 

 
 

 ،†سمية بادود، *عزيزة علوي 

 
 : مقدمة 

تشهد الجزائر ارتفاعا ملحوظا في عدد البطالين والعاطلين عن العمل في أوساط الشباب من حاملي  
فئة الشباب هي األكثر نشاطا وقدرة . وما يزيد األمر خطورة كون الشهادات الجامعية في التخصصات المختلفة

 والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. على العطاء، كما أن هذه الفئة هي محرك عملية البناء
وأمام هذا التحدي كان على المؤسسات الجامعية االلتفات  لهذه الظاهرة، والعمل على معالجتها  

اعلين وأطراف أخرى، كونها تعد مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية والمكونة للموارد بالشراكة مع ف
البشرية التي يحتاجها المجتمع . وعليه فقد سعت الجامعة الجزائرية من خالل اإلصالحات المعتمدة، وتبني 

سين نوعية التعليم ، دكتوره(، إلى تح) ليسانس، ماستر LMDوالمتمثل بتطبيق نظام  4002نظام الجودة سنة 
وضمان جودة التكوين ومرافقة الطالب وإعداده لمهنة المستقبل، من خالل تزويده بالمعارف الضرورية، واألدوات 
المنهجية التي تمكنه من تحديد المهارات وتطويرها من جهة واالنفتاح على المحيط االقتصادي واالجتماعي من 

 جهة ثانية. 
والتية في كل الجامعات الجزائرية بغرض توعية الطلبة المقبلين على حيث تم استحداث  دار المقا 

التخرج بأهمية هذا المجال ، وليس هذا  فحسب وإنما إحداث تعديالت في البرامج والمقاييس كإدراج مقياس 
 يهتم بالفكر المقاوالتي وتكييف تسميته  حسب التخصص ومراعاة حاجات السوق والمهارات التي يتطلبها.

وإدراج  ،القا من هذا جاءت فكرة هذا المقال إلبراز أهمية اعتماد  الجامعة على مشروع المقاوالتيةانط 
مقياس إدارة المشروع المهني والشخصي في مسار التكوين البيداغوجي للطلبة  إذ يهدف  هذا المقياس  إلى 

دهم لخوض غمار النشاط االقتصادي االهتمام أكثر بالفكر المقاوالتي لدى الطلبة المقبلين على التخرج وإعدا
واالعتماد على الذات في خلق مناصب الشغل والمساهمة في الحد من البطالة. وهذا من خالل مساعدتهم على 
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بناء مشروعهم المهني الشخصي وتطويره من أجل خلق مهنة المستقبل واالندماج في عالم الشغل. وذلك من 
 الية:خالل محاولة اإلجابة على اإلشكالية الت
 ي في  تحضير الطلبة لعالم الشغل؟صالمشروع المهني والشخ إدارة كيف يساهم برنامج التكوين في مقياس

من أجل اإلحاطة بمختلف متغيرات الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية تم تقسيم هذه الورقة البحثية  إلى 
 مجموعة من المحاور كالتالي:

 التيةالمحور األول: اإلطار المفاهيمي للمقاو 
 المحور الثاني: الجامعة والتعليم المقاوالتي

 المحور الثالث: دور مقياس إدارة المشروع المهني والشخصي في نشر الفكر المقاوالتي.
 المحور األول: اإلطار المفاهيمي للمقاوالتية     

المؤسسات واألفراد   في السنوات األخيرة، لما لها من دور كبير في تنشيط  لقد زاد االهتمام بالمقاوالتية 
من خالل تزويدهم بالنصح واالستشارة خاصة حول المؤسسات الصغيرة التي ينتظر منها الكثير على المستوى 
االقتصادي واالجتماعي، و ما يهمنا  أكثر في هذا المقال هو كيفية تشجيع وإعداد خريجي الجامعات للخوض 

ق فرص الشغل والمساهمة في الحد من البطالة من جهة في مجال المقاوالتية واالعتماد على الذات في خل
 وكذلك التنمية االقتصادية من جهة أخرى.

وقبل الخوض في مفاهيم المقاوالتية البد من الوقوف عند مفهوم المقاول أوال، حيث تطور هذا المفهوم  
 مع مرور الزمن.

ف على مسؤولية ويتحمل أعباء إلى الشخص الذي يشر كان مفهوم المقاول يشير  مفهوم المقاول: -1  
مجموعة من األفراد، ثم  تطور المفهوم وأصبح يعني الفرد الجريء والقادر على تحمل مخاطر اقتصادية  في 

 سعيه للتنمية.
من األوائل الذين وظفوا  مفهوما للمقاول، ثم جاء بعده جملة من  1370سنة   R.Cantillonيعتبر  

و  1172سنة   Schumpeterو  1041و 1007ما بين  J.B.Sayو  1331سنة  Turgotالباحثين أمثال 
Casson    وغيرهم . 114سنة 

المقاول  هو المبدع ، الذي يقوم بجمع وتنظيم وسائل اإلنتاج، بهدف   SayJ.B(1803) حسب المفكر 
  (Vandewattyne , Luc Guyot,2008,p16) .  خلق منفعة جديدة

على أنه الشخص الذي يتصرف على أساس توقعاته لتقلبات السوق المقاول   Knightو يعرف المفكر  
 ويتحمل الاليقين في دينامكية عمل السوق.

 فيرى أن المقاول هو الشخص الذي يخوض مخاطر محسوبة.D.MC.Clelland أما   
من  المقاول هو من تجتمع فيه مجموعة " Marchesney"   و"Julienوحسب  كل من "    

: يتخيل الجديد ولديه ثقة كبيرة في نفسه، المتحمس والصلب الذي يحب حل الخصائص األساسية
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المشاكل ويحب التسيير، الذي يصارع الروتين ويرفض المصاعب والعقبات وهو الذي يخلق معلومة 
 .( 2,5ص  ، 4001-4000  صيابي،. )هامة

قاول باعتبارها جوهر في تعريفه للمقاول للتركيز على صفة االبتكار لدى الم  schumpeterوذهب  
المقاوالتية في إدراك واستغالل الفرص الجديدة في مجال األعمال من تركيبات جديدة للموارد، التي تمكن من 

تنفيذ وتحقيق األفكار التي توضح أن المقاول له دور كبير في المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية.  
 .البطالة لخريجي الجامعة دراسة حالة لطلبة جامعة باتنةخذري ، عماري، " المقاوالتية كحل لمشكلة  )

تتفق إذن اغلب هذه التعاريف المقدمة على أن المقاول يتميز بصفات معينة عن غيره أهمها الثقة  
بالنفس، االبتكار واإلبداع ،القدرة على المغامرة وتقبل الفشل والحركية والنشاط والقدرة على تمييز الفرص. 

استعداد وقدرة  على تحويل فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يجسد على ارض الواقع سواء  فالمقاول لديه
 باالعتماد على إمكانيته المادية الخاصة أو بالبحث عن الدعم المالي.

مفهوم المقاوالتية مفهوم واسع  للنقاش والدراسة، فهناك العديد من التعاريف المختلفة مفهوم المقاوالتية:  -2
تم وضعها من قبل مختلف الباحثين، وتختلف تلك التعاريف والمفاهيم باختالف الزوايا التي  ينظر منها، التي 

فتارة تركز تلك المفاهيم على االبتكار واإلبداع، وتارة أخرى نجدها تركز على النشاطات والبحث عن المغامرة، 
 ويرجع هذا التعدد والتنوع إلى تعدد نشاطات المقاوالتية.

"بأنها حالة خاصة، يتم من خاللها خلق ثروات اقتصادية   Alain Fayolleعرفها آلن  فايول حيث  
واجتماعية، لها من خصائص تتصف بعدم التأكيد ومواجهة المخاطر، والتي   تدمج فيها أفراد ينبغي أن تكون 

 ,fayolle خل الفردي".)لهم سلوكات ذات قاعدة تتخصص بتقبل التغيير وأخطار مشتركة، وأخذ بالمبادرة والتد
2005,p16) 

 وقد ترتبط تلك الحاالت ب:
 إنشاء مؤسسة أو نشاط  من طرف أفراد مستقلين أو من طرف مؤسسات. -
 استعادة نشاط أو مؤسسة، سواء في حالتها العادية أو أنها تواجه صعوبات -
  األكثر مجازفة في المؤسساتتطوير وإدارة بعض المشاريع  -
 .لوظائف أو المسؤوليات داخل المؤسساتالقيام بتسيير بعض ا -

تعرف على أنها " نوع من السلوك يتمثل في السعي نحو االبتكار،  Hisrich et Petersو المقاوالتية حسب 
بوطورة فضيلة وآخرون، أهمية ودور دار المقاوالتية    )".  تنظيم وإعادة تنظيم اآلليات االقتصادية واالجتماعية

في نشر الثقافة المقاوالتية دراسة حالة دار المقاوالتية بجامعة تبسة، مداخلة مقدمة إلى  في الجامعة الجزائرية
 .الملتقى الوطني حول: الجامعة المقاوالتية التعليم المقاوالتي واالبتكار
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فيعرفها أيضا على أنها وظيفة البحث عن فرص االستثمار واإلنتاج، تنظيم المؤسسة   Higginsوأما  
ستمر للعملية اإلنتاجية، ورفع رأس المال، توظيف اليد العاملة، تنظيم وترتيب الحصول على المواد للتجديد الم

 األولية واختيار المدير المسؤول عن العمليات اليومية في المؤسسة. 

أن المقاوالتية هي خلق قيمة مضافة للمؤسسات والمجتمعات  Fillis et Rentshlerكل من  يضيفو  
ين مجموعات فريدة من الموارد العامة والخاصة الستغالل الفرص االقتصادية، االجتماعية من خالل الجمع ب

 والثقافية في البيئة المتغيرة".
من خالل ما تقدم يمكن استخالص أن المقاوالتية فكر ونشاط يتضمن جميع الوظائف واألنشطة، 

ا استجابة لحاجات األفراد والجماعات. وتحري الفرص، واالستثمار فيها، والسعي إلنشاء المؤسسات، وتطويره
وبعبارة أخرى  المقاوالتية تهدف استغالل الموارد البشرية وتطبيق اإلبداع واالبتكار في إنشاء المؤسسات وبحث 

 سبل تطويرها.
هي مجمل المهارات والمعلومات المكتسبة من فرد أو مجموعة من األفراد ومحاولة  الثقافة المقاوالتية:-3

ا، وذلك بتطبيقها في االستثمار في رؤوس األموال  من خالل إيجاد أفكار مبتكرة ، وهي تتضمن استغالله
 . و ردود أفعال المقاولين التصرفات ، التحفيز

هناك عوامل عديدة تساهم في استكشاف و تنمية وترسيخ الثقافة المقاوالتية ، سواء  كانت عوامل  
الشخصية والنفسية، أو  عوامل  خارجية محيطة بالفرد وتساهم كثيرا داخلية تتعلق أساسا بمجموعة من الصفات 

ومن هذه العوامل نذكر العائلة والمؤسسات  ،في بلورة وصقل تفكيره وتوجيهه للتفكير المقاوالتي أكثر واإلبداع فيه
 .يالجامعية التي لها دور كبير في نشر ثقافة المقاوالتية، وهو ما سنتطرق إليه في المحور الموال

 الجامعة والتعليم المقاوالتي المحور الثاني: 
وخاصة بطالة المتعلمين وخريجي الجامعات ، وجهت سبة البطالة في المجتمع الجزائري، مع تزايد ن 

ها قدر كبيرا من المسؤولية عن مصير هؤالء المتخرجين حاملي لانتقادات عديدة إلى الجامعة الجزائرية وتحمي
 الشهادات .

الظاهرة أفرز حتمية االهتمام بها من طرف األكاديميين والباحثين وصناع القرار. وحسب  فتفاقم هذه
، مقابل  %13.1فقد قدرت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات ب  4013الديوان الوطني لإلحصائيات لسنة 

 دائمة لهم. تراجع قدرة مؤسسات التشغيل في القطاعين العام والخاص على استيعابهم وتوفير مناصب  شغل
ورغم تبني الدولة الجزائرية لبعض الحلول لمعالجة الظاهرة غير أنها كانت حلوال مؤقتة كبرامج عقود ما  

قبل التشغيل وغيرها إذ بمجرد انتهاء مدة تلك العقود يجد الشباب أنفسهم في حالة بطالة من جديد ، والدليل 
قبل هؤالء ومطالبتهم بمناصب دائمة، ما شكل ضغط  على ذلك ازدياد االحتجاجات في السنوات األخيرة من

 كبير على مؤسسات التشغيل.
وإيمانا بدور الجامعة على المستوى العالمي في تقديم الحلول ومساهمة في صنع القرار، فقد حاولت  

لك بالشراكة الجزائر تبني طرح المقاوالتية كحل لمعظلة البطالة والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وذ



        المشروع المهنيي نموذجا إدارة  مقياس- تشجيع الفكر المقاوالتي في المؤسسات الجامعية
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مع هيئات وأجهزة للدعم المالي والمرافقة عبر تقديم امتيازات ضريبية واقتصادية للمقاولين الشباب عامة 
بو الريحان ، ). بوصفهم مؤهلين إلنشاء المشاريع وقادرين على المبادرة واإلبتكار ،وخريجي الجامعات خاصة

 .(10، ص4010بنون ، 

بر أن خريجي الجامعات لديهم استعداد ومهارات وكفاءات كافية تسمح لكن السؤال المطروح هل حقا نعت 
لهم بإنشاء مشاريعهم الخاصة، وخاصة إذا علمنا أن من أسباب تزايد ظاهرة البطالة هو عدم مالئمة 
التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل، وتوجه الطلبة إلى التخصصات األكاديمية أكثر من 

هذا ما سيقودنا للعودة بالحديث عن دور الجامعة في توجيه الطلبة إلى مجال المقاوالتية التخصصات المهنية، و 
 وتحفيزهم في هذا الشأن.

فدور الجامعة اليوم ال يقتصر على حشو العقول باألفكار والمعلومات  أو التدريس وفق ما يعرف  
دف المسطر بغض النظر على والتركيز على اله  (L’approche par objectifs)بالمقاربة باألهداف 

دون التركيز على الوصول بالطالب  إلى تحقيق  (le savoirاستيعاب الطالب ، بمعنى التركيز على المعرفة )
le savoir être  وle savoir faire   فالتغيرات والمستجدات اليوم تتطلب من الجامعة التركيز في مناهج

لتركيز على الطالب بحد ذاته باعتباره محور العملية التعليمية، تدريسها على العمل بالمقاربة بالكفاءات وا
وتجعله هو الذي يستنتج المعرفة ويساهم في تكوينها ويطبقها ويعمل بها ، بالتالي يحقق هذا الطالب أنواع 

تي  ، وإدراج التعليم المقاوال   le savoir ,le savoir faire et  le savoir êtreالمعرفة الثالثة المطلوبة 
في الجامعات يندرج ضمن هذه األهداف حيث نعد الطالب انطالقا من قدراته وكفاءته والعمل على تطوريها 

 لعالم الشغل واالعتماد على الذات.
إلى مجموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم  يشير التعليم المقاوالتي  مفهوم التعليم المقاوالتي:-1    

رد يرغب بالمشاركة في التنمية االقتصادية االجتماعية، من خالل مشروع يهدف إلى على إعالم وتدريب أي ف
 .تعزيز الوعي المقاوالتي، وتأسيس مشاريع األعمال أو تطوير مشاريع األعمال الصغيرة

التعليم المقاوالتي على أنه" كل األنشطة الرامية إلى تعزيز التفكير، السلوك  (Alain Fayolleويعرف ) 
 .(127، ص4011مبارك،  ".)، النمو واإلبداعتغطي مجموعة من الجوانب كاألفكاررات المقاوالتية و والمها

وينظر للتعليم المقاوالتي على أنه "مقاربة تربوية تهدف إلى تعزيز التقدير الذاتي والثقة بالنفس عن  
المهارات ذات العالقة والتي طريق تعزيز وتغذية المواهب واإلبداعات الفردية، وفي نفس الوقت بناء القيم و 

تساعد الدارسين في توسيع مداركهم في الدراسة وما يليها من فرص، وتبني األساليب الالزمة لذلك على 
 .استخدام النشاطات الشخصية والسلوكية وتلك المتعلقة بالتخطيط لمسار المهنة

مية والهادفة إلى غرس روح المقاوالتية يمكن القول أن التعليم المقاوالتي هو تلك العملية التعليمية النظا 
لدى الطلبة وإثارة دافعيتهم وتعزيزها بتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة إلعداد مشاريعهم وترجمتها على 

 أرض الواقع.
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 التعليم المقاوالتي بالجامعات: نشأة-2 
هوم حديث النشأة، فلم تكن في الحقيقة إن االهتمام بالتعليم المقاوالتي بالمؤسسات الجامعية هو مف 

في  1123، حيث يعود تاريخ االهتمام بها كمادة تدرس إلى عام ف بها للدراسة والبحث عتر المقاوالتية كمادة م
أول مقرر دراسي في المقاوالتية في كلية إدارة األعمال، إذ جذب  MACESجامعة هارفد األمريكية، عندما قدم 
بية كبيرة، رغم أن نتائج دراسة هذا المقرر وانعكاساته على أرض الواقع لم هذا المقرر اهتمام الطلبة وحقق شع

تكن إيجابية في البداية، فمن خالل قياس األنشطة الريادية في االقتصاد األمريكي في العشر سنوات  التالية من 
بيعينيات شهدت عقد الخمسينات لوحظ أن هناك حالة هبوط في األنشطة التجارية والمهنية، لكن مع بداية الس

جامعة في تقديم هذا المقرر ،  11مدارس إدارة األعمال التي تدرس مقاييس المقاوالتية تغيير جذريا، فقد بدأت 
م. وصاحب ذلك ظهور مجاالت علمية جديدة 1111وعادت األنشطة في الصعود مرة أخرى بداية من عام 

 تهتم بمقاولة األعمال.
جامعة في منتصف الثمانيات وأصبح  450المقاوالتية إلى أكثر من التي تدرس  ازداد عدد الجامعات  

 مجال المقاوالتية يمثل مجال دراسي وحقل أكاديمي واعد.
استمر هذا الحقل في االنتعاش وظهور مدارس خاصة في المقاوالتية ومجاالت أكاديمية متخصصة في  

 .(05، ص 4010، بوطورة وآخرون  مقاوالتية.)خاصة مع تطور التكنولوجيا واالستفادة منها في تعليم ال ذلك،
بالطبع الجزائر ليست بمعزل عما يحدث في الجامعات العالمية وخاصة أمام التغيرات والتحديات  

االقتصادية التي تواجهها الدولة الجزائرية كمشكلة البطالة لدى المتعلمين الجامعيين، فقد حاولت الجزائر  من 
استحداث مقاييس وهيئات تهتم بالفكر المقاوالتي وترافق   LMDوتطبيق نظام  خالل إصالح التعليم العالي 

الطلبة في إعداد مشاريعهم المهنية وتوصيلهم إلى هيئات تمويل تلك المشاريع وتنفيذها ومتابعتها على أرض 
 الواقع.

مع الوكالة  وعملت على تشجيع إنشاء دور المقاوالتية في الجامعات الوطنية في إطار اتفاقية تعاون  
، بهدف تنظيم ملتقيات 4003، وكانت البداية بجامعة قسنطينة سنة ANSEJالوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

وندوات لفائدة الراغبين في إنشاء المؤسسات وكذا التكفل بتدريس مادة المقاوالتية في كل أقسام الجامعة، لتعمم 
 تية؟ وما هي أهدافها؟ال.  فماهي دار المقاو 4012بعد ذلك هذه التجربة على كافة جامعات الوطن سنة

 تعرف دار المقاوالتية:  -7
تعرف دار المقاوالتية على أنها : " نقطة التقاء بين الجامعة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  

لى بعث األفكار الرئيس تنمية روح المقاوالتية وتكريس الثقافة المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، والعمال ع هدفها
والتي من شأنها إعطاء دفع جديد للتنمية  وسع من دائرة المشاريع  االبتكاريةتوالاإلبداعية في الوسط الطالبي 

من جهة، وكذا منح الشريحة الطالبية فرصة إنشاء مؤسسات ناجحة في ميادين مختلفة من جهة أخرى، ومن 
 (.10،ص4010القتصادية واالجتماعية".)بوطورة وآخرون،ثم اقتحام المقاوالتية باعتبارها نواة للتنمية ا

  أهداف إنشاء دور المقاوالتية في الجامعات:-4
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دار المقاوالتية  فهي  تسعى إلى تنمية الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين   مفهوم كما جاء في 
لعمل على تكوينهم وتدريبهم في وتساعدهم على االنفتاح على عالم الشغل انطالقا من مبادراتهم الفردية، وا

نظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات االقتصادية، هذا وتعمل دور مجاالت األعمال وإنشاء المؤسسات والقيام بت
المقاوالتية بتعريف الطلبة بمختلف هيئات الدعم واالستثمار التي يمكن أن تتبنى مشاريعهم وتساعدهم في 

 ترجمتها وتنفيذها في الواقع، من حيث التمويل والمرافقة والتوجيه.
 ويمكن تلخيص أهم مهام دور المقاوالتية في:

المرافقة القبلية: بإعداد الطالب للخوض في مجال المقاوالتية  واالعتماد على الذات في خلق مهنة دون  -
 انتظار الوظيفة العمومية

التكوين: حيث تنظم دورات تكوينية حول إيجاد فكرة المؤسسة والسماح للطالب بالتوجه نحو األفكار  -
ت والمراحل وإعداد مخطط األعمال، تسيير المؤسسة اإلبتكارية.  وإنشاء المؤسسة بالتعرف على الخطوا

 عن طريق تكوين الطلبة في التقنيات الحديثة في مجال التسيير
المتابعة والمرافقة: إذ يقوم فريق دار المقاوالتية بمتابعة الطلبة من أجل تجسيد مشا ريعهم في شكل  -

، 4010الشباب.)بوطورة وآخرون، مؤسسات صغيرة ومشاريع اقتصادية وتوجيههم إلى  هيئة دعم وتشغيل
 (10ص
إن مبادرة إنشاء دور المقاوالتية في الجامعات الجزائرية تعد تجربة إيجابية وعملية لربط المحيط   

الجامعي بمختلف هيئات دعم المقاوالتية  وتوصيل الشباب إلى عالم الشغل  ـ وتحفيز الطلبة على اإلبداع 
 والمغامرة كما جاء في هدف إنشاءها.

لكن بالعودة إلى ما تحقق في الواقع  ورغم قصر عمر التجربة ما يصعب عملية التقييم إال أنه   
يمكن المالحظة والقول أن هذه المبادرة و انعكاساتها ونتائجها  العملية ما تزال قليلة مقارنة بأهداف وجودها، 

ارية االستثمار في التخصصات األكاديمية والدليل هو تزايد أرقام البطالة في أوساط خريجي الجامعات ، واستمر 
 أكثر وغياب الوعي لدى الطلبة بدور  دور المقاواليتة في الجامعات، وأحيانا عدم إدراكهم بوجودها أصال.

وهذا يعود إلى قلة نشاطاتها وكذا عدم توجيه الطلبة من قبل األساتذة للتقرب إليها. وهذا ما يستدعي 
س مقياس يكون حاضر دائما في ذهن الطلبة  ويربط أهدافه مع دور المقاوالتية ضرورة التركيز أكثر على تدري

هذه. وهذا المقياس سبق وأن قلنا أنه تختلف تسميته من تخصص إلى آخر فيفي العلوم السياسية وفي 
تخصص إدارة الموارد البشرية يوجد هذا المقياس بتسمية: إدارة المشروع المهني والشخصي وهو ما سنتطرق 

 ليه في المحور الموالي واألخير من هذه المقالة.إ
 دور مقياس إدارة المشروع المهني والشخصي في نشر الفكر المقاوالتيالمحور الثالث: 

إن تخرج الطالب من الجامعة ال يقود بالضرورة للحصول على  الوظيفة ، بل احتمال كبير أنه سيكون    
لوم السياسية في السنوات األخيرة عزوف الطلبة عن دراسته من بين البطالين، ولهذا فقد شهد تخصص الع
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والتسجيل فيه، رغم شغفهم به وهذا خوفا من شبح البطالة وقلة الفرص الممنوحة في التوظيف ألصحاب هذا 
التخصص من جهة ، وعدم إدراك الطلبة  بقدرتهم على خلق المناصب  بأنفسهم من جهة أخرى. ولهذا  البد 

فيز الطالب قبل تخرجه من الجامعة لدخول سوق العمل واالعتماد على الذات بخلق مهنته من العمل على تح
ونشاطه المستقبلي من خالل انجازه لمشروع سيمكنه من العمل وحتى توظيف من هم عاطلين عن العمل معه، 

 ما يعود بالفائدة عليه وعلى المجتمع عامة.
الطلبة بالتخصصات التقنية واالقتصادية، وهذا نتيجة  فالتفكير المقاوالتي عادة ما يرتبط في أذهان 

 غياب الوعي والتوجيه وعدم استنطاق المقاييس المدروسة وربطها بالواقع.
ففي تخصص العلوم السياسية والعالقات الدولية وباألخص في تخصص إدارة الموارد البشرية أدرج  

والتي ويهدف إلى مساعدة الطلبة على بناء مشاريعهم  ، يهتم بالتفكير المقامقياس لطلبة السنة الثانية ماستر
 المهنية كمرحلة أولية وتمهيدية لإلعداد لمهنة  أو نشاط المستقبل، ما يسمح لهم باالندماج في عالم الشغل.

 مفهوم المشروع المهني والشخصي:-1
لمفهوم برؤية مفهوم حديث في مجال التوجيه المدرسي والمهني، ويرتبط هذا ا المشروع المهني :  

 مستقبلية إلدماج الطالب في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
بأنه: تلك العملية الهادفة إلى مساعدة الفرد على اختيار المهنة  عبد الفتاح دويداروقد عرفه  المفكر  

أو المهنة التي  المناسبة له وإلمكانيته واستعداداته، وذلك من خالل فهمه لشخصيته وقدراته واختيار نوع الدراسة
تناسبت والتأهيل لها وضمان التقدم والترقي فيها..... ويرمي هذا المشروع المهني إلى وضع الفرد المناسب في 

 .(772، ص 4013دشاش،  ).المكان المناسب"

يرتكز مفهوم المشروع المهني والشخصي للطالب على  بعد جديد للعملية التعليمية بجعل المتعلم هو  
ا، وهذا في إطار منظور تعليمي جديد تتجدد في إطاره البرامج والمناهج وطرائق التدريس وتتجدد محور نشاطه

وظائف الجامعة وعالقتها بالمحيط بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما يضفي على التعليم الجامعي 
لم أو الطالب على االختيار حيوية ونشاط، ويصبح الهدف المحوري هنا هو تنمية الكفاءة وتدريب المتع

 واإلبداع.
يعتبر مقياس أدارة المشروع المهني والشخصي  بمثابة إستراتيجية مستقبلية، الهدف منها الوصول  

 بالطالب إلى أخذ قرار بشان عمله ومهنته المستقبيلة التي سيكون مسؤوال عنها وملما بها .
  مقياس إدارة المشروع المهني والشخصي:توصيف  -2
 لكلية: كلية العلوم السياسية والعالقات الدوليةا

 القسم: قسم التنظيم السياسي واإلداري 
 الكفاءة المستهدفة:  طلبة سنة ثانية ماستر تخصص إدارة الموارد البشرية

 07الرصيد:
 1 المعامل:



        المشروع المهنيي نموذجا إدارة  مقياس- تشجيع الفكر المقاوالتي في المؤسسات الجامعية
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 بمعدل ساعة ونصف لكل حصة في األسبوع.  أسبوع 14 الحجم الساعي: حوالي

كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و  طلوبة :المعارف المسبقة الم
 تحصيل المقياس

 .مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ: طريقة التقييم
 محتوى المقياس:

 جزاء:ينقسم المقيس إلى ثالثة أ
يفية اختيار المهنة، مراحل ، كتعريف المهنة، المشروع المهني، ك  نظري يشمل المفاهيم العامة الجزء األول:

 بناء المشروع المهني، طريقة كتابة السيرة الذاتية وطلب العمل، معرفة قوانين العمل وغيرها.
 : أين يتعرف الطالب على محيط العمل االجتماعي واالقتصادي والثقافي،  الجزء الثاني

 كيفية البحث عن المعلومة -
 التعرف على عالم الشغل وخصوصية المهن -
دراسة هيئات الدعم والتشغيل  في الجزائر كالصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب وغيرها من الهيئات التي  -

 تسمح بمرافقة تمويل وتوجيه مشاريع الطلبة المستقبلية
التطبيقي أين سيكلف الطلبة بإعداد مشاريع مهنية خاصة بهم وفق تصوراتهم  لجزءاوهو  الجزء الثالث:

ها للمناقشة والدراسة أما زمالئهم ما يسمح لهم بتحليلها ونقدها وبالتالي تطوير الفكرة وإخراجها وميوالتهم وعرض
 إلى مشروع يجسد على الواقع  لما ال.

