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 مقدمة عامة

النشاط  حيضيف العامل، لذلك  االقتصاد�ت ملعظم األساسيةتنمية اقتصادية، واللبنة  عصب كلهي  املقاوالت

يف كل الدول بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، كما  االقتصادييت أبمهية واضحة داخل النسيج والاملقا

اليت  االقتصادية التحوالتخاصة يف ظل  االجتماعية و االقتصاديةحيوز مكانة متميزة ضمن أولو�ت التنمية 

 .ة للمرحلة املقبلةتعرفها اجلزائر والتوجه اجلديد للدول

 يف لفعالةا ملسامهتها نضرا للمجتمعات حيوي أمر املقاوالتية، أعم وبشكل املؤسسات، إنشاء أن اآلن به املسلم من

 مثل والتخصصات املفاهيم من متنوعة ألن جمموعة أخرىمن جهة , و من جهة   والتنمية االقتصادي االنتعاش

 .املقاوالتية خصوصية أساس هي...  التاريخ و اإلدارة وعلوم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد

 توضيح ميكنه مبفرده نظام يوجد ال و واحد تعريف يف أتطريه ميكن ال أنه لدرجة معقد يبقى مفهوم املقاوالتية جمال 

 ما آخرتكشف من   . فيه اللبس تعريف عن ،�هيكاملقاوالتية    نظرية على إمجاع يوجد ال" و كافٍ   بشكل الظاهرة

 اليت املفاهيم أو املفاهيم حتدث حيث املوضوعات من وفرة و املعاين من العديد يف هذا اجملال عن النظر�تتوصلت له 

 .1".املقاوالتية خلصوصية أساًسا تكون أن ميكن ال

 إشكاليةبني الثقافة املقاوالتية و  املقاوالتية"عنو�هالذي  العمل اهلذأساسية لنا  بينتاليت  هداف بعض األ حدد� وقد

مبعهد  اإلدارةوطلبة قسم تسيري املؤسسات و  تسويق – ماسرت الثانية السنة يف للطلبة أساسا املوجه" املؤسسات إنشاء

 هي  )I.ST.Aالتطبيقية( العلوم و التقنيات 

 االقتصادي للفكر الرئيسية االجتاهات ببعض تعريفه خالل من األكادميي التفكري مناخ من إىل الطالب نقل 

 للمؤسسة. األخرى واملقارابت ابملقاول و هتتم وضوعهذا امل هتم اليت

                                                           
1Thierry Verstraete :Entrepreneuriat : modélisation du phénomène, in  revue de l’entrepreneuriat  V1N°1 2001 , préambule de 
l’article. Traduit par nous même. 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Thierry-Verstraete
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 ثقافة املقاوالتية وأمهيتها يف حتمل خماطر إنشاء املؤسسات .توضيح مفهوم ال 

 مؤسسة من الفكرة إىل  إلنشاء اختاذها الواجب و اخلطوات توافرها الواجب الشروطعلى  الطالب إطالع

 اختيار الشكل القانوين للشركة وهذا طبقا للقوانني و اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر.

 التالية   للفصول الرئيسيةن عرض ملضمون هذه املطبوعة وفقا و سيك

I. االقتصادينياملفكرين  بعض لدىاملقاول  مفهوم  :األول   الفصل 

II. املقاوالتيةالثقافة  مصطلحو "املقاوالتية" ملصطلح  املفاهيمي اإلطار: الثاين   الفصل 

III. املؤسسايت األداء إشكالية إنشاء مؤسسة و خوض غمارمن املقاوالتية اىل  : الفصل الثالث 

 املقاوالتيةوبعض املفاهيم اليت حتوم حول واملؤسسة، املقاول بنظر�ت الطالب تعريف هو ،هذه املطبوعة أهداف ومن

عدم اخللط بني متكينه من  إرساء مفهوم املقاوالتية لدى الطالب وومنها ثقافة املؤسسة و الثقافة املقاوالتية من اجل 

 ٠ املقاوالتية واملشروع والشركة.
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 مفهوم املقاول 

الفقري  النه ميثل العمودغناء عنها عند التطرق إىل املقاوالتية املفاهيم اليت ال ميكن االست املقاول من مفهوم يعترب

 للمقاوالتية واملتمثلة أساسا يف : األربعةللنماذج 

 العمل فرصة منوذج

للمؤلفني  أسسوا هلذا النموذج انطالقا من املسامهات النظريةمن املفكرين الذين Shane et Venkataramanيعترب  

Hayek, Mises, Kirzner, Schumpeterملدرسة النمساويةا املنتمني إىل. 

 املشاريع بتنظيم املتعلقة غري القرارات أن حني يف" .بني فرص املقاوالتية و بني فرص الربح األخرىجيب التمييز  

 قرارا فإن والغا�ت، الوسائل بني مسبًقا تطويرها مت عالقة خالل من األقصى احلد إىل النادرة املوارد من تزيد (املقاوالتية)

 أو اكتشافها يتم مل اليت والغا�ت الوسائل بني جديدة عالقات حتديد أو إنشاء على حتث (املقاوالتية) ملشاريع تتنظيما

 .2"السوق يف الفاعلني أو الالعبني قبل من استخدامها

دور  يظهرحيث  هو الذي يساعد� على التمييز بني املقاوالتية واملؤسسة منوذج فرصة العملأن من هذا نستنتج

 .املقاول كشخص ,كفرد فعال يف التدقيق يف طبيعة الفرصة املتاحة

 :أو املؤسسةاملنظمة  بناء منوذج

من الصعب  انه إالBygrave, Hofer, 1991(3ذلك( منظمة ملتابعة ؤسسوي فرصة يدرك الذي الشخص هو املقاول

 وهذا نضرا الن املقاول ,العامل شومبرت إىلد أصل صياغة مفهوم إنشاء منظمة لكن بعض املفكرين يرجعون هذا حتدي

 يف ابلتحقيق يسمح مبتكر شكل مع تتوافق اليت اجلديدة، التوليفات ابألحرى أو (املنظمة)، ةاملقاول يصمم

 .4املقاوالتية الباحثون اليوم يف يتصورها اليت مثل منظمة إنشاء من األسواق,أكثر

                                                           

2Eckhardt J.T et Shane S.A., “Opportunities and Entrepreneurship”, Journal of Management, vol. 29, n° 3, 2003, p. 333-349.( page 
336) 

3Bygrave , W.D. et C.W. Hofer (1991), «Theorizing about entrepreneurship», Entrepreneurship Theory and Practice, hiver, vol. 16, 
n° 2, p. 13-22. 
Thierry Verstraete, Alain Fayolle4 الكثر الماما بالموضوع یجدربالطالب مراجعة مقال الباحثین 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Thierry-Verstraete--27274.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Alain-Fayolle--29693.htm
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 5االبتكار منوذج

 ألنه" la destruction créatriceالتدمري اخلالق "املعروفة بنظرية  شومبرت ونظريتهنرجع اىل ملا نتكلم عن االبتكار حتما 

هو احد مصادر النمو االبتكار  إنحسب هذا املفكر أي بلّد . التنمية االقتصادية يف  أساس االبتكار هو أنيرى 

 االقتصادية. األزماتعامل من عوامل لكنه يعترب أيضا  االقتصادي 

منوذج  أنمن  ,لكن هذا مل مينع رائد هذا النموذج بال منازع هو جوزيف شومبتري  صاحب نظرية التدمري اخلالق 

التكنولوجية (خلق األعمال ذات  ابملؤسسات (املقاوالت)مهتمني آخرين ِقَبل مؤلفني هذا مت دراسته من  اإلبداع

فعال كمصدر للنمو و للتغيري حبيث يكون لالبتكار دورا  ذلك) ؛وما إىل incubationالتكنولوجيا العالية ، واالحتضان 

 االقتصادي.

 كأشخاص معنويني  يف بقاء هذه الشركات متواجدة قانو� أساسيعامل هام و الشركات،هذه  االبتكار يفيشكل 

ت أو خدمات منتجا مت إنشاؤهاشركة  إال عندما تطرح االبتكار ال حيدثلذا السوق, على مستوى كعمالء اقتصاد�  و 

  ».Entreprendreالتعهد يتطلب "و هذايف السوق مبتكرة 

من عدة متسلسلة مكونة مرحلة من عمليةاملقاوالتية ضمن سلسلة من املراحل حبيث المتثل سوى وميكن تلخيص 

 :,6Alain Fayolle Thierry Verstraete.املنقول عن  ل كما يبنه النموذج التايل مراح

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
Paradigmes etentrepreneuriatDans Revue de l’Entrepreneuriat 2005/1 (Vol. 4) 
5BRUYAT ,C .1993 , Cr2ation d’entreprise : contributions épistémologiques et modélisation , thése pour le Doctorat de sciences de 
gestion , ESA-Université Grenoble II 

• 6Verstraete, Thierry, et Alain Fayolle. « Paradigmes et entrepreneuriat », Revue de l’Entrepreneuriat, vol. vol. 4, no. 1, 2005, pp. 33-52. 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Alain-Fayolle--29693.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-de-l-entrepreneuriat.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-de-l-entrepreneuriat-2005-1.htm
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   "سلسلة االبتكار ملارتني "منقولة                
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 موجودة: قيمة التقاط أو جديدة قيمة خلقو  إنشاء منوذج

 

 االبتكار العلمي 

 اهلندسة

 املقاوالتية      

 إدارة األعمال

مناسب أعمالحميط   

 حاجة اجتماعية

 ابتكار جتاري �جح
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 إىل يُنظر ما غالًباحبيث  )Fayolle 2003(  طويلة فرتة واالجتماعية للمقاوالتية منذ االقتصاديةالتحد�ت أتكدت  لقد

 . لثروةمصدر لو  اإلمجالية القيمة مصدر أ�ا على املقاوالتية

 انتباه العديد من املؤلفني و املهتمني سواء لفتتتداعيات املقاوالتية وعالقتها خبلق الثروة و القيمة داخل االقتصاد�ت 

 Bruyatمن التحاليل واالستنتاجات األكادميية ك أو  Gartner (1990). 7التجريبية ك املالحظاتمنهم من انطلق من 

حيث   RONSTAND)1984لتعريف يظهر العالقة بني املقاوالتية والثروة جند روستاند  أسسوامن املفكرين الذي  .1994 ,8

 يعرف هذه العالقة  عن طريق موضوع دراسة املقاوالتية .

القيمة يف  خلق/  الفرد )dialogique( احلوار هو املقاوالتية جمال يف املدروس العلمي املوضوع أنيقول يف هذا الصدد 

من منظورين )dialogique( هذا احلوار ندرج ضمن ديناميكية للتغيري ويعرف ت املقاوالتية أنيرى   Morin9891أن حني 

 :مها

 الثروة او خلق الثروة  الفرد                     1

 الفرد.و خلق الثروة                    2

الثنائيـة إذ يقـوم  هذه فهـو العامـل الرئيسـي يف ةينطلـق مـن الفـرد ويعتـربه الشـرط األساسـي يف خلـق القـيم األوىليف املرحلة 

صدد خلق قيمة كإنشاء ب همالذين  أشخاصجمموعة  بتحديـد طـرق اإلنتاج، وابلتايل املقاول هو ذلك الشخص أو

 ملا كان ممكن حتقيق هذه القيمة . األفرادجمموعة أو هذا الفرد  مؤسسة جديدة، ولوال

أن خلـق القيمـة مـن خـالل املؤسسـة الـيت أنشـأها هـذا الفـرد، تـؤدي إىل جعـل هـذا   Morinيعتـربويف املرحلة الثانية 

يف حياتـه، إذ تـدفع املقـاول لـتعلم  ةاألخـري مرتبطـا ابملشـروع املقاواليت لدرجة أنه يصبح معرفا به، وحتتل القيمة مكانة كبري 

 .أشـياء جديـدة

 

 

                                                           
7Gartner WB.(1990) , : What we are talking about When  we are talk about entrepreneurship in Journal of Business Venturing 5(1) 
8 Bruyat.C   : contribution épistymologique  au domaine de l’entrepreneuriat  in Revue Française de gestion NOV/DEC 1994 
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ى تغيـري صـفاته وقيمه، فعند قيام الفرد إبنشاء مؤسسة أو تقدمي ابتكار فإنه يصبح قـادرة علـ  تصبح  أنميكن للقيمة  

القيمـة املقدمـة فهـي تتمثـل يف جممـوع النتائج التقنية، املالية والشخصية اليت  فيما خيصأمـا  .ملزمـا ابملشـروع الـذي أقامـه

  , واجملتمع بصفة عامة.تقدمها املؤسسة واليت تولد رضا املقاول واألطراف اليت تتعامل معه والفاعلة

ميثل  وذلك ألنهاملقاول,و هو  آالالفرد  بواسطة هذا إاليفعل  أنمن هذه النماذج واحد  أليالميكن يتضح جليا انه 

 املؤسسة.العامل األساسي يف تطوير املقاولة أو 

 :مفهوم  املقاول

 هذا الفصل ركز� على دراسة ضمنملقاول ،لذلك فإننا ذا الفرد امت اعتمادها هل اليتتعددت التعاريف و املفاهيم  لقد 

 .هذا املفهوم من اجلوانب اليت هتم موضوع هذه املطبوعة  وحماولة تقدميه كطرف فعال يف تسري املقاولة

 عمًال  وينفذون ويطورون ينشئون الذين األشخاص من جمموعة أو شخص" أبنهاملقاول  ،يُعرَّفلمعجم الكبري ل وفًقا

 . الربح وحتقيق النجاح ذلك لضمان واملادية والبشرية املالية املوارد خماطره،ويستخدم يتحمل

 ".يشرع يف شئ ما أويتعهد  الذي الشخص" اشتقاقًيا تعين أن ميكن واليت فرنسي أصل من هي" املقاول " كلمة

 عمل  يف ورأمساله وقته ووضع فكرة، لتنفيذ احملك على واملايل املهين أمنه وضع يف يرغب الذي الشخص هو املقاول

 .ابملخاطر حمفوف

 فرص وراءملل بال يسعى عليهاحالًيا،ولكنه يسيطر اليت للموارد وفًقا اليتصرف شخص أبنه لمقاولل آخر تعريف يصف

 .يتحمل خماطرها

 :كما يعرف بعض املفكرين املقاول كما يلي 

  HERNANDEZ (EMILE.M.HE.M (92001هري�نديز

ه. مفهوم إىل و ابالشراةتعريف املقاول  إىلابلرجوع  إالتقديره  ميكن الحبيث املقاول ينطلق هذا املفكر من مفهوم 

 الصفات، وهذه واخليال، واملثابرة الطاقة من كبرية  احتياطيات لديهم املبدعني املقاولني أن إىل مشريًا هذا املفكر يواصل

                                                           
9 Emile .Hermandaz  
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 مايف حد إىل وغامضة جًدا بسيطة فكرة بتحويل هلم تسمح احملسوبة، املخاطر ىتحمل عل قدرهتم مع جنب إىل جنًبا

  . ملقاواليتا ملشروعهم الدعم توليد كيفيةمبعرفة  قدرهتم تسمح هلم  و.ملموس مشروع إىل,البداية

 ويرفضوا يقرروا أن حيبون فهم امللموسة، والنتائج العمل على يركزون أفراد هم املقاولون): 1997( مانفريد وحسب

 .املتكرر الروتيين العمل

 وتعرف ابلفعل مستخدمة" املقاول " كلمة  الوسطى،كانت العصور خالل,فرنسا يف قرون معروف منذ املقاول هوممف

 املالية، املخاطر حتمل يف سريًعا ،أمينا جدا ليس جريًئا، شخًصا يعّني  مث مهمة يتوىل الذي الشخص أ�اعلى  ببساطة

(  والنبالء الدين رجال ألمر خيضعون ال الذين ألولئك املتبقية الوحيدة الوسيلة كان  التجاري ابلنجاح اإلثراء ألن

 .ومتصلب للغاية هرمي جمتمع يف مكان إلجياد) احلالة هذه يف املهمشني

 بشيء ما يقوم الذي الشخص هوو  كان عبارة عن شخص نشط للغاية  ، املقاولعشر عشر والسابع السادس القرنني يف

 . به ينصح ال فرًدا ، مما جيعلهاملضاربة يف االنغماس خالل من

 مسؤولية تويل" أبنهentreprendreإجراءالتعهد ابريس يف املنشور للتجارة العاملي القاموس ،حدد 1723 عام يف

 ". مبىن و ،أمنشاة صناعية جتاري،أو نشاط،أو صفقة  عمل جناح

 ما. بعمل يعتين الذي الشخص أنه على املقاول وببساطةإىل داملربتوديدر موسوعتهما،يشري ،يف 1755 عام يف

حبيث يقول ان  غامضاملقاول  تعريف ،فإن 1889 عام10ليرتي. إ نشره الذي الفرنسية اللغة قاموس يفابملثل، و 

 ".بشيءما يقوم هوالذي: "املقاول 

 مفهوم تطور إىلالتطرق , وعليه فان او "ر�دة االعمال" تيةاملقاوال فعل دائًماإىل يشرياملقاول  مفهوم مالحظةأن ميكن

 .أفضل بشكلتية يف املقاوال األساسي املصطلح هذا فهم على يساعد� االقتصادي الفكر يفاملقاول 

                                                           
10É. Littré :  Le Littré (XMLittré v2) Dictionnaire de la langue française 1889 
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على مفهوم املقاول وعلى الرؤية  اثروا بشكل كبري اقتصاديني ثالثة إىل تناول أفكار ويف مقاربة فكريةارأتينا  الغاية، هلذه

ابلرغم من االنتقادات  اآلنذاك عند اجملتمع حول املقاول, والزالت نظر�ت البعض منهم سائدة اىل حد  آنة السائد

 املوجهة إليهم.