 أهمية وأهداف المقياس:  -3 
 يهدف  هذا المقياس لتحقيق أهداف علمية وعملية عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

ز الثقة بالنفس والتعمق في معرفة  دوافع  وميول الطالب وتحديد كفاءته تطوير المهارات الشخصية وتعزي -
 الشخصية

 اكتشاف ميوالته وقدرته على اتخاذ القرارات -
 تمكن الطالب من فرص التعبير عن الذات  -
 القدرة على حل المشاكل والتنظيم واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية -
مشاريع النظرية داخل القاعات، فهذا يكسب الطالب قدرة كسب مهارات  اجتماعية  من خالل مناقشات ال -

 على المناقشة و  العمل الجماعي والقدرة على تعلم أدوار جديدة.
 االستعداد والقدرة على إدارة المستقبل المهني -
 تمكين الطلبة من التحضير لخطط عمل مشاريعهم المستقلبية  -



ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـ ـــ ــ  ــ

 

345                                                                                     

 ـ            

 

عهم المستقبلية ، كالقيام بأبحاث ودراسات حول دفع الطلبة إلى االهتمام واستكشاف ما يحيط بمشاري -
السوق ومعرفة المنافسين وطرق تمويل تلك المشاريع، واالطالع على الجوانب القانونية والتنظيمية إلنشاء 

 وتسيير المؤسسات
 تنمية روح المبادرة لدى الطلبة واالعتماد على الذات في خلق مناصب الشغل وقبول المسؤوليات -

ه األهداف  وغيرها البد من توفير اإلمكانيات الالزمة المادية و البشرية، كتوفير ولتحقيق هذ   
القاعات المالئمة لعرض تلك المشاريع ومناقشتها بأريحية مع الزمالء واألساتذة وتوفير الحواسيب وشبكة 

 االنترنيت التي تساعدهم في إعداد وعرض المشاريع.
 س  وتزويدهم بالمستجدات في مجال المقاوالتية.تكوين األساتذة المدرسيين لهذا المقيا

 االستنتاجات
المقاوالتية في قطاعات مختلفة،  قامت الجزائر عبر إصالحاتها المختلفة، باالنفتاح أكثر على مجال -

وعمل على اشراك الجامعات في هذا  ،واستحداث إطار تشريعي وتنظيمي مدعما إلنشاء المؤسسات
تلك المؤسسات ، لكن في المقابل  إنشاءل عليه في والفكر البشري الذي يعو   المجال بكونها المنتج للقوة

نجد أن الثقافة المقاوالتية مازالت ناقصة لدى خريجي الجامعات وغائبة كليا في بعض التخصصات 
 ومازال ينظر أو ينتظر من الدولة توفير مناصب الشغل لكافة الخريجين.

لدولة لتشجيع المقاوالتية انطالقا من الجامعات  مرهون بنضج الفكر ان نجاح اإلستراتيجية التي تبنتها ا -
 المقاوالتي لدى الطلبة في كل التخصصات بما فيهم تخصص العلوم السياسية.

التعليم المقاوالتي ضروري في المؤسسات الجامعية لما له من انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة ،  -
 مع ككل.سواء على الطالب أو على المجت

انشاء دور المقاوالتية في الجامعات يعد مبادرة إيجابية لكنه غير كافي  فالبد من دفعها للعمل أكثر من  -
خالل عقد ندوات وملتقيات تعرف بأهدافها وضرورة الفكر والتعليم المقاوالتي لغرس روح المبادرة وزيادة 

 تحمل المسؤولية فرص نجاح األعمال، ودورها في التوعية وتكوين جيل قادر على
 تنظيم أيام تحسيسية حول دور المقاوالتية وعقد أيام مفتوحة لتقرب الطالب منها. -
إن ادراج مقاييس تهتم بالمقاوالتية  خطوة ايجابية لنشر الوعي وتشجيع المبادرة ، ويبقى على الجامعة  -

قبال في إعداد وتكوين وهيئة التدريس  العمل على تطوير طرق تدريس هذا المقياس لما ينتظر منه مست
 طلبة حاملي لمشاريع مهنية تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 استدعاء بعض الشباب وأصحاب  المؤسسات الناشئة والناجحة لرصد تجاربهم واالستفادة منها من الطلبة -
 تشجيع التربصات التطبيقية والدراسات الميدانية -
 فمثال مة التي تركز على المعارف النظرية وتجاهل اإلبداع لدى الطلبة،تطوير طرق التقييم التقليدية العقي -

ما  ،ترك حرية االختيار للطلبة نقترحفي ميدان العلوم السياسية وبالتحديد تخصص إدارة الموارد البشرية 
بين إعداد مذكرة تخرج أو تصميم مشروع مهني وشخصي من قبل الطالب ويعرض على األساتذة 



        المشروع المهنيي نموذجا إدارة  مقياس- تشجيع الفكر المقاوالتي في المؤسسات الجامعية
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م تصفية أو مسابقة ألحسن مشروع ، الذي ينقل إلى دار يقياس قصد الدراسة وتنظالمدرسيين للم
المقاوالتية الخاصة بالجامعة والتي بدروها سترافق صاحب هذا المشروع وتوجهه أكثر نحو تنفيذ المشروع 

 خالل تمويله من قبل هيئات الدعم كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وتجسيده على الواقع من
 

 اإلحاالت والمراجع:  -

-  Jean-Luc Guyot , Jean Vandewattyne ,(2008) , les logiques d action entrepreneuriale , 1 er 
édition ,éditions de Boeck université Bruxelles , p16. 

 .2,5ص  ة،  تيار المقاوالد :قسنطينة جامعة ،، أساليب المرافقةسيرورة إنشاء المؤسسة( ،4001-4000(صندرة صيابي،  - 
، مداخلة مقدمة الى المقاوالتية كحل لمشكلة البطالة لخريجي الجامعة دراسة حالة لطلبة جامعة باتنة"خذري توفيق، عماري علي، " -

العلوم االقتصادية  .المنظم بجامعة المسيلة، كلية استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامةالملتقى الدولي حول: 
 https://iefpedia.com/arab/?p=31145متوفر على الموقع اإللكتروني:  .4011نوفمبر 11-15 أياموالتجارية وعلوم التسيير، 

- Alain fayolle, (2005),le métier de créateur d’entreprise, Paris : Edition d’organisation, p16. 
 بوطورة فضيلة، بوطورة فاطمة الزهراء، هواري أحالم،  أهمية ودور دار المقاوالتية في الجامعة الجزائرية في نشر الثقافة المقاوالتية دراسة 
حالة دار المقاوالتية بجامعة تبسة، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول: الجامعة المقاوالتية التعليم المقاوالتي واالبتكار"، جامعة 
-http://e-biblio.univ مصطفى اسطنبولي معسكر، ايام 10-11 ديسمبر 4010، ص07، متوفرة على الموقع:

mosta.dz/handle/123456789/8367 

، مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص، إدارة الموارد البشرية، جامعة تيةمحاضرات في مقياس المقاوال عمارة شريف،  - 
 :على الموقع ، متوفرة 01، ص 4013/4010محمد الصديق بن يحي، جيجل كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، سنة 

-http://elearning.univ

jijel.dz/elearning/pluginfile.php/10134/mod_resource/content/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9

D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf%88%D8%B9% 
دور دار المقاوالتية في نشر الثقافة والفكر المقاوالتي في الوسط الجامعي كأداة لحل  (،4010)بو الريحان فاروق، بنون خير الدين،  -

المجلد  .ميالف للبحوث والدراساتمجلة  ،-دراسة حالة دار المقاوالتية للمركز الجامعي بميلة -مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعة
 .10، ص01العدد )،2
نحو ثقافة للريادة في القرن الواحد والعشرين: تحفيز الروح الريادية من خالل التعليم للريادة في اليونيسكو ومنظمة العمل الدولية،  -

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147057_araمتوفر على:  41، ص 4010، المدارس الثانوية

 .127عالم الكتب الحديث،  ص ،مدخل نفسي سلوكي التربية الريادية و التعليم الريادي (،4011)مجدي عوض مبارك،-
 ،  متوفرة على الموقع:01،ص ،  2010،  التعليم للريادة في الدول العربية، مسودة نيساناليونسكو،  -

https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/EPE_Component_One_Arabic_14_July_2010.pdf 
بوطورة فضيلة، بوطورة فاطمة الزهراء، هواري أحالم،  أهمية ودور دار المقاوالتية في الجامعة الجزائرية في نشر الثقافة  -

المقاوالتية دراسة حالة دار المقاوالتية بجامعة تبسة، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول: الجامعة المقاوالتية التعليم 
-http://e المقاوالتي واالبتكار"، جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، ايام 10-11 ديسمبر 4010، ص05، متوفرة على الموقع:

biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367-  بوطورة فضيلة، بوطورة فاطمة الزهراء، هواري أحالم،  أهمية ودور دار 
المقاوالتية في الجامعة الجزائرية في نشر الثقافة المقاوالتية دراسة حالة دار المقاوالتية بجامعة تبسة، مداخلة مقدمة إلى 

ديسمبر  11-10 اوالتي واالبتكار"، جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، ايامقالملتقى الوطني حول: الجامعة المقاوالتية التعليم الم
 http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367 4010، ص10، متوفرة على الموقع:

 .772ص ،(01العدد ). مجلة أفاق العلوم، المشروع المهني للطالب : رؤية مستقبلية(، 4013)نادية دشاش، -

https://iefpedia.com/arab/?p=31145
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367
http://elearning.univ-jijel.dz/elearning/pluginfile.php/10134/mod_resource/content/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
http://elearning.univ-jijel.dz/elearning/pluginfile.php/10134/mod_resource/content/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
http://elearning.univ-jijel.dz/elearning/pluginfile.php/10134/mod_resource/content/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
http://elearning.univ-jijel.dz/elearning/pluginfile.php/10134/mod_resource/content/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147057_ara
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/EPE_Component_One_Arabic_14_July_2010.pdf
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/EPE_Component_One_Arabic_14_July_2010.pdf
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8367
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 المقاوالتية بين الواقع والتحديات:
 دراسة حالة دار المقاوالتية للمركز الجامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة

 
 

 
  ،‡عثمان أخناق، †مريم رياض، *نوال بن لكحل

 
I  مقدمة : 

 جوانب مختلف على إيجابية آثار من لها لما بالمقاوالتية، لالهتمام الراهن الوقت في االقتصادات معظم تسعى
 مهارات على االرتكاز إلى أو النامية المتقدمة سواء البلدان تتجه اليوم حيث واالجتماعية، االقتصادية الحياة
 والموارد الطبيعية الموارد على فقط االرتكاز بدل اقتصادياتها لتطوير المقاوالتي العمل على وقدرتهم أفرادها
 مناخ تحسين قصد اإلجراءات من جملة اتخاذ مرحلة كل في الدول تحاول ذلك للزوال، ألجل اآليلة الريعية

 .المؤسسات وإنشاء المقاوالتي للعمل الشباب من المزيد وحث األعمال،
على العمومية الجزائرية منذ بداية التسعينات وإدراكا منها ألهمية العمل المقاوالتي، عملت السلطات 

من خالل اإلجراءات القانونية والتنظيمية  توفير مختلف الشروط األساسية لتطويره، األمر الذي نلمسه
آليات تمويل تتالءم مع طبيعة وخصائص والمتخذة، باإلضافة إلى إنشاء العديد من أجهزة الدعم والمساندة 

 آليات مختلف من لالستفادة الخاصة الشروط في تعديالت إدخال 1122 سنة عرفت حيث هذه المؤسسات،
والتي سعت الدولة جاهدة من خاللها إلى توفير مختلف الشروط  قروض،ال على الفوائد نسب الدعم، وتخفيض

 الضرورية لمساعدة المقاول على إنشاء مؤسسته الخاصة وتلبية مختلف احتياجاته.
في السنوات األخيرة قد تزايد عدد المؤسسات الناشئة و التي انطلقت من أفكار شباب جامعيين طموحين. و ف

تية دور كبير في تجسيد هاته األفكار على أرض الواقع. و من هذا المنطلق يمكننا كان للجامعة و دور المقاول
 طرح التساؤل التالي:

 تية في الجامعات؟لماذا تطوير روح المقاوال 
ستكون إجابة البعض: ألسباب اقتصادية بحتة! وسيقول آخرون: " التربية على المقاوالتية، هي التعويد على قيم 

لنفس، والمبادرة، واإلبداع، وروح الفريق ، وتقدير الذات ، الشغف، وتحقيق الذات ، اإلرادة أساسية مثل الثقة با

                                         

 
 .tipaza.dz-benlakehal.nawel@cu mail:-e، (الجزائر) المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة، أستاذة محاضرة أ  *
 ..tipaza.dz-em@curiad.meri :mail-e، أستاذة محاضرة أ ، المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة )الجزائر(†
 ..relizane.dz-atmane.akhenak@cu mail:-e، (الجزائر) المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان أستاذ مساعد أ،‡

mailto:riad.meriem@cu-tipaza.dz
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والدافع للعمل ، وحب التعلم ، والفضول الفكري ، حب التحدي ، حب إتقان العمل ". هذه مواقف ال يمكن 
 شاريع.تجاهلها أو إهمالها في التعليم. والتي يمكن اعتبارها تعليمية ومفضية لتطوير الم

أي نشاط تعليمي فردي كان أو جماعي، يفضل استخدام الصفات والمواقف التي تعبر عن إرادة مقاوالتية. 
يهدف التدريب والتكوين التكميلي، الموجود في جميع البرامج الجامعية، إلى جعل الطالب يحتك بمجاالت 

ن هذا العمل اإلجابة على هذا التساؤل من المعرفة األخرى غير تلك التي يحتويها البرنامج الدراسي. سنحاول م
 خالل عرض تجربة دار المقاولتية بالمركز الجامعي بتيبازة.

I.2- مفاهيم حول المقاوالتية: 
نظرا الستعمال مصطلح المقاوالتية في حاالت مختلفة، وألنها أصبحت مجاال للبحث، فال نجد تعريفا واحدا 

وم، وهي ذات وجهات نظر مختلفة. وسنركز على تعريف المقاوالتية يشملها، فهناك عدة مقاربات ناقشت المفه
 استنادا إلى ثالثة مدارس رئيسية.

 :يعرف التعريف على أساس الفرص واستغاللها Shane and Venkataraman  على أنها المقاوالتية
ليات "عملية اكتشاف، تقييم واستغالل الفرص التي تسمح بإنتاج منتجات أو خدمات جديدة، أو عم

 إنتاجية، أو استراتيجيات، أو أشكال تنظيمية، أو أسواق جديدة للمنتجات، أو مدخالت لم تكن موجودة "
(Alvaro Cuervo, Domingo Ribeiro, p3.) 
 االتجاههذا  يترأس: التعريف على أساس إنشاء مؤسسات جديدةWilliam B. Gartner   الذي يعتبر

Steve Gedeon, 2010 ,الوجود) إلى حيزسات جديدة وخروجها المقاوالتية بأنها "عملية إنشاء مؤس

p20
 Vapo Magloire) والتنظيمالعملية، البيئة  الفرد، هي: متغيراتيحدد هذا االتجاه أربعة  (. 

N'guessan , p9.) 
 االتجاهيترأس هذا  :القيمة -االزدواجية بين الثنائية الفرد Bruyat  وتتمحور المقاوالتية حول " دراسة

 Amina Omrane, et) اإلبداعيمن التغيير  لعالقة التي تربط بين الفرد وخلق القيمة في ديناميكيةا

autre, p5) لفرد ويعتبره الشرط الضروري لخلق القيمةينطلق النموذج من منظورين، األول من ا 

(Raouf Jaziri, 2009, p11) الفرد مرتبطا، أما المنظور الثاني فيعتبر أن خلق القيمة تؤدي إلى جعل 
بالمشروع الذي أنشأه، وتحتل القيمة مكانة كبيرة في حياته، كما أنها تؤثر عليه وهي قادرة على تغيير 

 صفاته وقيمه ومواقفه".
تعني عملية االستحداث أو البدء في إنشاء  يمكن من خالل المقاربات الثالثة تعريف المقاوالتية بأنها    

 استغالل الفرص المتاحة في السوق بهدف تقديم قيمة معينة.مؤسسة جديدة من خالل اكتشاف و 
I.2.2-  :لالبداع عدة تعاريف نلخصها فيما يلياإلبداع: 
( دعم الرأي الذي يقول بأن االبتكار هو أداة لروح المقاوالتية. باإلضافة إلى ذلك، االبتكار 2891دروكر ) -

لية يتحدد من خاللها التغيير. األفكار الجديدة، والطرق اإلبداع هو عم  وكذلك المقاوالتية تتطلبان اإلبداع.
 الجديدة.
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- Mihaly (2881 اإلبداع هو :) القدرة على صنع شيء جديد أو إضافة الجديد على شيء موجود أصال، ءئؤ
 قد يكون حال جديدا لمشكلة، أو طريقة جديدة، أو شكال جديدا.

يد. اإلبداع هو رؤية األشياء بشكل مختلف عما يراه ( اإلبداع بأنه كل جديد ومف2882) Wyckoffيعرف  -
 اآلخرون. فاإلبداع ينتقل من المعروف إلى المجهول.

ال يمكن ألي مقاول أو مؤسسة على الرغم من نجاحها أو حجمها الكبير المحافظة على مكانها الريادي إال في 
مما يخلق مشاكل ومخاطر أو فرًصا  حالة إدراك أن األعمال المعاصرة تنشط في عالم يتغير بسرعة كبيرة،

 جديدة تتطلب تعبئة كل الموارد لمواجهة تأثير هذه التغييرات.
لتحقيق النجاح، يجب على المقاول معرفة إلى أين تتجه المؤسسة وكيف ستصل لذلك. هذا يتطلب معرفة 

ي السوق وهو ما يمثل واضحة بأعمال المؤسسة، مما سيسمح لها على الدوام بتبني عمليات تحقق بها مكانة ف
 حجر الزاوية لبقائها ونموها.

I.1.2- :االبتكار 
 يتم تعريف االبتكار على أنه إضافة قيمة إلى المنتوج، إلى الطريقة أو العملية، فهو استغالل األفكار الجديدة.

 الكلمات المفتاحية هي بالتالي:  "إضافة  و إنشاء".
لية يتم إنشاؤها من نقطة الصفر و إثبات أنها تعمل بشكل جيد؛ أو وبالتالي ، يتعلق االبتكار بمنتوج أو عم

 تغيير من أجل أداء أفضل لتلبية االحتياجات بطريقة مختلفة، إنه ابتكار لما هو موجود بالفعل.
 االبتكار والمقاوالتية هما محركان أساسيان لالقتصاد.

واسطة أعضاء مؤسسة ما، يعد جانًبا أساسًيا من االبتكار، سواًء كان مصدره رجل أعمال مستقل أو تم إنشاؤه ب
 االستراتيجيات التنافسية ، التي يمكن أن تتسبب استدامتها أو على العكس من ذلك تعرضها للخطر.

 إنه أيًضا أحد مسارات التنمية. من جهتها، فإن المقاولتية هي أصل جميع المؤسسات.
بداع، سواء كان ذلك متعلقا بتطوير منتجات جديدة أو خدمات يرتبط االبتكار والمقاوالتية بنفس االهتمام باإل 

 جديدة أو عمليات جديدة أو مؤسسات جديدة.
بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تواجه بيئة تنافسية، غالًبا ما يكون االبتكار شرًطا ضروريا للبقاء. بالنسبة 

دة للمستخدمين ابتكارات عديدة أكثر، وحتى لمؤسسات الخدمة العمومية، يفرض ضغط الموازنة والمطالب المتزاي
 أشكال محددة من المقاوالتية.

I.1- تعريف المقاول:  
إن مفهوم المقاول تطور مع مرور الزمن ففي فرنسا وخالل العصور الوسطى كانت كلمة المقاول تعني         

ني الشخص الجريء الذي الشخص الذي يشرف على مسؤوليته ويتحمل أعباء مجموعة من األفراد ثم أصبح يع
 يسعى من أجل تحمل مخاطر اقتصادية.

: هو الذي ينظم وينفد الفرص ، وهو الذي يحصل على الموارد والعمالة والمواد كر المقاول بأنهو عرف در 
 .(241، ص 1122محمد جودت ناصر غسان العمري ، ) والموجودات األخرى بتوافق لجعل قيمتها أكبر من ذي قبل
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:ذلك الشخص الذي لديه اإلدارة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع  ( بأنه2591يتر المقاول)عرف شومبكما 
 (Borreziga amina,mezicane amina , p4) جديد إلى ابتكارات ناجحة"

كما يمكن استنتاج تعريف المقاول بأنه :ذلك الشخص الذي يملك مهارات البناء المؤسسي بجانب مهارات إدارية 
 ية تساعده في بناء التنظيم أو إدارة المؤسسةوإبداع

 ثانيا:خصائص المقاول: 
من خالل مختلف التعاريف والمفاهيم التي قدمت للمقاول يمكن أن نستنتج مجموعة من الخصائص والتي تتمثل 

 : (21، ص  1112فايز جمعة صالح النجار،عبد الستار محمد علي ، ) في مايلي
ويمثل أهم عنصر في الصفات الشخصية للمقاول ألن مختلف التعاريف والدراسات  :االستعداد والميل للمخاطر.

تناولت عنصر المخاطرة ،ويعتقد البعض أن المقاولين هم الناس الذين تستند أعمالهم على إبداع منتج جديد أو 
 خدمة جديدة ،ولكن الشخص الذي لديه الشجاعة أن يبدأ عمال جديدا أو فريدا.

: يعرف المقاولون أهدافهم جيدا ويعملون بمثابرة لتحقيق تلك األهداف إنهم منظمون على جاحالرغبة في الن.1
ويملكون درجات أكبر من األشخاص العاديين حيث يقدمون  أنهم يختلفون في درجة الرغبة في النجاح ،

 مسؤولية ذاتية ألعمالهم ووظائفهم.
أعمالهم أعماال ناجحة ألنهم يملكون شعورا متفوقا :إن المقاولون يستطيع أن يجعلوا من الثقة بالنفس. 3

وإحساسا بأنواع المشاكل المختلفة بدرجة أعلى،كما أظهرت مختلف الدراسات أن المقاولون يملكون الثقة بالنفس 
 وقدرة على ترتيب المشاكل المختلفة وتصنيفها والتعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين.

هر المقاولون مستوى من االندفاع نحو العمل أعلى من اآلخرين حتى إن هذا : عادة ما يظاالندفاع للعمل.4
االندفاع والحماس يأخذ شكل العناد والرغبة في العمل الصعب والشاق كما أن المقاولون يملكون دافعا ذاتيا 

 للتميز والتألق في مواجهة التحديات .
دافهم ،وعدم تخليهم عن تخطيط أنشطتهم من إدامة تركيزهم على أه البد من المقاولون االلتزام :.1

 المختلفة،ويمكن لكن إنسان أن ينجح في العمل الحر  بشرط أن يتعلم من أخطائه وأخطاء اآلخرين.
يملك أصحاب األعمال الصغيرة خاصية التفاؤل، فهم غير متشائمين إنهم متفائلون أكثر من غيرهم .التفاؤل: 6

  الفشل حلقة في سلسلة النجاح. فهم يتعلمون من أخطائهم ويعتبرون أن
I.3- المقاول دوافع: 

نشاء الفعلي بمعنى قبل اإل، خالل المسار المقاوالتي القبلي هي التي تتفاعل عند الشخص تعرف الدوافع بأنها:
  . (12-11، ص 1129سالمي منيرة ، ) للمؤسسة

 :ويقسم الباحث هذه الدوافع إلى 
ها في دافع واحد أال وهو تعظيم الربح )الدخل( لكن وجدت : ويمكن تلخيصالدوافع االقتصادية-2

 الدراسات مؤخرا، بأن الربح ليس الدافع الوحيد إلنشاء مؤسسة.
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وهي تنتج لحدوث اضطرابات في الحياة اليومية للفرد.ومن بين هذه العوامل يؤكد  الدوافع النفسية: -1
بير على نفسه الفرد ،حيث يضيف ويقول الباحث على عامل االنشقاقات النفسية، التي تؤثر بشكل ك

أنه لكي يتجه الفرد نحو مسار المقاولة ،فالبد أن تتدخل في حياته إثارة نفسية قوية ، أو حدوث 
اضطراب في محيطه، أو يتلقى صدمة في حياته الخاصة والمهنية مثل عدم األمن االجتماعي، 

 اإلهمال....إلخ .
هي تتولد من الدين المعتنق، العائلة، اإلطار السياسي االقتصادي، : و الدوافع االجتماعية والثقافية -3

 والنظام التربوي .
فإذا كان رأس المال ضروري لكل نشاط مقاوالتي، فالثقافة والدين يمنحان الفرد رأس المال الروحي ورأينا 

على توجه  في تحليله.والعائلة تؤثر أيضا weberكيف يؤثر الدين على اتجاهات األفراد ،كما أشار 
األفراد إلنشاء مؤسسة خاصة إذا كان أحد األبوين مقاول، باإلضافة لشبكة عالقات ومعارف الفرد 

 )أصدقاء، عائلة ، معارف من الدراسة أو العمل ،.....إلخ(.
يتطلب العمل المقاوالتي سواء نظام اقتصاد السوق ،والحرية السياسية، فال يمكننا رؤية  مؤسسات  كما

ود حقوق تضمن حرية التبادل، حماية األشخاص والسلع فحرية المقاولة وحرية التعبير هما حرة دون وج
 أساس المسار المقاوالتي القبلي.

وعند ذكر وخصائص المقاول البد من ذكر أهم شيء يلزم ان يتوفر في المقاول أال وهي الروح  -
 المقاوالتية، لذلك سوف نتطرق إلى التعريف بها.

I .3 .2 .ما يميز روح المقاوالتية تداخلها مع مفهوم روح المؤسسة إال أن هذا األخير عبارة  لمقاوالتية:الروح ا
 عن "مجموعة من المواقف اإليجابية والعامة تجاه مفهوم المؤسسة والمقاول.

 Jeanine Bille   octobre ,) أما روح المقاوالتية أشمل من ذلك حيث إضافة إلى ذلك نجد المبادرة وحب العمل

2007، p11) . 
وتعرف بأنها عبارة عن العقلية التي تؤدي بالفرد السلبي إلى األخذ بالمبادرة لمواجهة التحديات وليصنع بنفسه 

 .(Safiah Abderhamane ، 1997  ، p16)  مستقبله المهني الشخصي"
كس سلوك وتصرف :مجموعة من المؤهالت والقدرات التي تميز الشخصية المقاوالتية وتع تعرف أيضا بأنها

، أفريل لطيفة برني) في حصرها في النقاط التالية الباحثان قام الشخصية المقاوالتية لم يتم االتفاق حولها،ولقد
:التحدي واإلصرار، المخاطرة واقتحام الغموض، المبادرة،استكشاف الفرص ،اإلبداع والتجديد،   (21،ص1121

 االستقاللية.
يتفق الباحثون في مجال المقاولتية على: " أن ال أحد مبرمج وراثًيا اذ  ة: المقاولالفاعل األساسي في المقاوالتي

 ليصبح مقاوال ، نحن ال نولد رجاال لألعمال بل نصبح كذلك."
نظًرا ألن المقاول هو سلوك ، فإنه يظهر كفرد يعتبر "الالعب األساسي" في المؤسسة ، وهو الشخص الذي 

شخص الذي يؤدي مجموعات جديدة ، يحقق شيًئا آخر غير ما ينجزه بالسلوك يدمج ويسير االبتكار ، وهو ال
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المعتاد ، لديه نظرة خاصة ويعرف كيف يتصرف خارج الروتين ، ال يتبع المسار بل  يبنيه: ال يتبع خطة بل 
 يطورها.

داًعا ال يخلو ، إبالمقاول أن يخمن وأن يكون مبدًعاإنه يجلب شيًئا جديًدا ليس من السهل فرضه و يجب على 
 من المخاطرة.

  .إنه ال يتبع المسار، بل يضعه 
 .إنه ال يتبع خطة، بل يطورها 
( قائمة تجمع معظم الدوافع التي تحفز على العمل المقاوالتي 1112) Bérangère Deschampsيحدد 

 ي:هذه القائمة ملخصة في الجدول الموال .مختصون في مجال اإلدارة والتسييروالتي تطرق لها ال
 (2552هوفر ) : األسئلة الهامة في مجال المقاوالتية وفًقا لبيغريف و2جدول 

 التركيز على العمليات التركيز على المقاول
 ما الذي يجعل من الممكن اكتشاف الفرص بطريقة فعالة ومجدية؟-2 من الذي يمكن أن يكون مقاوال؟ -2
 مؤسسات جديدة بنجاح؟ما هي المهام الرئيسية إلنشاء -1 لماذا نصبح مقاولين؟ -2
إلى أي مدى تختلف هاته المهام عن تلك التي تم تنفيذها حتى يتم -3 ما هي خصائص المقاولين الناجحين؟ -1

 التسيير بنجاح؟
 ما هي المساهمات الخاصة بالمقاول في هذه العملية؟-4 ما هي خصائص المقاولين الذين يفشلون؟ -3

 (2552معلومات المقتبسة من تعاريف بيغرييف و هوفر )من اعداد الباحثين بناءا على ال المصدر:
I  .4تحديات المقاوالتية في الجزائر . 

بالرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر لدعم المقاوالتية، إال أنها ال تزال تسجل معدالت إنشااء ضاعيفة، وهاذا      
ساااب تقريااار المرصاااد العاااالمي للمقاوالتياااة ماااا تقااار باااه التقاااارير الدولياااة الصاااادرة عااان مختلاااف الهيئاااات الدولياااة. فح

(GEM لسنة )فقط، وهو ماا يوضاحه الشاكل  %1فقد بلغ المعدل اإلجمالي لإلنشاء في الجزائر ما قيمته  1123
 الموالي:

 دولة 61: معدل النشاط المقاوالتي لـ 2شكل 

 
Source: José Ernesto Amorós, et Niels Bosma, global entrepreneurship monitor 2013 global report, fifteen years of 

assessing entrepreneurship across the globe, p 33. 

 اجلزائر
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وقبل الخوض في ترتيب الجزائر من حيث سهولة ممارسة األعمال، نقدم أوال تعريف للتقرير والتعرف على      

 المعايير المستعملة في الترتيب.
هو تقرير يتتبع المؤشر العام لسهولة أداء األعمال واإلصالحات التنظيمية  تقرير ممارسة أنشطة األعمال      

التي تهدف إلى توفير المزيد من السهولة في أداء األعمال اإلستثمارية في جملة من الدول المشاركة في 
 تنظيميةال اإلجراءات سالمة مدى التقرير يقيسمؤشرات فرعية، و  21الدراسة. يتكون المؤشر العام المركب من 

 العنصرين هذين قياس ويتم للتنفيذ، قابلة شفافة قواعد تضع قوية مؤسسات وجود ومدى وكفاءتها، لألعمال
 :(211، ص1129)منيرة سالمي، : عبر
 اإلطار قوة مدى حيث األعمال، من مؤسسات بتنظيم الصلة ذات القانونية المؤسسات بقوة تتعلق مؤشرات -

 .المالي العسر حاالت وتسوية العقود تنفيذ المستثمرين، حماية االئتمان، لىع للحصول والتنظيمي القانوني
 تراخيص استخراج التجاري، النشاط لبدء التنظيمية، تكلفتها وفعاليتها اإلجراءات تعقد بمدى تتعلق مؤشرات -

 .الحدود عبر والتجارة الضرائب دفع الملكية، تسجيل الكهرباء، توصيل البناء،
، فإن أول دولة مصنفة كأحسن مناخ أعمال هي دولة سنغافورة، وإذا 1122ر تقرير صدر سنة وفقا آلخ     

 32صنفنا المعلومات حسب الدول العربية، نجد اإلمارات العربية المتحدة تتصدر الترتيب وتصنف في المرتبة 
عمال وسهولة عالميا، الجزائر فيتضح أنها تصنف ضمن أواخر الدول العربية من حيث إصالح مناخ األ

 يعرض. و دولة 298دوليا من بين  223على المستوى العربي، والمرتبة  15ممارستها، حيث تحتل المرتبة 
 (.1122 -1122للفترة ) موقع الجزائر ضمن ترتيب سهولة ممارسة أنشطة األعمال المواليالجدول 

 (1126 -1122: موقع الجزائر ضمن ترتيب سهولة ممارسة أنشطة األعمال للفترة )1جدول 

Source: The World Bank ,report doing business - 5102-5100 Going beyond Efficiency ,Washington ,site web :

francais.doingbusiness.org. 

 

 المؤشرات 1122 1121 1121 1124 1129 1126
 الترتيب في مؤشر سهولة األعمال 232 249 211 213 214 223
 المشروع بدء 211 213 156 224 242 241
 منح رخص االنشاء 223 229 239 241 211 211
 الحصول على الكهرباء - 224 221 249 241 241
 الملكية تسجيل 221 221 211 212 211 223
 الحصول على االئتمان 239 211 218 231 212 214
 االستثمار حماية 14 18 91 89 231 214
 دفع الضرائب 229 224 211 214 212 228
 التجارة عبر الحدود 224 211 218 233 232 212
 تنفيذ العقود 211 211 212 218 211 212
 إغالق المشروع 12 18 21 21 81 13
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إذ تحصلت خالل سنة  وضع الجزائر من ناحية أداء األعمال قد حقق تراجعا،أن يتضح من الجدول   
، وهي بالتالي من البلدان لم 1122سنة  223عالميا، في حين تراجعت إلى المرتبة  232على المرتبة  1122

تحقق تغييرا كبيرا في مؤشرات البنك الدولي خالل هذه المرحلة على الرغم من االصالحات االقتصادية المتخذة. 
حفزا لالستثمار بالنظر إلى عوامل عديدة، إذ احتلت مراتب متأخرة إذ سجل التقرير أن الجزائر ال توفر مناخا م

فيما يخص مؤشرات الحصول على االئتمان، بدء المشروع، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية ودفع الضرائب، 
في حين نجد أنها احتلت مراتب متواضعة فيما يخص مؤشرات الحصول على منح رخص االنشاء، حماية 

 ارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، اغالق المشروع. االستثمار، التج
I .4 .2-هل تشجع الجامعة الجزائرية الطالب على المقاوالتية؟ 

تعتمد التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدنا على قدرتها على إنشاء وتطوير منتجات وخدمات جديدة. وبالتالي 
را في هذه العملية، وال يمكن إنكار أن يرتبط خريجو فإن إنشاء األنشطة وإنشاء المؤسسات تساهم إسهاما كبي

 التعليم العالي لدينا بهذه الديناميكية الجديدة لثقافة المقاوالتية.
للتذكير، نظام التعليم العالي في الجزائر هو نظام عام. التعليم متاح للجميع. "يوجد في الجزائر عدد معتبر من 

 كل سنة. 211111خريجي الجامعات الجزائرية حوالي  الجامعات والكليات والمعاهد ، ويصل عدد
I .4 .1- :تجربة الجامعة الجزائرية في المقاوالتية 

سنقدم أمثلة تخص بعض مبادرات الطلبة الجزائريين كفرق من حاملي أفكار المشاريع الذين ابتكروا مشاريعهم 
لتي نظمتها مؤسسة إنجاز الجزائر * ، ا 1123كجزء من المسابقة السنوية الثانية ألصحاب المشاريع الشباب 

و  EPAUو  ESIوهران و  USTو  USTHBمدرسة وجامعة جزائرية، وهي:  21طالب و  221بمشاركة 
ENP  وENST  وENSTP  وHEC  وENSH  وENSSMAL  وINELEC  وMBD Msila. 
 ية تستهدف الشباب هي إحدى الفروع التابعة لا "إنجاز العرب" ، وهي مؤسسة غير ربح : إنجاز الجزائر

دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز اإلمكانات  21في 
 الريادية لطالبها، من خالل برنامج يدعم الشباب في تحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسسات.

ريبهم. في حين أّن يبدو أن أصحاب التخصص التقني هم الذين يبادرون بإنشاء مؤسسات تتوافق مع مجال تد
 المدارس والجامعات الجزائرية ال تعطي أهمية لمجال المقاوالتية.

 Solstice  تأسس من قبل طلبة معهد الهندسة الكهربايئة واإللكترونيك :INELEC هو مشروع  في ،
مجال الطاقات المتجددة. حيث ينتج محافظ تخزن الطاقة الشمسية بحيث تمكن حاملها بشحن الهواتف 

( بدياًل Solar-walletحمولة في أي مكان وفي أي وقت. تشكل أجهزة الشحن الشمسية البيئية )الم
للشواحن التقليدية، فهي تحوي في ظهرها على لوحة شمسية صغيرة تمتص ضوء النهار وتحوله إلى 

 طاقة. 
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 Dz Genius تم تأسيسها من قبل طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا :USTHB شروع ، يقوم هذا الم
، هذه الكتب تسمح لألطفال بالتعلم  Mega Ibda3الناشئء على إنتاج  مجموعتين من كتب األطفال 

وتحصيل المعارف في مجال العلوم والتكنولوجيا واالستمتاع في نفس الوقت، وذلك من خالل إجراء 
 التجارب العملية.

 ErgoBiosلتقنيات بالجزائرالعاصمة : مؤسسة ناشئة ، أنشأها طلبة المدرسة الوطنية متعددة اENP  ،
 تقدم مجموعة من المنتجات المصنوعة من مواد قابلة للتحلل.

 PackPub مؤسسة اتصال وإشهار ، أنشأها طلبة المدرسة العليا للتجارة :HEC Alger  وتتمثل ،
بيتزا، مهمتها في السماح للمعلنين بالترويج لمنتجاتهم من خالل وسيط جديد: وسائط غذائية )صناديق ال

 أكواب ذات االستعمال الوحيد، صحون البطاطس المقلية، أكياس التسوق القابلة للتحلل ...(.
 Aaslama مؤسسة ناشئة أنشأها الطلبة في مدرسة الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني :EPAU 

لتجارة العادلة بالجزائر ، تهدف إلى إنشاء تسمية / وسم "جودة" جزائرية من خالل التوافق مع معايير ا
، و ذو  ٪ 211إلى إنتاج منتوج جزائري  Aaslamaالدولية في نهج المسؤولية االجتماعية. تهدف 

 جودة من خالل تسليط الضوء على ثروات البالد الحرفية والثقافية والسياحية.

II. :دار المقاوالتية في الجامعات الجزائرية 
 ع المبتكرة"" تطوير أفكار جديدة ؛ تشجيع حاملي المشاري

في كل مؤسسة جامعية جزائرية، تم إنشاء دار للمقاوالتية بهدف ضمان تدريب الطلبة في عالم االمقاوالتية 
وإنشاء المؤسسات، وغرس روح المقاوالتية وتهيئتهم لتحمل المسؤولية: بداًل من أن يكون باحثًا عن عمل، 

 البطالة في الجزائر.سيصبح مقدما لعروض العمل وبالتالي سيساهم في الحد من 
II  .9 .2- :مهمة دار المقاوالتية في الجامعات الجزائرية 
 توعية الطلبة بعالم المقاوالتية وتوجيهه نحو االبتكار واإلبداع. -
 غرس روح المبادرة والمقاوالتية لدى الطالب. -
 إدماج مقاييس في مجال المقاوالتية جميع تخصصات الماستر. -
 اء المؤسسات من خالل الدعم واالتصال مع مختلف المنظمات والمتعاملين االقتصاديين.التدريب على إنش -
 إنشاء حاضنات األعمال داخل الجامعات وإنشاء مؤسسات ناشئة. -
 توعية الطالب وإقناعه بأّن إنشاء المؤسسات عبارة عن خيار وليس بدياًل في حالة عدم التوظيف -
 حاكاة لعبة األعمال.إعداد خطط العمل للمشاريع، و م -
 تنظيم مسابقات ألحسن فكرة مشروع. -
II .9 .1- (1125-1121المركز الجامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة ) المقاوالتية فيتجربة دار 

 مشروع منها مشاريع نسوية. 149مشروع،   941من بين إجمالي المشاريع المقدمة والمتمثلة في 
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 (1125-1121الجامعي مرسي عبد هللا بتيبازة ) : دار المقاوالتية في المركز1 جدول
 

 عدد المناصب المقترحة عدد المشاريع  القطاع
 12 4 الفالحة

 28 11 الصناعة
 111 75 السياحة
 564 381 الخدمات

 12 5 النقل
 113 82 الصناعات التقليدية
 840 548 المجموع:

 -تيبازة –لي عبد هللا إحصاءات دار المقاوالتية للمركز الجامعي مرسالمصدر: 
من خالل الجدول يتبين لنا أنه من خالل المشاريع المقترحة من طرف طالب المركز جد متنوعة وتمس 
قطاعات عدة وذالك بحكم تخصصاتهم المختلفة والمتنوعة. يجدر بنا التنويه الى أنه بحكم الميزة التقليدية 

 المجال.والسياحية للوالية فانه هناك عدة مقترحات في هذا 
III .:التوصيات 

يتم تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تفعيل نشاط المقاوالتية وترقية  على ما سبقبناء       
  :ديناميكية إنشاء المؤسسات الجديدة في الجزائر من خالل

 ر ثقافة نشتشجيع المبادرات الفردية و  التركيز على جانب اإلعالم والتوجيه الذي يعتبر أول عناصر
 ؛إنعاش الحس المقاوالتي عند الشبابو  المقاوالتية

  وضع اتفاقيات مع الجامعات ومراكز التكوين المهني تهدف إلى التعريف بآليات دعم المقاوالتية والخدمات
ما يسمح بتطوير ب ،وشرح كيفية إنشاء مؤسسات استثمارية وضمان سيرورة نجاحها وسيرها التي تقدمها

 ؛تية لدى الباحثين وخريجي الجامعاتالثقافة المقاوال
  في المقاولين الشباب  مجال مرافقةفي  المتخصصينبرامج تكوين لمستخدمي الوكاالت والعمل على وضع

 مختلف مراحل المرافقة: االستقبال، مبادئ دراسات الجدوى، الجانب اإلداري، جانب التسيير، والتسويق...؛
 فروع اإلقتصادية حسب خصوصية ومؤهالت كل منطقة وحاجيات توجيه المشاريع الجديدة في مختلف ال

  التنمية فيها؛
  تفعيل دور حاضنات األعمال ومشاتل المؤسسات في دعم إنشاء المؤسسات وتوسيعها لتغطي كافة واليات

 الوطن؛
  سهيل اإلجراءات مع البنوكتتقليص مدة دراسة وتمويل المشروع من خالل تقليص اإلجراءات اإلدارية في ،

 ؛التمويل مصادر تنويع مع العمل على
 التخفيف من اإلجراءات اإلدارية، الوثائق والتراخيص الضرورية إلنشاء المؤسسة والمدة التي تستغرقها. -
 



ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

357 
                                                                                        

 

VI  .ة:الصالخ 
فيما يخص حاملي المشاريع، فإن الدورات التدريبية للمقاوالتية ونشر ثقافة المقاوالتية وإنشاء المؤسسات،      

 وص في الجامعية، كان لها أثرا أثرا جد إيجابي ومرضية على سلوكيات الطلبة،  من بينها:وبالخص
 تبادل المعارف بين األفراد )المقاولين( من نفس المؤسسة ،والذين يسعون لمواجهة التحديات. -
لثقة بالنفس حاملي مشاريع يتميزون بمزيد من القيم واإلبداع والشعور بالمسؤولية واالستقالل الذاتي وا - 

 والتضامن والقيادة واستعداد للمواجهة الفشل، ....... إلخ.
 إنشاء مؤسسات ناشئة. - 
 الجامعيون.إطالق وتطوير العديد من المشاريع النوعية التي أنشأها الطلبة  -

 في الختام يجب التنويه بأّن:
 * من الجيد أن نجرب الريادة. 

 * الفضول يجب تطويره. 
 ثقة يتم بناؤهما.*  التصميم وال

 *  اإلبداع قد يأتي من التكرار والمحاولة.
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دراسة حالة عينة من  سة:انشاء المؤس وتحفيزات المقاوالتي التوجه
 والية سيدي بلعباسب المؤسسات الخاصة

 

 
 ، †بومدين مسعود عاهد، *دحماني محمد ادريوش

 
I  مقدمة : 

 بمجال العالم دولالمسؤولين الحكوميين في عد كبير من االقتصاديين و  نيالباحث مختلف اهتمامزاد 
 اإلنعاش أفضل وسائل من جعله الذي األمر االقتصادي، النشاط في مهما دورا بعيل أصبح ذيال المقاوالتية
مناصب  وتوفير االقتصادية التنمية بين الجمع على قادرا تجعله التي ومرونته تكيفه لسهولة نظرا االقتصادي

 على لزاما كان لذا يدة،جد منتجات وتطوير والتجديد واإلبداع االبتكار على قدرته إمكانية عن فضال الشغل
 التي الصعوبات كافةسهيل وت المقاوالتيالنشاط  فعالية زيادة على العملوباألخص الدول الريعية  الدول النامية

 . تواجهه
 منالعديد  قامةزيادة االهتمام بهذا النوع من االستثمار دفع العديد من الحكومات وفي دول مختلفة إل

 الواقع أرض على أفكارهم تجسيد فيالجدد  المقاولين ومتابعة مساعدة إلىتهدف  التي والمرافقة الدعم شبكات
 إنشاء عمليةتمر بها  التي المراحل كل يخص فيما الالزمةواإلمكانيات  واالستشارة بالنصح تزويدهم خالل من

 التي ىاألول المراحل في خاصة تواجهها التي المخاطر كل تفادي وأيضا، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 مشاريع إلى بعد فيما تتحول التي هي األولية األفكار أن باعتبار ومصادرها المشروع فكرة عن البحث تتضمن
 .ناضجة

إن العديد من التجاب الخاصة بإنشاء مثل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسست من 
 وغياب التسيير سوء أهمها كثيرةباب الشباب، وباألخص في الدول النامية آلت إلى اإلفالس أو الزوال ألس

االهتمام بهذا  ضرورة يقتضي فاألمر وعليه ودعمها، إلنشائها المبذولةالمجهودات  من بالرغم المقاوالتيتوجه ال
 عمومها في تمس مختلفة مجاالت في المشاريع هذه ألصحاب تعليمية برامج إعدادالنوع من المؤسسات وكذا 

 .سةالمؤس وتطوير وتدعيم تأسيس
بالرغم من التحفيزات المادية الكبيرة التي قدمتها الدولة لفئة الشباب في خلق المؤسسات الصغرى، وكذا 

 المؤسساتتوفير اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يساير نشاطها، إال أن الواقع يعكس أن نسبة كبيرة من هذه 
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لقد بينت العديد من الدراسات باألخص في الدول  التي تم إنشاؤها كان مآلها الفشل وفي أغلب األحيان الزوال.
النامية أن غياب الفكر المقاوالتي لدى الفئة الشابة من المجتمع والتي تحظى بتعليم عالي مقبول، هو أحد 

 الموضوع هذا ولدراسةأسباب هذا الفشل. فمتطلبات سوق العمل ال تتوافق ومخرجات التعليم العالي باألخص. 
 بطرح قمنافئة الشباب باألخص في خلق وإنشاء مؤسسات صغيرة  لدى المقاوالتيالتوجه  يةتنم أهمية وإبراز

 :اإلشكالية التالية
  الصغيرة؟ الناشئة المقاوالتي لدى فئة الشباب قد تزيد من فرص خلق ونجاح التوجه هل بعث وتنمية 

 :الدراسة فرضيات
والتي يمكن  الفرضيات من مجموعة صحة اختبارمنا  يتطلب الدارسة محل اإلشكالية تحليلإن 

 صياغتها على النحو التالي:
 .تعتبر الميزات والمهارات الفردية لصاحب المشروع أهم عامل مساعد في نجاح المؤسسة 
 .البيئة االجتماعية الجيدة والمالئمة هي التي تؤثر على مرحلة تطور المؤسسة الناشئة 
 دوافع المالية.خلق واستمرار نجاح المؤسسة تحكمه باألخص ال 

والتي تحتاج إلى اهتمام كبير. إن عملية  الفتية المواضيع من الجزائر في المقاوالتية موضوع يعتبر
 نظام إلى القتصادي،للنشاط  الرئيسي المحرك الدولة فيه تعتبركانت  مركزي  اقتصادي نظام مناالنتقال 
كان حتمية نتيجة للظروف االقتصادية والوضعية  وإنشاء المؤسسات االقتصادية الحرية علىآخر قائم  اقتصادي

في هذا المجال من خالل استحداث صيغ  الدولة بذلتها التي الجبارة المجهودات منالمالية للبلد. وبالرغم 
بقي محتشما وال يلقى  الجزائر في الحر العمل على اإلقبال أنمختلفة تساعد على إنشاء مؤسسات مصغرة، إال 

 .الدول وهيئات مؤسسات لدى المأجور بالعمل نةمقار اهتماما كبيرا 
الجانب  األول والثانيالقسم  قدم. بعد هذه المقدمة، يعلى النحو التالي البحثية تم تنظيم هذه الورقةي
فنعرض من خالله نتائج اإلحصاءات الوصفية القسم الثالث  أما الدراسة. بموضوع بحث الذي له عالقة النظري 

تناول ن . بعد ذلكاختيارهاالتي تم  (LMR ،SMR)تقدير معلمات النماذج المقدرة  يضالمخرجات االستبيان وأ
 .ةيمتاخالعلمية بمجموعة من المقترحات الالورقة  هذه نهيلن، بالتحليل النتائج النهاية

 المقاول وخلق القيمة: .1
لتي تشكل العديد من ا ،عوامل ةمصدره ثالث األفراد إلنشاء مقاوالتهم الخاصة اختيارنحو  التوجه إن
ووجود الفرص. من  الفردية المهارات، : الدوافع الشخصيةالتي تمكن من المرور إلى هذه العملية وهيالشروط 

 كي يكون الفرداإلرادة و  ، تمثل الرغبة في االستقالل والرغبة في السيطرةلخلق مؤسسات ناشئة بين الدوافع
 .(Henri Capron, 2009)وهي تعتبر حوافز قوية  سيد مستقبله
تعتبر البيئة،  فإنالمحتمل، ومن خالل هذه العالقة  المقاولفيه  عيشاالجتماعي الذي ي النموذجيعد 

مشروعه. ولكن هذا لن يتحقق إال بقدر ما لديه من  في إقامة بدءالرغبة في  ه وتزيدهأحد العناصر التي تحفز 
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ستلعب دورا حاسما في آفاق نجاح  وكل هذا. فكرةهذه ال المهارات الفطرية أو المكتسبة لتطوير أو تعزيز
أعماله. قد تكون المهارات المكتسبة ذات طبيعة صريحة أو ضمنية، أي تم تطويرها من خالل دوائر التعليم 

مجال معين أو ممارسة نشاط. غالبا ما بأو التدريب الحالية أو من خالل الخبرة المهنية الناتجة عن االهتمام 
 Henri)ة يمكن أن يعبر عن نفسه بطرق متعددبدأ هذه العملية. و ة هو السبب في يكون ظهور الفرص

Capron ،9002 تتعلق بمنتج جديد أو عملية جديدة أو مزيج أفضل  جديدةمن خالل فكرة  :(982، صفحة
 ،...(.قطاعيا، مكانياسواء كانت من وسائل اإلنتاج، ومراقبة منافذ النشاط غير المستغلة بشكل كاف )

، فإنه ال المقاوالتية )الريادة(يفضي إلى مقاربة  والمتعددة ا كان الجمع بين هذه المكونات المختلفةإذ
ألن المبدع المحتمل يمكن أن يبطئ في حماسته  للمرور مباشرة لخلق هذه المقاولة تلقائيا أن يكون ذلكيعني 

المحيط والضرائب(، و  ، القوانين)اللوائحة ياإلدار اإلجراءات بسبب القيود المالية )نقص الموارد المالية(، 
 غير مستقر( أو ما الفورية أو تردده في مواجهة وضع هتوفير احتياجات الدعم العائلي أو )بحاجة إلى ي األسر 

أما إذا كان الفرد والتصور السلبي للفشل(.  حول صورة المقاول للمجتمع جتماعي )الصورة السلبيةاال المحيط
 بسرعة. هذه المراحل ويخطو سيمرف بهذا التوجه أكثر اقتناعاالمبدع 

النظر لهذه التركيبات المختلفة يمكن التمييز بين فئات مختلفة من المقاولين، حيث يمكن تقسيمها بو 
 ((:20هي على النحو التالي )الشكل ) (Bruyat C., Julien P. A, 2000) وفقا لـإلى أربع مجموعات. ف

 تعد جزء والتي، خلق القليل من القيمة الجديدة وليست في حد ذاتها ابتكاريةالتي تو  ،التكاثرية المقاولة -
ويعمل بها عدد قليل من  ،تقليدية بطبيعتها تها تتميز بطريقةإدار  ،بطريقة جيدة التي يتقنها الفردالمهارات  من

على المهارات  الذي يعتمدو ريادة األعمال  مجال األكثر شيوعا في من المقاولة الموظفين. هذا هو النوع
 هذا الصنف . يشملةجيدبطريقة إذا كان المشروع مدروسا  تقليل المخاطر في حالةيسعى لالمكتسبة و 

، وما إلى ذلك. وتمثل هذه األنشطة ما فرديةالخدمات الفردية، تجارة التجزئة، البناء، شركات الخدمات ال
 ؛مجموع المقاوالت من %00إلى  00من  نسبته
التي تخلق قيمة جديدة قليلة ولكنها تتطلب من المبدع المجازفة بشكل كبير على ، لدةالمق المقاوالت -

باالعتماد يشرع في نشاط مختلف ه، فالذي يرغب في تغيير نمط حيات بدعهذه هي حالة الم المستوى الفردي.
ات في نشاط ون يشرع ن قدلألعمال الذي ون تنفيذيال راءمدلهذا هو الحال خاصة بالنسبة ل مهاراته األولية. على

لدى فئة اإلناث ألن التغيير  هذه المقاوالتيمكن تصنيف نسبة كبيرة من ة. كالسيكي قديمة كخلق مؤسسات
 %02إلى  02حوالي  الفئة تمثل. هذه مهما في نمط الحياة الذي سيترتب عليه النشاط الجديد يمكن أن يكون 

 المقاولين؛من 
ستند إلى تقييم االبتكار واكتسب مهارات تو  ،ة عالية في خلق القيمةكثاف الديه تيال، ةعزز المقاولة الم -

لمشروعه، نسبي  تحكمبقدر ما يكون للمبدع بشكل عام  تقليل درجة المخاطرةفيها عالية المستوى. يتم 
على  فقط تقتصرفي هذا النزع من المقاولة  المتبقية المخاطر. المحتملين هلعمالئباإلضافة إلى معرفة جيدة 
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مؤسسات  خلقشركة كبيرة ل ون يترك نالذي ينحالة المهندسمثل هذا النوع نجد . مؤسسةللي التطوير نشاط ال
. يتمتع هؤالء ات الكبرى لشركاوتطوير منتجات جديدة يصعب تحقيقها داخل  جديدة صغيرة خاصة بهم،

مستوى عال قيق تحينوون تطويره بشكل مستقل، مما يؤدي إلى و بمستوى عال من التأهيل في مجال معين 
 من هذه الفئة؛ %90إلى  20تمثل  وهي لقيمة.لمن خلق 

تهدف إلى تشجيع االبتكارات خلق وإنشاء مؤسسات ، التي تقوم على المقاولة التي تمتاز بالمغامرة -
واالختراعات الجديدة بدرجة عالية من المخاطر من حيث انتشار السوق. هذه ابتكارات جذرية تؤثر على 

. ابتكاراتهم سوف ةجديدلنشاطات مجال خلق أو  ةجديد اتطة االقتصادية وتشجع ظهور قطاعجميع األنش
نادر نسبيا  هذه الفئةالنشاط االقتصادي. هذا النوع من في ثورة تحدث و  تهمنمط حيا بعمقو تغير بشكل عام 

  .%2أقل من وهي جديدة،  مؤسسات خلق نسب صغيرة فيبويحدث فقط 
 :ه المقاوالتيالتوجعرض نظري حول  .2

العديد من الدراسات االستطالعية والبحوث الميدانية ناقشت موضوع المقاولة وتوجه األفراد إليها. إال 
في  مرحلة التوجه المقاوالتي هو أولأن االهتمام بهذا الموضوع عرف إقباال متزايدا في السنوات األخيرة. 

ويمكن تفسيره  الخاصة، في خلق مؤسستهشخص لاإرادة رغبة و تلخص المقاوالتية. فهي تنظيم العملية 
 Boufeldja) وكذلك خصائصه الثقافية جتماعيةبالخصائص الفردية لصاحب المشروع المحتمل، وبيئته اال

Ghiat, 2019).  
خطوة حاسمة في عملية خلق المؤسسات  تيالمقاول التوجهمثل يمن وجهة نظر إجرائية، ومنه 

أن يتعلمها األفراد  إمكانية المهني بالمواقف والتصورات، باإلضافة إلى جهالتو الناشئة. بشكل عام، يرتبط 
وبالتالي تعتبر الخيارات  .(Krueger. F., Reilly M.D. et Carsruda .L., 2000) بمرور الوقت

 ,.Lima. E) بمثابة عمليات إدراكية يستخدمها األشخاص لمعالجة المعرفة والمواقف والمعتقدات مهنيةال

Almeida-Lopes. R., Jorge-Nassif. V. et Da Silva. D., 2012) . يمكن تفسير نية ريادة ومنه
 ,Mustapha Bachir)معين لخلق المؤسسات الناشئة األعمال من خالل تحفيز الشخص ألداء سلوك 

2016, p. 114).  
تهم المستقبلية مهنل همفي تفضيلهم أو اختيار  األفرادالدراسات التي بحثت في العوامل التي تؤثر على 

في الحياة الشخصية والفردية.  على خصائص أيضا كز على التركيبة السكانية،تتر المقاوالتية قد  في مجال
سلوك الأشارت دراسات أخرى إلى أن الخصائص الشخصية والظروف الظرفية ليست كافية للتنبؤ بحين 

، صفحة Mustapha Bachir ،9020)التي التوجه )الروح( المقاو ، ومن هنا تأتي أهمية فهم المقاوالتي

221). 
 الطالبفئة  بفئة معينة وهي باألخص تتعلق على وجه التحديد أغلب الدراسات في هذا المجال

بشكل خاص على نظرية السلوك المخطط  هذه الدراسات عتمدوت. خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب
 مختلفة. مجاالتللطالب في  التوجه المقاوالتيلشرح 
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مرتبط بشكل كبير بالموقف  المقاوالتيوضع التشير بعض الدراسات إلى أن النية للوصول إلى 
. من ناحية أخرى، أظهرت العديد (Kolvereid. l, 1996) والقواعد االجتماعية والسيطرة السلوكية المتصورة

ليس له أي تأثير كبير وأن جغرافية مختلفة أن المعيار االجتماعي  أماكنمن الدراسات التي أجريت في 
 ,.Audet J) الشروع في خلق مؤسسات ناشئةالرغبة والجدوى المتصورة فقط هي التي تتوقع بشكل كبير نية 

2001). 
 :ةيالستبياناللدراسة  معالجة و تحليل. 3

 لقد تبنت الدراسة منهجية البحث الميداني التحليلي، فقد تم إجراء المسح الميداني من خالل توزيع،
وتحليل البيانات المتجمعة كافة من خالل اإلجابة عن االستبانات، واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة، وكان 

 اعتماد الدراسة على االستبانة التي تم تطويرها.
 :الدراسة عينةمجتمع و  -3.1

ة الدراسـب لخاصـةالنهائيـة ا عينـةال توبلغالمسحية، إلجراء الدراسة  يدانتم اختيار مدينة سيدي بلعباس كم
المقـاولين الشـباب بالمدينـة والـذين اسـتفادوا مـن مـن فـرد  10عينـة عشـوائية مـن  أوال تـم اختيـارمسـتوجب. فـرد  19

ولكـن فــي . متوسـطة(الصــغيرة و المؤسسـات بعـض الم )تــم اختيـار هاتصـيغ مختلفـة لخلـق مؤسســاتهم وتمويـل نشـاط
 لعـدم صـالحيتها اسـتبيانين أيضـا تـم اسـتبعادالمعالجـة األوليـة  . وبعـداسـتبيانة 11ع  فقـط ااسـترجتم  نهاية العملية

ي مــا تشــكل حــوالي أاســتبيانة  19تمثــل  النهــائي التحليــل تخضــعاالســتبينات التــي بالتــالي  .)نقــص فــي البيانــات(
 ن مجموع االستبيانات المسترجعة، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي.م 29.22%

 :أسلوب جمع البيانات -3.2
تم تطوير وبناء استبانة لمعرفة مدى انتشار الوعي المقوالتي لدى فئة الشباب ودوره في انشاء مؤسسات 

لقد تم االستعانة عند بناء فقرات االستبانة بعدد من الدراسات في هذا الميدان؛ وفيما يلي توضيح ألجزاء . فردية
 :أداة الدراسة

 :الشخصيةفقرات تتعلق بالخصائص من ال مجموعة يضمو  ولاألمحور ال يشمل الجزء األول لالستبيانة 
الحالة االجتماعية، الخبرة المهنية. ومحور ثاني العلمي،  المستوى  الجنس، العمر، من تتكون و  للمقاول

يتكون من البيانات الخاصة بالمؤسسة، النشاط، العمر، عدد العمال، طرق التمويل، والشكل 
 القانوني،...