 وجون ابب تيست سايوجون شومبيرت..ريتشارد كونتيون: ولعل من بني اهم هؤالء املفكرين نذكر  
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 املقارابت الفكرية ملفهوم املقاول

  جونو  نتيونو ك  مثل هذااجملال مهالرواديف االقتصاديون , إذ أناالقتصاد علم أصلها إىلينسبون  مبفهوم املقاوالتيةاملهتمون 

النمو  االقتصادو من بكل مهتمنيكانوا   نياملؤلف ابلرغم من ان هؤالء ،إخلوشوم بيرت)س. ب. جاببتيست ساي( 

  .االقتصادية التنمية يف دورًا حامسا يلعب كفاعلملقاول  االقتصادي والعوامل املؤثرة يف التنمية والنمو  حيث ظهر ا

له  أساسي فاعلعلى كونه  أكدوا و اقتصادية  كوظيفة  للغاية هامشية بطريقة اذلك،ولكن ذكرولقد تطرقوا للمقاول و 

 . االقتصادية التنمية يف حاسم دور

كرين فهؤالء امل مسامهات على الضوء تسليط الضروري أفضل،من بشكلللمقاوالتية  االقتصادي النهج لفهم

 .تبيان مفهوم املقاول يف االقتصاديني

I.   املقاول عند ريتشارد كونتيون مفهوم: 

يف    املؤلفبه  جاء طوره  و كما  سنعرضه. واسع نطاق علىاملقاول  مفهوم ريتشارد كونتيون طور11الشهريةمقالته، يف

 .كتابه

 ثلث يساوي عادًةأنه يُفرتض والذي( أرضه أو مزرعته مقابل للمالك املال من اثبت مبلغ بدفع يتعهدمقاول  هو املزارع"

 وفًقا التنبؤ على قادرًا يكون أن ودون املشروع هذا من عليها سيحصل اليت الفائدة من التأكد ،دون) األرض منتج

 احلبوب وإنتاج القطعان إلطعام األرض هذه من جزءًا يستخدم. سعر أفضل السلع اليت ستحقق هذه أبنواع ألفكاره

 . والتنب،إخل والنبيذ

 لالستهالك، ابلنسبة القمح يف وفرة هناك كانت  إذا االستهالك؛ حسب و حسب الفصول هذا السلعة سعرحيدد

 مواليد بعدد التنبؤ يستطيع الذي هو من. ومرتفعا  مكلًفا فسيكون ندرة، هناك كان  وإذا جًدا؛ رخيًصا فسيكون

 ومع العائالت؟ يف حيدث قد الذي اإلنفاق يف النقصان أو الز�دة توقع يستطيع من العام؟ خالل الوالية سكان ووفيات

 يدير فهو وابلتايل هبا، التنبؤ يستطيع ال اليت األحداث هذه على طبيعي بشكل يعتمد املزارع طعام سعر فإن ذلك،

 .اليقني عدم مع مزرعته أعمال
                                                           
 تمت ترجمة ھذا المقال من طرفنا وسنلحق بھذه المطبوعة المقال كما جاء في لغتھ االصلیة11
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 عدد يقوم ،أوبلدة  أقرب سوق إىل يبيعهم السوق،أو إىل هناك �خذهم. املزارع طعام نصف من أكثر املدينة تستهلك

 هو الغذائية،و مواده مقابل للمزارع معني سعر بدفع هؤالء زمتيل .النقل هبذا للقيام مقاولنيك  أنفسهم إبعداد منهم قليل

ان يغطي مجيع نفقات املقاولني مبا  جيبالذي املدينة،و  يف مؤكد غريمثن  على احلصول أجل منوهذا اليوم، سوق سعر

 الرغم على املدينة، يف السلع أسعار يف اليومي التباين ،فإنمع حتقيق نسبة من الربح .ابلرغم من هذا،النقل نفقات فيها

 .مؤكدة غري أرابحها كبريًا،جيعل  ليس أنه من

 لن .استهالكها  عند ابلتجزئة لبيعها هناك البقاء املدينة إىل الريف من الطعام ينقل الذي التاجر أو للمقاول الميكن

 الوقت. نفس يف تستهلكها أن ميكن اليت الغذائية املواد مجيع شراء مسؤولية املدينة عائالت من أي تتحمل

السلعة .:ستستهلكه الذي الطعام تنويع األقل أوعلى استهالكها، وكذلك ينقص أو يزيد أن عائلة أيلتعداد  ميكن

 .كما يقول  النبيذ الوحيدة اليت ال تستغين عنها العائالت هي

 د احلياة وهم مناجل البقاء على قي من فقط يعيشون الذيناملدن، سكان من عدد أكرب فإن األمر، كان مهما

 .الريف من الطعام ختزين من يتمكنوا لنغريهم، من أكثر يستهلكون

 أولئك الريف من منتجات لشراء مقاولني، أو كتجار أنفسهم نصبوا املدينة يف األشخاص من العديد أن يعين هذا

 .ابجلملة وابلتجزئة املنتجبيع  إعادةمن اجل  معيًنا سعرًا يعطون: عنهم نيابة جللبهم ، أوحيضرو�ا الذين

 من هم املقاولون حسب كونتيون  •

احلبوب وهم الصوف، : للسلع التالية ابجلملة التجار هماملقاولون عند هذا املفكر 

وحتويلها  األر�فمن  واملواد الغذائية املواد يشرتون الذين األنواع مجيع من التجار ومجيعأيضا،اخلبازون،اجلزارون،احلرفيون،

 عند ما حيتاجو�ا سكان املدينة. بيعها، وإعادة

 منهم،حيثسيشرتي فيها العمالء  اليت املدة أو مدينتهم، يف االستهالك مقدار معرفة أبًدا هؤالء املقاولون يستطيع ال

 املقاولني مجيع بني اليقني عدممن  كثري يسبب هذا كل: العمالء منهم جلذب الطرق أنواع مجيع منافسوهم سيحاول

 .يوم كل منهم يفلس من نرىحيث  هؤالء
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 خالل من جتارته من سيحققه الذي الربح يعرف أن النزيه املزارع أو التاجر من الصوف اشرتى الذي الصانع اليستطيع

 إذا خاصة املصنعة، الشركة أقمشة أبلواحو هتتم معقول،فلن تدفق اهل يكن مل إذا األقمشة اتجر إىل وأقمشته مالءاته بيع

 .املوضةضمن   األقمشةمل تبقى هذه 

 ألنه مؤكد غري بسعر بيعها إلعادة معني، بسعر املصنعة الشركة من واألقمشة املالءات يشرتيمقاول  هو الستائر ابئع

حىت  عليه حيصل مل ما البيع عدم على واإلصرار السعر حتديد يستطيع أنه ؛صحيح االستهالك بكمية التنبؤ يستطيع ال

عرضه سي وهذايعرضه، الذي ابلسعر البيع انتظار أثناءتكاليفه سرتتفع  لكنآخر، شخص من أرخص بسعرولو اشرتى 

 حمالة. للخسارة ال

 مع الوالية يف يتناسبون:النسيجابئع  من هذا، النبيذ؛ اتجر متبادلني؛ وعمالء مستهلكني هؤالءاملقاولون  مجيع يصبح

 .استهالكهم أو عمالئهم

 يشرتون الذين األشخاص لعدد ابلنسبة الشارع يف أو بلدة يف )القبعاتاحلرت (صناع  من جًدا كبري عدد هناك كان إذا

 .املخزون و يف تسيري اإلنتاج يف األسوأ سيكونون ممن البعض يفلس أن جيب  هناك، القبعات

 على اجلدد القبعات صانعي من قليالً  عدًدا سيشجع مما مرًحبا، مشروًعا فسيكون جًدا، قليل عدد هناك كان إذااما 

 .الدولة يف الصدفة مع همنواعاملقاولون أب هبا يتناسب اليت الطريقة هي وهذه هناك، االنفتاح

 واألراضي، البحار وجتار ذلك، إىل ،وما واملباين ،الصيادلةو  املناجم، عن املسؤولني أولئك مثل اآلخرين،املقاولني   مجيع

 إىل حيتاجون ال والذين عملهم يفاملقاولون  مثل هم متاًما ,إخل املالهي، ،وخرباءاخلبازين ،و احملامص و ذلك، إىل وما

 يعيشون املياه، و�قالت املداخن، ومنظفو والزابلون، لغال�ت، وصانعوا املاهرون، احلرفيون مثل وجودهم، إلثبات أموال

 وصانعي والنجارين واخلياطني األحذية صانعي مثل البارزين، احلرفينيمن  أمثاهلم مع ويتناسبون اليقني عدم من حالة يف

 .إخل املستعار، الشعر
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 لعمالئهم ميكن يثحب اليقني، عدم حالة نفس يف يعيشون فا�م عملهم، مع يتناسب مبا رفقاء يوظفون فيما خيص من و

هذه الفئة  تبقى. ..واألطباءواحملامني،إخل الرسامني مثل والعلوم، الفنون يف وناملقاول ومنهم ,ضحاها و عشية بني تركهم

 أو عمالئه خلدمة سنو�ً  إسرتليين جنيه 5000 يتقاضى االطباء أو احملامني أحد كان إذا. اليقني عدم نفس يف

 من الكثري يتلقون أ�م على إليهم يُنظر أن كنهذه احلالة مي يف فقط، إسرتلينًيا جنيًها 500 آخر يتقاضى بينماممارساته،

 روادااملقاولني " مجيع إن القول ميكنهل .يستخدمو�م الذين أولئك من (مبعىن غري املربرة) املؤكدة غري األجور

 ليسغري صحيح و  هذا لكن ؟زابئنهم، وخداع هتم،حاال حسب وسعهم مايف كل على"خيرجون لالستحواذ ألعمال

 .موضوعي

 يف يقوم هبا أنللشخص  ميكن اليت األخرى االستقراءات من ال�ائي عدد بواسطة واالستقراءات  هذه كل خالل من

 دولةال سكان مجيع األراضي، ومالك األمري ابستثناء أنه، يثبت أن للمرء ميكن ،البالد سكان مجيعهلا  عرضيت مسألة

 .ني وغري مستقلنياتبع هم

 إذا أي سلعة، ادخر قد كبري أعمال رجل أو كبري أجريتقاضى  ما شخص هناك كان إذا أنه الصحيح فمن ذلك، مع

أخرى من  سلعة أي الفضة،أو أو النحاس،الذهبمكونة من  ثروة ,أومجعوالصوف القمح من خمازن يف حوزته كان

 أن للشخص ميكن حقيقية، أو جوهرية قيمة وهلامن البلد  جهةأي  يف ابستمرار تتدفقتتداول و  و تستخدمالسلع اليت 

 .مستوى أموالهتصل  حىت مستقلة حبق يعتربها

 أموال وعلى األراضي على(ريع )  سنوي ومعاش عقاري رهن على للحصولذه االموال ه استخدام هلذا الشخص ميكن

 األراضي أصحاب بكثريمن أفضل بشكل يعيش أن حىت ميكنه, األراضي على مؤمنة قروًضا يقدم عندما الدولة،

 .منهم قليل عدد ملكية شراء وحىت الصغرية،
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 مت فقد ذلك ومع األرض؛ ملكية من واخلسارة للحوادث عرضة أكثر والفضة، الذهب حىت والبضائع، السلع لكن

 التعهدات توفري طريق عن أو الكسب طريق عن إما احلاليني، املالك أسفل من سحبها دائًما فقدمت توفريها، أو كسبها

 .ملعيشتهم املخصصة

 الدولة يف املتداولة األموال مجيع قيمة أن من الرغم وعلى جًدا؛ كبريًا كبرية دولة يف األموال مالكي عدد يكون ما غالًبا

 يقرضون النقود أصحاب األرض،إالأن من اآلن سحبها يتم اليت البضاعة قيمة من أوالعاشر التاسع اجلزء تتجاوز التكاد

 واملبالغ ذاهتا، الدولة وسلع سلع خالل من أو األراضي، رهن طريق عن إما فوائد، منها جينون اليت الكبرية املبالغ

 .للوالية احلقيقية األموال كل مبايتجاوز احلاالت معظم يف عليهم املستحقة

 ايف يكونو إذامل األراضي، مالكي مع يتنازعون قد احلاالت بعض يف أ�م لدرجة كبريًا، كيا�ً  يصبحون ما غالًباوهكذا,

 مالك ليصبحوا أيًضا دائًما يسعون املال من كبرية مبالغ أصحاب يكن مل أموال،وإذا مالكي األحيان من كثري

 .األراضي

 ولكن احلاليني؛ املالك �موال مسحبهام ،ت ادخروها أو عليها حصلوا اليت املبالغ مجيع أن صحيًحا اليزال ذلك، ومع

احلرية اليت  فإن حملهم، أراضيهم ملكية يكتسبون الذين وحيالآلخرون يومًيا، أنفسهم يدمرون هؤالء من العديد ألن نظرًا

 أفرتض حايل،فأ� أومالك سيد دائًما لديها األراضي مجيع ومباأن هبا؛ حيتفظون من فقط ختص األراضي ملكية امتنحه

 .ثرواهتم ومجيع معيشتهم البالد سكان مجيع األراضي،يستمد هذه من أنه دائًما

 احلالة هذه ويف شك، موضع ذلك يكون فلن التقاعدية، معاشاهتم على العيش على مجيًعا املالك هؤالء اقتصر إذا

 .حساهبم على أنفسهم إثراء اآلخرين السكان على جًدا الصعب من سيكون
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 مجيع أن ؛ والدولة يف طبيعي بشكل املستقلونوحدهم  هم األراضي مالك أن كمبدأ أرسي سوف لذلك

 املقايضة عمليات مجيع وأن معهم، التعاقد متكمن     أو مشاريع، كأصحاب إما ،اتبعة األخرى التنظيمات

 ".املقاولني هؤالء خالل من تمت  الدولة  داخل والتداول

II.  ج.ب.س)( اصطالحا سنقوم بكتابته هبذه الصيغة  ن اببتيست ساياملقاول عند جو 

 

مقاول  أي أنأمواله وهذا ما رأيناه عند كونتيون الذي يرى  يستثمر ألنه جمازف عند هذا املفكر املقاول هو

هكذا يبني كونتيون اجملازفة اليت .مؤكد غري بسعر بيعها وإعادة حتويلها أجل من معني بسعر خام يشرتي مادة

 يقوم هبا هذا املقاول.

لذا  اإلنتاج وسائل بني ينسقو  جيمع الذي الشخص أنهه على ويعّرف منسقاملقاول لـجون اببتيست ساي، ابلنسبة

 العامل توجيهات يتلقى.    اإلنسانيةتواضعا يف  واألكثرى املواهب أعل يسخر األعمال رجل:  "كمنسقيعتربه  

 .العامل إىل وينقلها

 أوسع نطاق وعلى مالًكا أو جتار�ً  قائًداأو ال، يكون أن ميكن حمورية، شخصيةاملقاول  يعترب املفكر، هلذا ابلنسبة

 ولصاحله اخلاص حلسابهمنتوج  أي إبنشاء يتعهد الذي الشخص هواملقاول . أكثر أو واحدة ملؤسسة مديرًا

 القيادة توىليو  نظميو  ططخيو  عرفي أنعليه  وجيب التكنولوجيا و العلم بني حموري دوروله   مسؤوليته وعلى

 .تحكميو  نسقيو 
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 وجيب املال ورأس العمالة مثل" الطبيعية اإلنتاجية اخلدمات"املقاول  جيمع يوميا، أعماهلممن اجل تسيري و إدارة 

 اليت ابلقيمة تكلفةال هذه مقارنةو  اإلنتاج حساب تكاليف «من اإلمكانيات  لديه. السوق حالة يعرف أن

 »12.للبيع طرحه عند املنتج عليها سيحصل

 لتخيل املوهبة" لديه وابلتايل ابستمرار يبتكر أن جيب. الروتني على االعتماد ميكنه ال الركود، حاجز على للتغلب

 وأن ضرورية، ليست الثروة أن (جبس) يؤكد بذلك، للقيام". لتحقيقها الوسائل أفضل و التخمينات أفضل

 . حالً  يكون أن ميكن االئتمان إىل اللجوء

املقاول  وظيفة تسمية إضفاء،لـجبس ابلنسبة املمكن، من جتعل معينة وظائف على املطبقة الصفات هذه كل

 .جمتمع تسوده الرأمسالية كنظام اقتصادي  يف إال تصورها الميكن ،واليت

 اخلصائص هي اإلنتاج عوامل مبجموعة املرتبطة املخاطر مع   التعامل كيفية معرفة و اإلدارية املواهب امتالك إن

 ". السلوكي" بدًالمن" الصناعي" حنو توجهاً  أكثر هي ،واليتج.ب.س نظرية من تذكرها جيب اليت الرئيسية

 .املخاطر أتمني عليه جيب ربح،ولكن لتحقيق الفرصة يغتنم كيف يعرف الذي الشخص إذااملقاول هو 

 حًقا يضمن ديناميكي، و عقالين اقتصادي عامل إنه االقتصادية؛ العملية قلب املقاول يف ج.ب.س،يضع

 مركز وهو اإلنتاج، يدير كما  املستهلك وبني هم وبني املنتجني فئات مجيع بني الوسيط هوو  االقتصادي التوازن

 ". لإلنتاج العرضية املزا� ومجيع يتجاهله، وما اآلخرون يعرفه مما يستفيدو  عديدة عالقات

 

 

                                                           
12J.B. Say (1841) - Traité d’économie politique, Paris, 969 pages, Boutillier et Uzunidis (1999) - La légende de l'entrepreneur :    le capital social 
ou comment vient l'esprit d’entreprise 
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 وبني وبينهم املنتجني فئات مجيع بني الوسيط هو) املقاول : "(التايل النحو علىاملقاول  ج.ب.س  يعرف

وما  اآلخرون ممايعرفه يستفيد إنه. عديدة عالقات مركز ميثلو  اإلنتاج، يةعمل يدير وهو. املستهلك

 ". لإلنتاج العرضية املزا� ،ومجيعيتجاهله

 

ابللغة الفرنسية  مى سما ي أواملال، رأسصاحب  وظيفة واملقاول  وظيفة بني اخلاصة، نظره وجهة من مييز، إنه

Apporteur de Capitauxبينهما التمييز الصعب من كما يؤكد انه. 

. ضروري شيء أي أو التزام إىل يرقى ال هذا ولكن نفسه، الشخص مستوى على مًعا الوظيفتان جتتمع قد

 جيب واليت أصلية، اقتصادية وظيفة أداء عن مسؤول إنه. معينة اجتماعية طبقة يف عضًوا ابلضرورة ليساملقاول 

 .االقتصادي النظام كان مهما توليها

 حامسة؛ نقطة ميثل أو تنظيم منظمةوضع  أو إنشاء أن ج.ب.س أدرك ومصريف، كصانع خربته على العتماد اب

 املنفعة لتحقيق والظروف اإلطار إلنشاء وينسقها، اإلنتاج عوامل جيمع إنه. منظم شيء كل قبل هواملقاول 

 ليسوا إ�م. أفضلها حىت الصناعية، الشركات تصاحب اليت املخاطر بعض دائًما هناك يضيف، ذلك، ومع.املثلى

 .اإلفالس حالة للخطر،يف شرفه يعرض ورمبا ثروته يفقد أناملقاول  ميكن. الفشل ضد حمصنني

 السمات أكثر مها أخرى، �حية من املخاطرة و �حية، من التنظيم و القيادة ،فإنج.ب.س  نظر وجهة من

 . املؤلف تصور يف األقل على واحًدا ضعًفا نالحظ ذلك، ومع. املقاول لنشاط املميزة

 متيل اليت السوق يستجيب لدوافععامل  يف ، أيعامل مؤكد يف يتصرف املقاول الذي دراسة هو الرئيسي اهتمامه

 .التوازن حنو ابنتظام
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 ما مبعىن" ،) 47 و 9 ،ص 1996( كينز تعبري حد يعين،على به،مما خاًصا طلًبا خيلق العرض أن يعتقد إنه

 بشكل إنفاقه يتم أبكمله، اجملتمع يف ابلضرورة، جيب اإلنتاج تكاليف جمموع أن بوضوح، حمدد غري ولكن مثري

 ". اإلنتاج شراء على مباشر غري أو مباشر

 والدورة ابلبطالة املتعلقة املشاكل لدراسة مناسبة تكون لن األساس هذا على أتسست اليت النظرية أن" ويضيف

 ومع ئةالبي على وأتثريهللمقاول   التخرييب الدور منأو قلل تناسى  أو نسىج.ب.س   أن يبدو  ".االقتصادية

 .شعبها على تعتمد الدولة رفاهية أن كتب ذلك،فقد

 كعامل رؤيته خالل من ابالبتكار األول بربط ماوق املال صاحب رأس واملقاول  بني فرًقا ج.ب.س حدثلقد ا

 .هام تغيري
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III.  (ج.ش) شومبيرت جوزيفمفهوم املقاول عند 

 فصل يف تية يؤكدوروح املقاوال االبتكار منّظر، شوم بيرت جوزيف" 1 والدميقراطية واالشرتاكية الرأمسالية" الشهري كتابه يف

 :ما يلي   1942 عام" املقاول وظيفة شفق" فرعي من كتابه حتت عنوان

 عام أو،بشكل اخرتاع استغالل خالل من اإلنتاج روتني يف ثورة إحداث أو إصالح يف املشروع صاحب دور يتمثل"

 .جديدة تقنية إمكانية

 والصلب، والبخار األوىل، العاملية احلرب قبل الكهرابئية الطاقة وإنتاج األوىل، امراحله يف احلديدية السكك بناء

 من هلا الحصر كمية يتضمن اليت األعمال من واسعة فئة على مذهلة أمثلة تقدم االستعمارية واملؤسسات والسيارات،

 نوع من أسنان أوفرشاة سجق جناح أجل من ،يقياسالسلم ال أسفل تتكون،يف اليت تلك حىت - تواضًعا األكثر األنواع

 .معني

 شخص، ألي املألوفة الروتينية ملهام ا عن منفصلة أل�ا أوال صعب، االبتكارات هذه مثل تنفيذ إن

 الصريح الرفض من بدءًا اجتماعًيا،. الظروف حسب ترتاوح خمتلفة، بوسائل تقاومها االقتصادية البيئة ألن اثنًيا، و

 ." إنتاجه حياول الذي الرجل على اجلسدي االعتداء إىل جديد، شيء متويل أو الكتساب

   كل وقبل أوالً  سيحاول، و الرأمسايل اجملتمع ديناميكيات وراء تكمن اليت والرتاكم املنافسة آليات بوضوح(ج.ش)أدرك

 . املشهد إىل املقاول دخول يفسر هذا. ليربايل ي مفاهيم إطار يف دجمها  شيء،

 .بطويلمقاول،هوج.ب.سمثل املثايل،مثله يري الشومبيت املقاول عام، بشكل

 استخدام أو لالبتكار خمتلفة جوانب هناك. املخاطرة أثناء ويقوده االبتكار يقدم من هو املقاول ،ش)(ج. إىل ابلنسبة

 أو جدي منفذ غزو جديدة، إنتاج طريقة جديدة، سلعة تصنيع يكون أن ميكن. اإلنتاج وسائل من جديدة جمموعات

 على كبري بشكل يركز فإنه ولذلك. لإلنتاج جديد تنظيم وحتقيق �ائي، نصف منتج أو جديدة خام مادة إدخال

 .االقتصادية التنمية جوهر للمصطلح، الواسع ابملعىن االبتكار،
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 لصاحب اليكون قد له، ابلنسبة وعامًال  ابحثًا يكون أن ميكنيرى أن املقاول  الذي ج.ب.س عكس على له، ابلنسبة

 التبقى ولذلك جديدة جمموعات تنفيذ ابستمرار عليه جيب ألنه" صناعية عملية مع دائمة عالقات" الفور على املشروع

 .الشركة داخل تنظيمي روتني يف

 

 يف أننا تعين ش. ج أاثرها اليت االبتكار و التغيري فكرة إن. مستدامة حالة وال وضيفة ليس املقاول وابلتايل،فإن

  االقتصادي الوضع معارضة على القدرة على أيًضا ولكن املخاطر على فقط تعتمد ال اقتصادية ديناميكية

 .القيادة على الرتكيز مع الراهن،
 

 الوظائف تشخصها ما غالًبا املقاولني من اترخيية أنواع أربعة 1935 عام يف ش. ج اقرتحه الذي النهج حيدد

 : جند. فيها يعملون اليت االجتماعية واملواقف ينفذو�ا اليت االقتصادية

 يتم الذي لالنتقاليستجيب  و متعددة وظائفهرأمسايل، ملشروع األحيان أغلب يف يستجيب الذي التاجر – املصنع• 

 .وراثية بطريقة

 غالبية على السيطرة أو ملكية على احلصول هبدف أو الشخصي التأثري خالل من إما يتصرف، الذي الصناعة قائد•

 .األسهم

 .الشركة بنتائج متاًما يهتم ال قد والذي الرأمسالية عن بعيًدا سلوكه يكون الذي هو راتب يتقاضى الذي املدير•

 انسحب العمل، بدء مبجرد ذلك، وبعد الشركة، حياةيف  جًدا مبكر وقت يفو  بسرعة اخنرط الذي املؤسس أخريًا، و•

 .سريًعا

 الفوز فرحة. الربح عن للبحث رئيسًيا دافًعا يشكل ال املقاول سلوك فإن ،ج.ب.س عكس على أنه، نالحظ لذلك

 األعمال رجل وصفات مهارات عن املؤشرات بعض يعطينا هذا  .الكسب وراء السعي تفوق واإلبداع

 .(ج.ش) وصفها اليت( املقاول ) 
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 الفرص واستغالل إدراك يف املقاوالتية جوهر يكمن: "ملقاولا العالية  لالبتكار عند الدرجة على (ج.ش) يصر

 ...". األعمال جمال يف اجلديدة

 يف للغاية فعالة بطريقة يشارك املقاول أن يظهر يبني و .وحتقيقها أفكاره جسيدبت له تسمح املوارد من ديدةتركيبات ج

 يف اجلدول التايل  رين ميكن تلخيص مفهوم املقاول عند هؤالء املفك  .االقتصادية التنمية

 مفهوم املقاول املفكر
 
 

 ريتشارد كونتيون

 يف طبيعي بشكل وحدهم املستقلون هم األراضي مالك أن أرسى كمبدأ

مشاريع،أو   كأصحاب إما اتبعة، األخرى التنظيمات مجيع و أن الدولة؛

  داخل الدولة والتداول املقايضة مجيع عمليات معهم،وأن التعاقد كمن مت

 ". املقاولني هؤالء خالل من تتم

 
 
 

 ساي ابب تيستجون 

 يدير وهو. املستهلك وبني وبينهم املنتجني فئات مجيع بني الوسيط هو "

 اآلخرون يعرفه مما يستفيد إنه. عديدة عالقات مركز وميثل اإلنتاج، يةعمل

 لإلنتاج. العرضية املزا� ومجيع يتجاهله، ما و

 بربط وقام املال املقاول و صاحب رأس بني فرًقا ج.ب.س حدثا وهبذا

 .تغيري هام كعامل رؤيته خالل من ابالبتكار األول

 
 
 
 
 شومبيرت جوزيف

 كجوانب هنا. املخاطرة أثناء ويقوده االبتكار يقدم من هو املقاول

 ميكن. اإلنتاج وسائل من جديدة جمموعات استخدام أو لالبتكار خمتلفة

منفذجدي أو  غزو جديدة، إنتاج طريقة أو جديدة، سلعة تصنيع يكون أن

 جديد تنظيم وحتقيق �ائي، نصف منتج أو جديدة خام مادة إدخال

 الواسع ابملعىن االبتكار، على كبري بشكل يركز فإنه لذلك و. لإلنتاج

 .االقتصادية التنمية جوهر للمصطلح،
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 اآلخرين لبعض املفكرين أخرىهناك مفاهيم بل  ساسيون آلمل يقتصر مفهوم املقاول على ما جاء به املفكرون ا

 بعض منها . إىلنتطرق 

 املقاول عند كارل ماركس 

 على واإلجابة واالستغالل االضطهاد مشكلة يف التشكيك يف ينحصر املقاول فكرة فهم فإن ،كارل ماركسلـ ابلنسبة

 :التايل السؤال

 الربوليتارية؟ الطبقة وتستغل تضطهد أن الرأمسالية للطبقة ميكن كيف

 :ماركس جييب

 سيكون عمله قوة سوى شيًئا ميتلك ال الذي إلنسان أ� ذلك على يرتتب الطبيعة، على يعتمد العمل أن انطالقا من

 العمل شروط كأصحاب أنفسهم أثبتوا الذين آخرون لرجال عبًدا واحلضارة، اجملتمع حاالت مجيع يف ابلضرورة،

 ).18 ص األملاين العمال حزب بر�مج يف هامشية فقرات. (إبذ�م  إال العيش، وابلتايل العمل، الميكنهو  املوضوعية

 احلريف مع أجر مقابل عمله قوة يبيع الذي العامل قارن االستغالل اليت ميزت فكر كارل ماركسمن اجل تقريب فكرة 

 أن إىلو خلص  منتجاته استهلك أو ابع والذي منتج بشكل عمله قوة استخدم الذي الوسطى العصور يف الفالح أو

 ".عملهما من يعيشان" كالمها

 من مل يقتصر على هؤالء املفكرين ولكن شكل موضوع اهتمام عديد من املؤلفني اآلخرينمفهوم املقاول البحث يف 

املنتمي اىل  وأمههمالبشري  أمهيةالسلوك معن عمله يكشف السلوكي،والذي التيار إىل ينتمون الذين أولئك كل بينهم

 .MC CLELLANDدافيد ماك كليلنداملدرسة السلوكية هو 
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 MC CLELLANDاملقاول ودوافع 

 ودوافع القيم نظام فهم حاول الذي(1961دافيد ماك كليلند مسامهة تسجيل ميكننا الدوافع على عمله سياق يف

للعامل  نظرة واضحة وخالية من أي غموضاملؤلفني الذين يقرتحون  ضمن فئةليالند ك  وميكن وضع ماك .املقاول

  .االقتصادي

االحتياجات، قام بشرح التنمية االقتصادية من منظور علم النفس الذي ميثل اختصاصه العلمي حيث خالل نظرية  من

 . بني احلاجة إىل اإلجناز والنمو االقتصادي بني على وجه اخلصوص وجود ارتباط قوي

الشيء الذي سيسمح للمجتمع ابالستفادة من بعض التنمية  املقاول عالية لدىأن هذه احلاجة إىل اإلجناز  غري

 .جة سنستعرضها و لو إبجياز لنبني أمهيتهاهذه احلا ألمهية واالقتصادية اليت يكون سببها املقاول.

اليت سنوضحها  من بينها احلاجة اىل االجناز املقاول سلوك حتديد شأ�ما من أساسيني بُعدين عن كليالند ماك كشف

 :أكثر و هذا ألمهيتها يف توضيح مفهوم املقاوالتية لدى هذا املفكر

 :اإلجناز إىل احلاجة•

الذين ميلكون  األفراداالجناز الدافع لتحقيق االجناز وفق جمموعة من املعايري . حسب هذه النظرية فان  إىلمتثل احلاجة 

 األمسىاهلدف  إليهملديهم دافع التفوق من اجل النجاح جملرد النجاح الذي ميثل ابلنسبة  نحاجة شديدة لالجناز يكو 

 انه مؤشر النجاح. أساسو يتعامل معه على  إليهاملردود املايل مادام مل ينظر  إىلوهذا دون اعتبار 

(  األعمال يف أحسن صورة و أبفضل أداء ويرون يف االنتماء و االلتحاق  لذا فان هذه الفئة غالبا ماتكون مهتمة ابجناز

 ابملنظمة أو املؤسسة فرصة لرفع التحدي و التفوق لذا يلجؤون دائما إىل األعمال احلرة.)  إنشاءمبعىن 

املهين الذي  املركز   إىلابلرجوع  يالته السلوكية وليسظسلوكه أو تفمبوجب  املقاول دكليالن  يصف ماكمن هذا املنطلق 

 (رجل أعمال ، املدير ، البائع ، أستاذ ، حمامي ، وما إىل ذلك). بصفته : حيتله

، وهو ما يربهن على  املقاول أربع خصائص رئيسية لسلوك  دكليالن  واستناداً إىل العمل السابق يف امليدان ، حيدد ماك 

 :ارتباطه الوثيق ابحلاجة الشديدة إىل اإلجناز
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  املخاطرةحتمل 

 األصالة يتطلب بنشاط القيام 

 الشخصية املسؤولية حتمل 

 اختذت اليت القرارات نتائج معرفة 

 مناسبة أهداًفا لنفسه يضع وابلتايل مشاكله حل عن مسؤوال ليكون الفرد تدفعسلوك املقاول  اخلصائص اليت متيز  هذه

 .لتحقيقها

  املديرين إن.ذلك يفعلون الذين أولئك جانب من والقيادي الر�دي السلوك تفضل لإلجناز القوية احلاجة أن حني يف

 إىل احلاجة واخنفاض السلطة، إىل الشديدة ابحلاجة مدفوعون) Mc Clelland and Burnham، 1976( اجليدين, مثال

 .القوة؟ أوالسلطة  إىلهي احلاجة  فما ,النفس يف القوي والتحكم االنتماء

 :  le pouvoirالسلطةأو  القوة إىل احلاجة•

يسعى هؤالء األشخاص و غالبا ما  فراد الذين حيتاجون للسلطة مييلون بشكل دائم ملمارسة التأثري والرقابة القويةألإّن ا

 .األهدافمؤسسايت من اجل تنظيم اجلهود وحتقيق  إطارتسمح هلم مبمارسة السلطة يف  للحصول على مناصب قيادية

هرم  يستمتعون ابلتحرُّك لألعلى يف  حيث االتصال وجريئني يفإّن األفراد الذين حيرِّكهم هذا الدافع يكونون فاعلني  

 .املؤسسة أو املنظمة 

توفري الفرصة للتأثري على  و أنفسهمعن طريق إعطائهم فرصة مبراقبة  هو لديهم مكتسب وميكن تعزيزه  هذا الدافع

ومتثل  كة يف حل املشكالت واختاذ القرارات؛ ألّ�ا تزوِّد األفراد ابلتأثري يف عملهم ويف اآلخريناآلخرين عن طريق املشار 

 .مؤشر هام على درجة االنتماء كحاجة لدى الشخص جيب تلبيتها

 احلاجة اىل االنتماء :

  الذين األشخاص خصائص بعض. اآلخرين مع جيدة شخصية عالقات إىل يسعون الناس أن تعين االنتماء إىل حاجة

 االنتماء و نذكر منها مايلي : إىليتميزون مبستوى عايل من احلاجة 
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  .الشخصي التفاعل ويقدرون اآلخرين، قبل من ومقبولني حمبوبني يكونوا أن يريدون األشخاصهذا النوع من  ♦

التوافق  إىلو غالبا ما مييلون  إليها ينتسبونجيتهدون يف أن ال خيرجوا عن املعايري اخلاصة مبجموعة العمل اليت  ♦

 ويبحثون عنه.