 فقرة، وتقيـس أبعاد المتغير المستقـل  (90) محاور بمجموع 0 : ويتضمننةالجزء الثاني لالستبيا
 .(02)الموضح بالشكل والمتغير التابع على النحو 

 :حيث أن

ويمكن التعبير عنه بعدد من المتغيرات الفرعية  التوجه المقاوالتي )روح المقاوالتية( المتغير المستقل: -
 )المحاور( وهي على النحو التالي:
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  ؛فقرات 7يمكن التعبير عنها بــ  ت الفردية:الميزا -1
  ؛فقرات 7تتشكل من  المهارات الفردية: -0
 ؛فقرات 7تتشكل من البيئة االجتماعية:  -3
 ؛فقرات 1تتشكل من الدوافع المادية:  -4
 فقرات. 1تتشكل من الدوافع الفردية:  -2

 فقرة. 99أي أن مجموع فقرات المتغّير المستقل تشكل 
 إنشاء المؤسسة:  - البعد التالي:وتتضمن والية سيدي بلعباس بي خلق المؤسساتال واقع :تابعالمتغير ال

 .فقرات 0ويعبر عن هذا المتغير بــ
نموذج ليكارت الخماسي لقياس  نا علىأهداف الّدراسة، وقد اعتمدو ناسب بما يتوتطويرهـ  االستبيان تعديل تموقـد 

 .(02)كما هو موضح بالجدول  أراء المبحوثين
 :صدق المقاييس المستخدمة في البحث -3.3
 مدى قدرته على قياس الشيء المراد قياسه بدقة، ويساوي رياضيا الجذر  بهيقصد : صدق المقياس

عرض ب قمنا . كمرحلة أولىلقد تم عرض االستبانة على أساتذة محكمينالتربيعي لمعامل الثبات. 
من أفراد العينة بغرض التعرف إلى درجة  عشرة قوامها )عينة استطالعية( االستبانة على عينة اختباريه

تم إعادة استجابة المبحوثين لالستبانة، وعّبروا عن رغبتهم في التفاعل معها مّما زاد من صدق األداة. 
 الذي تم االعتماد عليه.بناء االستبيان ليأخذ شكله النهائي 

 أي اسـتقرار المقيـاس وعـدم تناقضـه االتساق الداخلي بين عباراتـهيقصد بثبات المقياس : ثبات المقياس ،
مــع نفســه، والمقيــاس الثابــت يعطــي نفــس النتــائج إذا قــاس نفــس الشــيء مــرات متتاليــة، وتوجــد عــّدة طــرق 

هـي و  Cronbach Alphaألفـا كرونبـا   مقيـاس فـي دراسـتنا هـذه علـىسـنعتمد  .لحسـاب ثبـات المقيـاس
الــذي يمكــن الحصــول عليــه باســتخدام البرنــامج  المعامــل وهــو الطريقــة األكثــر اســتخداما فــي قيــاس الثبــات

 SPSSحساب هذا المعامل )كرونبا  ألفا( باستخدام برنـامج . حيث قمنا بالمعلوماتي في تحليل البيانات

 .خلي لفقرات االستبانةداللتأكد من االتساق ال 25
بالنســبة معامـل الثبـات  مـا يمكـن مالحظتــه أوال أن .(09)كمـا هـو موضــح بالجـدول وقـد بلغـت قيمـة هــذا المعامـل 

 للمتغيرات المستقلة جاءت على النحو التالي:
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 ؛(0.702)جاءت مرتفعة، حيث بلغت  (الميزات الفردية) لمتغير المستقل األولا -
 ؛(0.029)جاءت جّيدة أيضا، حيث بلغت  (المهارات الشخصية) لمتغير المستقل الثانيا -
 ؛(0.778) اءت جّيدة أيضا، حيث بلغتج (البيئة االجتماعيةلث )لمتغير المستقل الثاا -
 ؛(0.00)، حيث بلغت منخفضة نوعا ماجاءت  (الدوافع الماديةرابع )لمتغير المستقل الا -
 .(0.700) جاءت جّيدة أيضا، حيث بلغت (الدوافع الفرديةخامس )لمتغير المستقل الا -
 وجيدة.ات عالية وهي نسبة ثب( .8220)بالنسبة للمتغير التابع فقد بلغ معامل الثبات أما 
 :المعالجة اإلحصائية لالستبانات المحصل عليها -3.3

 واختبار صحة فرضيات المطروحة، تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي إجراء الدراسة لغرض
 .(SPSS.25)وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  والتحليلي
 وصف مجتمع الدراسة:: عرض وتحليل النتائج 1.3.3
الدراسة حسب توزيع أفراد مجتمع الدراسة  مجتمعغرافية ألفراد و الخصائص الديم( 09)ية األشكال التالبين ت

 ( ،...الخبرةو التخصص العلمي، المؤهل العلمي، العمر، النوع االجتماعي، ) غرافيةو والمتغيرات الديم
 :من  %72.1 همبلغت نسبت ، حيثأغلب المقاولين من فئة الذكور أن نتائج الدراسة تبين البيانات الشخصية

الفئة العمرية  فإن معيار العمرأما عن . %98.0في حين أن نسبة اإلناث ال تمثل سوى نسبة ، المستجوبين ككل
أغلب  أننتائج الدراسة  هرتأظ كما. %17.0سنة هي النسبة األكبر حيث تمثل  92-90و سنة 91-90 من

 كانت من فئة ما أن أغلب العينة المستجوبةك .%10.0 حواليفقدرت نسبتهم ب، الجامعيينمن فئة  المقاولين
نسبة وقد بينت النتائج أن  ،دور كبيرة في انشاء المؤسساتلخبرة المهنية كما أن ل .%02.2بنسبة  ينالمتزوج
 .% 99.9 بــ هي النسبة األكبر من الفئة المستجوبة سنوات 0-9الذين لديهم خبرة من  األفراد

  األكبر هي من نسبة  أنوضح ت لمؤسسةلالطبيعة االبداعية  أن الدراسة تبين نتائج :الخاصة بالمؤسسةالبيانات
. كما بينت النتائج أن أغلب هذه المؤسسات %01.8 بنسبةقدرت و الذين لهم خلق جديد  نصيب المقاولين الشباب

د على ستحو ي. كما أن قطاع الخدمات (%79.8 ـب)عمالها تسعة د اعدالناشئة هي مؤسسات صغيرة ال يتجاوز أ 
. كما %22بنسبة  BTPHفالقطاع  %99.8يليها النشاط الصناعي بـ  %90.9بنسبة قدرها الت و اقهذه المنشاط 
تليها المؤسسات الناشئة التي هي مرحلة  %90.7بنسبة في مرحلة االنطالق ه المؤسسةذالوضع الحالي لهأن 
 .%99.9بنسبة  تطور
تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية : الفرضياتنتائج الّدراسة وفقا لترتيب األسئلة و  2.4.3

رت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم ا، تم تحديد طول خاليا مقياس ليككمؤشرات تساعد في التحليلو أداة ك
ول الخلية ، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على ط(1=2-0)في محاور الّدراسة، وتم حساب المدى 

وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي  (0.80= 1/0) الصحيح، أي
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)شـاهر العــرود، وحيد  الواحد الصحيح(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي
 : (0211الختاتنه، امجد الشرفاء، 

  يمثل )درجة منخفضة جّدا(. 2.80إلى  2من 
  يمثل )درجة منخفضة(. 9.00وحتى  2.82من 
  يمثل )درجة متوسطة(. 9.90وحتى  9.02من 
  يمثل )درجة مرتفعة(. 1.90وحتى  9.12من 
  يمثل )درجة مرتفعة جّدا(. 0.00وحتى  1.92من 

أن المتوسط الكلي قد بلغ إلى  (09)أشارت معطيات الجدول : نجاح المؤسسة، )المتغير التابع( المحور األول
مرتفع، وكان ترتيب بعضها متوسط و اآلخر  ،يجابيةإوهذا يشير إلى أن تصورات أفراد العينة جاءت  (9.17)

الفقرات األكثر ايجابية وارتفاعا على النحو التالي، الفقرة )التوسع في المشروع(، وقد احتلت المرتبة األولى، 
 (9.02)ة والمتعلقة بـ )زبناء المؤسسة في نمو كبير( وبمتوسـط حسابـي ، وجاءت الفقر (9.89)وبمتوسط حسابي

في المرتبة الثانية، أما الفقرة المتعلقة بـ )استطاعت مؤسستي على مواكبة المنافسة في السوق المحلي( فجاءت 
 .س29، 21، س20وجاءت الفقرات المتبقية على النحو التالي بالترتيب: س، (3.45)بمتوسط حسابي

مما يشير إلى أن الميزات الفردية  9.29بلغ  (01)المتوسط الكلي في الجدول  :الميزات الفردية ،الثانيحور الم
الفقرة لها تأثير إيجابي على التوجه المقاوالتي، وكان ترتيب الفقرات األكثر إيجابية وارتفاع على النحو اآلتي: 

وتليها الفقرة ، (1.90)في حياتي أكثر( بمتوسط حسابي المتعلقة بـ )اختيار هذه المهنة يجعلني أشعر بالتحكم 
ثم الفقرة المتعلقة بـ )أنا واثق من أنني  (1.99)المتعلقة بـ )أحبذ القيادة في أي مشروع ( بمتوسط حسابي 

، في حين جاءت الفقرات المتبقية على النحو التالي (1.29)بمتوسط حسابي  سأنجح إذا بدأت عملي الخاص(
 .99، س99، س91، س22بالترتيب س

مما يشير إلى أن المهارات  9.21بلغ  (00)المتوسط الكلي في الجدول  :المهارات الشخصية ،الثالثالمحور 
الفقرة الشخصية لها تأثير إيجابي على التوجه المقاوالتي، وكان ترتيب الفقرات األكثر إيجابية على النحو اآلتي: 

وتليها الفقرة المتعلقة بـ )أنا أفضل العمل الذي يتطلب ، (1.92)بي المتعلقة بـ )أنا أعمل بجد( بمتوسط حسا
ثم الفقرة المتعلقة بـ )أحب العمل الذي يتطلب مهارة وممارسة أكثر(  (1.22)التفكير واإلبداع( بمتوسط حسابي 

 .99، س92، س98، س92وجاءت الفقرات المتبقية على النحو التالي بالترتيب س. (1.21)بمتوسط حسابي 
مما يشير إلى أن البيئة  9.09بلغ  (00)المتوسط الكلي في الجدول  :البيئة االجتماعية ،الرابعالمحور 

االجتماعية لها تأثير إيجابي على التوجه المقاوالتي، وكان ترتيب الفقرات األكثر إيجابية وارتفاع على النحو 
اء عالقات جيدة مع زمالء العمل والزبناء( و)عائلتي الفقرتين األولى والثانية المتعلقتين بـ )أعمل على بناآلتي: 

وتليها الفقرة المتعلقة بـ )أعمل على مقابلة  (1.07)وأصدقائي يدعمونني لبدء عملي الخاص( بمتوسط حسابي 
ثم الفقرة المتعلقة بـ   (9.29)الكثير من األشخاص الذين لديهم أفكار جيدة في أعمال جديدة( بمتوسط حسابي 
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وجاءت الفقرات المتبقية على . (9.89)ثير من الناس الذين بدأوا أعمالهم الخاصة( بمتوسط حسابي )أعرف الك
 .92، س98، س97النحو التالي بالترتيب س

الدوافع مما يشير إلى أن  3.86بلغ  (07)المتوسط الكلي في الجدول  :الدوافع المادية ،الخامسالمحور 
المقاوالتي، وكان ترتيب الفقرات األكثر إيجابية وارتفاع على النحو اآلتي: لها تأثير إيجابي على التوجه  المادية

خلق وتليها الفقرة المتعلقة بـ ) (1.09)( بمتوسط حسابي لدي رغبة في أن أكون مستقل مادياالفقرة المتعلقة بـ )
( بمتوسط اصالستثمار رأس مالي الخثم الفقرة المتعلقة بـ ) (1.02)( بمتوسط حسابي وظائف في منطقتي

 .(9.20)وجاءت الفقرة المتبقية بمتوسط حسابي  (9.02)حسابي 
مما يشير إلى  9.17المتوسط الكلي بلغ  نالحظ أن (08)الجدول  من خالل: المحور السادس، الدوافع الفردية

جابية وارتفاع لها تأثير إيجابي على التوجه المقاوالتي، وكان ترتيب الفقرات األكثر إيأيضا أن الدوافع الفردية 
( بمتوسط حسابي لدي مشروع مقاوالتي محدد بمخطط أعمال واضح ودقيقالفقرة المتعلقة بـ )على النحو اآلتي: 

( بمتوسط كانت لدي فكرة مبدئية مسبقة جيدة إلنشاء مؤسسة مقاوالتية مصغرةوتليها الفقرة المتعلقة بـ )( 9.01)
( رؤية واضحة عن المؤسسة المقاوالتية التي كنت أسعى النشاءهالدي ثم الفقرة المتعلقة بـ  ) (9.09)حسابي 

 .(9.10)وجاءت الفقرة المتبقية بمتوسط حسابي  (9.19)بمتوسط حسابي 
 :SMRواالنحدار المتدرج  LMR دنتائج االنحدار الخطي المتعدّ  3.4.3

التحقق من غياب مشكلة االنحدار الخطي المتعدد نبدأ أوال ب تقدير معلمات نموذجقبل البدء في إجراء 
. (02) التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة من خالل حساب معامل تضخم التباين كما هو موضح بالجدول

اختبار وأن قيم ، 20لجميع المتغيرات تقل عن  (VIF)ن اختبار معامل تضخم التباينالحظ أن قيم من النتائج 
بين  مرتفعارتباط ، ويعد هذا مؤشرا على عدم وجود (0.00)ن وهي أكبر م (Tolerance)ح التباين المسمو 

 .، ومنه يمكن إجراء االنحدار الخطي المتعّدد(Multicollinearity)المتغيرات المستقلة 
. وبعد عدد من OLS قمنا بتقدير نموذج الدراسة بواسطة طريقة المربعات الصغرى العاديةبعدها 

ا من عدد المؤشرات أهمها معامل التحديد المصحح، معنوية المحاوالت الختيار النموذج األنسب انطالق
 التوجهجاءت نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر انتشار  .، جودة النموذج ككلرةلمعلمات المقد

 .(20)كما هو موضح بالجدول نشاء مؤسسات صغيرة بوالية سيدي بلعباس إالمقاوالتي بين الشباب على خلق و 
نموذج االنحدار الخطي المتعدد نالحظ أنه من بين المعلمات المقدرة فقط معلمتين  خالل نتائج من

معنويتين وهي الخاصة بالمحور الثالث )المهارات الشخصية( والمحور الرابع )البيئة االجتماعية(، وجاءت 
)نجاح  . وترتبط هذين المعلمتين إيجابا بالمتغير التابع%20و %0معنوية على التوالي عند مستويات 

المؤسسة(. أما باقي المعلمات جاءت غير معنوية وال تتوافق والطرح النظري. ما يمكن استنتاجه من نتائج 
التحليل أن المهارات الشخصية والبيئة االجتماعية هي من أهم العوامل التي تساهم في انتشار الوعي والتوجه 

 المقاوالتي لدى فئة الشباب.
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 معامل التحديدقيمة أن  مؤشرات تحليل جودة النموذجمن خالل  نالحظ، أيضا (20)من الجدول 
 جاء ضعيف في حدودوهو األهم المصحح  . أما معامل التحديد%09.1أي  0.091العادي تمثل حوالي 

ات التي من التغّير  %99.2 ما نسبته أن التغيرات في المتغيرات المستقلة تفسر فقط أي ،%99.2أي  0.992
 من هذه التغيرات تعود لعوامل أخرى. %77.2تابع. في حين أن المتغير ال تحدث في

القياسية التي قد تعترض  كلامشبعض ال، وللتغلب على مرة ثانية االنحدار الخطيتقدير دالة لذا حاولنا 
وجاءت  Stepwise Multiple Regressionالمتدرج  يالخط االنحدارأسلوب  استخدامب OLSطريقة الـ 

  .(22) كما هو موضح بالجدول المتدرج ار المتعددنتائج تحليل االنحد
خالل نتائج نموذج االنحدار الخطي المتعدد المتدرج، وبعد ادخال كل المتغيرات المستقلة وبعد  من

المعالجة تبين أن طريقة التقدير الجديدة احتفظت فقط بمتغير واحد مستقل وهو المحور الثالث )المهارات 
. نتائج تحليل هذه الطريقة تدعم نتائج التقدير األول حيث %2يجابية ومعنوية عند الشخصية(. جاءت النتيجة إ

أن المهارات الشخصية تعتبر أهم عامل قد يساهم في انتشار الوعي والتوجه المقاوالتي لدى فئة الشباب، والذي 
ق فرض عمل يكون له األثر اإليجابي في خلق وإنشاء مؤسسات ومشروعات فردية صغيرة قد تساهم في خل

 جديدة مستقلة ومنتجة.
جاءت تراجعت و  المصحح معامل التحديدقيمة أن  مؤشرات تحليل جودة النموذجنالحظ من خالل 

تفسر فقط  المتغير المستقل )المهارات الشخصية(أن التغيرات في أي ، %90.9أي  0.90 في حدود ةضعيف
النسبة األخرى . في حين أن خلق وإنشاء المؤسسة( )نجاح المتغير التابع ات التي تحدث فيمن التغّير  90.9%

 تعود لعوامل أخرى.
 الجداول واألشكال:. 3

 :الجداول -1.3
 على النحو اآلتي: وفق معيار ليكارت الخماسي بخمس إجابات حسب أوزانها اإلجابة حددت 

 مقياس ليكارت الخماسي أوزان: (11)الجدول 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 
(. تأثير تطبيق مدققي الحسابات ألساليب تكنولوجيا المعلومات على إتمام 0211شـاهر العــرود، امجد الشرفاء. ) ،وحيد الختاتنه المصدر:

 .(87)مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمينعملية التدقيق االلكتروني. )جامعة القاهرة، المحرر( 
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 لثبات لكل متغير من متغّيرات الّدراسة التطبيقية: معامل ا(12)الجدول 
 رقم المتغير أرقام الفقرات اسم المتغير )كرونباخ ألفا( معامل الثبات

 المستقل األول 02-11 الميزات الفردية 2.8.1
 المستقل الثاني 30-.0 المهارات الشخصية 13..2
 الثالثالمستقل  31-33 البيئة االجتماعية 2.887
 الرابعالمستقل  43-42 وافع الماديةالد .2.2
 الخامسالمستقل  48-44 الدوافع الفردية .2.82
 المتغّير التابع 17-13 نجاح المؤسسة 0.811

 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:   
 
 
 

 نجاح المؤسسة-)المتغير التابع(  المحور األول(: 13الجدول )

ة ال
سئل
اال

صة 
خا

بــ
ور 
مح
ال

1 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
 الم
سط
متو
ال

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

يب
لترت
ا

عام 
ه ال
تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

S3_13 0 14 . 14 . 3.11 2.174 . محايد 
4.7 33.3 14.3 33.3 14.3 

S3_14 0 8 1 01 3 3.37 2.12. 4 محايد 
4.7 1..8 01.4 22 8.1 

S3_15 2 10 . 02 4 3.37 2.12. 4 محايد 
2 07.. 14.3 48.. 1.2 

S3_16 2 7 11 1. 2 3.42 2.121 3 موافق 
2 11 0..0 37.1 11.1 

S3_17 1 0 . 08 . 3.73 2.108 1 موافق 
0.4 4.7 14.3 .4.3 14.3 

S3_18 1 2 1 00 2 3.21 2.144 0 موافق 
0.4 11.1 01.4 20.4 11.1 

 موافق 3.48 المتوسط المرجح للمحور األول
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:     

 الميزات الفردية -الثاني المحور (: 13الجدول )

صة 
اخلا

ئلة 
الس

ا بــ
ور 

احمل
2 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 فقموا

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
ط امل

وس
املت

 

الحن
ا

را
ري

ملعيا
ف ا

 

يب
الرتت

عام 
ه ال

الجتا
ا

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

S4_19 0 1 1 27 20 1.02 0.217 4 موافق 
0 2.0 2.0 10.0 98.2 

S4_20 0 0 1 98 20 1.29 0.087 3 موافق 
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0 0 2.0 00.7 99.8 
S4_21 0 9 9 20 90 1.90 0.290 1 موافق 

 17.0 98.2 7.2 7.2 0 بشدة

S4_22 0 0 22 92 1 9.01 0.299 6 موافق 
0 21.9 90.9 00 2.0 

S4_23 9 8 22 29 8 9.99 0.280 7 حمايد 
7.2 22 90.9 98.0 22 

S4_24 9 1 9 90 21 9.20 0.270 5 موافق 
1.8 2.0 1.8 17.0 99.9 

S4_25 0 2 9 99 20 1.99 0.200 2 موافق 
 90.7 01.8 7.2 9.1 0 بشدة

 موافق 3.93 املتوسط املرجح للمحور األول
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:     

 
 المهارات الشخصية -(: المحور الثالث 10الجدول )

صة 
لخا
ة ا
سئل
اال بــ

حو 
الم

 3ر 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
 الم
سط
متو
ال

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

يب
لترت
ا

عام 
ه ال
تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

S5_26 2 1 4 02 10 4.14 2..73 3 موافق 
 2 0.4 1.2 21.2 07.. 

S5_27 2 3 4 18 17 4.11 2.712 2 موافق 
 2 8.1 1.2 42.2 40.1 

S5_28 1 2 2 04 8 3.83 2.1.4 0 موافق 
 0.4 11.1 11.1 28.1 1..8 

S5_29 1 0 10 02 8 3.81 2.711 6 موافق 
 0.4 4.7 07.. 48.. 1..8 

S5_30 1 2 2 11 18 4.01 2.740 1 موافق 
 12.2 42.0 11.1  0.4 بشدة

S5_31 1 1 2 00 13 4.28 2.7.. 3 موافق 
 0.4 0.4 11.1 20.4 31 

S5_32 2 4 8 12 11 3.24 1.312 7 موافق 
 11.1 1.2 1..8 32.8 0..0 

 موافق 3..3 المتوسط المرجح للمحور األول
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:       

 لبيئة االجتماعيةا -(: المحور الرابع16الجدول )

صة 
لخا
ة ا
سئل
اال بــ

ور 
مح
ال

4 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
 الم
سط
متو
ال

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

يب
لترت
ا

عام 
ه ال
تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 



 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           دراسة حالة عينة من المؤسسات الخاصة سة:انشاء المؤس وتحفيزات المقاوالتي التوجه  

 

ــ 372 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 

S6_33 1 3 4 18 16 4.07 0.99 2 موافق 
2.4 7.1 9.5 42.9 38.1 

S6_34 0 7 2 20 13 3.92 1.02 3 موافق 
0 16.7 4.8 47.6 31 

S6_35 0 4 3 21 14 4.07 0.894 1 موافق 
0 9.5 7.1 50 33.3 

S6_36 1 3 5 26 7 3.83 0.881 4 موافق 
2.4 7.1 11.9 61.9 16.7 

S6_37 1 10 10 14 7 3.38 1.103 5 محايد 
2.4 23.8 23.8 33.3 16.7 

S6_38 1 9 12 14 5 3.31 1.035 6 محايد 
2.4 21.4 28.6 33.3 11.9 

S6_39 6 9 13 13 1 2.85 1.094 7 محايد 
14.3 21.4 31 31 2.4 

 موافق 3.63 المتوسط المرجح للمحور األول
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:       

 الدوافع المادية -الخامس المحور (: 07دول )الج

صة 
لخا
ة ا
سئل
اال بــ

ور 
مح
ال

5 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
 الم
سط
متو
ال

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

يب
لترت
ا

عام 
ه ال
تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

S7_40 0 0 0 20 22 4.52 0.50 1 وافقم 
 52.4 47.6 0 0 0 بشدة

S7_41 6 8 8 13 7 3.16 1.323 4 محايد 
14.3 19 19 31 16.7 

S7_42 1 4 6 27 4 3.69 0.869 3 موافق 
 2.4 9.5 14.3 64.3 9.5 

S7_43 0 2 3 26 11 4.09 0.726 2 موافق 
 0 4.8 7.1 61.9 26.2 

 موافق 3.86 المتوسط المرجح للمحور األول
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:        

 الدوافع الفردية -(: المحور السادس08الجدول )

صة 
لخا
ة ا
سئل
اال بــ

ور 
مح
ال

6 

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

رجع
 الم
سط
متو
ال

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

يب
لترت
ا

عام 
ه ال
تجا
اال

 

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

S8_44 2 9 7 18 6 3.40 1.127 4 موافق 
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4.8 21.4 16.7 42.9 14.3  
S8_45 4 3 6 25 4 3.52 1.087 2 موافق 

 9.5 7.1 14.3 59.5 9.5 
S8_46 2 9 6 19 6 3.42 1.129 3 موافق 

 4.8 21.4 14.3 45.2 14.3 
S8_47 2 8 6 17 9 3.54 1.172 1 موافق 

 4.8 19 14.3 40.5 21.4 
 موافق 3.47 المتوسط المرجح للمحور األول

 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:       
 (: اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح.1الجدول )

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة

 2.413 0.207 المتغير المستقل األول
 0.515 1.143 المتغير المستقل الثاني
 0.745 1.340 المتغير المستقل الثالث
 0.690 1.447 المتغير المستقل الرابع

 0.804 1.044 المتغير المستقل الخامس
 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:           

 : نموذج انحدار خطي متعدد(11) جدولال

 tالقيمة االحتمالية لـ  tإحصائية  المعلمات النموذج
 0.111 1.629 1.322 القاطع

 0.019 2.443 2.412 المحور الثالث
 0.086 1.764 2.017 المحور الرابع
 0.18 1.365- 0.238- المحور الخامس

 0.285 معامل التحديد العادي
 0.229 المصحح معامل التحديد

 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

 SMRالمتدرج : نموذج انحدار خطي (11) جدولال

 tالقيمة االحتمالية لـ  tإحصائية  المعلمات النموذج
 0.093 1.723 1.227 القاطع

 0.003 3.183 0.569 المحور الثالث
 0.202 معامل التحديد 

 SPSS.25 من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج ر:المصد
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 األشكال: -2.3
 قيد الدراسة اتأبعاد المتغير : (11)الشكل 

 
 من إعداد الباحثين باالعتماد على عدة دراسات سابقة ر:المصد

 
 أنواع المقاولة: (12)الشكل 

 
 Bruyet et Julien (9000) المصدر:
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 الخاتمة:. 0
دورا أساسيا في الرخاء االقتصادي واالستقرار االجتماعي في العديد من البلدان المتقدمة.  المقاولةلعبت 

تحديات هائلة  هذه الفئة تواجهقد و البلد، في  الفئة األكبر نسبة الشبابالتي تشكل فيها  تعد الجزائر من الدول
 يرجع في المقام األول إلى قلة المهارة والوعي لدى قد بين الشباب. سيناريو البطالة مع ارتفاع معدالت البطالة

 .لخلق وإنشاء مؤسسات فردية قد تساهم في خلق الثروة الشباب فئة
انشاء المؤسسات  تحفيزات على المقاوالتي توجهشار التتبيان أثر ان حاولنا من خالل هذه الدراسة

 شملت الدراسة عينة من .الية سيدي بلعباسالخاصة بإقليم و  الناشئة دراسة حالة من المؤسسات الخاصة مع
المنطقة، وتم التركيز على المؤسسات التي تم إنشاءها منذ عقدين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إقليم 

الزمن وعن طريق صيغ مختلفة وضعتها الدولة لمجابهة البطالة. إن التركيز على هذه الصيغ كان بهدف تقييم 
 مؤسسة، تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية 42ة عينة الّدراس هذا المجال. لقد شملتالتجربة الجزائرية في 

وبعد معالجة وتحليل نتائج   )اختيار صيغ مختلفة للتمويل وكذا حسب التنوع في نوع النشاط الممارس(.
 توصلنا إلى النتائج التالية:االستبان 
 الفئة العمرية الشابة هي األكبر؛  فإن العمر معيارأما عن ، من فئة الذكور هم أغلب المقاولين أن -
حاملي الشهادات وخريجي المعاهد ومراكز التدريب وأن  الجامعيينمن فئة الشباب  أغلب المقاولين أن -

 ين؛المتزوج كانت من فئة أغلب العينة المستجوبة
هي الذين لديهم خبرة  األفرادنسبة المؤسسات، فقد بينت النتائج أن  خلق دور كبيرة فيلخبرة المهنية ل  -

 النسبة األكبر من الفئة المستجوبة؛
الذين لهم  األكبر هي من نصيب المقاولين الشبابنسبة  أنوضح ت لمؤسسةلالطبيعة االبداعية  أن  -

 ؛خلق جديد
 أن أغلب هذه المؤسسات الناشئة هي مؤسسات صغيرة وعدد عمالها محدود؛ -
، وأن BTPHاوالت، يليها النشاط الصناعي، فالقطاع أن قطاع الخدمات يستحوذ على نشاط هذه المق -

 ؛ات هي في مرحلة االنطالقالمؤسس أغلب هذه
أن المهارات الشخصية تعتبر أهم عامل قد يساهم في انتشار الوعي والتوجه المقاوالتي لدى فئة  -

 الشباب، والذي يكون له األثر اإليجابي في خلق وإنشاء مؤسسات ومشروعات فردية صغيرة؛
تعتبر البيئة االجتماعية من أهم العوامل التي تساهم في انتشار الوعي  ،إلضافة للمهارات الشخصيةبا -

 والتوجه المقاوالتي لدى فئة الشباب.
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يمكن تقديم بعض المقترحات التي قد تعزز من توجه الشباب نحو العمل الحر وخلق مثل هذه من خالل النتائج 
القدرة العالية على التوظيف وخلق قيمة مضافة حيث يجب على صناع القرار المؤسسات التي تمتاز باإلبداع و 

 على:
التركيز على استحداث تخصصات مهنية داخل الجامعة واعطاءها األولية، وربطها مباشرة بسوق العمل  -

ضرورة تركيز الهيئات الجامعية على التكوين والتدريب والرفع من الحس المقاوالتي لدى الطالب من و 
كبة البرامج البيداغوجية والتدريبية الحديثة في مجال خلق المؤسسات الناشئة، وكل ذلك بهدف وام خالل

 ؛برفع الحس والثقافة المقاوالتية لدى الطاال
ومتطلبات سوق العمل تتوافق داخل الجامعات  إعداد برامج تعليميةخلق حاضنات للمؤسسات الناشئة و  -

 ؛وتسايرها
لفئة الشباب لخلق المؤسسات الناشئة ذات الطبيعة اإلبداعية، ومنحهم بعض  تسهيل اإلجراءات اإلدارية -

 التحفيزات الجبائية والمالية؛
 إعطاء األولية للنشاطات التي تخلق القيمة المضافة باألخص في القطاع الصناعي والفالحي؛ -
 توفير الحماية لبعض المقاوالت الناشئة خالل المراحل األولى لبداية نشاطها. -

 اإلحاالت والمراجع:. 6
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 والمتوسطة الصغيرة المؤسساتحاضنات األعمال في دعم اعتماد 
 لدولةل إلنجاح مسار التنمية االقتصاديةأساسي  مدخل

 

 عبد القادر موزاوي  *، إيمان زواركي†، عائشة موزاوي ‡، 

 

        
I  مقدمة : 

الناجحة في أّكدت عديد الدراسات التي قامت بها مجموعة من الدول المتقدمة ذات الخبرة الطويلة و 
تجسيد الممارسة الفعلية للمشروعات المصغرة الصغيرة والمتوسطة )المقاوالتية(، الدور الكبير الذي تلعبه هذه 
المشروعات في تنمية اقتصادياتها، وإسهاماتها العديدة في خلق فرص عمل جديدة وحل للعديد من المشكالت 

 االقتصادية واالجتماعية كالبطالة...     
بالنجاح الذي أقّرت به وحققته الدول المتقدمة في النشاط المقاوالتي، تبّنت الجزائر منذ سنوات  واقتداءا

إلى اليوم استراتيجيات مختلفة تعمل على دعم وتجسيد المسار التنموي القائم على خلق المشاريع بأنواعها 
 للدولة.لالستفادة منها في تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية االقتصادية 

وبهدف دعم ومساندة مبادرات االفراد طالبي الشغل وذوي الميول المقاوالتية وتوجيههم وفق خطط 
واستراتيجيات صحيحة، تم خلق حاضنات االعمال للقيام بمرافقة هؤالء االفراد )طالبي الشغل( وتوجيهم وفق 

تي بدورها تقوم بدعمهم في انجاز ميوالتهم الى أجهزة إحداث النشاط المتواجدة على مستوى سوق الشغل ال
 مشاريعهم الصغيرة  وتجسيدها على أرض الواقع بنجاح. 