 مبستوى عليها احلفاظعلى  جاهدين يسعونو  أساسهاعلى بناء العالقات على  ويعملونيركزون على الثقة  ♦

 .املتبادل التفاهم من عالٍ 

 مميزاهتم واليت تعد من صفات املسري الناجح و املقاول الذكي. أهم,و هي من  املنافسة على التعاون يفضلون ♦

 احلاجة أن ليالندك  ماك يعتقد, والقيام خبدمة العمالء ,ابلرغم من هذا اآلخرينهذه الصفات تسمح هلم ابلتفاعل مع 

 .القرار اختاذ على وقدرهتم القادة موضوعية تقوض لالنتماء القوية

املقاول عامل أساسي يف الدورة االقتصادية وذلك ملا يتحلى  أنكل املفكرين الذين استطرد�هم يف هذه الفقرة جيزمون 

,لذا ابت من الضروري التطرق هلذه اخلصائص واملميزات اليت ) agentsبه من خصائص متيزه عن ابقي العمالء (

 يتحلى هبا املقاول.
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 الشخصي خصائص مظهره واملميزات األساسية للمقاول 

 

خيص صفة املقاول اليت تكون فطرية او  أساسيانوضح شئ  أنقبل التطرق اىل املميزات اخلاصة ابملقاول تبني لنا 

 مكتسبة؟ 

بصفات مكتسبة   األشخاص بعض ولد لو حىت أفراده للمجتمع و ابلنسبة أسطورة كبري حد إىل هو ةلفطر املقاول اب

 يتم امل إذ االستخدام قليلة املهارات هذه تظل أن املرجحغري انه من  غريهم، مييزهم عن أكثر" ذوق" أو ربكاأل طاقةالك

 .السنني عرب املرتاكمة واخلربات الفنية والدراية واملهارات املعرفة مثل أخرى، خبصائص استكماهلا

ولعل من ابرز صفات املقاول و املعرتف هبا واملدرجة بطريقة او ابخرى يف مجيع التعاريف اخلاصة ابملقاول جند صفة 

 املخاطرة مبعىن هل املخاطرة من صفة املقاول؟

 املقاولون يوحي ابن املخاطرة حول اخلاطئهذا املفهوم نفهم جيدا مفهوم املخاطرة لدى املقاول , الن  أنالبد من 

 معظم املقاولون،مثل حياول الواقع، يف بينما للمتعة، وتقريًبا متهور بشكل األحيان من كثري يفو  ما بطريقة خياطرون

 وتقدير املخاطر، هذه لتحديد معينة مهارة لتطوير احملسوبة ولديهم االستعداد اخلوض يف املخاطرة املسؤولني، األفراد

 إدارهتا أو فيها ابلتحكم تسمح اسرتاتيجيات وضع خالل من معها التعامل من التمكن أجل من حدوثها احتماالت

 .أفضل بشكل

الفردية  هحتديد خصائص اليت يبقى من املستحيل بعض خصائص ومميزات املقاول إىلنتطرق  أنمن هذا املنطلق ميكن 

 العامة.األدبيات  من أننا استطعنا أن حنصي تسع خصائص دقيقة, إالبصفة  املواتية هوصفات

 النحو اخلصائص علىهذه  ونستعرض املشاريع بعض يف حامسة تعترب اليت الصحة أو احلظ مثل عوامل هنا سنستبعد 

 :التايل
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 :والتفاؤل والثقة الغموض مع التسامح

قبول  لكن يتحمل هذا  الغموض ةواملخاطر  اليقني بعدم غالًبا يرتبط الذي الغموض جتاه خمتلفة مواقف األفراد يظهر

إجيابية عند اخذ القرار من  نتيجة على احلصول أمل على متفتح عقل على احلفاظ مع متوقعة غري أو متناقضة أدلة

 .طرف املقاول

 Frank Knight( العقالين واحلساب اجملازفة حتت القرارات اختاذ على قدرته على يف هذه احلالة املقاول جناح يعتمد

 .االقتصادية األدبيات يف احملسوبة املخاطرة مفهوم يظهر هنامن  و احلسم,و يف املواقف احلرجة اليت تتطلب  )،1921

 النكسات مع التعامل وميكنه األمور بسوء للمخاطرة استعداد علىاملقاول  أن يعين الفشل مع التسامح فإن املقابل، يف

 . ثنيه دون واهلزائم

يقف يف وجه  جيًدا مقاوال جيعله ما هو املقاوالتية سباق إطالق إعادة و التعايف علىاملقاول  تاقدر  إنبني هذا وذاك ف

 .يواجهها أنالفشل اليت ميكن  أوجهاملشاكل ويتحدى 

كل نوع من هذه   االجتماعي الفشل•املايل الفشل•األخالقي الفشل• الفشل من أشكال ثالثة يواجه أن للمقاول ميكن

 .ينصهر يف الصفات واخلصائص اليت يتميز هبا املقاول األنواع

 املخاطر وتقدير تصور: 

  .جند هذا االعتقاد عندتقريًبا املتعة أجل من بتهور، خياطرون فهم إذنالعبون، هماملقاولني  أن هو اخلاطئ االعتقاد

RICHARD CANTILLONاملؤكدة، غري التعهدات يف الشخص إنه"...  حيث يقول مغامر أبنهاملقاول  يصف ملا 

 اليقني عدم مفهوم ،هناك ،لذلك.." مؤكد. غري بسعر بيعها إلعادة معني بسعر واخلدمات املنتجات يشرتي الذي

 حًقا حياولاملقاول  فإن ذلك، مع و جمازًفا مماجيعله) التنظيمية،االجتماعية،االقتصادية،إخل(  البيئة يف ابلتغريات املرتبط

 أجل من حدوثها، احتمالية وتقدير وتعريف لتحديد معينة مهارة لتطوير االستعداد هذا لديه الن احملسوبة املخاطرة

 سيقبل مث أفضل بشكل إدارهتا أو فيها ابلتحكم تسمح اليت االسرتاتيجيات تنفيذ خالل من معها التعامل من التمكن

 .نسبًيا مرتفعة الشخصية فرصه أن شعر إذا املخاطرة هذه
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 عن احلديث دون املقاول عن احلديث يف التفكري الميكن لذلك املقاوالتية. سفينة يف أساسي بُعد هو املخاطرة قبول

ؤسسة اليت ينتمي ابمل اتمة ومعرفة فيه يعمل الذي النشاط فرع االعتبار يف األخذ مع إدارهتا، ميكنه اليت املخاطرة مستوى

 إليها .

 اإلجهاد ومقاومة العمل على القدرة: 

 : حنصي منها حيث تقدميها إىل املؤسسةتسعى  اليتاملزا� و التضحيات  من جمموعة على تيةاملقاوال تنطوي

 .ذلك إىل وما التقاعد و الطيب التأمني و الشهري الراتب املادية املرتتبة عن راحةال•

 .النجاح حنو عمله لقيادة ا املقاول يقدمه الذي واملعنوي اجلسدي و الشخصي اجلهد و االلتزام•

 سريها لضمان مشروعه أنشطةمجيع  و املهام مجيع يف األول املقام يف فهو موظفيه، بني نفسه اجليد املقاول يضع

 .هألهداف األمثل تحقيقالو  السلس

 اإلبداع: 

 وتوليد( لألفكار العنان إطالق يعين مما قيود، بدون التفكري و خمتلف، بشكل األشياء رؤية على القدرة هو اإلبداع

 األعمال يف أيًضا و الفن يف مبدًعا تكون كأن ميكن. املقاوالتية  عملية يف ضرورية القدرة هذه). جديدة أفكار

 . املقاوالتية و التجارية

 يف اإللكرتونية التجارة معمثل ما نراه  عمل إسرتاتيجية جمرد ميكن أن يتخذ من االبتكار أو مبتكرًا املنتج يكون أن ميكن

  .التسعينيات منتصف يف الكتب توزيع طريقة يف ثورة من أمازون أحدثتهنذكر ما  أنوهنا ميكن  اإلنرتنت بداية

 صدقت ال ثورة شكلي أنجديد ميكن  منتج ابتكار عليك يتعني إسرتاتيجية امازون علمتنا انه ال

 تكون مبدعا ابملقارنة مع منافسيك. أنبل جيب عليك  األعمال، جمال يف �جًحا تكون لكي

 به القيام مامت نسخ مبجردبل  إبداع بدون هفي جيًدا تكون أن أو عملك يف �جًحا تكون أن ميكنكصحيج انه  

 .تبتكر أن عليك جديدة، آفاق إىل للوصول ولكن,ابلفعل
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 يف نفسها وضع إىل الشركات من العديد تسعى بينما.  Appleالكربى مثل  الشركات معظم تفعله أو فعلته ما هذا

 عملية أي أساس هو اإلبداع أن يف السبب هو هذا .اترخيية وتصبح جديدة أسواًقا تنشئ أخرى شركات فإن السوق،

 .شوم بيرت جوزيف كرإىل املف ابتكار وهبذا نعود

 والتواصل اإلقناع على القدرة 

 املوظفني إقناع علينا دائمة  االقتناع ممارسة و املرء، وهبدف ابلنفس معينة وبثقة ابلثقة، اإلقناع على القدرة ترتبط

 .وهذا ما يسمح خبلق القيمة وتبادهلا ابلشراء،اخل لتسليم،والعمالءاب واملوردين إلقراض،اب واملمولني ابلعمل،

 من متكن أنه أمهيتها أي االتصال حيث من صفاته أثبتت قد و كمفاوض، دائم موقع املقاول يف يضع القيمة تبادل إن

 .موظفني أو شركاء أو عمالء سواء كانوا معه املتعاونني إىل ونقلها اآلخرين، مع رؤيته مشاركة

 وتسيريها املؤسسة قيادة القدرةعلى: 

 جند مايلي : القيادية الصفات أهممن  أن العلم مع القيادة املقاول صفات يظهر أن جيب

 احمليطني: انتباه جذب -أ

 .األفكار استخالص أجل من للمشاركة الناس جذب يف �جًحا يكون أن جيب

 املوقف: جوهر توصيل -ب

 ينجح أن جيب. بوضوح عنها التعبري يتم كيف أيًضا القائد يعرف أن جيب ألهدافهم، إدراكه إىل ابإلضافة

 وكيف ماذا يفعل من( فريقه أعضاء يعرف أن جيب. الصحيح مكانه يف وضعه جيب ملا رؤيته مشاركة يف حًقا

 ).مىت و

 : الناس ثقة على احلفاظ -ت

 اجتاهاهتا يف والثبات الوضوح خالل من ولكن أخرى توافقمرة إىل السعي خالل من ليس الثقة توحيب القيادة

 .الثقة على والتصميم يف الناس املوثوقية بعض يظهر. الرئيسية

 



34 
 

 

 :النفس ضبط -ث

 أو" فجوة" أو" خطأ" عناملقاول  ذلك،يتحدث من بدالً ,"فشل" كلمة توجد ال للمقاول ابلنسبة

 ذلك، من العكس على بل النقد خيشى ال ،فهو" نعيد النظر أن جيب" أو" مستفادة دروس"

 .قيادته أسلوب لتحسني اخلربات يستخدم

 التجارية الفرصاكتشاف  على القدرة: 

 من واألفضل املستقبلية، و احلالية العمل فرص الكتشاف بيئته حتليل على املقاول القدرة لدى يكون أن جيب

 .بعد البيئة عنها تعرب مل اليت االحتياجات اكتشاف خالل من التغيريات تتوقع أن ذلك،جيب

 والنزاهة واملسؤولية ابملبادرة الشعور: 

 الذين وحدهم هم االبتكار على القادرين األفراد أن يؤكد و. للمقاول املربك الدور على) 1935( شومبيرت يؤكد

 .واإلرادة املبادرة ويظهرون ابخليال موهوبون ،فهم" مقاول" مصطلح يستحقون

 القابلية للتعلمو  االنفتاح: 

 أجل من متفتحة، وعقلية استماع، ومهارات معني، فضول لديه يكون أن املقاول واجب من جتعل اخلصائص هذه كل

 .التمويل خالل منأو  املثال سبيل على والتسويق، ابإلدارة املعرفة اكتساب خالل من النجاح، يف فرصه ز�دة

 استكمال جيب إالأنه ابآلخرين، مقارنة الذوق أو الطاقة من أكرب بقدر يتمتعون أشخاص وجود من الرغم على

 .السنني مر على املرتاكمة واخلربات الفنية والدراية واملهارات ابملعرفة الفطرية القدرات

 خالصة اجلزء األول :

 تطور مراحل  الذي يبني )HISRICH.R 1988(لصاحبه هايز ريش  يف اجلدول التايل هتلخيصاجلزء األول ميكن 

 :13  املقاول مفهوم

                                                           
13HISRICH. R  ”Entrepreneurship et intrapreneurship: Methods for creating New Companies That Have an Impact 
on the Economic Renaissance of Area”, in Entrepreneurship, Intrapreneurship, and Venture Capital, Editions, 
Lexington, p 96 
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 .العامة السلطات مع حمدد بسعر عقد مبوجب اخلسارة أو الربح خماطر يتحمل الذي الشخص:عشر السابع القرن

 .رأساملال يوفر الذي والشخص املخاطر ييتحمل الذ الشخص بني التمييز – كانتيلون ريتشارد: 1725

1797 :Beaudeau – جانبابتيستساي: 1803. وميتلك وينظم ويشرف يتوقع املخاطر،والذي يتحمل الذي الشخص- 

           .املال رأس أرابح عن ختتلف املشروع صاحب أرابح

 .اإلدارية مهاراهتم إىل رحبهم يعود الذين وأولئك الفائدة يتلقون الذين املتربعني بني التمييز – والكر فرانسيس: 1876

 .جديدة تكنولوجيا مبتكر،يطبق األعمال رائد – شومبيرت جوزيف: 1934

 .حد أقصى إىل الفرص يزيد األعمال رجل – دراكر بيرت: 1964

 .الفشل خماطر ويقبل واالقتصادية االجتماعية اآلليات وينظم املبادرة زمام �خذ األعمال رجل شابريو ألربت: 1975

 .ابلطريقةنفسها األعمال رجل اليرون والسياسيون األعمال وممارسو النفس وعلماء االقتصاديون – فيسرب كارل:  1980

 -هيسريش روبرت: 1985. مسبًقا موجودة منظمة يف أعمال رائد هو الداخلي األعمال رجل – بينشوت جيفورد: 1983

 والنفسية املالية املخاطر له،وحتمل الالزمني والعمل الوقت ،وختصيص ذوقيمة و خمتلف شيء خلق عملية هي املقاوالتية

 .وشخصي   مايل إرضاء شكل تفي املكافآ وتلقي املقابلة واالجتماعية
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 ةمن ثقافة املقاوالتية إىل ثقافة املؤسس   : الفصل الثاين

 

 مفهوم املقاوالتية  •

 :ملقاوالتيةأالثقافة و الثقافة     •

 مفهوم الثقافة 1

 مفهوم الثقافة املقاوالتية 2

 الثقافة على السلوك أملقاواليت  أتثري •

 ماذا عن ثقافة املؤسسة؟ •
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I.  املقاوالتيةمفهوم 

 14بعض الباحثني رىي. ملقارابت  نظرية خمتلفة  تستجيبتوافقات  هناك ملقاوالتية،ولكنملفهوم ا أفضل تعريف يوجد ال

 وسياسية ثقافية واجتماعية نفسية عوامل نتيجة ومعقدة  ديناميكية عملية ��او املهتمني مبصطلح املقاوالتية 

 . واقتصادية

 معني سياق تظهريف اليت والسلوكيات والنوا� واملعايري والتصورات واملهارات املواقف شكل أيضا �خذمصطلح املقاوالتية 

 مقاولة من أو إنشاء أصليةمقاولة  إنشاء مثل, خمتلفة تنظيمية أوقانونية كانت  أبشكال عنها التعبري ميكناليت  

 .الفرعيةأو  التابعة الشركات أو االمتيازعلى شكل شركات ذات  مقاوالت أو فرعية شركات أو)essaimage(الداخل

الن هذا النشاط للمقاوالتية  وضوحا األكثر املظهر التجاري هونشاط ابل والبدءاالنطالق فلنا، ابلنسبةذلك، ومع

ابملفهوم  الفرصة إدراك معىن �خذ مفهوم الرتاكم البدائي للثروة, كما إىلاملال وهذا  ابلرجوع  رأسيسمح بتكوين 

 ذا.هب املرتبطة املخاطركل   إدراك معاملقاواليت 

إىل مصطلح املقاوالتية كانت على شكل مقارابت ساهم يف تكوينها وحتديد معاملها جتاهات الفكرية اليت تطرقت اال

 . 15وحدودها عدد من الباحثني واملفكرين

 من أهم املقارابت اليت أسست ملفهوم املقاوالتية جند ما يلي :

 املقاربة اليت تقول ابن املقاوالتية ظاهرة تنظيمية تستخدم عادة يف اجملال  االقتصادي 1

 .ابخلصوص فيعلم النفس وعلم االجتماع وسيكولوجية املعرفة، املقاربة اليت تعترب املقاوالتية  مقاربة فردية تستخدم 2

 املقاربة اليت حددت للمقاوالتية جماال يف العلوم اإلدارية ونظر�ت املنظمات.3

 
                                                           

• 14»   , théories, acteurs et pratiques L’entrepreneuriat  « livre 95) du-(pp.73: l’intention entrepreneuriale  STOUNE Azzedine
Edition: Riadh Zghal 2007 

• 15Azzedine TOUNES : l’intention entrepreneuriale (pp.73-95)du livre «  L’entrepreneuriat , théories, acteurs et pratiques »  
Edition: Riadh Zghal 2007 

 

https://www.researchgate.net/profile/Azzedine-Tounes
https://www.researchgate.net/profile/Azzedine-Tounes
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 :أ�اعلى  اعتبار املقاوالتيةوبناءا على كل هذه املقارابت ميكن  

  اجملهودات  اليت يقوم هبا األفراد ابتداء من دراسة احمليط لالستكشاف وترصد الفرص  إىل غاية كل

جتسيدها إىل مشاريع حقيقية إلنتاج السلع أو اخلدمات تساهم كلها يف النمو االقتصادي مع الرفع من 

 املستوى االجتماعي للفرد صاحب الفكرة.

 خيارًا أو حًال قابًال للتطبيق،  اقتصادي يشكلنشاط تالك العملية اليت يدرك الناس من خالهلا أن ام

ني ، ويتعلمون كيف يصبحون مقاولالتفكري يف إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة هبم ويدفعهم إىل

 16ومسريين وينطلقون يف جتسيد مشاريعهم.

 املقاوالتية" ملصطلح املفاهيمي اإلطار" 

 ظاهرة حتديد اجملال،مت هذا يف القرون مر على املرتاكمة املعرفة إىلاملفهوم  توىحمساب تان أو  إرجاع, لعزو حماولة يف

 .املقاوالتية ملفهوم متاسًكا ستعطي واليت سواء حد  على ومكملة عامة مناذج أربعة خالل املقاوالتية من

 العمل فرصة منوذج األول:النموذج 

 املنظمة بناء منوذج الثاين:النموذج 

 االبتكار منوذج الثالث:النموذج 

 موجودة  قيمة أالتقاط جديدة قيمة إنشاء منوذج   الرابع:النموذج 

اقتصادية واجتماعية الزالت يف طور   كظاهرةاكتشافه   مفهوم املقاوالتية و إرساءسامهت كل  هذه النماذج يف 

 االكتمال تعريفا و تفاعال مع ابقي مكو�ت املشكلة االقتصادية.

                                                           
16 Louis Jacques FILION (1988 et1991 Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, tendances in Revue internationale 
P.M.E. Volume 10, numéro 2, 1997, p. 5-172  edi ÉruditRevues 
 
   

  

  

  

 

https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/1997-v10-n2-ipme5006372/1009026ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/
https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/
https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/1997-v10-n2-ipme5006372/
https://www.erudit.org/
https://www.erudit.org/
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 املقاوالتية ظهور 

 يف الفاعل" عليهاألخري حيافظ الذي اإلجراء متثل املقاوالتية أن حيث ابملقاول وثيًقا ارتباطًا املصطلح نشأة يرتبط

 ).CHUMPETER ،1935(" اإلبداعي والتدمري االبتكار االقتصاد،بطل

الديناميكية  هذه قلب يف يوجد الذي املقاول عاطفة حتديد الضروري من ،كان (املقاوالتية) الظاهرة هذه فهم أجل من

كان ينظر إليه يف بداية القرن السابع   كماتشييداملباين   مثل كبرية مشاريع يف ويشارك خياطر شخص ألنه

 ).LANDSTROM 2000(عشر

 اإلجراءات اختاذ النامجة عن حقيقة)JULIEN AND MARCHESNAY ،1996( التعقيدات بعض إىل املقاوالتية تشري

 أنشطة حلساب املستخدمة الدعم وطرق العمل وخطة وأولو�ته وقراراتهاملقاول  واسرتاتيجيات

 ملا متثل هذه األنشطة من أمهية يف حركية التنمية االقتصادية.)FILION،1997(17املقاوالتية

 املخاطر يتحملون الذين األفراد قبل من الثروة هذه إنشاء يتم. إضافية ثروة خللق الديناميكية العملية هي املقاوالتية

 أو املنتج يكون قد. معينة خدمات أو ملنتجات قيمة لتوفري الوظيفي، االلتزام أو/و والوقت العدالة حيث من الرئيسية

 وختصيص أتمني خالل املقاول من قبل من ما بطريقة القيمة يتمغرس أن جيب ولكن فريدة، أو جديدة نفسها اخلدمة

 األحباث من الكثري حاولت عديدة، سنوات مدى وعلى هكذا، و .)1984رونستاد،."(الالزمة واملوارد املهارات

 .البلدان من العديد يف االقتصادية والتنمية املقاوالتية أنشطة بني وثيقة عالقات وجود توضيح الدولية

م  االقتصادية يف اجملتمعات هي خلق هتسمية املقاولون , مهمت عليهم يطلق أفراد خالل من املقاوالتية أنشطة تنفيذ يتم

 .بروح عالية يف خوض غمار املقاوالتية هبدف املسامهة يف خلق الثروة و القيمةيتميزون  الثروة و

                                                           

 
17Louis Jacques Filion:Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, tendances ,Une note de la revue Revue internationale 
P.M.E.Volume 10, Numéro 2, 1997, p. 129–172 

•  
 

http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/
http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/
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متثل شرط من الشروط  و عملية تكوين القيمة و خلق الثروة ,املتميز من جهةاملقاول  الفرد,هذه العالقة بني هذا 

االقتصادية. من أهم ميزات هذا الفرد ,املقاول هي الروح املقاوالتية لديه وهي اليت متثل الفرق بني جناح احملددة للتنمية 

 وفشل أي مقاول.   

 الروح املقاوالتية ميزة من ميزات املقاول : 

  ضمن  اذه امليزة من اجل حتديد  دورههب واإلحاطةعلى سبيل التعريف  أمهية هذه امليزة توجب التطرق إليها ولو

 األولية الباعثة للمقاوالتية.العوامل 

الروح املقاوالتية اليت متيز الفرد ضمن نظرية الفعل املقاواليت حيث ميز بني  إىلT. VERSTRAETE (1999لقد تطرق 
 هي : أبعادثالث 

 البعد املعريف 

    البعد التنظيمي 

   ولوجي سكا البعد الرب praxéologique) 

 املعريف البعد 

 األساسية األسس أحد حول التساؤل إىل يدعوانه  إىلخنلص T. VERSTRAETE (1999منوذج املفكر عند دراسة

 ".معريف املقاواليت العمل: "املبادرة لروح الفطرية الطبيعة ،للمقاوالتية

 واإلجنازات، التوقعات بني امللحوظ التناقض قل التعلم، وترية زادت كلمايف منوذجه الحظ هذا املفكر انه   الواقع، يف

 اخلربات منأيضا  التعلميكون  و قد.فاعلة يف النمو االقتصادي البقاء يف فرصها من املؤسسة أواملقاولة  زادت وابلتايل

، نسيا�ا ينبغي ال اليت للفرد اجلوهرية ميالتعلمؤسسات  كذلك و امليول، و العواطف، و املعرفة، و واحلالية، السابقة

 و اختيار عملية أنه على التعلم إىل النظر ميكن إذ, غريهم من أكثر التعليمية قدرهتم من األفراد بعض يستفيد حيث

  ما فهم على القدرة أو مساره يف اإلجراء تفسري على القدرة أكانت التعلم؛ عن املدروسة القدرة فصل الميكن .استبقاء
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 بني يغذيه،من الذي االسرتاتيجي التفكري عن التعلم عزل كما ال ميكن  العمل أثناء التعلم وابلتايل به، قيامال أثناء يفعله

 .املقاول هبا مير اليت اليومية ابملواجهة أخرى، أمور

 التنظيمياهليكلي البعد , 

 واألحداث، اآلالت، مع املتغريات هذه تتطابق وقد. مادية غري أو مادية األبعاد متعددة متغريات من اهليكل يتألف 

 الذي( االجتماعي اهليكل على التعرف مت.عقلية،اصطناعية بيولوجية، تكون أن ميكن واملعايري؛ الفاعلة، واجلهات

 .جزأين من مكون أنه على) الراسخ املؤسسي اهليكل معه يتشابك

يف اهليكل  احتالله وينبع من الوضع الذي حيتله األفراد أو يسعون إىل .ويتطابق اهليكل املوضوعي مع النشأة االجتماعية

 )BOURDIEU.181972( ذكرها عامل االجتماع أساسية أبنواعاملتميز  االجتماعي ويف توزيع رأس املال

 يلي:كما 

و املستثمرين وكل املتعاملني مع سوق  واالقتصاديني ملسرييندى ال املعروف االقتصادي املال رأس •

 القيم(البورصة).

 منها : أشكال ثالث يتخذ أن ميكن الثقايف،الذي املال رأس •

 مهيكلة هياكل أ�ا"على عّرفةامل  HABITUSاهلابيتوس مفهوم إىل الذي يشري املدمج الثقايف املال رأس .1

 ) 19BOURDIEU )1972"هيكلية هياكل أ�ا على تعمل أن قابلة ومؤهلة على

 
                                                           

• 18 Pierre Bourdieu :Esquisse d’une théorie de la pratique 1972 edit librairie DROZ page 157 à243 

• 19Pierre Bourdieu : Esquisse d’une théorie de la pratique1972 edit librairie DROZ page 19 

 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Bourdieu--6189.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Pierre-Bourdieu--6189.htm
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 املوسيقية أو األدبية األعمال أو اللوحات أو الثقافية املمتلكات مع يتوافق الذي اجملسد الثقايف املال رأس .2

 .اململوكة والقابلة للتداول يف األسواق اخلاصة هبا 

 العلمية املتحصل عليها.  املؤهالت شكل �خذ أنميكن املؤسسي، الذي  الثقايف املال رأس .3

 الذايت هليكلا

 من اهليكل على األفراد يعمل.  موضوعية الذاتية هذه مجاعية،تصبح مىت كانت. الذاتية اجلماعية أو الفردية نتاج هو

 .مؤقًتا املنظمة جتميد أجل

 املثال سبيل على ميكن.اهليكلنيى كل  داخل نفسه املقاول يضعاالجتماعية، املنظمة داخل ظمةمن إنشاء خالل من

 .العلمية املؤهالت شكل �خذ أناملؤسسي، الثقايفلرأس املال 

 البعد الرباكسولوجي: 

 مها:أساسيني  يندرج حتت هذا البعد عنصرين

 قدرة املقاول على التموقع .أ

 اخلطة التنظيمية إلزامية .ب

 قدرة املقاول على التموقع .أ

 تشكل اليتو  متعددة بيئات داخل نفسه يضع سوف املقاول أو صاحب الفكرة مبوجب هذا البعد فان

استخدام قناعاته و  إىلسيلجأ  هلذايتفاعل معها ,  أنميكن  أو معها يتفاعل اليت املختلفة االجتماعية املساحات

 .رأس املال االجتماعي أوهلاو  أهدافه لتحقيق حيتاجه الذي رأمسال أنواعكل   إىلوالولوج ميارسها من اجل احلصول 

 لوصولا من فرصألنه ميكن ويسمح ابلوجود القانوين للمقاولة و من مثة يزيد  رئيسيا دورا ملال االجتماعيا   لرأسإن 

 .مشروعه وجتسيد لتنفيذ له املتاحة، املواردتعبئة فرص  من وهكذا يزيد اآلخرين رأمسال إىل
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يقدم  أن أراد إذا ألنهالتسيري  و التموقع قدرة املقاول على إىلهذا التفاعل للمقاول مع أنواع رأس املال يوحي و يرجع 

تنظيمية فعالة و هذا بتنفيذ  خطة تنظيمية  إجراءاتيتخذ  أنفعليه 20يف املستقبل أصحاب املصلحةملن سيمثلون 

احلصول عليه,هلذا متثل قدرة املقاول على التموقع  أول عنصر يرغبون يف  مني هلؤالء الفاعلني ماأحمكمة تسمح ابلت

 .العنصر الثاين التنظيمية, بينما متثل اخلطة  الرباكسولوجيمكون للبعد  

 التنظيمية:اخلطة  .ب

املسطرة  األهدافيتطلع املقاول أو صاحب املشروع إىل االستفادة من كل الفرص اليت يتيحها احمليط بناءا على 

 إليها.الولوج  إىلما تتطلبه وتستلزمه الفضاءات االجتماعية اليت بتطلع املقاول  إبنتاجاخلاصة  

 تصميم أجل من وضعه جيب ن الذييضع خطة تنظيمية تتماشى و تتوافق مع التكوي أنمن اجل هذا جيب عليه 

 .وحميطهابني املؤسسة واملنظمة  التبادل مثار ستكون اليت املنتجات أو اخلدمات

زالت ,بيد انه من بني املدارس املختلفة وال أكادمييالعالقة بني املؤسسة و احمليط شكلت موضوع خطاب 

 للحالة يؤدي،ابلنسبةكنتاج حميط خارجي للمؤسسة   التكوين معأو املؤسسة  املنظمة هذه تتوافقالضروري أن 

اليت تكون أساس  االجتماعية البنية معاملخطط التنظيمي لألعمال الذي يتالءم ويتشابك  إنشاء إىل املطروحة،

 .التمييز بني احمليط الداخلي و احمليط اخلارجي 

التدريب املناسب، واخلربة الكافية، وتوافر األموال،  للروح املقاوالتية لدى الفرد حوافز ودوافع  اجيابية منها كونيقد 

 اإلحباط أو عدم الرضا عن العملو قد يكون هلا عوامل أخرى منها  شريك جتاري،  توفروالدعم األسري أو املهين، و 

 :منها  خمتلفة مايكون نتيجة لعوامل غالبا الذي الذي يقوم به كأجري و

 العمالة الرتيبة، •

 ،سبة املناواألجور غري   •

 على ارض الواقع  األفكارحتقيق صعوبة  و  •

                                                           
20La théorie des parties prenantes رجوعا اىل نظرية اصحاب املصلحة 
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 خسارة الوظائف،املخاطر النامجة عن  و •

 مرتبطة مبحيط عمل الشخص . أخرىوعوامل  •

غامرة هذه املعوامل حمفزة  خلوض توجد لكن مبثل ما هذه العوامل غالبا ما تكون حمفزة للفرد يف خوض جتربة املقاوالتية, 

 مؤسسة. إنشاءو  اختاذ قرار العمل حلسابه اخلاص ثل عائق حيول بني الشخص وبني مت أخرىمن طبيعة عوامل  توجد, 

 من بني هذه العوامل نذكر مايلي :

لطيفة ، افتقار رأس مال ،  ، بيئة عمل ة، راتب جّذاب ، مهنة واعدهام يف اهلرم التنظيمي لشركة معينة شغل منصب  

شركاء والعوائق النامجة مع التعامل مع احمليط وخاصة اإلدارة احمللية اليت هلا صعوبة إجياد ،  دعم منظمات وجود عدم

 صالحيات واسعة يف عملية إنشاء مقاولة أو مؤسسة.

 الثقافة املقاوالتية اليت تكون مبثابة الفاصل اهلام الذي ال جند اليت متثل عائق هلاالعوامل  و املقاوالتيةبني العوامل احملفزة 

احلافز  املقاوالتية,حبيث تكون الثقافة  اآلخرينغري موجود لدى  بينما هو األشخاصنراه بل حنسه و نلمسه لدى بعض 

 الرئيسي للشخص.