 من خالل ما سبق تتضح إشكالية البحث المقدم، والتي يمكن طرحها كما يلي:
 الدولة الجزائرية الرامية للدفع بعجلة التنمية االقتصادية وتنويع مصادر الدخل؟ اجتهاداتماهي 

 تجسيدها وإنجاحها ميدانيا؟آليات وما هي أهم 
  :انطالقا من التساؤل الرئيس، يمكن طرح التساؤالت التالية:التساؤالت الفرعية 

  في انجاح التنمية االقتصادية للدول؟   والمتوسطة الصغيرة المؤسساتما هي أهمية 
  ما المقصود بآليات الدعم والمرافقة المقاوالتية؟ 
 ع النشاط االقتصادي للدولة؟  ما هو دور حاضنات األعمال في تنوي 

  :أهمها:لعل من نسعى من خالل هذا البحث لتحقيق جملة من األهداف أهداف البحث 
  الوقوف عند أهمية ممارسة النشاط المقاوالتي )خلق المشاريع الجديدة( وأهم المكاسب التي يحققها

 للدولة؛ 
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  المقاوالتية؛ والمرافقةاإللمام أكثر بمفهوم آليات الدعم 
  إلقاء الضوء على تجربة الجزائر من خالل آليات دعم وتجسيد الفكر المقاوالتي  ونشره بين كافة

 شرائح طالبي الشغل.  
  :من أهميته تنبع وكذلك تحقيقها، إلى يسعى التي األهداف من أهميته البحث هذا يستمدأهمية البحث 

 :التالية االعتبارات
 الدور الذي  على التحسيس بأهمية الضوء يلقي حيث اعة،الس مواضيع احد البحث هذا موضوع يعتبر

يلعبه النشاط المقاوالتي في تنويع مصادر الدخل خارج القطاع الريعي للجزائر، والدفع بعجلة التنمية 
 االقتصادية للدولة؛

  يبرز اهتمامات الدولة الجزائرية التي تهدف إلى التنسيق بين متطلبات سوق الشغل وربط كل طالبي
ل بتنوع شرائحهم العمرية،  بمختلف آليات الدعم )أجهزة إحداث النشاط( والمرافقة المقاوالتية، بهدف الشغ

 مرافقتهم وتثمين أفكارهم ومساعدتهم ودعمهم في تجسيدها على أرض الواقع بنجاح؛  
 افقة النظري ألهم اجتهادات الجزائر الرامية إلنشاء ودعم ومر  اإلطار بناء في علمية مساهمة يعتبر

 ، وتوفير آليات تجسيدها وإنجاحها ميدانيا.والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
  :يتناسب الذي التحليلي الوصفي المنهج على بغية اإلحاطة أكثر بجوانب هذا البحث، تم االعتمادمنهج البحث 

خالل  ليلها، منبمتغيراته ومحاولة تح المتعلقة المفاهيم كافة للبحث المقدم وذلك باستعراض النظري  والجانب
 المراجع والبحوث.  من متنوعة بتشكيلة االستعانة

 :من أجل استيفاء الدراسة البحثية المطروحة أمامنا واالجابة على التساؤل الرئيس، تم االستعانة  الدراسات السابقة
ى، وكانت بجملة من الدراسات السابقة التي تطرقت لمحاور هذا الموضوع معا أو تم ربطها بمحاور فرعية أخر 

   باللغة العربية والفرنسية على السواء.
 االقتصادية، تخصص اقتصاد  العلوم في الماجستير رسالة المقاولة و التنمية االقتصادية،بعنوان:  دراسة

 : ( 7002)بوزيدي، .تلمسان، الجزائر أبي بكر بلقايد، جامعة التنمية ،
التنمية االقتصادية بالجزائر، وتحديدا شملت العينة  في تيالمقاوالالنشاط تناولت هذه الدراسة أهمية ودور 

المطروحة للدراسة الميدانية مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمصغرة بوالية تلمسان، وخلصت نتائجها إلى تأكيد 
هها الدور االيجابي الذي تلعبة المقاوالتية المصغرة في التخفيف من حدة البطالة، بالرغم من التحديات التي تواج

   .هذه االخيرة في ظل إقدام الجزائر على االنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
 بعنوان: دراسة la culture entrepreneuriale chez les entrepreneurs algériens 

colloque national sur : les stratégies d’ organisation et d’ accompagnement des 
PME en Algérie , universite kasdi merbah ouargla, Algerie.(Borreziga & Meziane, 
2012) 
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واف حول ثقافة المقاوالتية لدى المقاول الجزائري، وأشارت إلى أهمية خلق أعطت الدراسة تأصيل نظري 
لمحققة ، كما تعرضت إلى أهمية المكاسب ا ينلمقاوللفئة ااآلليات المساعدة في نشر هذا المفهوم وتبنيه بالنسبة 
 إثر اعتماد هذه الثقافة على مستوى النشاط المقاوالتي. 

 مداخلة حاضنات األعمال كنموذج لتفعيل استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :بعنوان دراسة ،
)بولحية و والمتوسطة، جامعة الوادي، الجزائر. الصغيرة ضمن  الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات

  (7022مرابط، 
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور حاضنات االعمال في تفعيل إستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
باعتبار أن الجزائر قامت بتطوير عدد من اآلليات التي تدعم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة 

لدراسة الضوء على أهم التجارب الدولية الرائدة، وقد سلطت ا المنافسة الحادة للشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات.
   وكذا التجربة الجزائرية في تفعيل دور حاضنات االعمال في تحقيق استدامة هذا النوع من المؤسسات. 

المقدمة فقد تميزت بحداثتها مقارنة بالدراسات السابقة، وتوافقت في مجمل نتائجها  ةدراسبهذه ال ما يتعلقأما 
ئج الدراسات السابقة، بل أكدت الدور الذي تلعبه حاضنات االعمال في دعم نجاح واستمرارية مع إجمالي نتا

، بالرغم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنويع النشاط االقتصادي للجزائر خارج القطاع الريعي
وتتسبب في نوع من  المعيقات التشريعية بسبب قلة التفصيل فيها التي الزالت تحيط ببعض مفاهيم الحاضنات

    غموض المعلومات حول تطبيقها بطرق اكثر فاعلية. 
  :تم تقسيم البحث إلى المحاور التاليةهيكل البحث : 

 :؛في النهوض بالتنمية االقتصاديةوالمتوسطة الصغيرة  المؤسساتإسهامات  المحور األول  
  من سسات الصغيرة والمتوسطة المؤ أهمية حاضنات األعمال في بعث وإنجاح نشاط الثاني: المحور

 المرافقة المقاوالتية؛الدعم و خالل 
 حاضنات األعمال في الجزائر واقع :المحور الثالث 

I. إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالتنمية االقتصادية 
 يماف الفاصلة الحدود لضيق ذلك و المفاهيم لبعض دقيقة تعاريف إعطاء األحيان من كثير في يصعب 

 المؤسسات بين القوية العالقة على ينطبق ما وهذا أهدافها، وكذا نشاطها طبيعة في الشديد أو التقارب بينها
  .والمتوسطة  الصغيرة المصغرة 

I.1  :إن معظم وكبريات المؤسسات االنتاجية اليوم كانت عبارة عن نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مع  21و  21، وقد كان يطلق عليها مصطلح "المانيفاكتورة" خالل القرن في بداية مراحلها  مصغرةمؤسسات 

. وبعض الكتابات تشير إلى أن منشأ أغلب المؤسسات المصغرة كان في الصين الرأسماليبداية تشكل النظام 
بان، في أواخر أربعينيات القرن الماضي، وفي أوائل خمسينياته في الواليات المتحدة ومنتصف ستينياته في اليا
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محور النشاط اليوم وتنظيما لهذه المؤسسات ، كما أنها تمثل  اهتماماوتعتبر اليابان أولى الدول واألكثر 
   (12، صفحة 7002)بوزيدي،  االقتصادي في الصين.

I.2  :نجد عدة تعريفات لها ومن أهمها نذكر:تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
I.1.2 تعريف للمؤسسات الصغيرة  قام االتحاد األوروبي بإصدار فقد :حسب تعريف االتحاد االوروبي

ويكون ساري المفعول في  7001، وتم تجديده في 2111أفريل  1والمتوسطة في توصيات المفوضية بتاريخ 
أو إجمالي األصول، إضافة إلى  ، واعتمد في ذلك على معياري عدد العمال واإليراد السنوي 7002جانفي  02

 20فإن "..... المؤسسة الصغيرة هي: المؤسسة التي تضم أقل من  وحسب هذا التعريفلية، معيار االستقال
أما المؤسسة . مليون أورو"20مليون أورو أو إجمالي أصولها أقل من 20عامال ويكون رقم أعمالها أقل من 

ن رقم أعمالها أقل عامل، ويكو  720إلى  20المؤسسة التي يتراوح عدد العاملين فيها من  المتوسطة فهي:"تلك
 ,la Commission européenne ) مليون أورو.31مليون أورو أو إجمالي أصولها أقل من 20من 

2019)   
I.2.2   بأنها:" تلك المشروعات  العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية فتعرفها الكونفدراليةحسب

االجتماعية والتقنية والمعنوية مهما كانت الطبيعة التي يتولى قادتها شخصيا مباشرة المسؤوليات المالية و 
   ( 22، صفحة 7020)بن ناصر،  القانونية للمؤسسة.

3.I.  :ببعض السمات التي تميزها عن المؤسسات تتفرد هذه خصائص وسمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
( 2-1، الصفحات7027يف، )بركان و حايف سي حا غيرها من المؤسسات، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

  (230-211، الصفحات 7021)عقون،  و
 اإلدارة والملكية حيث يكون صاحب المشروع هو نفسه مدير المشروع؛ الجمع بين 
 التخطيط والتسويق؛، يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال اإلدارة 
  ماليا  وفنيا ؛، يا  كونها تدار غالبا من طرف شخص واحد مسئول إدار بساطة الهيكل التنظيمي 
 بساطة التكنولوجيا المستخدمة نظرا  لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير؛ 
  تواضع مؤهالت العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص نسبة هامة من البطالة، التي في الغالب

 تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية؛
 ة والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق ومواجهة الصعوبات في أوقات األزمات وفترات الركود المرون

   ؛والتحول بسرعة من نمط إنتاجي إلى آخر ،االقتصادي
 التي تفتقر إلى البنى التحتية، األمر الذي يساعد على انتشارها الجغرافي في إمكانية إقامتها في األماكن 

 طق العمرانية الجديدة؛المناطق الريفية والمنا
 المنتجات؛ ومخصص من محدد التركيز على نوع تتبع عادة إستراتيجية 
 .االعتماد على الموارد المحلية مما يساهم في خفض التكلفة اإلنتاجية 
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I.4 : من أهم هذه الصعوبات نذكر : .الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات 
I.1.4 والتي تعد من أهم المشكالت التي تعاني منها هذه المؤسسات ومنها:يةالتمويل والمشكالت المعوقات : 

  صعوبة الحصول على التمويل الخارجي المناسب لتكلفة للمشروع، بسبب اختالف المصارف في سن
 أعباء الفوائد المترتبة عنها؛ المشاريع وكذاشروط ومعايير تمويل وضمان هذه 

 درجة  ما يزيد من الداخلة المالية التدفقات انتظام عدم حيث من للمشروع الذاتية المالية الصعوبات
 لها؛ الممنوح االئتمان مخاطر
 مشاكل متعلقة بتمويل التوسعات االستثمارية في مرحلة النمو السريع للمشروع؛ 

I.2.4  تتمثل أهم هذه المشكالت في صعوبات تتعلق باإلجراءات تشريعيةالالمعوقات والصعوبات التنظيمية و :
لتعقيدات اإلدارية الخاصة بإنشاء هذه المؤسسات، صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية كتراخيص وا

التصدير واالستيراد وغيرها من التعليمات الصادرة عن مختلف األجهزة الحكومية، تعدد جهات التفتيش والرقابة 
  الخ....تماعيكالدوائر التابعة للضرائب، التشغيل، الجمارك والضمان االج

I.4.4 :تواجه هذه المؤسسات صعوبة كبيرة في الحصول على الرأسمال المادي  المعوقات والصعوبات الفنية
المالية، وهو ما يجعل حيازتها على المقدرات التكنولوجية  مثله مثل رأس المال البشري، نتيجة محدودية مواردها

نها ال تستطيع أن تساير اليقظة وما لديها من معارف معرض للتجاوز وخاصة أ ليس باألمر السهل،
 لذلك نجد أن معظم هذه المؤسسات تنشط في مجاالت ذات تكنولوجية ضعيفة أو متوسطة.  التكنولوجية،

I.4.4 تواجه هذه المؤسسات مشكالت على مستوى الداخلي لألسواق أو  :المعوقات والصعوبات التسويقية
عة النشاط الذي تمارسه، وتتمثل أهم هذه الصعوبات الخارجي، والتي تختلف باختالف نوع المؤسسة وطبي

 والمشاكل فيما يلي: 
  انخفاض اإلمكانيات المالية مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة عدم القدرة على توفير معلومات

حول السوق وأذواق المستهلكين، إضافة إلى عدم القدرة على استخدام وسائل النقل المناسبة لتصريف 
 نتجات وعدم استخدام وسائل اإلعالن واإلشهار؛الم
  تفضيل المستهلك للمنتجات األجنبية المستوردة المماثلة للسلع المحلية بدافع التقليد أو بفعل انخفاض

 أسعارها وخاصة السلع المنتجة في دول جنوب شرق آسيا التي غزت معظم األسواق الدولية؛
 قدر الكافي لتمكين السلع المحلية من منافسة السلع األجنبية في عدم توفر الحوافز المالية واإلدارية بال

 األسواق؛
 قصور قنوات وشبكات التسويق ذات قدرة تنافسية عالية؛ 
  الصغيرة والمتوسطة مما يصعب عملية تسويقها. المؤسساتانخفاض جودة المنتجات في عدد كبير من 

 I.5  وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الديوان الوطني  :ربالجزائالصغيرة والمتوسطة إنشاء المؤسسات تطور
فقد قدر  (ONS, 2012, p13، )7022األول لسنة  االقتصاديلإلحصاء المستقاة من نتائج اإلحصاء 
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ويستحوذ القطاع الخاص على  مؤسسة، 227 371 بـ 7022خالل  بالجزائر االقتصاديةعدد المؤسسات 
وفقا لما تمثله وهذا  النسيج االقتصادي للدولة.العام من للقطاع  %0.22 مقارنة بنسبة %11.11نسبة 

  .(01، صفحة 7021)بورديمة، طبايبية، و عناني،  إحصائيات الجدول أدناه.
 (2012-2001(: تطور نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة )1الجدول رقم )

 7021-7002ة والمناجم لسنوات النشريات االحصائية لوزارة الصناع المصدر:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم السياسات التي اتبعتها  وبخصوص تطور تعداد

أنه  02تشير إحصائيات الجدول رقم ، فالخاص للقطاع جديد دفع إعطاءالجزائر لتشجيع المقاوالتية و 
را ملحوظا )يقابله مباشرة تراجع ملحوظ عرف تعداد مؤسسات القطاع الخاص تطو  7022انطالقا من سنة 

 بإدخالالذي سمح  7002أيضا بالنسبة لمؤسسات القطاع العام(، أي بعد صدور القانون التوجيهي سنة 
  .المقاوالتية تواجه التي الصعوبات وتذليل القطاع، هذا استثمارات بترقية تسمح جديدة تعديالت

I.2 الجوانب من خالل  والمزايا التي تحققهايمكن إبراز أهميتها  ؤسسات:االهمية والمزايا التي تحققها هذه الم
  (03، صفحة 7027)بركان و حايف سي حايف، و (32-31، الصفحات  7022)الجودي، :التالية

طبيعة 
 المؤسسات

2001 2002 2004 2004 2005 2002 2000 2002 

المؤسسات 
 الخاصة

221 
111 

211 
227 

702 
131 

772 
331 

732 
137 

711 
101 

711 
131 

021 
117 

المؤسسات 
 العامة

221 221 221 221 123 211 111 171 

 893 المجموع
957 

552 
967 

949 
985 

450 0
03 

843 
119 

807 0
08 

946 
959 

392 
639 

طبيعة 
 المؤسسات

2002 2010 2011 2012 2014 2014 2015 2012 

المؤسسات 
 الخاصة

111 
322 

321 
122 

121 
222 

222 
220 

211 
102 

131 
121 

112 
221 

111 
210 

المؤسسات 
 العامة

212 222 227 222 232 237 217 311 

 455 المجموع
989 

816 
035 

512 
428 

551 
108 

602 
128 

657 
491 

717 
427 

780 
777 
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I.1.2 :الجانب نذكر:هذا يتزايد الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، ومن أهم مزاياها في  الجانب االقتصادي 
 مرارية المنافسة التي تعد بدورها )المنافسة( أداة التغيير من خالل اعتماد االبتكار المحافظة على است

 والتحسين بهدف مواكبة التغيرات السريعة لهذا العصر؛ 
  المساهمة في دعم الصادرات من خالل سد جزء من حاجات الطلب المحلي، وبالتالي إتاحة فرصة أكبر

 لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة؛
 مة في االبتكار والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة المساه

 كااللكترونيات الدقيقة، التكنولوجيا الحيوية؛  
  المساهمة في تحقيق التنمية اإلقليمية نظرا لقدرتها على االنتشار الجغرافي بسبب المرونة الكبيرة التي تتميز

  ا؛  بها في اختيار أماكن توطنه
 إقامة ترابطات أمامية وخلفية مع المشاريع الكبيرة، حيث تساهم في المساهمة في تحقيق التكامل االقتصادي ب

تلبية بعضا  من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء من المواد األولية أو القطع والمكونات، وكذلك تقديم 
 كبيرة إلنتاج منتجات نهائية؛الخدمات التشغيلية، كما تقوم باستخدام منتجات الصناعات ال

 المساهمة في توليد القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي؛ 
 استغالل مدخرات المواطنين واالستفادة منها في الميادين االستثمارية المختلفة بدال من استهالكها؛ 
 هم في تلبية احتياجات االستغالل األمثل للمواد األولية المتاحة محليا إلنتاج سلع تامة الصنع تسا

 المستهلكين، التي يمكن أن تحل محل السلع المستوردة من الخارج؛ 
  تغطية الطلب المحلي من المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجها لضيق نطاق السوق المحلي

 أو النخفاض الطلب عليها أو لضعف إمكانيات االستيراد.
I.2.2 :مزايا الجانب االجتماعي لهذه المؤسسات فنذكر:أما عن  الجانب االجتماعي 
 20مـا بــين  المسـاهمة فـي حـل مشــكلة البطالـة بتـوفير مناصـب شــغل جديـدة، حيـث تشـغل هــذه المؤسسـات% 
من فـرص العمـل فـي دول االتحـاد األوروبـي، وتسـاهم فـي  %20من إجمالي القوة العاملة، وتوفر حوالي  %10و

ة في الدول الناميـة التـي تتميـز بـالتوفر النسـبي لليـد العاملـة علـى حسـاب تحريك سوق العمل وضمان توازنه خاص
 راس المال؛

 المصـغرة  المؤسسـاتمنـذ منتصـف الثمانينيـات ظهـرت أهميـة : االجتماعيـة والترقيـة الفقـر تسـاهم فـي  مكافحـة
ول الناميــة ، ثــم فــي كوســيلة لمكافحــة الفقــر وإدمــاج الفئــات المقصــاة اجتماعيــا واقتصــاديا، بدايــة فــي الــدوالصــغيرة 

 الدول المتقدمة نتيجة ارتفاع معدالت البطالة؛
 ترقية روح المبادرة الفردية و الجماعية ، عن طريق استحداث أنشطة اقتصادية و انتاجية جديدة؛ 
 .تكوين عالقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمع 
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I.4.2 :ضا مزايا في الجانب البيئي من أهمها إضافة لما سبق فبعض هذه المؤسسات تقدم أي الجانب البيئي
  (7021)ظفار،  نذكر:

  المساهمة في عملية تخضير القطاعات االقتصادية أي التحول إلى اقتصاد منخفض االنبعاث الكربوني، مما
 يمهد الطريق نحو قطاع أعمال أكثر استدامة ونحو تطوير المهارات في مجال البيئة ضمن شتى القطاعات؛

 م في تطوير تكنولوجيا )نظيفة( مالئمة لالحتياجات المحلية وفي تأسيس نماذج أعمال صديقة لها دورها المه
 للبيئة؛

  وإدارة المخلفات بحيث تساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية؛البيئة  المياه،معالجة قضايا 
 برامج تدريبية تعمل على  تحتل دور جد محوري في المساهمة بالوعي البيئي للمجتمع، من خالل انشاء

 تدريب العمال على المسؤوليات البيئية التي تجعل مهمة مصادقة هذه المؤسسات للبيئة أمر ليس بالصعب.
II.  من خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسساتأهمية حاضنات األعمال في بعث وإنجاح نشاط                         

 المرافقة المقاوالتية و  الدعم
II.1 الناشئة دورا كبيرا في إنجاح مسار هذه األخيرة من  المؤسساتتلعب مرافقة المرافقة المقاوالتية:  مفهوم

 خالل تذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية إنشائها خصوصا في مراحلها األولى.
II.1.1  :عدة تعريفات من  انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها نجدتعريف المرافقة المقاوالتية

 أهمها: 
  يقــول(Olivier CULLIERE )"   أن نشــاط هيئــات الــدعم والمرافقــة يقــوم علــى التقريــب بــين  مجمــوع

الفاعلين في عملية أنشاء وتطـوير المشـروعات الصـغيرة مـن الهيئـات القانونيـة، المنظمـات االستشـارية، الجماعـات 
هنية، المجالس المختلفة، البنوك، مؤسسات التـأمين، الضـرائب، المحلية، الوكاالت العامة والخاصة، الجمعيات الم

 مؤسسات رأس مال المخاطرة...وغيرها."
  لتنمية وتطوير مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو منشآت  ةعملية ديناميكي"المرافقة بأنها عّرفت

والنمو بصفة خاصة في مرحلة األعمال الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس وبداية النشاط حتى تتمكن من البقاء 
، وذلك من خالل العديد من المساعدات المالية والفنية وغيرها من (START-UP-PERIOD) بداية النشاط

 ( 02-03، الصفحات 7022)قوجيل و بوغابة،  ".ةالتسهيالت األخرى الالزمة أو المساعد
 مواجهة أجل من والوقت االتصاالتو  الهياكل لتجنيد محاولة" بأنهاالمرافقة  (André Letowski)عّرف 

 األكثر التعريف المقاول." وهو وشخصية ثقافة مع تكييفها ومحاولة ،المشروع تعترض التي المتعددة المشاكل
p. 4(Borreziga & Meziane, 201 ,و( 03، صفحة 7027)الشريف و بونوالة، المرافقة. لمهنة شموال
04)  

II.1 2  :أثبتت العديد من الدراسات أهمية المرافقة المقاوالتية وآثارها االيجابية في أهمية المرافقة المقاوالتية
  :فقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعترض التي حل العديد من المشاكل
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 المشاريع؛ حاملي ألغلبية ضرورية 
 المشاريع؛ نجاح حظوظ من ترفع 
 األخطاء؛ من الكثير المبتدئين تجنب 
 واإلسراع في بدأ انجاز مشاريعهم؛ تمكنهم من كسب الوقت 
 المالية؛ التقديرات إعداد مجال في كبيرة مزايا تظهر 
 بالوحدة الشعور إزالة على كبير بشكل تعمل. 

II.4.1  :المشاريع، لحاملي اآلنية والبعدّية القبلية المساعدة في المرافقة حركية تكمن مراحل المرافقة المقاوالتية 
المراحل التي بمر بها صاحب المشروع من اجل  جملة عن جديد، نتحدث مشروع إنشاء عن نتكلم فعندما

 فمن الحلول، إيجاد محاولة في المرافقة يبرز دور هنا من  .المشروع ومتابعتها فكرة تجسيد إلى الوصول 
 ما غالبا حيث دائما يحدث هذا ال ولكن المشروع، تجسيد عملية لتسهيل مالئم المحيط كل يكون  أن المفترض

 ذلك كان سواءا تلك الصعوبات تذليل في المرافقة دور يبرز هنا من و للمقاول، كبيرة تعقيدات و رهانات يحمل
   .(02، صفحة 7027. )الشريف و بونوالة، هذا المشروع إنشاء بعد خالل أو قبل،

II.2  ( طرح مفاهيمي لحاضنات األعمالBusiness Incubators :)مختلفة آليات خلق إلى الحاجة ظهور مع 
 حاضنات فكرة نجاحها، نشأت فرص رفع أجل من لها الرعاية وتوفير وسائل الجديدة المؤسساتدعم  أجل من

 األعمال والقت التأييد منذ نشأتها. 
II.2 .1  :إقامته في مركز  تمت أول مشروع األعمال إلى أولى حاضنات تاريخ يرجعنشأة حاضنات األعمال

 ،1959 سنة االمريكيةدة المتح بالواليات نيويورك (Batavia Industrial Center)باسم  األعمال المعروفة
 وحداتها لألفراد تأجير يتم لألعمال مركز إلى العمل عن توقفت التي شركتها مقر بتحويل عائلة قامت عندما

 هذا وأن را خاصةكبي نجاحا الفكرة لهم، والقت هذه واالستشارات النصائح توفير مع مشروع إقامة في الراغبين
 فيما الفكرة هذه ومطاعم، وتحولت تسويق ومناطق البنوك من وقريبا من عدد أعمال منطقة في يقع كان المبنى

 الحاضنة هذه في والمتوسطة الصغيرة الشركاتآالف  أقيمت 1959 عام بالحاضنة، ومنذ ما يعرف إلى بعد
 (Al Ajjan, 2014).(Batavia Industrial Center)القديم االسم اآلن تحت نفس حتى تعمل والتي

II.2 .2 :تعددت التعاريف التي تطرقت لمفهوم حاضنات األعمال ومن بينها .  تعريف حاضنات األعمال
  نذكر:
 األسكوا منظمة تعرف (ESCWA) والتسهيالت الخدمات من متكاملة بأنها "حزمة األعمال حاضنة 

كيانها القانوني  لها قائمة من الزمن،  فهي بذلك مؤسسة محددة ولمرحلة توفرها واالستشارة المساندة وآليات
، 7022" )بولحية و مرابط، الصغيرة مشاريعهم إقامة في يرغبون  الذين خبرتها وعالقاتها للرياديين ولها

لمشاريعهم باعتبارها  بالنسبة االنطالق مرحلة تكاليف تمكنهم بذلك من تخفيف أعباء وتقليص(، 07صفحة 
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 المحتضنة المشاريع على لة تواجه المبتدئين في مراحلهم األولى لتأسيس مشاريعهم، ويشترطأصعب مرح
  محددة )سنتين فما أكثر(. زمنية بعد انتهاء فترة الحاضنة ترك
  نمو  لتسريع مصممة االقتصادية للتنمية بأنها "أداة  األعمال لحاضنات الوطنية الجمعية تعرفهاكما

هو  األساسي األعمال، وهدفها ومساندة دعم وخدمات موارد من منظومة خالل األعمال، من ونجاح منشآت
، 7022)بولحية و مرابط،  الحاضنة ". النمو واالستمرار  خارج على ماليا ناجحة وقادرة مؤسسات تخريج

  (01صفحة 
  االعتبارية، توفر مجموعة من الخدمات بذاتها تتمتع بالشخصية قائمة مؤسسة: "بأنها عرفتكما 

قد تكون حاضنة األعمال لمشروعات الصغيرة وتساعدها على تجاوز أعباء مرحلة االنطالق، لوالتسهيالت 
، صفحة 7001)رحيم، ."مؤسسة خاصة أو مختلطة أو تابعة للدولة وهذه األخيرة تعطي لها دعما قويا

213)  
II.2 .4 :أصحاب المشاريع الجديدة، يرتكز دور هذه الحاضنات في توطين ومرافقة. مهام حاضنات األعمال 

 (   02-01، الصفحات 7027)بركان و حايف سي حايف،  ومن أهم خدماتها نذكر:
 ؛العمل المعدات وطرق  اآلالت، المواد، اختيار المشاريع، جدوى  بدراسة المتعلقة االستشارية الخدمات تقديم 
 ؛ماكن ومساحات مجهزه إلقامة المشروعاتوالتسويقية وتوفير أ اإلدارية المالية، واالستشارة المساندة توفير  
 وغير الحكومية الجهات المحتضنة)هي في البداية عبارة عن مشروع صغير( بمختلف المؤسسة ربط 

 ؛الحكومية
 ؛خاصة هيئات أو الحاضنة المؤسسة طرف الجديد من المشروع لعاملي والتقني اإلداري  التدريب 
  شركات رأس المال الُمخاطر، أو برامج  الجديدة، من خاللتوفير البرامج المتخصصة لتمويل المشروعات

  ؛تمويل حكومية، أو شبكة من رجال األعمال والمستثمرين
 المشروعات الجديدة بشكل مستمر بالتعاون مع المستشارين. متابعة وتقييم 
II.2 .4 :من أهم أنواعها نذكر ما يلي:. أنواع حاضنات األعمال  

 :نوع من الحاضنات يخدم منطقة جغرافية معينة بهدف تنميتها، ويعمل على هذا ال الحاضنة اإلقليمية
 استخدام الموارد المحلية من الخامات والخدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة في هذه المنطقة. 