II.  املقاوالتيةالثقافة و الثقافة 

قبل التطرق إىل مفهوم الثقافة املقاوالتية جبدر بنا أن نعرج على التعريف ولو إبجياز مفهوم الثقافة يف حد 
 . ذاته

 مفهوم الثقافة 

 واألهدافمفهوم الثقافة عرب بعض التعاريف اليت تبني لنا ا�ا تتماشى  إىلهذا العمل نتطرق  إطاريف 

 البيداغوجية املسطرة.
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 لغو� الثقافةف يّ عر ت
 : منها لغة على عّدة أوجهتعرف الثقافة 

هي اخلشبة اليت ُتسوَّى الرماح  والثقافةالعمل،  السيف،   تعين، من الناحية اللغوية الثقافة كلمة -أ

 الثقافة.هبا، فعند قول مجلة (تثقيف الرماح) يعين تسوية الرمح آبلة 

أّ�ا الفطنة، فعند القول (ثقف الرجل ثقافة) يعين أنّه صار رجًال حاذقاً  كما تعرف الثقافة على -ب

 وذا فطنة، 

ينمي موهبة النقد، وابشتقاق كلمة وتعين كلمة ثقافة، كل ما يضيء العقل، ويهذب الذوق، و  -ت

يكون معناها االطالع الواسع يف خمتلف فروع املعرفة، والشخص ذو االطالع  التثقفثقافة من 

 . 21الواسع يُعَرف على أنّه شخص مثّقف

 الثقافة كما يلي اصطالحا فتعرفأما 

اليت يتّم تكوينها  والسلوكياتنظام يتكّون من جمموعة من املعتقدات، واإلجراءات، واملعارف، "إ�ا

 .22ومشاركتها ضمن فئة معينة، والثقافة اليت يكّو�ا أّي شخص يكون هلا أتثري قوي ومهم على سلوكه،

املوسيقى اليت  وتدّل الثقافة على جمموعة من السمات اليت متّيز أّي جمتمع عن غريه، منها: الفنون،و 

بصفة عامة فقد تطرق  .23والتقاليد السائدة، والقيم، وغريهاتشتهر هبا، والدين، واألعراف، والعادات 

 بينهم:بعض املفكرين إىل هذا املصطلح إبسهاب ومن 

                                                           
21 
22Grandon Gill (2013), "Culture, Complexity, and Informing: How Shared Beliefs Can Enhance Our Search for Fitness ", the 
International Journal of an Emerging Transdiscipline, Folder 6ذ, Page 71. Edited. 
 
23Gabriel Idang, African culture and values, Page 97, 98. 
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 إدوارد اتيلور )1(

الثقافة أب�ا '' ذلك الكل املركب من املعارف والعقائد والفن واألخالق واألعراف وكل  إدوارد اتيلورعرفي 

 24ما اكتسبه اإلنسان بوصفه عضوا من اجملتمع ما''

 ر.رادفيلد  )2(

أب�ا : '' جمموعة من املفاهيم واملدركات املتفق أو املصطلح عليها يف اجملتمع ،  ر.رادفيلد كما يعرفها 

ر وأوجه النشاط وتنتقل عن طريق الوراثة عرب األجيال لتكسب اجلماعات صفات تعكس يف الفن والفك

 25وخواص مميزة.''

 مالك بن نيب )3(

الروحي..، الذي  احمليط الفكري والنفسي واالجتماعي واألخالقي و":أما الثقافة عند مالك بن نيب فهي

السلوكية واألخالقية واجلمالية..، ويف هذا  حيتضن الوجود اإلنساين يف اجملتمع، ويدعمه ابخلربة املعرفية و

الثقافة إذن: تعترب  احمليط تتشكل طباع، وشخصية، وذوق الفرد الثقايف، حمكومة ابلسنن النفسية واآلفاقية. 

 26."عرفة، ومنهج يف السلوك وطريقة يف العمل والبناءنظرية يف امل

 :عناصر الثقافة نذكر منها مايليتتقاطع هذه التعاريف يف جمموعة من القيم متثل يف الواقع 

 27اثنيا : عناصر الثقافة:

تقوم كل لغة على نظام واضح وحمدد من األصوات الواضحة حبيث يسهل التميز بني كل   :اللغة-1

 .صوت عن اآلخر

                                                           
 . 66، جامعة االسكندرية ، ص  2008،دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع للنشر والتوزيع ، دراسات يف اجملتمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جليب ، 24
 8،جامعة االسكندرية ، ص  2003،دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع ، اجملتمع والثقافة والشخصية السيد عبد العاطي السيد  ،  25
 مالك بن نبي : 26
 98-96، مرجع سابق ص دراسات يف اجملتمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جليب ،27
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الفن: -2  

كنسق ثقايف ال ختلو منه أي ثقافة يف احلاضر واملاضي، كما أن عناصره ختتلف من ثقافة   الفن يعترب 

 ألخرى، وذلك الختالف قيمة اجلمال من جمتمع آلخر.

األفعال اإلنسانية: -3   

تعد مبثابة وحدات للمالحظة األساسية يف الدراسة العلمية لإلنسان والثقافة أل�ا متثل الوحدات األولية  

, وهي األعمال الصاحلة األساسية اليت ميكن بواسطتها أن يتكيف الكائن مع بيئته امليكانيزماتللسلوك 

 احلسنة اليت تشرتك فيها كل اجملتمعات اإلنسانية. 

ية:الطرائق الشعب-4  

تعترب أفعاال اجتماعية متكررة ميارسها أعضاء اجملتمع واجلماعة، كما أ�ا تعترب معتقدات منوذجية مضادة أو 

 اجتاهات وصور للتصرفات اليت تالحظها داخل هذا اجملتمع واجلماعة.

: األعراف-5  

ى أ�ا أكثر صدقا وسالمة اليت ينطر إليها عل املقبولة يف بيئة اجتماعية معينة و هي الطرق العامة املشرتكة

.من العادات الشعبية  

: القانون والنظم االجتماعية-6  

الذي حيمل طابع العمومية من �حية  ,يعترب القانون مبعناه العام واخلاص هو الرابط الوحيد والعام لألفراد

.والذي يفرض النظام بطريقة تكاد واحدة من كل نواحي اجملتمع من �حية أخرى  
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و حىت النظم االجتماعية هي عبارة عن تنظيم يشمل عدد من العادات وجوانب متعددة من العرف أما 

لقيام بعدد من الوظائف االجتماعية.واحدة من اجل ا ا يف وحدةهتدمج مجيعاألحيان، القانون يف بعض   

:املعتقدات والقيم-7  

على التكيف  اإلنسان اليت تساعدو   السلوك هي عبارة عن تصورات أساسية للعامل واإلنسان واجلماعة و 

 .متثل القيم موضوع الرغبة اإلنسانية والتقديرو  والتوافق مع بيئته
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 الثقافة املقاوالتية:

 و به القيام املرء يريد ما يف الكاملة املشاركة و القيام يف الرغبة عن تعرب اليت واملواقف الصفات املقاوالتية  من الثقافة تتكون

   .التغيري و التجديد إنتاج إىل أل�اهتدف جًدا خاصة تكون ثقافة املشروع، ثقافة املقاوالتية  مثل الثقافة أن تريد  .إكماله

 .والبناء كما متثل ثقافة االبداع

 رصيًدا يشكل عام موقف أ�ا على بل جديدة، جتارية أعمال إلنشاء وسيلة جمرد أ�ا املقاوالتية على ثقافة إىل يُنظر يعد مل

 .حتددها اليت النطاق و اخلصائص إىل ابلنظر مواطن، ألي املهنية اليومية و احلياة يف قيًما

 :القيم املقاوالتية •

 .حتديث اإلمكا�ت يف املسامهةو  الفعال تعزيز العمل على القدرة لديها خصائص وقيم من املقاوالتية ثقافة تكون

 اخلصائص والقيم يف : هذه تتمثل

اإلبداع،  التنظيم، حس املبادرة، اجلهد، احليلة، التضامن، ابملسؤولية، الفريق،الدافع،الشعور القيادة،روح ابلنفس، الثقة

 .املثابرة و العزمية

 .عنها تعرب اليت والسلوكيات املواقف خالل من القيم هذه حتديد ميكن

 
 :املقاوالتيةعناصر الثقافة •

 ثالث عناصر هي : إىل املقاوالتية الثقافة تقسيم ميكن

 التحد�ت؛ مواجهة ورفع يرغبون يف املؤسسة الذين نفس من أفراد قبل من املشرتكة املعرفة 

 والتسامح والقيادة والتضامن يف الذات الثقة االستقاللية، ابملسؤولية، اإلبداع،الشعور( والقيم  جمموعة املواقف 

 ؛) ذلك إىل وما الفشل مع

  تتسم ابملعرفة العلمية والكفاءة املهنية واحلنكة يف التعامل مع احمليط و اجملتمع.املهارات والكفاءات اليت 
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 كموقف ابألحرى ولكن جديدة، مؤسسات وشركات فقط إلنشاء كوسيلة املقاوالتية الثقافة إىل النظر ينبغي يعد مل

 .حتددها اليت اخلصائص إىل نطاق ابلنظر مواطن، ألي واملهنية اليومية احلياة يف قيم رصيد يشكل عام

:تعريف الثقافة املقاوالتية    

تدل على اإلدارة يف املبادرة والشروع  اليت تصرفاتالصفات و المن  الثقافة املقاوالتية حسب مكو�هتا تعرف

نريد عمله أو إجنازه بصفة جادة وقوية إىل النهاية وهنا تصبح ثقافة املشروع ثقافة خاصة أل�ا هتدف  يف ما

 28.نتاج اجلديد والتغيري وتكون أيضا ثقافة خلق وبناءاإلإىل 

جمموعة القيم والقناعات املشرتكة والدراية الفنية  اليت توجه إىل حد ما  على أ�ا الثقافة املقاوالتية تعرفو 

 .املشاريع بوعي سلوك األفراد واملؤسسات والسكان جتاه تنظيم

هذه  تنظيمالقيم األساسية لبيئة مواتية لظهور  وإنشاء مقاوالت يفميكن إدماج ثقافة تنظيم املشاريع  املعىن، هبذا 

 بناءا على عوامل متيز الثقافة املقاوالتية. يف بيئتهم هالالعرتاف مبسامهة منظميمواتية أيضا  و املشاريع واملقاوالت،

 عوامل الثقافة املقاوالتية

كالتصرفات االجتماعية متالزمة أحيا� فرد�   التصرفات، اجتماعي هو ممثل لكل املقاول, كعنصر

 هي ثقافة تقوم على اليت واجتماعيا، هذه املتالزمات اجلماعية لتصرفات املقاول تظهر يف ثقافة املقاولة

 29عوامل منها:

 

                                                           
28Borreziga amina,mezicane amina ,OPCIT , p 8 
29 Jean marie, la culture entrepreneurlale ,colloque du 10 anniersaire dela fondation de l’entrepreneurship , ecolr de 
hautes etudes  commerciales de montréal ,24-25 janvier 1990 ,p1-7 
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 تثمني املقاوالتية: -1

إنشاء  وتيسر له سوف تثمن املقاول، اجملتمعمكانة هامة، فيما ندعوه تدرج القيم يف  املقاوالتية الثقافة اليت متنح

 والتألق إىل سلم اجتماعي  نتيجة أتلق الثقافة املقاوالتية. املؤسسات

ذج و كنماجملتمع وتظهر املقاولة  من بني القيم األولية يف و  مكانة هامة  تصبح الثقافة املقاوالتية قيمة اجتماعية ذات

 �جح ويقتد به . جتماعيا

 تثمني املبادرة الفردية واجلماعية: -2

نالحظ يف اجملتمعات أن املقاول هم مجعية أين الصعوابت اليت تظهر يف املؤسسة أو لألفراد أو الفرص املعروضة، 

 ستكون مدفوعة من طرف ممثلي هذه اجلماعة، إلشهار هذه اإلثبات ميكن استعمال مضادة يف بعض املؤسسات،

التحد�ت أو الفرص اليت تكون كمصدر للخوف، إذ أعضاء هذه املؤسسات ال حياولون القضاء على هذه التحد�ت 

 أو استغالل الفرص: الطبيعة، احلظ، القضاء والقدر تشحن ابالهتمام يف مكا�م .

اد للقضاء أبنفسهم يف مؤسسات أخرى أين جند املقاول هم مصادر وهي ألعضاء املؤسسة، اإلهلام الذي يدفع األفر 

 على التحد�ت اليت تشغل الفرص املعروضة.

؛تثمني املثابرة والعزمية -3  
 

طبيعيون متيزهم املثابرة واملواظبة يف العمل املقاواليت املتميز ابملخاطرة واالستمرارية يف التجربة و املقاولون هم أشخاص 

 دافهم .اخلطأ يف حتديد واختيار النشاط والقطاع الذي يتماشى وأه

يف إنشاء  من أجل النجاح  ات املتاحة هلم والفرص اليت يتيحها احمليطيواظبون ابستمرار ويقبلون استثمار كل الطاق 

املقاولة و يف حسن تسيريها  حىت إذا تتطلب األمر االستعانة مبوارد اآلخرين لبلوغ هدفهم املتمثل يف حتقيق مشروعهم. 

هذه املواظبة جتعل من الثقافة املقاوالتية ال تقتصر فقط على السماح لألفراد ابلتعريف مبشاريعهم بقوة ولكن جيب ان 

 ويشجعهم يف املثابرة واالستمرار إىل أن تتجسد رغبتهم على ارض الواقع.تكون هي احملرك الذي حيرضهم 
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 :كنتيجة للمقاوالتية  ن واملخاطرةااألم التعايش معقبول  -4
 

الن إنشاء مؤسسة وتسيريها  القدرة على العيش بني األمن و املخاطرة متثل امهم الصفات اليت يتحلى هبا املقاول 

يتطلب اإلملام ابملخاطر اليت تنجر عن القرارات اليت �خذها املقاول عند تسيريه للمؤسسة. املخاطرة تبدأ 

عند إنشاء املؤسسة الذي يتطلب معلومات دقيقة عن القطاع واحمليط الذي يراد إنشاء املؤسسة فيه علما 

 ول قراراته قابلة للتغيري وبصفة مفاجئة. ابن كل املعطيات اليت يؤسس عليها املقا

تبقى دائما احتمالية التحقيق  وتؤثر يف احتمالية جناح ،دائما مؤكدةإنشاء املؤسسة ال تكون  املعطيات اليت يقوم عليها

 .لدى املقاول املخاطرةال يتم إال إذا توفرت ثقافة   نستطيع القول أن إنشاء املؤسسات  لذا،املقاولة 

ضمن النشاط الذي اختاره مع الناشطني  ع قلتمو اب يسمح لهمعرفة وحتديد مستوى املخاطرة الذي يتحمله املقاول  

 فيه.

 :اإلفراط يف كل صفة منهما يؤدي حتما إىل عواقب وخيمة إذ أن   

 األمان يؤدي يف املدى القصري إىل الزوال. اإلفراط يف 

 أيضا إىل الزوالوسط املت املخاطرة يؤدي يف املدى اإلفراط يف . 

؛ريالتوتر بني االستقرار والتغي -5  

املقاولون يظهرون كأعوان تغري و جيعل هذه الزاوية فان الرتكيز على مفهوم التغري،  على رتكزياملقاول كان نشاط   إذا

 .املقاول كمشارك أساسي يف التغري االجتماعي سيصبح

ختلق املختلفة للمقاولة وما ينجر عنها من تركيز ومتابعة دائمة من اهم العومل اليت  نشطة املنطلق تصبح األ هذا من 

 .الثبات والتغري �خذ صفةتوتر الذي ال

 منتجات جديدةوالتغريمير عن طريق خلق بني االستقرار  وسط حليكون عن طريق  املقاولطرف هذا التوتر من  تسيري

 حتقيق املشروع. جتسد التغري ومداومة
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 ريلالستقرار والتغي يمتالزم أساسحبيث يصبح التوتر  املقاولة, ابلضرورة ستساهم يف تطويع وأتليفثقافة  ا توفرتإذ

 .به   ويتأثركعامل اقتصادي يؤثر  يف احمليط   ؤسسةاملللتطوير واالستمرار يف تواجد و 

 

جمموعة القيم والقناعات املشرتكة والدراية الفنية  اليت توجه إىل حد  على أ�ا ايضا الثقافة املقاوالتية تعرفو 

املعىن ، ميكن إدماج ثقافة تنظيم املشاريع يف  وهبذا. املشاريع ما بوعي سلوك األفراد واملؤسسات والسكان جتاه تنظيم

 .يف بيئتهم ها، وكذلك لالعرتاف مبسامهة منظميهابيئة مواتية لظهور قيم تنظيم

أمهية خاصة عندما يتعلق األمر  منهاتكتسي مخس  واحلاالت .على العديد من احلقائق املقاوالتيةوميكن تطبيق كلمة 

 :."املقاوالتيةبـ "ثقافة 

 ، مقاولةإنشاء وإدارة 1 

 االبتكارمقاربة  والديناميكية املقاربة 2

 .العمل عن العاطل قبل من وظيفة عن والديناميكي النشط البحث – 3

 التدريب، يف الشباب مع الرتبية التحفيزية 4

 .واملبتكر اإلجيايب االجتماعي التدخل.  5

 املرتبطة الشخصية اخلصائص تقدر ثقافة أ�اعلى  JOHANNISSON (1984(عند  املقاوالتية انطالقا من تعريف الثقافةو 

 :منها مايلي و ،املقاوالتية

 الفردية •

 اهلامشية •

 الشخصي اإلجناز إىل احلاجة •

 املخاطرة •

 ابلنفس الثقة •
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 االجتماعية؛ املهارات و •

 التغيري وتشجع التوحيد؛ وليس التنوع الفشل؛ تشجع مع تتسامح بينما الشخصي النجاح تقدر أ�اكما 

 الرجوع يرى هذا املفكر أن الثقافة املقاوالتية ميكن أن  تكتسب شريطة ,من هذا املنطلقاالستقرار , وليس

 أنه حيث ،من30املنامجانت تعليم تدريس املقاوالتية عن بتطويرها,اذخيتلف تسمح اليت التدريس أصول إىل

زراعي, أو خدمايت  جتاري كان ,صناعي, ,حر بدءعمل يف املتأصلة" املساواة" مع التعامل على ينطوي

 ومنظمات جديدة أسواق و جديدة، وخدمات منتجات وتطوير املواقف،(ضمن مشروع إنشاء مؤسسة  

 .) جديدة

عن طريق التأكيد على أن الثقافة املقاوالتية ميكن غرسها )Gibb)1992جييب على هذا السؤال املفكر  

 ابستعمال طرق بيداغوجية خاصة يف التعلم و اليت الزالت مناسبة و سارية املفعول .

ميكن غرس ثقافة تنظيم املشاريع على أساس استخدام أساليب تعليمية  الظروف،ويف ظل هذه 

لنموذج التعلم يف جمال تنظيم املشاريع ال تزال  )Gibb )1992فإن رؤية جيبومن هذا املنطلق ،. معينة

 :31ذات أمهية ، وعلى وجه التحديد

 ، (التعلم املتبادل من بعضهم البعض (ليس فقط من املعلم •

 التعلم ابملمارسة ، •

 التعلم من خالل التبادل واملناقشة/النقاش بني األشخاص ، •

 توجيه التعلم االستكشايف ، •

 التعلم من خالل ردود فعل العديد من األشخاص املختلفني ، •

                                                           
30Gartner et al :  

31Gibb A.A., “The enterprise culture and education. Understanding Enterprise Education and its Links with Small Business, 
Entrepreneurship and Wider Educational Goals”, International Small Business Journal, mars1992, p. 20-32. 
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 مرنة وغري رمسية, التعلم يف بيئة ما •

 التعلم حتت ضغط احلاجة إىل حتقيق األهداف ، •

 التعلم ابالقرتاض من اآلخرين ، •

 التعلم من التجارب/األخطاء ، •

 )"موجهالتعلم حلل املشاكل (اكتشاف  •

 الثقافة املقاوالتية الظروف املالئمة الزدهار

نذكر منها على ، االزدهار و للوجود معينة ظروًفا الثقافة، أشكال من آخر شكل أي الثقافة املقاوالتية،مثل تتطلب

 :سبيل املثال مايلي 

 هلا وتعميمها، و السياسات و الرتويج النماذج حتديد•

 اإلشهار و التعميم ،اإلعالم يف  وسائل مشاركة•

 .مسايرة املؤسسات التعليمية للسياسات اليت تتبىن الرتويج للثقافة املقاوالتية •

 األسرة,: غريها من أكثر بعضها إىل الوصول الثقافة وميكن هذه فيها تتأصل أن ميكن أماكن أربعة هناك

 .احلي أو املدينة و املدرسة,العمل,املنظمة

مكان مستقل نسبيا عن احمليط و اجملتمع، منتج لضوابط تتحكم يف العالقات كانت املقاولة مبفهوم املؤسسة هي   إذا

بل  رمسية،مناذج و هياكل لنتكون و  قانونية،جمرد نصوص و قواعد لنتكون  فإن هذه املؤسسة BERNOUX.PHاالجتماعية

من هذا املنطلق تصبح للثقافة . SAINSAULIE.Rاملفكر أصيلة على قول معقدة و  اجتماعيةإ�ا تتشكل من روابط 

 املقاوالتية عوامل تؤهل صاحبها إىل خوض غمار التجربة املقاوالتية.

نستطيع أن نلخص الثقافة املقاوالتية ضمن جمموعة من العوامل منها عوامل خاصة فردية وأخرى خارجية هلا صلة ابحمليط 

 .الذي تنشط فيه املقاولة
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 اخلاصة والفردية العوامل 

 ختص صاحب املشروع كشخص واملنبثقة عن حميطه العائلي املباشر والرتكيب السيكولوجي لشخصيته .  

إن للعائلة دور فعال يف صقل الثقافة املقاوالتية لدى الشخص حبيث تنمي فيه روح املبادرة وروح املخاطرة ومها عامالن  

أساسيان يف  املقاوالتية و يضاف إىل هذا العامل النقاط التالية اليت نراها ضرورية وهامة الجناح أي مبادرة من هذا النوع 

 ومنها مايلي :

 يساهم يف بناء النزعة املقاوالتيةكالمها طبيعة الدراسات والتكوين املتبع الن   •

 .اليت ينتمي إليهااحلالة املادية للشخص وللعائلة   •

 الوسط اجلواري الذي يعيش فيه. •

 مفهومه للربح ومفهومه لألجر  •

 أما فيما خيص العوامل اخلارجية 

ا مؤسساتية مبعىن أن املؤسسات والقوانني السارية املفعول تكون سبب اليت تساهم يف بناء الثقافة املقاوالتية اغلبه 

أساسي يف الدفع إىل الرتكيبة الثقافية لألشخاص حبيث ميكن أن يكون مقاول أوال يكون حىت ولو كان حامال 

 ألفكار ميكن جتسيدها فعال ويف امليدان .

ن االجتماعي وكل التنظيمات اخلاصة ابلسوق للمؤسسات املالية و مؤسسات الدولة املكلفة ابلضرائب والضما

واملؤسسات الداعمة للمقاوالت من جهة و البنية التحتية لالقتصاد من طرقات ووسائل النقل  من جهة أخرى كلها 

تساهم يف تكوين الثقافة املقاوالتية لدى الشخص ,لكن ميكن  هلذه العوامل أن تكبحها ويصبح الشخص يبحث فقط 

 ل خماطرة واألكثر ضمان ويبين عليها عقيدته يف العمل. عن الطريقة األق

 إنشاء إىل الشخص ميل على تؤثر أن املرجح من اليت العوامل أحد هي ما بيئة يف السائدة املقاوالتية ثقافة أن يبدو

 الر�ضية، و والثقافية االجتماعية اجملاالت يف عام بشكل هبا واالضطالع عليها املؤسسات واالستيالء

 .االقتصادي اجملال غري واجلمعيات
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 به القيام املرء يريد فيما ,الكامل واالخنراط للقيام اإلرادة عن تعرب اليت واملواقف الصفات من ابلفعل املقاوالتية ثقافة تتكون

 أن أيًضا تريد إ�ا. التغيري و احلداثة إنتاج إىل يهدف جًدا ألنه خاصة ثقافة املشروع، ثقافة مثل تكون أن تريد إ�ا. وإكماله

 .والبناء االبداع تكون ثقافة

 .تكوين الثروة تعزيز خالل من الفقر على التغلب وابلتايل واإلدارة، اإلبداع على املقاوالتية  القدرة الثقافة تتيح

 :نساهم يف  فإننا صحيح بشكل وإدارهتا املقاوالت إنشاء على القدرة وتشجيع تعميم خالل من الواقع، يف

 الوظائف، و الثروة خلق ضمان فرص •

 واجلماعية،  لفردية اية ظروف املعيشالحتسني •

 داخل اجملتمع.حرماً�  األكثر للمواطن املعيشة من األدىن احلد منيأت•

 ) l’intention entrepreneuriale(العزم املقاواليت أوالقصد 

حلظة  و العزم املقاواليتالنية حيث متثل مراحل أربع إىلاملقاوالت  إنشاء تقسيم ،ميكنمن وجهة نضر املقارابت اإلجرائية 

 .الفعل املقاواليت إىل يؤدي الذي املسار بفهم سمحقوية ت

 KRUEGER et؛KOLVEREID،1997،32p. 49(و منهم ملقاوالتيةابمجلة من املفكرين املهتمني 

.al،2000،33p.412.(املستقبلي للمقاول وهذا مهما كان  السلوك على مؤشر يرون يف العزم والقصد املقاواليت أفضل

الذي جيعل من املمكن جتاوز البحث  العزم والقصد املقاواليت طريقا متقدما للبحث دراسة متثل.املطلوب السلوك

 .34حتقيقهالوصفي 

 

 

                                                           
32KOLVEREID L, (1997), "Prediction of Employment Status Choice Intentions", Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 21, 
n° 1, p. 47-57. 
33KRUEGER N.F, CARSRUD A.L, (1993), "Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behaviour", 
Entrepreneurship and Regional Development, vol. 5, p. 315-330. 
34BIRD B.J, (1988), "Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention", Academy of Management Review, vol. 13, n° 3, 
p. 442-453.    



58 
 

 

من  كانوابني الباحثني الذين اهتموا و  من ."مفيدة ولكنها نسبًيا قليلة املقاوالتية نية دراسات أن"35برازيل و كروجر  أفاد

 .37و عز الدين تونس  36أمني س. تطرقوا هلذا املوضوع حنصي كل منالذين  األوائل

مكانتك هذا املصطلح ضمن مراحل العزم املقاواليت نستعرض خمطط يبني مركز و  أوالقصد  ,من اجل فهم مصطلح النية

 :تونساملقاواليت واملستنبط من عمل الباحث عز الدين  اإلنشاءعملية 

 
 38االحتماالت اإلجرائية

: والظرفية الشخصية التأثريات ساسأ على املوضوعة االسرتاتيجيات وفق) املؤقت أو الدائم( التخلي  أو االستمرارية
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية النفسية املتغريات  

 

 املقاولة إنشاء إىلوالنظرة  التحسيس                        
 امليل املقاواليت               االدراكي                 .مستقبالكشيء ممكن                              
 

 االنطالق الفعلي للنشاط      
 املنتوجات واخلدمات أولواجناز       

 اختاذ القرارات              خمروطي                                                                  التطبيق     

 للنشاطاصفاء الطابع الرمسي       
 وجتنيد املوارد املالية الضرورية      

 

 اوماديجسدي      جمسد وحيمل مشروع وجود فكرة أو      
 القصد املقاواليت                             عن املعلوماتالطابع الرمسي والبحث        

 والنصائح.                                          

                                                           
35KRUEGER N.F, BRAZEAL D.V, (1994), "Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs", Entrepreneurship Theory and 
Practice, p. 91-104. (P102) 
36EMIN S, (2003), L'intention de créer une entreprise des chercheurs publics : le cas français, Thèse pour le doctorat en Sciences 
de Gestion, Thèse pour le Doctorat de Sciences de Gestion, Grenoble. 
37TOUNES A, L'intention entrepreneuriale : une recherche comparative entre des étudiants suivant des formations en 
entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE, Thèse pour le doctorat en Sciences de Gestion, Université de Rouen, 
2003 
 تمت الترجمة من طرفنا مع الحرص علي 38
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القصد  أبمر اإلملام إالأنمقاولة , إنشاءالقصد املقاواليت والنية يف  أمهيةاستطرد� هذا الرسم البياين ملؤلفه لكي نوضح 

 .إنشاء هللا املقاواليت يتطلب منا مطبوعة لوحدها وهذا ما سيتبع هذا العمل

حتما ابلثقافة  املتأثريبقى القصد والنية املقاوالتية يف عمقها ويف خبا�ها من العوامل املكونة للسلوك املقاواليت  

 املقاوالتية .

 

III. الثقافة على السلوك املقاواليت  أتثري 

الثقافة على السلوك و النشاط  أتثريالعالقة بني الثقافة والسلوك املقاواليت تبني من خالهلا  إىلتطرقت هناك عدة حبوث  

 املقاواليت.

و  39Freytag et Thurik, 2010هي اليت قام هبا كل من  إليها اإلشارة يستوجبولعل من ضمن الدراسات اليت 

40Thurik et Dejardin, 2012. 

ثالث مقارابت نظرية  نتطرق اىل ماله عالقة مباشرة مبوضوعنا بصفة موجزة على اساس على  أساسامسامهتهم ارتكزت 

 التعريف والتنبيه اىل امهية التساؤل.

 املقاربة االوىل: القائمة على اساس جتميع السمات والصفات النفسية

 يةاملقاربة الثانية : القائمة على املوافقة االخالقية او اصفاء الشرعية االجتماع

 املقاربة الثالثة :القائمة على عدم الرضا

 املقاربة االوىل: القائمة على اساس جتميع السمات والصفات النفسية

 وابلرجوع اىل املقاربةالقائمة على . ليست حباجة اىل براهني معتقداته وسلوكهالصلة بني القيم اليت يتحلى هبا الفرد و بني 

  وإنشاءالذين يتحلون ابلقيم اليت تتماشى  األشخاصما زاد  يف جمتمع ما عدد فكلالنفسية ،والصفات  جتميع السمات 

 

                                                           
39Andreas Freytag, Roy Thurik    Introducing Entrepreneurship and Culture p1-8  in a book “Entrepreneurship and Culture” 2010 
EDI SPRINGER  
40Roy ThurikMarcus Dejardin : : Entrepreneuriat et culture 2012 (page 1-2)Dans le livre: Entrepreneurship in Context (pp.175-186) 
Edit Routeledge 

https://www.researchgate.net/profile/Roy-Thurik
https://www.researchgate.net/profile/Roy-Thurik
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 األعمالهذه املقاوالت واخلوض غمار عامل  إبنشاءاخلاص سلوك ل، كلما ارتفع عدد األفراد الذين يتمتعون اب املقاوالت 

 ). 1993شاين ، 42؛  1995ديفيدسون ، 41(

 من اإلقليمي, وجتعل اجلهوي أو املستوى على لوحظت اليت الثقافية تؤثر االختالفات أنمعقوال  األمرولذلك يصبح 

 يصبحوا ان مقاوالت ومؤسسات متكنهم من  إبنشاءمبا يف ذلك قراراهتم اخلاصة   األشخاصالتمييز بني سلوك  املمكن

 جراءلصاح الغري كأ العمل من بدالً م اخلاص يشتغلون حلساهب أ�ممبعىن  أنفسهم أسياد

 . )432000مولروتوماس،(

املقاربة القائمة إطار فهوم العام يف امل املقاربة, وبنيضمن هذه  والسلوك للثقافة الفردي املفهوم هذابني  التمييز جيب لذا

 ).األخالقية املوافقة أو( االجتماعية على أساس الشرعية

 الشرعية االجتماعيةاملقاربة الثانية : القائمة على املوافقة األخالقية أو اصفاء 

األعراف  مدى أتثري الرتكيز هنا على جيب االجتماعية، الشرعية أو األخالقيةوفيما خيص املقاربة القائمة على املوافقة 

 .ككل  اجملتمع على االجتماعية واملنضمات االجتماعية

 اجتماعية مكانة علىاملقاول  فيها حيصل اليت اجملتمعات يف تظهر, أكرب تنظيمية كثافةفانه يوحي ب التأثريوجد هذا ان 

و احمليط التشريعي واملايل ،هاما مكا�ً الذي يويل للمقاوالتية  التعليمي النظامغالبا ماتكون نتيجة لعوامل امهها  عالية،

 ابلنسبة وابلتايل،  ).Etzioni،441987 (الكاتب  إليهملح  , وهذا ما املقاوالتيةيصل كله يف اجتاه التشجيع على 

  من البلدان بعض يف تطوراً  أكثر املقاوالتية روحكون   تفسري ،ميكن) األخالقية املوافقة أو( االجتماعية الشرعية ملؤيدي

 

                                                           
41Davidson Per : Culture, structure et niveaux régionaux de l'entrepreneuriat Une revue internationale Volume 7, 1995 - Numéro 1 

42 Scott Shane  : Cultural influences on national rates of innovation  in Journal of Business Venturing, 1993, vol. 8, issue 1, 59-73 
43 Stephen L. Mueller, Anisya S Thomas:Culture et potentiel entrepreneurial: une étude dans neuf pays sur le lieu de contrôle et 
l'innovation Pages 51 à 75 in Journal of Business VenturingVolume 16, numéro 1 , janvier 2001 
 

44ETZIONI, A. (1987), Entrepreneurship, adaptation and legitimation, Journal of Economic Behavior and Organization, 8, 2, 175-
189. 
 

https://www.tandfonline.com/toc/tepn20/7/1
https://econpapers.repec.org/article/eeejbvent/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902699000397
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902699000397
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902699000397
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839026
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839026


61 
 

 

 الفردية والسلوكيات اخلصائص من اشتقاقها منتؤدي هذه املقاربة  حيث املواتية،املنضمات و  للثقافة العام التأثري خالل

 .جمموعها يف االعتبار يف تؤخذ اليت

ينطوي على ما يسمى تفسريا جذااب  منهمااملذكورين أعاله ، فإن كال  املقاربتنيوعلى الرغم من ضرورة التمييز بني 

حالته الراهنة ، اليت ممزقا بني  أويكون فيه الفرد  حائرا  حالة توتر أو صراع ويشري هذا السلوك اىل  .املقاوالتيةلسلوك 

 صاحب القرار أي مقاول. أجريإىلمن وهي املرور  إليهااليت يصبو  تفضيال تهيعتربها غري مرضية ، وبني 

 املقاربة الثالثة :القائمة على عدم الرضا

 قيم يف هو االختالفاتهذه  أساس.املقاربتني االولتني عن جوهر�ً  اختالًفا الرضا عدم ختتلف املقاربة القائمة على

 .ككل  ابلسكان مقارنة احملتملنياملقاولني  ومعتقدات

لتعارض القيم بني  ،ميكنيف كل اجملتمع  سائدةاملقاوالتية هي الرائدة و بصفة دائمة و  الثقافة غري الثقافة تكون هنا،عندما

 Baum et( فعال بشكل مقاولني ليصبحوا الر�دي غري احلايل وضعهم ترك إىل حملتملنياملقاولني ا دفعي أناجملموعات 

. al،451993 .(وفًقا عليه ماستكون مع تتعارض دق املقاوالتية الثقافية املؤشرات بني املتوقعة العالقة وابلتايل،فإن 

 ).462004وآخرون، نورديرهافن( االجتماعية الشرعية للمقاربة القائمة على

IV. ؟ ثقافة املؤسسةذا عن ما: 

هذه املطبوعة تعريف خاص بثقافة  الميكن اخللط بني ثقافة املؤسسة والثقافة املقاوالتية ,هلذا أدرجنا ضمن