  :تروج هذه الحاضنة الستقطاب رأس المال األجنبي مع عملية نقل التقنية مع  الجودة الحاضنة الدولية
القومية من خالل الشركات  الية، وتركز على التعاون الدولي المالي والتكنولوجي بهدف تأهيل الشركاتالع

   ودفعها للتوسع واالتجاه إلى األسواق الخارجية. الدولية
  :تقام داخل منطقة صناعية معينة بعد تحديد احتياجات هذه المنطقة من الحاضنة الصناعية

حيث يتم تبادل المنافع بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة المنتسبة  الصناعات والخدمات المساندة،
 للحاضنة.
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  :تعمل هذه الحاضنة على خدمة قطاع أو نشاط محدد مثل البرمجيات أو حاضنة القطاع المحدد
 الصناعات الهندسية، وتدار بواسطة خبراء متخصصين بالنشاط المراد التركيز عليه.

  :ي حاضنات تكنولوجية تهدف إلى استثمار تصميمات متقدمة لمنتجات جديدة مع وهالحاضنة التقنية
األبحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى  امتالكها لمعدات وأجهزة متطورة، واالستفادة من

  مشروعات ناجحة.
 :لى تطوير عادة ما تكون هذه الحاضنة داخل جامعة أو مركز أبحاث، تعمل ع الحاضنة البحثية

 األفكار واألبحاث وتصميمات أعضاء هيئة التدريس.
 :هي مؤسسة تساعد شركات اإلنترنت والبرمجيات الناشئة على النمو حتى الوصول   حاضنة اإلنترنت

 إلى مرحلة النضج.
 هناك أنواع أخرى من الحاضنات، كحاضنات المشروعات العامة غير  باإلضافة إلى األنواع السابقة

ة، حاضنات بدون جدران، الحاضنات المكتبية، حاضنات متخصصة في مجاالت إبداعية وفنية، التكنولوجي
 حاضنات متخصصة في مجاالت تصنيعية وإنتاجية وخدمية متنوعة. 

II.2 .5 النحو على متسلسلة عبر مراحل المحتضنة المشروعات ومتابعة رعاية تتمالمشاريع:  مراحل احتضان 
        (202، صفحة 0227)سعودي و حجاب، :التالي
 بين الشخصية المقابالت خالل األولى ومن المرحلة هذه في :والتخطيط االبتدائية والمناقشة الدراسة مرحلة 

 : من التأكد يتم إلنشاء مشاريعهم الجديدة، الحاضنة والمتقدمين المؤسسة
 مشروعاتهم؛و  المستفيدين على االختيار معايير تطابق المشروع ومدى صاحب  جدية*     
 المشروع؛ إدارة على المقترح العمل فريق قدرة*     
 توفيرها؛ على هذه األخيرة وقدرة من المؤسسة الحاضنة، المشروع التي يتطلبها الخدمات وطبيعة نوعية*     
 . المشروع لتوسعات المستقبلية الخطط*     
 أثناء األولى المرحلة في إليها التوصل تی تمال النتائج ضوء مرحلة ثانية وفيك :المشروع خطة إعداد مرحلة 

 . المشروع خطة بإعداد المستفيد يقوم وتسويقيا، فنيا اقتصاديا، جدوى المشروع دراسة إعداد
 المؤسسةمع صاحب  التعاقد الثالثة يتم المرحلة هذه في :النشاط وبدء للمؤسسة الحاضنة االنضمام مرحلة 

 .لخطتهطبقا  مناسب مكان له ويخصص الجديد،
 على اومعاونته ،المؤسسة ههذ أداء متابعة خاللها كمرحلة رابعة ويتم :المشروع الجديد وتطوير نمو مرحلة 

 المتعاونة المتخصصة الفنية األجهزة من واالستشارات المساعدات خالل من عالية نمو تحقيق معدالت
 داخل تتم التي التدريبية دوراتوال العمل وورش في الندوات المشاركة على عالوة الحاضنة، والمؤسسة

 . المؤسسة الحاضنة
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 عادة وتتم الحاضنة، داخل للمشروعات بالنسبة النهائية المرحلة وهيالمؤسسة الحاضنة:  من التخرج مرحلة 
 لمعايير طبقا وذلك بالمؤسسة الحاضنة، المشروع قبول من سنوات ثالث إلى سنتين فترة تتراوح بين  بعد

 نشاطه بدء على قادرا وأصبح والنمو النجاح من قد حقق قدرا المشروع أن يكون  يتوقع حيث للخروج، محددة
 أكبر. أعمال بحجم المؤسسة الحاضنة خارج

II.2 .2 :في الحاضنات برامج من عدد لتقييم أجريت التي الدراسات تتفق . عوامل نجاح حاضنات األعمال 
-01، الصفحات 7021)طبيب،  :التالية في العوامل الحاضنات نجاح عوامل تحديد على العالم دول مختلف

 :( 022-23، الصفحات 7007( و)بوزيان و بن الحبيب، 01
 التسويق اإلدارة، األعمال، تخطيط بمجال المهارات بعض فيه تتوفر أن يجب :الحاضنة مدير 

 والمحاسبة؛
 أفكار اجتذاب فرص زادت ، ومحددة واضحة االختيار معايير كانت كلما :الحاضنة مشروعات انتقاء 

 تكون  وأن السريع النمو على القدرة امتالك تتضمن أن فيمكن هذه المعايير النجاح، وتتباين على القدرة تمتلك
 أو مبتكرة فكرة المتقدم المشروع صاحب لدى يكون  أن ، عمل تفصيلية خطة تقديم متقدمة، بتقنيات متعلقة

 اختراع...
 ومعرفة التمويل إلى بحاجة للحاضنة لالنتساب عادة لمتقدمينا إن التمويل: على الحصول إمكانية 

 أو البنكي التمويل وأنواع مصادر مختلف عن جيدة معلومات جمع تستطيع الحاضنة المختلفة. بدائله
 وصل كحلقة والعمل المنتسبين متطلبات وبلورة كبار المستثمرين المختلفة، القروض صناديق المنح، المؤسسي،

 الكبار؛ والمستثمرين الممولين وبين منتسبيها بين
 ِصالت خلق مجدد، أو جديد مبنى وجود خالل من الحاضنة صورة تحسين يدكن :النجاح فرص خلق 

 ناجح مدير من كل ووجود محلية، عامة وعالقات بالصحافة جيدة ِصالت تكوين المحلية الرئيسية، بالمؤسسات
 حة؛ناج متخرجة واعدة ومنشآت ومنشآت العمل رأس على
 يشمل وال منتظم، نحو على وأدائها عملياتها تقييم إلذ بحاجة الحاضنات إن :المستمر والتحسين التقييم 
 بعد الشركات وتطور نمو أيضا يشمل ولكن وحسب، المنتسبة المنشآت نمو حيث األداء من مراقبة مجرد ذلك

 الحاضنة؛ من تخرجها
 المحليين للسكان التجارية والعالقات المعنوي  الدعم الحاضنات تكسب أن المهم من :المجتمع دعم 

 .تواجد الحاضنة بمكان القاطنين
II.2 .0 بالنظر مهمتها أداء في األعمال حاضنة نجاح مدى على الحكم ن و يك :االعمال حاضنات يميتق .طرق 
    (   72، صفحة 7022)طبيب، :التالية المؤشرات جملة ىإل
 عوائد على الحصول على بقدرتها أساسا يتحدد والذي مهمتها أداء في االستمرار على الحاضنة قدرة 

 العمل؛ في االستمرار على مشجع ربح تكاليفها وتحقيق تغطية لها تضمن
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 األعمال؛ حاضنات خدمات من تستفيد التي والمتوسطة الصغيرة المشروعات عدد 
 نشاطها ممارسة في تستمر أن استطاعت والتي الحاضنة من تخرجت التي المحتضنة المشروعات عدد 

 القائمة؛ ظل المنافسة في الحاضنة، خارج بنجاح،
 بصورة وللجمهور لزبائنها الحاضنات من المتخرجة المشروعات توفرها التي والخدمات المنافع عدد 

 عهي في حد ذاتها مشرو ) المشروعات تحققه هذه الذي اإلنتاج حجم من خالل ذلك على الحكم ويمكن عامة،
 في تعمل التي المؤسسات بقية منافسة على وقدرتها منتجاتها جودة ( ومدىجها من الحاضنةمؤسسة بعد تخر 

 نفس المجال؛
 ما بكل بعدها، أو احتضانها مرحلة خالل المحتضنة المؤسسات نشاط بفعل المستحدثة النشاطات عدد 

 مع العالقات دعم اللخ من الصناعي النسيج توسيع العمل، مناصب خلق مثل آثار إيجابية من ذلك عن يترتب
 األخرى؛ المشاريع القائمة

 ؛ (... ضرائب( الناشئة  المشروعات هذه مع المتعاملة لألطراف عائدات توفير 
 في لها المحيط ومساعدة مواردها زيادة عنه يترتب والذي محيطها في الحاضنة تتركه الذي الجيد األثر 
 الحاضنة عمل مجال نفس في جديدة حاضنات إقامة على التشجيع في ذلك على تأثير زيادة هذا مهمتها، أداء

 أخرى؛ مجاالت في أو
 البحوث بمراكز األعمال عالم ربط على الحاضنات قدرة ... 

III.دعم في األعمال حاضنات حققته الذي والملموس الكبير للنجاح نتيجةحاضنات األعمال في الجزائر:  واقع 
 المفهوم تأخذ أن أيضا الجزائر ارتأت األعمال، فقد حاضنات فهومبم أخذت التي الدول في المؤسسات الصغيرة

 إستراتيجية أهمية الذي بات يمثل المقاوالتي القطاع وترقية الحر العمل ثقافة تنمية إلى منها سعيا الجديد
 والتنظيمية والتشريعية القانونية األطر وضع على الحالية، حيث أقدمت الجزائر الظروف ظل في متزايدة

الحاضنات  مفهوم الجزائري  المشرع األعمال، فبناءا على المشّرع الفرنسي ضم حاضنات الزمة إلنشاءال
-78التنفيذي  للمرسوم وفقا تعريفها تم األخيرة هذه .مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في )المحاضن(

 عمومية ها "مؤسساتعلى أن المؤسسات لمشاتل األساسي القانون  المتضمن 2003 فيفري  25 المؤرخ  03
 إنشاء ودعم مساعدة إلى المالي. وتهدف واالستقالل المعنوية بالشخصية ،تتمتع وتجاري  صناعي طابع ذات

 والمتوسطة". الصغيرة المؤسسات ترقية سياسة إطار في تدخل التي المؤسسات
)الشريف و بونوالة،  و (23-21، الصفحات 7022)بولحية و مرابط،  :التالية األشكال إحدى المشاتل وتتخذ

    (22-20، الصفحات 7027
 :الخدمات؛ قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي المحضنة 
 الحرفية؛  والمهن الصغيرة الصناعة قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل هيكل دعم وهي الربط: ورشة 
 البحث والتطوير نميدا إلى المنتمين المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي: المؤسسات نزل. 
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المشاريع، فالمحاضن  إليه تنتمي الذي القطاع نوع حسب المشاتل أشكال قسم الجزائري  المشرع أن يالحظ
 العاملة بالمؤسسات تتكفل المؤسسات نزل الخدمات، بينما بقطاع بالمؤسسات العاملة )الحاضنات( تختص

 أن نجد النامية، حيث والدول المتقدمة ا في الدولبه المعمول المفاهيم عن يختلف الذي البحث، األمر بميدان
 أكثر بشكل القطاعات، وتختص أنواع جميع تشمل بل الخدمات قطاع على فقط ال تقتصر الحاضنات تسمية
 .والتكنولوجيا البحث بقطاع

 دفق تديرها التي والمنظمات العامة األعمال، والهيئات حاضنات وأنواع أشكال الجزائري  المشرع بين كما
 هادفة أو للربح هادفة غير تجارية، مؤسسة أو صناعية خاصة، ،مؤسسة أو عامة األعمال حاضنة تكون 

 كلما العدد زاد مؤسسة وكلما  50إلى 20 بين ما الحاضنة داخل الصغيرة المؤسسات عدد يحدد للربح، حيث
  .الحاضنة مردودية رفع في يساهم الوقت نفس في لكن اإلدارة تعقدت

III.1 مشاريع انطالق تأخر أسباب ترجعاب تأخر إنطالق حاضنات األعمال وعوائق انتشارها بالجزائر: أسب 
 واقتصادي سياسي وعي ببروز تسمح تكن لم الظروف التي إلى الجزائر في المؤسسات ومشاتل حاضنات

 العوامل حصر نيمك وإجماال واالجتماعية، االقتصادية التنمية تحقيق في الجديدة اآلليات هذه مثل ألهمية
 : التالية النقاط في المشاريع هذه مثل انطالق في إلى التأخر أدت التي واألسباب
 أولى صدور كان المؤسسات، حيث ومشاتل حاضنات لنشاط المنظمة القوانين والمراسيم صدور تأخر 

 ؛ 2003سنة في المراسيم
 الصغيرة المؤسسات تنمية في األعمال حاضنات بأهمية واالقتصادي السياسي الوعي ضعف 

  والمتوسطة؛
 جعل الجزائري  المشرع أن القانوني، حيث اإلطار في خصوصا األعمال حاضنات مفاهيم في غموض 

 حين الفرنسي، في بالنموذج عمال الخدمي وهذا بالقطاع يختص المؤسسات مشاتل أشكال من شكال الحاضنة
 ل؛لحاضنات األعما أوسع مفاهيم تتبنى الدولية التجارب أن

 الجزائر، والتي في العمومية والهيئات اإلدارات منها تعاني تزال ال التي البيروقراطية والعراقيل العقبات 
 الحاضنات ومشاتل المؤسسات؛ إنشاء في عائق أهم تشكل
  لها تنتسب التي المؤسسات بين الربط على تعمل وإنما تمويلية جهة ليست فالحاضنةمشكل التمويل 

 تمويل وكون  الجزائرية، المصرفية للمؤسسات الحالية الوضعية ظل وفي والمصرفية، ةوالمؤسسات المالي
 في الحاضنات نجاح على سلبا ذلك سيؤثر الحاضنة، نجاح في هاما يلعب دورا المحتضنة المؤسسات

 الجزائر؛
 اليةالح الوضعية ظل وفي إلقامتها العقار إلى تحتاج اقتصادية مؤسسة كأي فالحاضنة العقار، مشكل 

 األعمال؛ حاضنات خاصة الجزائر في الحاضنات  تطور من ذلك للعقار،سيحد
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 جهة من البحث ومؤسسات الجامعات بين ذلك في بما التنمية هيئات مختلف بين التنسيق ضعف 
 واالستشارات؛ واألبحاث التمويل مؤسسات بين فيما وكذلك أخرى، جهة اإلنتاج من وقطاع
 تنتشر بينما مستغلة وغير خاملة تزال ال الريادية المهارات أن حيث ادة،الري روح تنمية مشاريع ضعف 

  .المردود واالستثمار سريع ذهنية الريع

III.2 مشاتل إقامة تجسيدا لمشروعحاضنات األعمال: و  المؤسسات المتعلقة بمشاتلالمنجزة  مشاريع الجزائر 
 إلى والصناعة التقليدية والمتوسطة غيرةالص المؤسسات وزارة سعت الجزائر في ... المؤسسات ومحاضن

 قسنطينة، عنابة، سطيف، تلمسان، البليدة، باتنة، التالية: األغواط، الواليات من كل في محضنة  11إنشاء
قسنطينة  ، سطيف الجزائر، : من كل في ربط ورشات 04 إلى إضافة .الجزائر وزو، تيزي  وهران، الوادي،

 عدد سيتم زيادة الصغيرة والمتوسطة المشروعات )المؤسسات( لدعم تكميليالبرنامج ال إطار وفي . ووهران
 (  22، صفحة 7021)طبيب،  اضن غرداية وورقلة.حمحضنة. .كم 20 ليبلغ المحاضن

 
 الخالصة:

من خالل ما تم التطرق إليه تبّين أن التجربة الجزائرية في دعم نشاط القطاع  المقاوالتي عموما والمتمثل 
مؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة، تدّعمت بعّدة أجهزة وآليات تخدم هذا القطاع من قريب أو في كافة ال

والزالت تعتبر تجربة حديثة مقارنة بتجارب الكثير من الدول التي سبقتها ونجحت في تجسيد هذا  ، من بعيد
 النشاط المقاوالتي واستفادت منه كثيرا في تطوير اقتصادياتها. 

ثرة هذه الهيئات التي تهدف إلى تسهيل نشاط القطاع المقاوالتي إال أن الجزائر لم تستفد بعد وبالرغم من ك
 من اإلسهامات المناسبة المنتظرة من هذا النشاط في تنمية وتنويع االقتصاد الوطني خارج القطاع الريعي. 

 لعل من أهمها: النتائجوقد تم التوصل في نطاق هذه الورقة البحثية من خالل اإلطار النظري لعدد من  
  يعتبر النشاط المقاوالتي احدى الركائز االساسية التي أقّرت بنجاحها العديد من الدول المتقدمة، وتراهن

عليها الكثير من الدول كالجزائر )خاصة في السنوات االخيرة( لدفع عجلة التنمية االقتصادية بتحفيز االستثمار 
 ريعي؛وتنويع مصادر الدخل خارج القطاع ال

  الزالت التجربة الجزائرية بسيطة ولم ترقى بعد الى مستوى الدول المتقدمة التي استفادت من مزايا
 المشروعات الحديثة بكل صيغها، وعادت عليها بالنفع على المستوى االقتصادي و االجتماعي ككل؛

  إستراتيجياتها الداعمة لنشر عديدة هي آليات الدعم والمرافقة المقاوالتية التي أحدثتها الجزائر في إطار
 الفكر المقاوالتي، فمنها ما يتموقع على مستوى سوق الشغل  ومنها ما هو أجهزة متخصصة إلحداث النشاط؛

 لعّل من أهمها: التوصياتوفي ضوء تلك النتائج يمكن تقديم جملة من  
 مقاوالتي في تنويع مصادر ضرورة تكثيف الحمالت اإلعالمية والتحسيسية المنادية بدور وأهمية النشاط ال

 الدخل والدفع بعجلة التنمية االقتصادية للدولة؛
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 ترقية إطار تشريعي وقانوني مناسب للنشاط المقاوالتي وللمشروعات الصغيرة وغيرها؛ 
 أجل الناجحة من الدول والممارسات لمناهج العمل المقاوالتي التي اعتمدتها  بعض التجارب محاولة نقل 

 ى منها في تحسين وتنويع النسيج االقتصادي للدولة؛القصو  االستفادة
 ترقية الشراكة  مع الجانب األجنبي؛ 
  والستكمال محاور تطوير الثقافة المقاوالتية، يجب ربط متطلبات سوق الشغل بخلق المؤسسات االقتصادية

 دولة ؛ الصغيرة والمتوسطة، بهدف موائمة أهداف سوق الشغل مع األهداف االقتصادية التنموية لل
  توفير مصادر تمويلية رسمية تهتم بالنشاط المقاوالتي وتعمل على تطويره ، بهدف تشجيع أجهزة المرافقة

 على استقطاب أكبر شريحة من طالبي الشغل ؛   
  العمل على تدارك التأخر الذي تعّلق بمشاتل المؤسسات وكافة أشكالها، بالتحسيس بالدور الهام الذي تلعبه

ط المقاوالتي من خالل توطين ومرافقة أصحاب المشاريع الجديدة، وتوسيع هذه التجربة على كافة في دعم النشا
 المناطق.
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المقاول بين المفهوم، السمات، عوامل نجاحه وأسباب فشله في 
 مشروعه

 

 
 ‡رحمة مجدة حصباية ،† يوسفات علي هاشم، *قويدر بورقبة

 

 مقدمة: 
عرف مصطلح المقاول تطورات وتحوالت عبر الزمن، فقد كان يعنى به في العصور الوسطى بفرنسا 

مجموعة من األفراد، ثم أصبح يقصد به الفرد الجريء الشخص الذي يشرف على المسؤولية، ويتحمل أعباء 
الذي يسعى من أجل تحّمل المخاطر، وبالتالي فقد كان يعنى بمصطلح المقاول الفاعل الجريء المغامر 

م بفرنسا، وكانت  61والمِحب لتحّمل المسؤولية، فقد تم استخدام مصطلح أو كلمة المقاول أول مرة في القرن 
ّقع عقدًا مع السلطات العمومية من أجل ضمان إنجاز عمل ما، أو مجموعة أعمال تعني الشخص الذي يو 

مختلفة، وتتمثل هذه األعمال في تشييد المباني العمومية، انجاز الطرق، تزويد الجيش بالطعام وغيرها من 
يباشر في  المهام، ليصبح مصطلح المقاول في القرن الثامن عشر أكثر شموال ليعني الشخص الِجد نشيط والذي

  .عمل ما أو العديد من األعمال
فهو المحّرك األساسي للعملية ككل كمنسق ومسير ومنظم ومتحّمل للمخاطر، وهو ما يؤّكد أهمية     

المقاول باعتباره موردا بشريا هاما داخل المؤسسة، ال يمكن لهذه األخيرة أن تنجح بدونه، نظرا لألدوار المهمة 
قيق األهداف الخاصة للمقاولين والعامة للمؤسسة ككل، وهو ما يتوافق مع أفكار التي يقّدمها من أجل تح

النظرية الكالسيكية التي تنظر للمقاول كمسير وكصاحب مال ومشروع للمؤسسة، وهو ما يتعارض مع أصحاب 
 المورد البشري( كمسير ومالك وعامل بالمؤسسة.)النظرية الحديثة والمعاصرة التي تهتم بالمقاول 

 ؟المفهوم المقاول وسماته وعوامل نجاحه وأسباب فشله في مشروعه ما هو: إلشكاليةا 
وحتى يتسنى لنا اإللمام بجوانب البحث ارتأينا تجزئة اإلشكالية المطروحة إلى عدة أسئلة : األسئلة الفرعية

 فرعية تتمثل فيما يلي:
  ؟المقاولما هو مفهوم 
 ماهي سمات المقاول؟ 
  ؟مقاولالما هو عوامل نجاح 

                                         

 
 . bouragbakouider@gmail.com mail:-e، (الجزائر) -الجلفة-جامعة زيان عاشور*
 yousfatali@yahoo.com :mail-e، (ائرالجز) -أدرار–جامعة أحمد دراية  †
 . rahmamajda@gmail.com :mail-e، (الجزائر) -الجلفة-جامعة زيان عاشور‡

mailto:bouragbakouider@gmail.com
mailto:rahmamajda@gmail.com
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 ماهي اسباب فشل المقاول في مشروعه؟ 
 التالية: الفرضيات بصياغة قمنا السابقة التساؤالت ولمعالجة: فرضيات البحث

    المقاول هو الشخص الذي يمتلك ما ال يمتلكه اآلخرون من خصائص مقاوالتية وقدرات في اغتنام
 الفرص وتحقيق التميز.

  :اجة إلى اإلنجاز، االستعداد والميل نحو المخاطرة، الثقة )الح السمات الذاتيةسمات المقاول هي
)المهارات التفاعلية،  السمات السلوكيةبالنفس، الرغبة في االستقاللية، االندفاع للعمل، االلتزام، التفاؤل( 

)المهارات اإلنسانية، المهارات الفكرية، المهارات التحليلية،  السمات اإلداريةالمهارات التكاملية( 
 ارات الفنية(.المه

  عوامل نجاح المقاول هي: وجود الفرصة االستثمارية الحقيقية، القدرة اإلدارية، توافر القدر المناسب من
 .رأس المال والقرض، القدرة على تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة

 في  اسباب فشل المقاول في مشروعه هي: األسباب الداخلية )عدم أهلية أو جدارة اإلدارة، النقص
الخبرة، عدم السيطرة على النمو، الموقع غير المالئم( األسباب الخارجية )التضخم، التمويل، 

 البيروقراطية اإلدارية(.
يلعبه المقاول وتحديد سماته وعوامل نجاحه وأسباب  الذي الهام الدور من الدراسة أهمية تأتي :أهمية البحث

 عامة، وتقلبات بصفة البيئة يقين ال ظل في أين يعمل مؤسسة بإنشاء فشله في مشروعه فالمقاول هو الذي يقوم
 قضاء عائلية جسدية، مالية، مخاطر تكون  ذلك وقد عن الناجمة المخاطر يتحمل وهو خاصة، بصفة األسواق

 المشروع. فشل عند نفسية ،)العائلة مع أقل وقت
يد سماته وعوامل نجاحه وأسباب فشله تسعى هذه الدراسة إلى تحديد وإبراز دور المقاول وتحد :أهداف البحث

 في مشروعه من خالل مجموعة األهداف الفرعية المتمثلة في:
 اإلجابة عن التساؤالت والتحقق من الفرضيات المطروحة. .6
 تحديد مفهوم المقاول وتحديد سماته. .2
     تحديد وعوامل نجاح المقاول وأسباب فشله في مشروعه. .3

 :ماهية المقاول. 1
 :لمقاولتعريف ا -6.6

إن محاولة تعريف المقاول ليس بالشأن الهين، حيث أن هناك عددا كبيرا جدا من التعاريف، وفي محاولة       
تعريفا مختلفا، ويرجع ذلك ألسباب  91لحصر تعاريف المقاول وجد ما ال يقل عن  Gartner 6991من 

النفس، علم االجتماع، األنتروبولوجيا، علم مختلفة منها تشعب مجال الدراسة إلى علوم مختلفة )االقتصاد، علم 
 اإلدارة، التاريخ ...الخ(.
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" لغة هي كلمة ظهرت في فرنسا خالل القرن السادس عشر وهي كلمة مشتقة Entrepreneur فالمقاول "   
كلمة ال " والذي معناه باشر؛ التزم؛ تعهد، وبالنسبة للغة االنجليزية فإنه تستعمل نفسEntreprendreمن الفعل "

 "Entrepreneur .(21، صفحة 2162)جودي، " للداللة على نفس المعنى في اللغة الفرنسية 
و لقد اعتمدت أغلب الدراسات التي تطرقت إلى موضوع المقاول على أسلوبين أساسيين لتعريف المقاول هما:  

(CASSON, 1991, p. 21) 
 ووظائفه، وهذه الطريقة تعرف المقاول على  : وهو يركز على أعمال المقاول وسلوكاتهاألسلوب الوظيفي

حسب سلوكاته وأفعاله، حيث أنها تصف وظائف المقاول التي على أساسها يتم تحديد المقاول من 
  .غيره

 والفرق بينهما أن  .: هو الذي يصف المقاول في حد ذاته أي صفاته وخصائصهاألسلوب الوصفي
، 2162)لفقير،  .لوصفية التي تميل إلى التجريد والمثاليةالنظرة الوظيفية هي أكثر واقعية من النظرة ا

 (21-69الصفحات 
الفرق بينهما أن النظرة الوظيفية هي أكثر واقعية من النظرة الوصفية ألنها تميل إلى التجريد والمثالية. ويمكن  و

 التطرق ألهم التعاريف كالتالي: 
 يمتلكه اآلخرون من خصائص مقاوالتية  منهم من يرى بأن المقاول هو الشخص الذي يمتلك ما ال

 (643، صفحة 2166)خصاونة، وقدرات في اغتنام الفرص وتحقيق التميز. 
 " ويرى دركر druker بأن المقاول هو الشخص المبادر الذي يستطيع أن ينقل المصادر  6992" عام

 (643، صفحة 2166)خصاونة، االقتصادية من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية. 
 " ويرى رويرت Robert  بأن المقاول هو 'الشخص المبدع الذي يأتي بأشياء فريدة، ويحقق المنفعة "

 (Robert D, 2002, p. 26)والفرص األفضل لآلخرين. 
 " ومنهم من يعتبر المقاول كمحرك ديناميكي أمثال ساي say الذي يرى بأن المقاول "هو عنصر مهم "

ينقل الموارد االقتصادية من مستوى إنتاجية منخفض إلى مستوى أعلى، في الديناميكية الرأسمالية فهو 
ومنه المقاول يتحمل المخاطر ويعمل في محيط ال يقين، وبالتالي يشترط في المقاول أن يكون هو 
صاحب المؤسسة والمسير في نفس الوقت وهذا ما يجعل منه شخصا فريدا له القدرة على اتخاذ 

 (19، صفحة 2162)بدراوي، ة". القرارات الصائبة والحكيم
  ومنهم من يعرف المقاول بأنه الوكيل الذي يقوم بتوحيد وسائل اإلنتاج من أجل تقديم القيمة الجديدة

، 2119)علي، التي تؤهله إلعادة تأسيس موارده المالية، باإلضافة إلى تحديد األجور واألرباح والفوائد. 
 (19صفحة 

 ن السادس عشر والسابع عشر، فقد كان المصطلح الذي يقابل مصطلح المقاولا في إنجلترا و في القرنيأم   
Entrepreneur "هو مصطلح " "Undertaker""أو Adventurer" ولقد عرف ، "Dictionary.J "كلمة     " 
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Undertaker"  .2162)لفقير، على أنه: "الشخص الذي يحاول إستغالل الفرص التي تتميز بالمخاطرة ،
 (61صفحة 

أما اللجنة األوروبية عرفت المقاول كما يلي: "المقاول يمكن اعتباره ذلك أو تلك الفرد الذي يأخذ ويتحمل     
األخطار، بجمع الموارد بشكل فعال، يبتكر في إنتاج خدمات ومنتجات بطرق إنتاج جديدة، يحدد األهداف التي 

 (61، صفحة 2161أفريل  19-10-11)زموري، أيام  . يريد بلوغها، وذلك بتخصيصه الناجع للموارد
عرف المقاول على أنه الشخص الذي يستطيع تنظيم ) Webster Meniam 6999وبالرجوع إلى قاموس )   

 (21، صفحة 2119)سكارنة، وإدارة شركته باستخدام مهارته اإلدارية. 
على تحويل –وارد الكافية إذا كان لديه الم –المقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة و القدرة و بشكل مستقل 

فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يجسد على أرض الواقع باالعتماد على معلومة هامة من أجل تحقيق عوائد 
رية، والقدرة يمالية عن طريق المخاطرة ويتصف باإلضافة على ما سبق بالجرأة، الثقة بالنفس، المعارف التس

 (14، صفحة 2163)الطاهر، دي. بهذا يقود التطور االقتصا على اإلبداع 
من هذه التعاريف نستطيع استخالص التعريف التالي: "المقاول هو الشخص الذي يمتلك الصفات والقدرات  

والمهارات الشخصية التي تولد له روح مقاوالتية الستغالل الفرص المتاحة وتحمل المخاطر الناجمة عن خلق 
شخص مبدع ومسير لمؤسسة صغيرة ومتوسطة يساهم بنسبة هو وتطوير مؤسسة ما في ظل بيئة ال يقينية و 

 كبيرة في رأس مال المؤسسة ويقوم بدور نشيط في القرارات المتعلقة بتوجيه أو حل مشاكلها".
 :سمات المقاول -1.2

 لقد أثارت نتائج أعمال المقاولين اهتمام الكثير من العلماء؛ حيث قام العديد منهم بإجراء دراسات وأبحاث   
عديدة عن المقاولين الناجحين لمعرفة األسباب الكامنة وراء تميزهم وإبداعهم في أعمالهم ونجاحهم؛ فقد بينت 
هذه األبحاث أن المقاولين يتحلون بصفات وسمات شخصية تميزهم عن غيرهم وتجعلهم اقدر على إنجاز 

 (02 ، صفحة2161)اسماعيل، مشاريعهم الخاصة وإنجاحها، أهم هذه السمات هي: 
I. وتتمثل السمات الذاتية في مايلي:السمات الذاتية : 
: أي تقديم أفضل أداء والسعي إلى إنجاز األهداف وتحمل المسؤولية والعمل على الحاجة إلى اإلنجاز .6

االبتكار والتطوير المستمر والتمييز، ولذلك فالمقاول دائما يقيم أداءه وانجازه في ضوء معايير قياسية 
 وغير اعتيادية.

 (ADAM, 2009, p. 21)باإلضافة إلى: 
: إن الريادي هو الشخص المخاطر لذلك فإن أهم ميزة في المقاوالتية  االستعداد والميل نحو المخاطرة .2

لذلك نجد أن الشركات الصغيرة التي يمتلكها شخص واحد هي أكثر مياًل « هي الميل نحو المخاطرة
 للمخاطرة من الشركات الكبيرة.
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إن األشخاص الذين يمتلكون الثقة بالنفس ويشعرون أنهم يمكن أن يقابلوا التحديات،  :الثقة بالنفس .3
حيث انه يمتلك شعورًا متفوقًا واحساسًا بأنواع المشاكل المختلفة بدرجات أعلى والقدرة على ترتيب هذه 

 المشاكل والتعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين.
عتماد على الذات في تحقيق الغايات واألهداف، والسعي : ويقصد بها االالرغبة في االستقاللية .4

باستمرار إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوافر لديهم الموارد المالية 
 (26، صفحة 2111)الحسيني، الكافية. 

االندفاع : يظهر المقاول مستوى من االندفاع نحو العمل أعلى من اآلخرين حتى أن هذا االندفاع للعمل .2
 والحماس يأخذ شكل العناد والرغبة في العمل الصعب والشاق.

: ال بد أن يستمر المقاول بالتركيز على أهدافه وعدم تخليه عن تخطيط أنشطته كما أن سر االلتزام .1
 نجاح المقاول هو التزامه بواجباته التي رسمها لنفسه.

العلم أن األشخاص قد يفشلون في تحقيق شيء : يتميز المقاول بأنه متفائل أكثر من غيره مع التفاؤل .0
 ما في مراحل الحياة وهذا أمر ال يمكن تفاديه، ولكن يجب التعلم من ذلك الفشل الستمرار النجاح.

II. وتتمثل السمات السلوكية للمقاول الناجح في المهارات التفاعلية والمهارات التكاملية السمات السلوكية :
 حيث:

المهارات اإلنسانية من حيث بناء وتكوين عالقات إنسانية بين العاملين : وهي المهارات التفاعلية .6
واإلدارة والمشرفين على األنشطة والعملية اإلنتاجية والسعي إليجاد بيئة عمل تفاعلية تستند إلى التقدير 

فر واالحترام والمشاركة في حل المشكالت وتنمية اإلبداع وإقامة قنوات اتصال فعالة وهذه المهارات تو 
 األجواء لتحسين األداء.

: وهي تنمية المهارات التكاملية بين العاملين إذ تصبح الشركة وكأنها خلية عمل المهارات التكاملية .2
 متكاملة وتضمن إنسانية األعمال بين الفعاليات وبين األقسام.

III. :والتي تتمثل في مجموعة من المهارات أهمها: السمات اإلدارية 
تمثل المهارات الخاصة بالتعامل اإلنساني والتركيز على إنسانية العاملين : و المهارات اإلنسانية .6

وظروفهم اإلنسانية واالجتماعية وتهيئة األجواء الخاصة بتقدير واحترام الذات فضاًل عن احترام 
المشاعر اإلنسانية والكيفية التي يتم فيها استثمار الطاقات خالل بناء بيئة عمل تركز على الجانب 

 ي واإلنساني وانعكاس ذلك على األداء والتميز.السلوك
: يتطلب من المقاول امتالك مجموعة من المهارات الفكرية الخاصة وامتالك المعارف المهارات الفكرية .2

والجوائب العلمية والتخطيطية والرؤيا إلدارة المشروع الصغير وكيفية ارتكازه على األطر والمفاهيم 
 لى تحديد السياقات والنظم وصياغة األهداف بعقالنية.العلمية والمعرفية والقدرة ع
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: ترتبط المهارات التحليلية مع المهارات الفكرية وتهتم المهارات التحليلية بتفسير المهارات التحليلية .3
العالقات بين العوامل والمتغيرات المؤثرة على أداء المشروع وتهتم هذه المهارات بتحليل األسباب 

كما تركز هذه « والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية وتحديد عناصر القوة
 المهارات على تحديد السلوكيات الخاصة بالمنافسين وتصوراتهم المستقبلية.

: وتتمثل بالمهارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بين المراحل اإلنتاجية والمهارات المهارات الفنية .4
ومعرفة كيفية أداء األعمال الفنية خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتج وكيفية تحسين  التصميمية للسلع

 أداءه، وكل ما يرتبط بالجوانب الفنية والتشغيلية ومعرفة التعامل مع وسائل االتصال والتكنولوجيا.
ب والممارسة هذه السمات السالفة الذكر قد ال تتوفر جميعها في شخص واحد، ولكن يمكن تطويرها بالتدري    

 وكلما اجتمعت هذه السمات في فرد معين كلما أدى إلى نجاح مشروعه الصغير. 
 :المدارس المفسرة لسمات المقاول -1.3

لقد ظهرت عدة اتجاهات لتفسير سمات المقاول التي تميزه عن غيره من األفراد، وهناك العديد من المدارس 
 درسة السلوكية؛ والمدرسة المعاصرة والجدول التالي يوضح ذلك:أهمها مدرسة السمات؛ والمدرسة البيئية؛ والم

 أهم مدارس دراسة سلوك المقاول وتفسيره.: 1جدول 
 المثابرة، االتصال، االستراتيجية، الضبط الذاتي، تحمل المخاطرة. مدرسة السمات

المدرسة 
البيئية 

 )الموفقية(

 ظهور اثر الثقافة على الفرد. دور الثقافة
 تجذبه بيئية إيجابية، وتدفعه بيئة سلبية. لجذب والدفعنظرية ا

 الشرعية، الهامش االجتماعي، الحراك االجتماعي. منهج الحراك االجتماعي
 الميالد، القدوة، العالقة مع الوالدين. الخلفية االسرية
 مستوى التعليم، الخبرة السابقة. التعليم والخبرة

 المبدع االنتاجي في المنظمة.اختالف أداء  المدرسة السلوكية
 سمات البيئة )إحساس بالفرصة(، مهارات إدارية )استغالل الفرصة(. المدرية المعاصرة

 (Ibrahim, 2002, p. 42) المصدر:

نالحظ من الجدول أن مدرسة السمات ركزت على السمات الذاتية التي يمتلكها الفرد وتؤهله كي يكون       
مقاوال، بينما ركزت المدرسة البيئية على العوامل والظروف المحيطة بالشخص التي تدفعه كي يكون مقاوال، 

جموعته بكفاءة، أما المدرسة بينما ركزت المدرسة السلوكية على المهارات التي تخوله ألداء عمله داخل م
المعاصرة شملت التفاعل بين المدارس الثالثة؛ حيث أن المقاول يمتلك مجموعة من السمات الذاتية ويتأثر 
بمجموعة من العوامل البيئية التي تجعله يحس بالفرصة؛ مع امتالك المهارات إلدارة الموارد المتاحة كي 

 وعه المقاوالتي.يستطيع استغالل الفرصة، وبهذا ينجح مشر 
 :أنواع المقاولين وتصنيفاتهم -1.4

لقد قسمت النظرية االقتصادية المقاولين من حيث السلوك إلى ثالثة أنواع رئيسية وهي: المبدع، المخاطر،     
 المدير.
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 المقاولين إلى أربع مجموعات وهي: المقاولين ذوي اإلمكانية، والرياديين الذين لديهم Mintzbergولقد قسم 
 النية إلقامة مشروع، ورياديين فعليون، ورياديين ليست عندهم النية لبدء وإنشاء مشروع حديد.

مقاول  (39، صفحة 2119)مبارك، المقاولين إلى أنواع أخرى مثل:  Ucbasaranوقد قسم بعضهم مثل   
وي مفاهيما متعددة أصيل، ومقاول مبتدئ، ومقاول تسلسلي أو تتابعي، ومقاول احتوائي، فالمقاول األصيل يح

كالتي تم تبيينها في مختلف التعاريف, أما المقاول المبتدئ أو األولي فهو الذي يملك حاليا مشروعا واحدا ولكن 
عنده خبرة سابقة في ملكية المشاريع وإدارتها كونه مؤسسا لهذا المشروع أو أحد ورئته أو قد يكون مشتر لهذا 

تابعي هو المقاول الذي يملك مشروعا واحدا في وقت واحد بعد أن قضى فترة المشروع، والمقاول التسلسلي أو الت
 زمنية في مشروع سابق، والمقاول االحتوائي هو الذي يعلك أكثر من مشروع واحد في وقت زمني واحد.

 نهجنالحظ من التقسيمات واألنواع السابقة للمقاولين تعدد وتنوع تصنيفاتهم، وقد يعزي ذلك إلى اختالف الم   
الفكري والخلفية العلمية لكل باحث بالنظر إلى تصنيف المقاولين وإبراز تطبيقاتهم وأنواعهم المختلفة واختالف 

 طبيعة الفرصة ونوعها.
 :وأسباب فشله في مشروعه عوامل جناح المقاول. 2
 :عوامل جناح المقاول -2.6
لى صحة ودقة الرؤية االستراتيجية إن جناح المقاول في مشروعه يتوقف على عدة عوامل أساسية، وع  

 :للمقاول ومد حسن استغالل أبعادها، وهو ما سنوضحه من خالل الشكل اآلتي
 الرؤية االستراتيجية للمقاول: 1 شكل

 
 (22، صفحة 2112)جودي،  المصدر:

في إدارة  من خالل الشكل يتضح أن جناح المقاول يعتمد على مد االستغالل األمثل لهذه األبعاد الثمانية   
مؤسسته، حيث تساهم في تكوين رؤيته البعيدة المد لكل الجوانب والعوامل والتغيرات اليت تحيط بمؤسسته، مما 
يساهم في جناحها ومد بقاءها في السوق، وهنا تظهر مكانة علوم التسيير باإلضافة إلى مختلف المعارف من 

رية واستراتيجية التسويق خاصة. كما أن جناح مجمل التخصصات المتعلقة بالمؤسسة من مالية وموارد بش
المقاول في دوره يعتمد على التفكري اإلبداعي للتطور وممارسة القيادة والتوجيه، حيث أن اإلبداع والمخاطرة 
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والنمو هي من أهم المقومات لبلوغ الفرد للمقاولة الناجحة، واليت هال القدرة على انتقاء الفرصة المتاحة في 
آلخرين. وباإلضافة إلى ما سبق فإن هناك عوامل أخر لنجاح المقاول في إدارة المؤسسة الصغرية، السوق قبل ا

 (34-33، الصفحات 2162)جودي،  :وتنحصر أهمها في العوامل األربعة التالية
: وهناك طريقتان لتحديدها، األولى تعتمد باعتقاد أن السوق يحتاج وجود الفرصة االستثمارية الحقيقية .6

لعة أخر أكثر جودة وأقل سعر، وهو ما يعرف "بالتوجه اإلنتاجي" إال أن االتجاه قد يكون صعبا إلى س
إذا كانت المنافسة مع شركات كرب ، أما بالنسبة اللتجاه الثاني فهو المدخل العلمي والذي يعتمد على 

قي" أي من خالل التعرف على السوق واحتياجاته ومد تقبله للمنتجات، وهو ما يعرف "بالتوجه التسوي
بحوث التسويق، ويتم ذلك إما بالبحوث الميدانية من خالل المقابالت مع العمالء بأخذ عينة ممثلة 
هؤالء العمالء، أو عن طريق البحث المكتبي، الذي يعتمد على البيانات الموجودة في الكتب والدوريات 

  .العلمية والجهات الحكومية
ع المالك انجاز أهداف المشروع من خالل اآلخرين، وأن يكون ملما : وتعين أن يستطيالقدرة اإلدارية .2

  .لمجال النشاط الذي يعمل فيه جيدا، وكذا األنشطة القريبة منه
: إذ البد من تحديد رأس المال الالزم بدقة، وذلك من توافر القدر المناسب من رأس المال والقرض .3

  . يتم إال بدراسة دقيقة للمشروعخالل تحديد أنواع وأحجام األصول المطلوبة، وهذا ال
: وهي القدرة على ممارسة وتطبيق األساليب الحديثة في القدرة على تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة .4

اإلدارة سواء كانت تسويقية أو إنتاجية، فقد جند العديد من المؤسسات المصغرة اليت تعتمد على 
كلفة إنتاجية عالية، ومن ثم أسعار مرتفعة وهذا ما يضيق أساليب تقليدية، خاصة الحرفية اليت تتميز بت

حجمها في السوق الذي يتميز بالمنافسة الشديدة، كما جندها تتميز بمحدودية في اإلنتاج، ومن ثم جند 
أن الوسائل الحديثة قد تكون أقل تكلفة من الكثير من الوسائل واألساليب القدمية، وقد يمنح لمالك 

 في الجودة و التكلفة.المؤسسة فرصة أكرب 
وفي األخير يمكن القول أن المقاول الناجح هو الذي يحسن استغالل الفرص، أو حتى خلقها في    

جمال مهنته، بل أن ينشئ من مهنته ميزة تنافسية، ولن تتحول أفكاره إلى حقيقة إال إذا اتسم بروح المبادرة، وأن 
 (26، صفحة 2119-2119)غيتي، يكون إقدامه محسوب المخاطرة. 

 :أسباب فشل المقاول في مشروعه -2.2
إن فشل الكثير من المؤسسات الصغرية يرجع أساسا إلى عدة أسباب، سواء كانت أسباب داخلية أو 

 خارجية، وهي كالتالي:
I. وهي تتعلق أساسا المقاول أو صاحب المشروع، ويمكن تلخيصها فيما يلياألسباب الداخلية :: 

 (36 ، صفحة2111)الحسيني، 
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: وتتمثل في ضعف الكفاءة وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، وعدم عدم أهلية أو جدارة اإلدارة .6
إمكانية توظيف الموارد المالية والبشرية في جماالت تعظم مخرجاتها، حيث يتصف المقاول أو المالك 

  .ارة األعماللهذه المشاريع بضعف قدرته على القيادة، وعدم توفره على المعرفة الضرورية إلد
: فمن البديهي أن المقاول يحتاج إلى الخبرة المتنامية في المجال الذي يرمون الدخول النقص في الخبرة .2

فيه، باإلضافة إلى المعرفة حول طبيعة األعمال، حيث أن هذه الخبرة تساهم في تفعيل القدرات 
راسة وتحليل المتغيرات البيئية وتوجيهها حنو خدمة المشروع وزيادة القدرة على استقراء السوق، ود

  .المختلفة، وعليه فإن تزايد الخبرة سوف ينعكس إيجابا على تحسين األداء في جماالت متعددة
: يعتبر النمو مسألة طبيعية وصحية وحالة مرغوبة ألي نشاط، إال أنه ينبغي عدم السيطرة على النمو .3

ت وعمليات النمو جيب أن يتم تمويلها بصيغ أن يكون مخططا أو مبرمجا ومسيطرا عليه، وأن التوسعا
تمويلية ال تكون عبئا على المشروع، ويفضل تمويلها من خالل األرباح المحتجزة أو من خالل األموال 
الخاصة للمقاول. هذه التوسعات تتطلب إجراء العديد من التغييرات في الهيكل التنظيمي، ليزيد من 

ت التطبيقية والعملية، مثل الرقابة المالية، الرقابة على المخزون فاعلية المشروع في العديد من المجاال
والرقابة على العمليات، حيث أن زيادة حجم األعمال وتعقيداتها سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل 

 واالختناقات.
 : إن عملية اختيار الموقع الصحيح تمثل علما وفنا، حيث أن الموقع المتميز يحتلالموقع غير المالئم  .4

مكانة استراتيجية بالنسبة للمواد األولية، العمالة، األسواق والخدمات األخرى الخاصة النقل 
واالتصاالت، إذ يمثل الفرصة المناسبة لتدعيم المركز التنافسي للمشروع، خاصة من حيث انعكاس 

  .ذلك على تكلفة المنتجات
II. ل البيئة المحيطة بالمشروع : وهي المشاكل التي تحدث بفعل وتأثير عواماألسباب الخارجية

 (34، صفحة 2162)الوادي، المقاوالتي، والتي يمكن إبرازها فيما يلي: 
: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد األولية وكلفة العمل، مما سيؤدي حتما إلى التضخم .6

سة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وهنا تعترض هذه المشاريع مشكلة رئيسية؛ وهي مواجهتها للمناف
المشروعات الكبيرة، مما يمنعها وحيد من قدرتها على رفع األسعار لتجنب أيثر ارتفاع أجور 

 العمالة وأسعار المواد األولية.
: تواجه المشاريع المقاوالتية صعوبات تمويلية بسبب حجمها )نقص الضمانات(، التمويل  .2

ت التمويلية إلى مجلة من وبسبب حداثتها )نقص السجل االئتماني(، وعليه تتعرض المؤسسا
 المخاطر عند تمويل المشروعات المقاوالتية الصغرية والمتوسطة في مختلف مراحل منوها.

: والتي أصبحت عائقا كبريا أمام المقاوالتية وخلق المؤسسات عموما، البيروقراطية اإلدارية .3
ختلف رئيس مؤسسة بم 94111فحسب تحقيق للديوان الوطني لإلحصائيات مع أكثر من 
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من المستجوبين إلى أن الملف اإلداري المتعلق % 43.9أحجامها وأشكالها القانونية، أشار 
مدة اإلنشاء طويلة، مما يعرقل  منهم اعتبر أن % 41بإنشاء المؤسسة معقد ومبالغ فيه، و
 .(26، صفحة 2162)بدراوي،  .عملية اإلنشاء واالنطالق في المشروع 

 . الخاتمة:2
مقاول والمقاولة موضوعا لعدة أبحاث منذ عدة عقود، حيث أصبحت المقاوالتية مفهوم شائع يشّكل كل من ال

االستعمال ومتـداول بشـكل واسـع، ونظـرا ألهميتهـا المتزايـدة، أصبحت كـل مـن الحكومات، مراكز البحث، 
م علـى البقـاء والنمـو. هذا الجامعات والمجتمع بشكل عام يهتمـون أكثر بتطــور المقـاولين ومؤسساتهم، وبقدرته

االهتمام يفسر األهمية المتزايدة للمقاولة في سياق التنمية االقتصادية للدول والمجتمعات، وهذا النمو يتمظهر 
من خالل ديناميكية خلق المؤسسات، اليت تنطوي على خلق فرص عمل وبالتالي خلق الثروة، وال يقتصر 

نتـاج وزيـادة العائـدات الناتجـة عـن نشـاط المؤسسـات الجديـدة الـيت تم دورها فقط في الرفـع من مسـتويات اإل
إنشـائها، بل تشكل متنفسا يسمح للمقاولين بالخروج من نموذج العمل المأجور الذي سيطر على األذهان لفترة 

قوم بعدة مهام طويلة من الزمن، واللجوء إلى العمل الحر، فالمقاول وفي سبيل إنشاء مؤسسته الخاصة، فإنه ي
تتطلب منه العديد من المهارات والكفاءات، من أجل نجاح المشروع المقاوالتي، وهو ما يقتضي االنتقال من 
التركيز على دراسة من هو المقاول إلى دراسة ما الذي يفعله المقاول حقا من خالل دراسة مجموع النشاطات 

ف على أهم الكفاءات الواجب توفرها في المقاول لضمان التي يقوم بها من أجل إنشاء مؤسسته الخاصة. وللوقو 
 جناح وسيرورة المؤسسة أو المشروع.
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استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم ممارسات إدارة 
 المعرفة وتحقيق رضا العمالء

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية قاوالتدراسة على عينة من الم
 

 †محمد فودوا، *صالح عياد

 الملخص:

من خالل الدور (، ICTتهدف هذه الورقة إلى فهم العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
بعد وضع اإلطار النظري ومن خالل إجراء مسح أدبي لعديد الدراسات السابقة  الوسيط لممارسات إدارة المعرفة.

المتعلقة بموضوع الدراسة، توصلنا إلى وضع نموذج هيكلي مفاهيمي يحدد اتجاهات تأثير المتغيرات الرئيسية 
شركة صغيرة ومتوسطة، تم تحليلها  16راسة على عينة مكونة من للدراسة. تم االعتماد على االستبانة كأداة للد

(، التي أكدت مخرجاتها تطابقا التجاهات النموذج SEMإحصائيا باستخدام نموذج المعادالت الهيكلية )
المفاهيمي الموضوع سلفا. أظهرت النتائج أن استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصال يؤثر إيجابا في تفعيل 

الجمع دارة المعرفة وبدورهما يؤثران إيجابا على رضا العمالء. أوصت الدراسة بضرورة الجمع بين ممارسات إ
بين أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وممارسات إدارة المعرفة بما يضمن تحسينات كبيرة محتملة في 

 أداء الشركة، ويخلق قيمة لها عند عمالئها.
 المعلومات واالتصاالت؛ إدارة المعرفة، رضا العمالءتكنولوجيا الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This paper aims to understand the relationship between information and communication 

technology (ICT), through the mediating role of knowledge management practices. After 

developing the theoretical framework and through conducting a literary survey of many previous 

studies related to the subject of the study, we came to the development of a conceptual structural 

model that determines the trends of the impact of the main variables of the study. The questionnaire 

was relied on as a study tool on a sample of 61 small and medium-sized companies, which were 

statistically analysed using the Structural Equations Model (SEM), whose outputs confirmed the 

congruence of the trends of the previously established conceptual model. The results showed that 

the use of information and communication technology positively affects the activation of 

knowledge management practices, and in turn, positively affects customer satisfaction. The study 

recommended the necessity of combining information and communication technology tools with 

knowledge management practices in order to ensure significant improvements in the company’s 

performance and create value for it among its clients. 
Key words: Information and Communication Technology; Knowledge Management, Customer 

Satisfaction. 
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I مقدمة : 

( جزء ال غنى عنه في العالم المعاصر. في الواقع، ICTأصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
يجب تعديل ثقافة المجتمع لمواجهة تحديات عصر المعرفة. فلقد أدى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .Yusuf, 2005, p) تكنولوجي واجتماعي وسياسي واقتصادي سريع في مختلف أرجاء العالمإلى تحول 
من قبل  (ICT) . ففي أسواق اليوم شديدة التنافس، يبدو أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(316

نتاج ( هو أمر حتمي للحد من أوجه عدم اليقين المحيطة باإلLAN, WAN, ERP, CRMالشركات مثل )
ساعد في اتخاذ والعمليات اإلدارية واالبتكارات، وبالتالي للحفاظ على الميزة التنافسية للشركة وتعزيزها مما ي

 .(Dewett & Jones, 2001) القرارات التسويقية للشركة

، حيث يعد التكامل بين يتسم المجتمع المعرفي الحالي باالبتكار المستمر القائم على المعرفة والمعلومات
تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت من جهة وإدارة المعرفة من جهة أخرى، جانًبا مهًما من إدارة تطوير المنتجات 
الجديدة للشركات نظًرا لتنشيط االتصال بين أصحاب العمل واإلدارة العليا وإمكانية تعزيز إدارة المعرفة الداخلية 

ألعضاء في الشركة من دمج وتوسيع وتبادل ما تمكن ا، ك(Idota et al, 2012) وهو ما يؤدي إلى االبتكار
المعلومات والمعرفة، فمن من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكنهم نقل المعرفة أو الخبرات 

في نفس السياق، تلعب . (Petiz et al, 2015) المكتسبة إلى اآلخرين، مما يدعم تعاونهم األعمق فيما بينهم
( دوًرا أساسًيا من خالل تسهيل عملية التعلم التنظيمي الخارجية ICTولوجيا المعلومات واالتصاالت )أدوات تكن

 .(Dong & Yang, 2015) للشركات الموجهة على تحالفات المعرفة وشبكات المعرفة بين الشركات

 اإلشكالية:
تسهل وتشجع أيًضا أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (Sorensen & Lundh-Snis, 2001) أكد

عملية نقل ونشر المعرفة في جميع أنحاء الشركة بأكملها، األمر الذي يساهم في توفير الرصيد المعرفي داخل 
الشركات بغرض استخدامها الحًقا في عملية صنع القرار. جزء مهم من القرارات التي يتعين اتخاذها يتوافق مع 

نها تؤثر على تصميم وتطوير اإلجراءات التي اتخذت مباشرة وظيفة التسويق التي تستهدف رضا العمالء، أل
في األسواق. غير أن البعض اآلخر ذو طبيعة استراتيجية أكثر، ويؤثر على الهيكل التنظيمي للشركة وبناء 

 العالقات التي يكون فيها البحث عن عميل استراتيجي أمًرا حيوًيا.
در نجاح الشركات، واعترفت بأن اإلدارة الصحيحة من جانب آخر، فقد حللت األدبيات ذات الصلة مص

لألرصدة المعرفية داخل وخارج المنظمات، من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أهم عوامل 
 & Achrol) النجاح الرئيسية في تسويق المؤسسة لمنتجاتها وتحقيق رضا عمالئها. بهذا المعنى، يعتبر كل من

Kotler, 1999) ن هذه األنشطة توفر المحور الرئيسي لعملية إنشاء قيمة المستهلك، وأن تكاملها يجعل من أ
الممكن زيادة قدرة الشركات على المنافسة واإلنتاجية. لذلك، ال غنى عن استخدام تكنولوجيا المعلومات 
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 ;Dodgson et al, 2006) واالتصاالت لتعزيز إدارة المعرفة واالبتكار وهو من شأنه تحقيق رضا العمالء
Dittrich & Duysters, 2007; Idota et al, 2012). 

 من خالل ما سبق يمكننا طرح االشكالية التالية:
كيف يساهم التكامل بين تكنلوجيا اإلعالم واالتصال وإدارة المعرفة داخل الشركة في تحقيق رضا 

 العمالء؟
 أهداف الدراسة:

 م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشركات الجزائرية الصغيرة تركز هذه الورقة على معرفة واقع استخدا
والمتوسطة في إدارة المعرفة، وكذا محاولة تأكيد فعالية التكامل بين استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت وإدارة المعرفة في تحقيق رضا العمالء من خالل تحليل استقصائي كمي؛ 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات وعمليات إدارة المعرفة في الشركات  تقديم إطار مفاهيمي حول موضوع

 الجزائرية؛
  تقديم توصيات بناًء على نتائج الدراسة التي ستساعد متخذي القرار على اعتماد استخدام تكنولوجيا

المعلومات كوسيلة للمساهمة في نجاح المنظمات لتحسين توظيف إدارة المعرفة في عمليات التطوير 
 نظيم.والت

 أهمية الدراسة:
هناك فجوة نظرية في األدبيات المتعلقة بتأثير أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تبني 
الشركات إلدارة المعرفة وكذا رضا العمالء، وبالتالي يكمن أهمية عملنا في تحليل الدور الذي يلعبه استخدام 

يد المعرفي بالنسبة للشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير الرص
وهو ما ينعكس إيجابا على رضا عمالئها. ومنه، فإن هذا العمل سيفتح المجال لمزيد من البحوث الجزائرية التي 

 تعنى بهذا المجال.
 منهج الدراسة:

ميا. يتم استخدام المنهج إن الهدف األساسي من هذه الدراسة يوجب علينا استخدام منهجا استقصائيا ك
الكمي لقياس ظاهرة معينة يمكن تحويلها إلى أرقام، حيث يعمد أوال إلى دراسة العالقات عدديا بين اثنين أو 
أكثر من الصفات القابلة للقياس. ثم يعمد من ناحية أخرى إلى تحويل الظواهر الكمية المقاسة إلى كلمات 

علمي لها. النتائج التي تحقق من خالل استخدام النهج الكمي تعطي  مكتوبة بداًل من األرقام إلعطاء تفسير
 تغطية أشمل لمشكلة البحث من خالل فهم جيد لمواقف المشاركين في االستطالع.
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I.1- مفاهيم عامة حول متغيرات الدراسة: 
 سنستعرض فيما يلي المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

I.1.1 المعلومات وا تكنولوجيا( التصاالتICT :) 
تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمثابة بنية تحتية أساسية لالتصاالت ودمج وتبادل المعلومات بين 
جميع أعضاء الشركة. ومع ذلك، فإن الجوانب الكمية مثل حجم االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

تروني لكل عامل ليست مهمة، بقدر أهمية كيفية بناء واالتصاالت، وعدد أجهزة الكمبيوتر أو عناوين البريد اإللك
الشركة لنظام المعلومات، ومدى تحقيق نظام المعلومات ألهداف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكذلك 
المدى الذي يجعل الشركة فعالة من حيث تدفقات العمل أمرا مهما. ففي الدراسة الميدانية، من السهل الحصول 

  .(Tsuji et al, 2018) ة، ولكن من الصعب للغاية الحصول على نتائج كميةعلى بيانات كمي

I.1.2 إدارة ( المعرفةKM:) 
إن تعريف المعرفة بدقة أمر معقد بسبب طبيعتها الغامضة. ومع ذلك، هناك العديد من التعريفات التي 

ذين عّرفا المعرفة بطريقة الل  (Davenport & Prusak, 1998) قدمها الباحثون لتعريفها. حيث نجد تعريف
شيقة للغاية. فوفًقا لهما، فإن المعرفة هي مزيج مرن من الخبرة المؤطرة والقيم والمعلومات السياقية ورؤية 
الخبراء التي توفر إطاًرا لتقييم التجارب والمعلومات الجديدة ودمجها. من ناحية أخرى، فإن إدارة المعرفة 

(Knowledge Managementالذي ي ،) نبع من المعرفة، يهتم باستغالل وتطوير أصول المعرفة للمنظمة
بهدف تعزيز أهدفها. يعتقد العديد من الباحثين أن إدارة المعرفة هي أكثر من مجرد تخزين للمعلومات 

. (Parikh, 2001) ومعالجتها، فهي عملية تتطلب مسؤولية إنشاء المعرفة ونشرها في جميع أنحاء المنظمة
أن إدارة المعارف هي عملية تتعامل مع تطوير وتخزين واسترجاع ونشر  (Gupta et al, 2000) كما يذكر

 & Ramachandran) المعلومات والخبرات داخل منظمة لدعم وتحسين أداء أعمالها. في حين يعتبر
Chong, 2009) كفاءة إدارة المعرفة كعملية لخلق المعرفة واكتسابها ودمجها وتخصيصها وتطبيقها للنهوض ب

 التشغيل والميزة التنافسية للمؤسسة.

I.3.1 :رضا العمالء 
لقد حظي رضا العمالء باهتمام ملحوظ في أدبيات تسويق الخدمات، نظًرا لمساهمته في خلق ميزة 
تنافسية مستدامة لمنظمات. فإرضاء العميل هو أحد األهداف النهائية التي تسعى إليها المؤسسات بشتى 

فوائد طويلة المدى الناجمة عن إرضاء العمالء مثل التعليقات الشفوية اإليجابية ووالء العمالء أنواعها، نظًرا لل
. وقد أشارت إليه العديد من الدراسات باعتباره تقديم قيمة فائقة (Liu & Jang, 2009) والربحية المستدامة

 .(Kesari & Atulkar, 2016; IsmailEl-Adly, 2019) مستمدة من التجربة الكاملة للعميل مع الخدمة
تمت دراسة رضا العمالء بشكل عام في األبحاث السابقة كبنية أحادية البعد تقيس الرضا العام عن منظمة 

 ,Chen & Tsai) الخدمة كنتيجة للحكم الكلي على جميع التفاعالت ونقاط االتصال مع منظمة الخدمة
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أنه بناء أحادي البعد يعكس االنطباع العام للعميل، . في هذه الدراسة، نصور أيًضا رضا العمالء على (2008
والذي يتكون بمرور الوقت حول أداء المؤسسة. بعبارة أخرى، كلما كان أداء المؤسسة جيدا كلما زاد رضا 

 من جهة أخرى، نعتبر أن عميل الشركة هو مورد أو زبون على حد سواء. عمالئها على منتجاتها وخدماتها.

I.2.  ي للعالقة بين متغيرات الدراسة:التأسيس النظر 
سنسعى فيما يلي إلى  تبرير مؤسس للفرضيات المقترحة للدراسة من خالل مسح لألدبيات السابقة التي 

 تعرضت إلى أحد جوانب الموضوع، ثم نقترح النموذج الهيكلي للدراسة:
I.1.2 مؤسسة ورضا عمالئها:العالقة بين اعتماد أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل ال 

قدمت أدبيات ابتكار المنتجات أدلة تجريبية فيما يتعلق بالتأثير اإليجابي ألدوات تكنولوجيا المعلومات 
على سبيل المثال أظهرت أن تبني  (Barczak et al, 2007) واالتصاالت على أداء المنتج. فدراسة

من أبعاد أداء منتج المؤسسة في السوق هما: سرعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساهم في تحسين بعدين 
المنتج في اكتساح األسواق، وفعالية أدائه عند العمالء. باإلضافة إلى ذلك، تناولت األبحاث الحديثة آثار 

(ICT المترتبة على الصناعة، حيث يوجد استخدام مكثف للتقنيات الرقمية. ويؤكدون أن إحدى السمات المهمة )
يجية هي دعم التكامل واالفتراضية لعمليات اإلنتاج والتصميم بحيث يمكن إنشاء منتجات أكثر لهذه االسترات

. يعتبر معظم المؤلفين اعتماد (Nunes et al, 2017) ذكاًء من شأنها التأثير اإليجابي على رضا العمالء
بغي استخدامها، على الرغم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمفهوم عام دون تمييز األدوات المحددة التي ين

أوصتا تبعا لنتائجها على ضرورة أخذ  (Barczak et al , 2008; Enrique et al, 2018) من أن دراستي
 الخصائص اإلقليمية بعين االعتبار، نظًرا ألن معظم الدراسات مرتبطة بسياق البلدان المتقدمة.

ت له تأثير إيجابي على رضا العمالء حول اعتماد أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال :1الفرضية 
 أداء منتج المؤسسة.

I.2.2 :إدارة المعرفة كمتغير وسيط بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورضا العمالء 
أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهل  Snis, 2001)-(Sorensen & Lundh أكد دراسة

جميع أنحاء الشركة بأكملها، بغرض استخدامها الحًقا في عملية وتشجع أيًضا عملية نقل ونشر المعرفة في 
أكدت العديد من الدراسات على وجود تواز في مساهمة أدوات تكنولوجيا من جانب آخر، صنع القرار. 

 Peng) المعلومات واالتصاالت في أداء المنتج )رضا العمالء( وكذا التكامل االداري والمعرفي بين فرق العمل
et al, 2014; Enrique et al, 2018)  وذلك لكونها تعمل على تقليل تأثير المسافة بين الشركاء وتمكين

التواصل والتعاون بينهم من خالل تسهيل تبادل البيانات والمعرفة ومشاركة المعلومات )مثل البريد اإللكتروني، 
عمل الداخلية والخارجية، وكذلك تسهل ومؤتمرات الفيديو، وتبادل البيانات اإللكترونية، وهي مفيدة لربط فرق ال

وتمكين فرق تصميم المنتج من  (Bombaywala & Riandita, 2015) عملية التعلم التنظيمي الخارجي
التعاون عبر الحدود الوظيفية والتنظيمية لجمع ومشاركة متطلبات التصميم مع العمالء والموردين بغية اختبارها 
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مهمة مثل الحد من عيوب تصميم المنتج، وتحسين وقت الوصول إلى السوق  مبدئيا والرجوع بانطباعات معرفية
 ;Chang, 2017) وجودة المنتج، وهو ما يسهم في إخراج المنتج النهائي الذي يرضي عمالء الشركة

Enrique et al, 2018) عالوة على ذلك، أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل ذكاء األعمال .
(BIونظام ا ،)( لتنبؤ بالطلبDFS وأنظمة المبيعات عبر اإلنترنت، من أكثر األدوات المستخدمة لجمع ،)

 (. لذلك، فإننا نقترح الفرضية التالية:Enrique et al, 2018وتحليل البيانات التي تتبناها إدارة المعرفة )
ممارسات إدارة  اعتماد أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له تأثير إيجابي على :2الفرضية 

 المعرفة.
يعتمد إنشاء القيمة للشركة على الموارد غير الملموسة والقائمة على المعرفة، والتي يمكن اكتسابها 

. فقد أشارت (Scuotto et al, 2017) خارجًيا أو تطويرها داخلًيا من قبل الموظفين وأقسام البحث والتطوير
ية االبتكار تكون من خالل عدد مصادر المعرفة الخارجية عديد الدراسات أن شرح درجة االنفتاح في عمل

المعنية وعمق كل عالقة خارجية، وأن استغاللها بمثالية سيحقق ميزة تنافسية للشركة )رضا العمالء الحاليين 
. فمن ناحية، يتم دفع اإلدارات الداخلية والموظفين إليجاد حلول (Vrontis et al, 2017) وكسب عمالء جدد(

وتطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات العمالء؛ ومن ناحية أخرى، فإن اإلدارات الداخلية والموظفين جديدة 
يكافحون للعثور على المعرفة التي يتم توفيرها خارجًيا من قبل العمالء من خالل تقنيات مشاركة العمالء، أو 

 .(Vrontis et al, 2016) ينمن مصادر أخرى قائمة على السوق مثل الموردين والموزعين والمستهلك
باإلضافة إلى ذلك، تلعب مشاركة العمالء أيًضا دوًرا مهًما في ابتكار منتجات جديدة ألنه يسمح للشركة 

 ,La Rocca et al) بالحصول على المعرفة حول توقعات السوق وتطوير منتجات جديدة تتوافق معها
الميزة التنافسية للمنتجات ويصبح مصدًرا لالبتكار وتوليد . فقد يؤدي استخدام معرفة العمالء إلى زيادة (2016

األفكار. نظًرا ألن هذا النوع من التفاعل يركز على العميل باعتباره المستخدم النهائي، لذا يجب أن تستهدف 
بعض األنشطة تبادل المعلومات والمعرفة لتعزيز حل المشكالت المشتركة لتعزيز عملية االبتكار وتحقيق رضا 

(. وبهذا المعنى، فإن جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعميل، وإجراء Enrique et al, 2018عمالء )ال
دراسات التسويق وتحديد المستخدمين الرئيسيين والتعاون معهم، كلها أمثلة على أنشطة إدارة المعرفة التي قد 

 ء. ومنه، يمكننا اقتراح الفرضية التالية:تعزز أداء الشركة وهو من شأنه تحقيق مستويات عالية من رضا العمال
 تفعيل ممارسات إدارة المعرفة من قبل الشركة له تأثير إيجابي على رضا العمالء. :3الفرضية 

انطالقا من مسح األدبيات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، يمكننا طرح النموذج الهيكلي الذي يعتمد 
، رضا العمالء كمتغير تابع وإدارة المعرفة كتغير وسيط. كما تكنلوجيا المعلومات واالتصال كمتغير مستقل

 يوضحه الشكل التالي:
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 النموذج الهيكلي للدراسة:: 1الشكل
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الباحثني
 

II  :الطريقة واألدوات 

ت دراسة استقصائية عن طريق استبيان إلكتروني، ُأجري من أجل اإلحاطة بفرضيات البحث، قمنا بإجراء
شركة صغيرة ومتوسطة تنشط على مستوى اإلقليم الجنوب الغربي للجزائر، استثنينا الشركات  97على عينة من 

عامل(  6111الذي يحدد هذا الصنف بـــ )أكثر من  (Sangoma, 2020) الكبيرة ألننا اعتمدنا على تقسيم
مثلت العينة جميع قطاعات النشاط  وهو ما لم نجده في أي شركة ناشطة على مستوى الحيز المكاني للدراسة.

االقتصادي وتم تصنيفها طبًقا لقطاع األعمال وحجم الشركة )يحددها عدد الموظفين( ودرجة تعقيد منتجاتها. تم 
)لألمانة العلمية  6161إلى  6161اختيار الشركات بشكل عشوائي. حيث يغطي التحليل خمس سنوات من 

(. بعد التخلص من القيم المفقودة تحصلنا على 6161كتوبر من سنة فقد استرجعت بعض االستبيانات مطلع أ
 ( يوضح تكوين العينة:6استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. والجدول ) 16

 (: تكوين العينة1الجدول )
درجة تعقيد منتجات  النسبة صنف الشركة

 الشركة 
 حجم الشركة

 متوسطة درجة تعقيد عالية 1.66 الغاز الطبيعي
 6111 أقل من

 عامل
 3.18 بتروكيماوية
 درجة تعقيد متوسطة 66.86 طاقة شمسية

 68.67 معادن صناعية
 66.66 مواد البناء الصحراوية

 درجة تعقيد منخفضة
 صغيرة
 611أقل من 

 عامل
 67.96 الصناعة الفالحية

 67.16 أفرشة تقليدية للمنزل
 املصدر: من إعداد الباحثني

 م إت 
TIC 

 إدارة املعرفة
KM 

 رضا العمالء
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كذلك على ثالث محاور تمثل متغيرات الدراسة، تم تكوينها وتركبيها بواسطة مقاييس  شملت االستبانة
 متعددة العبارات استقيناها من اقتراحات وتأكيدات األدبيات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة:

أوال، تتكون أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أحد عشر أداة لتكنولوجيا المعلومات 
( هي كما يلي: تبادل البيانات اإللكترونية Enrique et al, 2018االتصاالت ترتبط عادًة بتطوير المنتجات )و 
(EDI( ؛ المخزون الُمدار من البائع )VMI( ؛ إدارة عالقات العمالء)CRM( ؛ ذكاء األعمال)BI ؛ المشتريات)

(؛ توقع CIM(؛ التصنيع المتكامل بالحاسوب )SRMاإللكترونية ، اإلنترنت/اإلنترانت؛ إدارة عالقات الموردين )
(؛ أنظمة المبيعات عبر PLM(؛ إدارة دورة حياة المنتج )PDM(؛ إدارة بيانات المنتج )FDSأنظمة الطلب )

 & Peng et al, 2014; Wang, 2015; Prashanth) ( ؛CADاإلنترنت والتصميم بمساعدة الكمبيوتر )
Venkataram, 2017). تم تبنيها  6م ليكرت من خمس درجات، مع وصف أعلى مستوى )تم استخدام سل =
 = المتبنى جزئًيا(. 8= غير المعتمد( والمركز ) 6بالكامل(، القيم األدنى )

ثانيا، تم تمثيل ممارسات إدارة المعرفة بدورها بستة عناصر موزعة على قسمين، أولهما يحتوي على 
معارف وما إذا كانوا على دراية بأن شركتهم لديها برنامج رسمي سؤالين يقيسان معرفة المستجيبين إلدارة ال

الذي طوره لتقييم  (Lawson, 2003) إلدارة المعارف، القسم الثاني يضم أربعة عبارات مستمدة من سلم قياس
في ضوء شموليته في معالجة جميع أبعاد عمليات إدارة المعارف بمساعدة سلم ليكرت من إدارة المعارف، وذلك 

مشاركة العمالء في منتوج المؤسسة المبتكر؛ تبادل المعلومات عموديا بشكل تضمنت العناصر . س درجاتخم
مثالي داخل الشركة؛ تبادل المعلومات بشكل متكرر مع الموردين؛ التسليم إلى العمالء عن طريق نظام 

 .السحب
 & Park)ستعانة بسلم قياس ثالثا، تم قياس مستوى رضا العمالء باستخدام عبارتين تم تكييفهما باال

Deborah, 2006) )تقيس تطور أداء الشركة )كلما كان أكثر تطورا سينعكس إيجابا على رضا العمالء ،
حسب تغيير أداء الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية. تراوح  بمساعدة سلم ليكرت من خمس درجات

 = لم يتغير األداء(.8ل ملحوظ(، وتركز عند  )= تحسن بشك6= ساءت بشكل ملحوظ( إلى  )6المقياس من  )
( كأداة إلثبات أو رفض PLS-SEMتم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية )

حيث تعد من أحدث األساليب في  (.SPSSومساعدة برنامج ) (WarpPLS)الفرضيات باستخدام ببرنامج 
البحث والتحليل للنماذج النظرية التي تصف وتحدد العالقات بين المتغيرات التي يتناولها الباحث بالمعالجة 

االعتماد على هذا النموذج لمواءمته مع الدراسة الحالية، من حيث صغر حجم العينة نوعا ما والدراسة، ولقد تم 
تغنينا عن الوقوع  (Hair et al, 2013, p. 229)( كأداة إحصائية حسب PLS-SEM)وبالتالي فاستخدام 

في أخطاء قياسية أقل من الواقع في حالة عدم تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي، وتقليل التحيز بسبب مشكالت 
رات جيدة العالقة الخطية المتداخلة والقضاء على مشاكل الصالحية التمييزية المحتملة، ناهيك أنها تعطي مؤش

 على حسن مطابقة النموذج ككل.
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 اختبار جودة نموذج القياس: .1
 ثبات وصدق االستبيان: 1.1

إن إثبات االستبيان هو إعطاءه لنفس النتائج لو تّم إعادة توزيعه أكثر من مّرة على نفس أفراد العينة 
معامل ألفا كرونباخ، حيث تحت نفس الشروط والظروف. وقد تّم التحقق من ثبات االستبيان من خالل طريقة 

 يستعمل هذا المعامل لقياس مدى ثبات اإلستبيان من ناحية اإلتساق الداخلي لعباراته. 
 ثبات االستبيان" لقياس كرونباخ الفا : "اختبار2الجدول 

 الفا كرونباخ عدد العبارات
89 1.391 

 SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 

، مّما يدّل على أن %39تضح أن قيمة المعامل الفا كرونباخ قد فاقت ي أعاله من خالل نتيجة الجدول
فقرات االستبيان لها معدالت ثبات عالية، وبذلك فإن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية تبرر استخدامها 

 ألغراض الدراسة، أي أن كل فقرات مقاييس الدراسة ذات موثوقية وثبات عالي.
 :KMOاختبار  2.1

، 6و 1بصفة عامة بين  KMOهذا االختبار يتم الحكم على مدى كفاية العينة. تتراوح قيمة  من خالل
كلما دّل ذلك على زيادة االعتمادية للعوامل التي نحصل عليها من التحليل. الحّد  6وكلما اقتربت قيمته من 

يمته أقل يتوجب زيادة حجم ( كي يتم الحكم بكفاية حجم العينة وإن كانت ق1.61هي ) KMOاألدنى المقبول لــ 
 العينة. 

 "Bartlett’sو KMO: "نتائج اختبار كل من 3الجدول 

Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 
0,793 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 5241,35 

ddl 592 
Signification 0,000 

 SPSSاملصدر: اعتمادا على خمرجات 
( وهي أكبر من الحّد 1.978تساوي ) KMOمن النتائج الموضحة في الجدول أعاله نجد أّن قيمة اختبار 

 األدنى لقيمته. وبالتالي نحكم على حجم العينة أّنها كافية في التحليل اإلحصائي الحالي.
 نموذج ومتغيرات الدراسة:ال جودة مؤشرات 3.1

 صالحية النموذج ومؤشرات جدودة التطابق يوضحها الجدول التالي:        
 

 



ــــ استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم ممارسات إدارة المعرفة وتحقيق رضا العمالء ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

414 
 

 

 "model fit and quality indices): "صالحية النموذج ومؤشرات الجودة ) 4الجدول 
 
 
 

 WarpPLS v5.0املصدر: من اعداد الباحثني ابستخدام برانمج 
لمؤشرات وصالحية النموذج كلها قيم معنوية، إذ تسمح نالحظ من الجدول أعاله أّن اختبارات قياس جودة ا

 .(SEM)لنا هذه المؤشرات بتحليل نموذج الدراسة واختبار الفرضيات وفق طريقة المعادالت الهيكلية 
 (Latent variable coefficients)معامالت المتغيرات الكامنة  4.1

(، كما 1.1تفوق ) (Composite Reliability)معامالت الموثوقية المركبة  ( أن9نالحظ من الجدول رقم )
( للعالقة الخطية VIF(، أيضا متوسط )1.76كلها تفوق ) (AVE)نالحظ ان معامالت متوسط التباين المستخرج 

 (، فكل هذه القيم معنوية وهذا يدل على جودة نموذج الدراسة.6الكاملة كلها أصغر أو تساوي )
 ": "معامالت المتغيرات الكامنة5الجدول 

 رضا العمالء LVC TIC KM)مؤشرات )
 Reliability 1.367 1.976 1.338المركبة  الموثوقية

متوسط التباين المستخرج 
(AVE) 

1.168 1.796 1.987 

للعالقة الخطية  VIFمتوسط 
 الكاملة

8.669 6.136 6.793 

 WarpPLS v5.0املصدر: من اعداد الباحثني ابستخدام برانمج 
 

III النتائج:  

التحقق من صحة النموذج النظري واختبار صحة الفرضيات، تم إجراء تحليل البيانات باستخدام  من أجل
طريقة تحليل المسار. تم استخدام الداللة اإلحصائية لمعامالت المسار في اختبار الفرضيات. يوضح الجدول 

 نتائج العالقات القائمة بين متغيرات النموذج كما يلي:( 6والشكل رقم )( 1رقم )
 

 معنوية القيم القيمة صالحية المؤشرات، جودة ومطابقة النموذج
 1.778 P<0.001 (APC)متوسط معامل المسار 

 R2 1.796 P<0.001(ARS) متوسط
 1.663 P<0.001 (AARS)المعدل R2 متوسط

  ≥8.8AFVIF 6.167 للعالقة الخطية الكاملة VIFمتوسط 
 Tenenhaus 1.877 GoF≥ 0.36لـ  GoFمؤشر 

 Sympson 6.111 SPR≥0.7 (SPR)نسبة التناقض الظاهري للنموذج لـ 
 R2 6.111 RSCR≥0.9 (RSCR) ة المساهمة لـنسب

 SSR)) 6.111 SSR≥0.7نسبة اإللغاء اإلحصائية 
 6.111 NLBCDR≥0.7 (NLBCDRنسبة االتجاه السببية لعدم الخطية المتغيرات)
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 Path Coefficient : معامالت المسار6الجدول 
  Pقيمة  مستوى العالقة المتغير التابع المتغير المستقل الفرضية

H1 TIC   مقبولة ** 0.47 الرضا 
H2 TIC KM 0.29 ** مقبولة 
H3 KM مقبولة ** 0.51 الوالء 

ييم أهمية معامالت ( لتقbootstrapping with5000 resamplesتم استخدام طريقة ) مالحظة:
 P  ** ،1.16>P<1.16المسار * 

 WarpPLS v5.0املصدر: من اعداد الباحثني ابستخدام برانمج 
( TIC( وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت )1يظهر الجدول )

فرضية األولى؛ كما يظهر وجود (. وهو ما يثبت صحة الβ=1.79ورضا العمالء، حيث بلغت قوة العالقة )
( وممارسات إدارة المعرفة TICعالقة طردية ذات داللة إحصائية بين بين تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت )

(KM)( 1.67، حيث بلغت قوة العالقة=β وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛ في نفس السياق، يظهر .)
حيث بلغت  ( ورضا العمالء،KMبين ممارسات إدارة المعرفة ) عالقة طردية ذات داللة إحصائيةالجدول وجود 
 (. وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.β=1.66قوة العالقة )

 . القدرة التفسيرية للنموذج7جدول 
 R2 Q2 

 1.76 1.71 إدارة المعرفة
 1.78 1.77 رضا العمالء

 WarpPLS v5.0املصدر: من اعداد الباحثني ابستخدام برانمج 
%( من التباينات التي تحدث في ممارسات إدارة 71( وهذا يعني أن )1.71( أن معامل إدارة المعرفة )9هر الجدول )يظ

%( من 77( وهذا يعني أن )1.77؛ معامل تحديد رضا العمالء )(TIC)المعرفة تشرحها تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 
. (KM( وممارسات إدارة المعرفة )TIC)يا المعلومات واالتصاالت التباينات التي تحدث في رضا العمالء تشرحها تكنلوج

، وبالتالي يعتبر النموذج المقترح ذو 1( هي أكبر من Q2( أن جميع قيم األهمية التنبؤية )9من جانب آخر، يظهر الجدول )
 أهمية تنبؤية جيدة.

 : نتائج العالقات الهيكلية22الشكل 

 
 WarpPLS v5.0دام برانمج املصدر: من اعداد الباحثني ابستخ



ــــ استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم ممارسات إدارة المعرفة وتحقيق رضا العمالء ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 

416 
 

 

 مناقشة النتائج:
مسًحا أدبيا وكمًيا حول مساهمة أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في من خالل هذه الدراسة قدمنا 

دعم ممارسات إدارة المعرفة وتأثير ذلك على رضا العمالء الذي اعتبرناه مقياسا لألداء االبتكاري للشركة. 
أن هناك تأثيًرا إيجابًيا متسلساًل بين أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورضا  أظهرت نتائج الدراسة

 العمالء تتوسطه الممارسات الفعالة إلدارة المعرفة.
 تتمثل المساهمة الرئيسية لهذه الورقة في الجوانب التالية: 

( ورضا العمالء من TICتوسيع الفهم الحالي للعالقة بين أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
خالل إدراج متغير وسيط يتمثل في ممارسات إدارة المعرفة )داخليا وخارجيا( الذي غيب في الدراسات السابقة، 
مما يوفر أدلة قد تساعد الشركات على فهم احتياجات العمالء بشكل أفضل من حيث متطلبات المنتج 

 من العمالء والموردين )إدارة المعرفة الخارجية(.والمواصفات الذي يشارك في أنشطته االبتكارية كال 
أيًضا أدلة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الشركة تعتبر أداة فعالة داعمة قدمنا 

(، ويكون ذلك من خالل تعزيز التواصل الفعال بين الشركات والشركاء KMلتفعيل ممارسات إدارة المعرفة )
مساهمة هذه األدوات تعزز نجاح مشاريع المنتجات االبتكارية، وهو يعتبر أحسن دافع لتبني  اآلخرين، حيث أن

 الشركات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
IV :الخالصة 

يعد موضوع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الموضوعات الجوهرية التي تسعى األبحاث 
عليها ودراستها من مختلف الجوانب إلثرائها واالستفادة من نتائج الدراسات حولها  إلى تظليل بعض األضواء

لتطوير تطبيقاتها في األعمال المختلفة. لسيما في توظيف المعرفة الصحيحة، ودورها في الوصول إلى 
 الخدمات، والطرق الجديدة التي تحقق أداء أفضل.

مؤسسة بحاجة فعاًل إلى هذه أنظمة تكنولوجيا المعلومات إن الحديث عن فوائد إدارة المعرفة يؤكد أن ال
واالتصاالت، لتقوم بأنشطتها وفعاليتها من أجل تحقيق األهداف التي تريد تحقيقها على جميع المستويات 
الداخلية والخارجية. نتيجة للتوسع العلمي الهائل في مجاالت تكنولوجيا نظم المعلومات واالتصاالت، ونظرا 

ي إدارة المعرفة، فقد أصبحت ذات أهمية خاصة على المستوى التطبيقي من أجل تقويم ومراقبة ألهميتها ف
عمليات التغيير والتطوير داخل الشركات المختلفة، من خالل جهود شركات األعمال لتوظيف إدارة المعرفة قدر 

ذه الدراسة إلى قياس أثر اإلمكان في عمليات االبتكار للمنتجات الجديدة في هذه الشركات. ومن هنا سعت ه
تبني الشركات لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت على عمليات إدارة المعرفة وانعكاسها االيجابي على رضا 
العمالء الذي تم قياسه باألداء الفعال للشركة، وتوصلت الدراسة في االخير ألهمية تكنولوجيا المعلومات 

 خل الشركة وخارجها مما يؤثر إيجابا على رضا العمالء.واالتصاالت في التوظيف الفعال للمعرفة دا
 حدود الدراسة وآفاقها:
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  حللت دراستنا ممارسات إدارة المعرفة، لكننا لم نفرق بين نوعيها الداخلي والخارجي، وبالتالي يستحسن
قياسهما بمقياسين مختلفين في دراسات قادمة حتى تكون النتائج أكثر دقة، وهو من شأنه أن يدعم 

 تحديد أفضل الممارسات وفرص تحسين أداء الشركة؛
  الدراسة حاولت تبني جميع القطاعات االقتصادية، لكن في االخير وجدنا تجاوبا أكبر من الشركات

الصناعية، وهو ما دفعنا العتبار الشركات الخدمية كقيم مفقودة وتم عزلها من التحليل االحصائي، وهو 
 الدراسة على جميع القطاعات االقتصادية.ما يثير مخاوف في تعميم نتائج 
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