 بعض التعاريف لثقافة املؤسسة  عند بعض املفكرين. املؤسسة نتطرق فيه إىل

 ماهية ثقافة املؤسسة -أ

 .Schein Edgar Hمن ضمن عدة تعاريف لثقافة املؤسسة استوقفين تعريفني تبني يل أ�م مهمني أوهلما للمفكر

                                                           

45J Robert BaumEdwin et A. Locke :La relation entre les traits d'entrepreneuriat, les compétences et la motivation à la croissance 
ultérieure de l'entrepriseJournal de psychologie appliquée 89 (4): 587-59 Septembre 2004 

46Noorderhaven, N.G., A.R. Thurik, A.R.M. Wennekers Et A. Van Stel (2004),:The role of dissatisfaction and per capita income in 
explaining self-employment across 15 European countries, Entrepreneurship Theory and Practice, 28, 5, 447-466 

https://www.researchgate.net/profile/J-Robert-Baum
https://www.researchgate.net/profile/J-Robert-Baum
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 عامل يعتربه فإنه ألدبيات، ا يف واسع نطاق على تعريفه يستخدم ،والذي47"التنظيمية والقيادة الثقافة" كتاب مؤلف

 وتطويره واخرتاعه اكتشافه مت قاعدية ،واليت افرتاضات منوذج"املؤسسة هو ثقافة :التايل النحو على ويعرفه للمؤسسة جناح

 كافٍ   بشكل جتربتها متت واليت الداخلي، والتكامل اخلارجي التكيف مشاكل مع من طرف مجاعة خالل التعامل

 هبذه يتعلق ما يف والتفكري لإلدراك، الصحيحة الطريقة ابعتبارها اجلدد لألعضاء تعليمها يتم وابلتايل صاحلة، العتبارها

 ." املشكالت

 : الذي يعرف هذا املصطلح على انه 48Gibbلثقافة املؤسسة فهو للمفكر "ا.ا.جيب"  أما التعريف الثاين  

 فيه املرغوب املقاوالتية" حياة أسلوب" فكرة وتدعم اجملتمع يف عام بشكل املشرتكة واملواقف واملعتقدات القيم من جمموعة" 

 ".األفراد جمموعات أو األفراد قبل من مقاواليت فعال سلوك وراء السعي وتعزز

 و مفهومها املقاوالتيةتطرقنا إىل ثقافة املؤسسة وتعريفها ,نواصل مع تعريف الثقافة  أنبعد 

 :سامي فياض العزاوي .1

اخلفية والظاهرة من الطقوس  جمموعة املعتقدات أ�اعلى املؤسسةيعرف هذا املفكر ثقافة 

والشعائر والرموز اليت يعتنقها املشاركون، اليت يكون هلا دور أساسي يف كيفية ممارسة تلك الشعائر 

لقادهتم ومديريهم ودرجة مشاركتهم مع قيم املنظمة والطقوس واللغة والروتني واملنافسة ودرجة قبوهلم 

 .  وقيم العمل واجلودة

 "اليليوت جاك"  .2

 أعضاء فيها يشرتك والتصرف، التفكري يف وتقليدية اعتيادية طريقة املؤسسة على ا�اثقافة يعرف  

 .اجلدد الوافدين قبل من قبوهلا وجيب آبخر أو املنظمة ( املؤسسة )بشكل

                                                           

21Edgar H. Schein :Organizational Culture and Leadership edit Wiley; 5th edition (9 December 2016) 
48GIBB. A. A (1997),تدریبالشركاتالصغیرةوقدرتھاالتنافسیة: البناءعلىاألعمااللتجاریةالصغیرةكمنظمةتعلیمیة "،“, in International Small 
Business Journal, 15 (3), pp 13- 29 
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 49ورينو سان صولي3

من أهم املفكرين الذين تطرقوا ملفهوم ثقافة املؤسسة.  يعرف هذا املفكر  املفهوم من خالل ثالث 

 : مستو�ت

 املستوى األول: -

 أو املؤسسة مع ابقي الفاعلني يف تربط الفاعلني فيها   املؤسسة  والعالقات اليت داخل يتطرق فيه إىل طرق التعايش

 . العالقة اليت تربط الفاعلني مع العمل نفسه ( املهنة أو  املنصب) الذي يشتغل مباشرة فيه

 املستوى الثاين:  -

 تسلوكياوالتصورات والقيم اليت تنتج  تالسلوكياالبحث عن خمتلف معايري يرمي املفكر عرب هذا املستوى إىل  

 للمؤسسةاملميزة احلوكمة  متكننا من اختاذ املخاطر واملسؤوليات يف خمتلف مستو�ت داخل املؤسسة  مجاعية

 .العصرية

 املستوى الثالث:  -

تصبح  مع ثقافة اجملتمع بشكل عام. و للمؤسسةتناوله من خالل تقاطع الثقافة اخلاصة مت هذا املستوى 

 املؤسسة مبثابة فضاء للتجاذب والبحث عن توافق  بني مجيع الفاعلني فيها . 

كل هذه التعاريف مل توضح  هل ثقافة املؤسسة مكتسبة أو ميكن غرسها ابستعمال طرق تعليمية خاصة وتتكيف مع 

 CULTUREة املؤسسة ثقافتؤسس ل(CULTURE ENTREPRENEURIALE) الثقافة املقاوالتية طبيعة اهلدف املسطر؟ وهل

d’ENTREPRISE)(عند جتسيدها وبداية نشاطها؟ 

                                                           

• 49Renaud Sainsaulieu : De la culture au développement d'entreprise L’identité au travail (1988) 

 

https://www.cairn.info/publications-de-Renaud-Sainsaulieu--82940.htm
https://www.cairn.info/l-identite-au-travail--9782724605594.htm
https://www.cairn.info/l-identite-au-travail--9782724605594.htm
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 ثقافة املؤسسة  إىلالثقافة املقاوالتية من  

 Gibb التعريف الذي وضعه العامل إىل. ابلرجوع املقاوالتيةالسس اهلامة لثقافة املؤسسة لدى املقاول منبعها الثقافة ا

 أسلوب فكرة إلثبات اجملتمع يف شائع بشكل املشرتكة واملواقف واملعتقدات القيم من جمموعة أ�الثقافة املؤسسة  على 

 .اجملموعات أو األشخاص قبل من فعال مقاواليت سلوك وراء السعي وتعزز فيها مقاوالتية مرغوب" حياة

 أو أخرىمؤسسة  انقاداملقاولة على أو جليا عندما تنشا املؤسسة  تظهرالعالقة بني الثقافة املقاوالتية وثقافة املؤسسة 

اليت  األسبابمعها ورمبا كانت من  أنشأتمن املؤسسات تكون حاملة لثقافتها اليت  األنواععن طريق الوكالة الن هذه 

 حتويلها. إفالسها أو إىل أدت

العامل الذي كان السبب يف بعث العزم و القصد املقاواليت هو التشبع ابلروح املقاوالتية اليت متثل  األساسيالدافع 

 بعث نشاطها. إعادةعند  أوالرئيسي يف تكوين ثقافة املؤسسة عند بداية نشاطها 

املقاوالتية كموضع حبث متشعب وارأتينا أن ندرجها ضمن هذا العمل هذه الفكرة مل نصادفها عند أي من املهتمني 

 مستشهدين مبا عايشناه من جتربة يف القطاع الصناعي العمومي.

الكثري من تناقض الثقافات , يف الوقت اليت كانت فيه التجربة الصناعية اليت اختذت منها اجلزائر اسرتاجية للتنمية عانت 

بثقافة املناطق  اإلطاراتاملصانع تتطلب ثقافة معينة تتماشى وطبيعة العمل الصناعي متيزت ثقافة العمال وحىت بعض 

واليت شهدت ثورة  إليها ينتسبوناملصنع هم متشبعني بثقافة املنطقة اليت  إىلبني اغلب املنتس أن,كون  50الزراعية الرعوية

اليت عانت يف تسيريها من تضارب مثيل هلا كثافة و انتشارا على شاكلة مصانع االمسنت وكل مواد البناء  صناعية ال

 .51الداخلي هدف صعب حتقيقه التنظيمالذي جعل من كل حماوالت  الشيءالثقافات 

 التنظيمتغيريات جوهرية يف  إحداثمن مخس عشرة سنة مت خالهلا  أكثر تطلب ور اىل ثقافة املؤسسة يف هذه احلالةاملر 

اهلني الن مفهوم املؤسسة يف حد ذاته كان يستوجب  ابلشيءالعام للمصانع ومسايرته بسياسات التكوين اليت مل تكن 

 .نعتربه عمل حتضريي ابلنسبة للمقاول ألننا العام ملفهوم املقاوالتية اإلطارذاك و يستوجب التوضيح ضمن  آن التوضيح
                                                           
  سنة 2012علي موالي : رسالة الدكتوراة تحت عنوان : نجاعة صناعة االسمنت في الجزائر على ضوء النضریات التعاقدیة للمنضمات50

اذكر على سبیل المثال مصنع االسمنت بسعیدة الذي تحمل كل اسبوع تبعات تنضیم السوق االسبوعیة في كل یوم احد بحیث یشھد المصنع اعلى نسب 51
و طوال السنة.الغیابات كل اسبوع   
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من الشك  تقليلالو  األنشطة من بدء ميكن لتحديد االجتاه األفضل الذي هذه احلالة يف ضروري التحضريي إذن العمل

 . يف عدم جناح الفكرة أو املشروع

 األفراد سوى تعين ال عموًما والتنمية واالستدامة النجاح فإن اجلميع، متناول يف نشاط أو شركة إنشاء كان  إذا

على كل العراقيل اليت ميكن أن تعيق إنشاء املؤسسة  مشروعهم من اجل القضاء جوانب مجيع درسوا الذين املستعدين

 من الناحية العملية أو اإلسرتاتيجية.

من حيث التعريف و التنظيم و العالقات مع  و اإلملام به املفهوما ذه مؤسسة,معرفة صلة إبنشاءهذه األسباب هلا 

 .احمليط تصبح ضرورية لذا خصصنا جزء من هذه املطبوعة ملفهوم املؤسسة

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



66 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 مفهوم املؤسسة
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 املؤسسة: من املقاولة اىل

اليت تندرج كل منهما حتت طائلة والفرصة و  الفكرة بني التمييز الضروري جديد،من نشاط إلنشاء مؤسسة أو

فكرة   أساسهيعمل على املشروع الذي هو  أنمؤسسة  إبنشاءذلك، على الشخص املهتم   إىل املقاوالتية,ابإلضافة

 تتجسد عند ما تتاح له الفرصة.

 والتدقيق ءللخربا اختذ تدابري عمالتية منها دراسة املشروع  يف حد ذاته ،وتقدميه إذا إالالميكن أن جيسد الفكرة 

 .يلم مبفهوم املؤسسة أنمن ذالك  األهمومهتمني ابلفكرة أو ابلفرصة و  متحمسني بشركاء الفرد وإحاطة اخلارجي،

 تعريف املؤسسة

، يتألف من شخص أو أكثر يعمل على إنتاج سلع أو كيان اقتصادي منظمأ�ا على ميكن تعريف املؤسسة ببساطة 

 :حيث تكون السلع واخلدمات معرفة كما يلي  االحتياجاتخدمات للبيع يف سوق لتلبية 

 السيارات) : املنتجات املادية للنشاط االقتصادي (على سبيل املثال:السلع *

 احلالق : املنتجات غري امللموسة للنشاط االقتصادي مثل اخلدمات *

رأس املال حسب معادلة انتاج يكون فيها  واملعدات من جهة , والعمالة من جهة اخرىاآلالت  بني املؤسسةوجتمع 

 .فاملؤسسة هو املكان املنظم الذي جتتمع فيه العمالة وراس املال خللق الثروة.الثروةإلنتاج عامالن أساسيان  والعمل

 .قوة العمل :العمالةعامل 

 ات.املباين، اآلالت، املعد :املالعامل رأس 

 إىل تسعى املؤسسة الفعالية، من ممكن قدر أبكرب) املال ورأس العمل( اإلنتاج يف العاملني هذين بني اجلمع خالل ومن

 .تكلفة أبقل النتائج أفضل على احلصول أجل من اإلنتاجية الكفاءة حتقيق

 :وأهدافها املؤسسةإنشاء  الغرض من- )1

 غرضها األساسي هو وابلتايل فإن ,لضمان بقاءها وتنميتها، يتعني على الشركة أن تنتج السلع أو اخلدمات لبيعها

 يتعني على منتجاهتا أن إىل هكذا نتائج للوصول  .أملقاواليت واألداءحتسني التسيري من خالل  يتلخص يف حتقيق األرابح
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 مؤسسةجيب أن يكون لكل لذا  تليب الطلب االستهالكي وأن ترضي عمالئها على أفضل حنو من أجل تعظيم أرابحها

كما جيب أن تكون األهداف . األجل املتوسط حتقيقها يف تكون هذه األهداف ملموسة وميكنوجيب أن  أهداف

 .املؤسسةحمفزة وحمفزة ألعضاء 

 هي:أساسية  إىل حتقيق ثالثة أهدافاملؤسسة  تسعى غالبا ما

 ورغبات الزابئن.   تلبية احتياجات العمالء يتمثل يفهدف اقتصادي:)1

واملسامهة يف القضاء على البطالة وحتسني القدرة الشرائية  السعي إىل حتسني الوضع األخالقي اجتماعي:هدف )2

 العمال.توزيع الدخل بني  إبعادةللمواطنني 

 .ضمان رحبية الشركة ورصيد ميزاهتا هدف مايل: )3

 :املؤسسة قيود- )3

تضهر اابن اخلوض يف عملية التسيري واخذ متثل عراقيل  قيود معينةرفع  تعتمد ز�دة األرابح إىل أقصى حد على

 :القرارات, ومن ضمن هذه القيود ميكن ذكر مايلي 

 لذلك. طرق متويل عملية اإلنتاج وتوفري السيولة الالزمة*    

 السلع املطلوبة . إلنتاجالالزمة  املدخالتكل املواد اخلام و  أسعارمستوى  *  

 ـ املتداولة و املطبقة من طرف املؤسسة ومهارة العمالة املستعملة األجورمستوى *

 ج يف السوق،و مستوى الطلب على املنت*

 :هي جمموعة بشرية املؤسسة -4

 وهو كيان عبارة عن جمموعة بشرية منظمة هرمية أل�ا ال ميكن أن توجد إال نتيجة الرتباط جمموعة من األشخاص. هي ملؤسسةا

ويف  وتقسم املهام واملهام بني خمتلف املوظفني: العمال، واملديرين، واإلدارة. يعتمد بقاؤه على مسامهة كل عضو من أعضائه.

 رئيسهم يتم تعيني رئيس (رئيس أو مدير أو مدير تنفيذي) يتمتع بسلطة اختاذ القرار واملبادرة.

  نشاطها، سواء كانوا من الداخل أو اخلارج.ويف املقابل، توزع الشركة الدخل على خمتلف املشاركني يف
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 :الدخلحمل لتوزيع  املؤسسة -5

 .يف خلق الثروة جمهودهمعلى املشاركني املختلفني يف نشاطها مقابل تقوم املؤسسة بتوزيع الدخل 

 كالتايل:  ميكن أن منثل بيانيا املتعاملني مع املؤسسة والعالقات املوجودة بينهم

 

 املوردون                 املسامهون                                     الدولة                      

          1ق                            4ق     4م                   
 
 

 2ق                  2م       1م                                                                   

 3م                ملؤسسة االقتصاديةا                               5م                      

 
                                                                                                                                        

 

 
 

    

                                                                         العمال                 3ق            5ق                                                    

 العمالء    
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I.  املؤسسة و شركائها 

داخلية  األطرافيف تسيري املؤسسة.قد تكون هذه  أو أخرىاليت تساهم بطريقة  األطرافنعين ابلشركاء كل 

ويعرب عن األطراف ابيضا مبصطلح أصحاب املصاحل الذي ميثل جوهر نظرية أصحاب  خارجية. أطراف أو

 .ادوارد فرميناملصاحل لصاحبها 

 مصاحل تلبية يف حاسم أتثري مهل والذين مميزة، عالقة ابلشركة تربطه من كل  املؤسسة شركاء حتت ينطوي 

 .الشركة

 املعول هم وهؤالء والعمالء؛ املؤسسة، يف ملكية حقوق هلم الذين أي املسامهون؛ الفئة: هذه وتشمل

 وتوصيل نقل إليهم املوكل األشخاص أولئك وهم واملوزعون؛ واملوردون للشركة، األرابح جللب األساسي

 هاما طرفا والعمال املوظفون ميثل كما  والفعليني احلاليني والعمالء املستهدفة، الشرائح إىل الشركة منتجات

 .العملية هذه يف األطراف أهم أحد هم بل للمؤسسة

 وأمهيته دوره ولكل داخلية وأطراف خارجية أطراف الشركاء من نوعني إىل املؤسسة أطراف ينقسم

 أصحاب املصاحل اخلارجيني .1

 :املسامهني 

 .الذين يشاركون يف رأس مال الشركة إما عيناً أو نقداً  ناالعتبار يو هم األشخاص الطبيعيون أو 

 :الزابئن 

 .الذين يشرتون السلع واخلدمات اليت تنتجها الشركة ناالعتبار يو األشخاص الطبيعيون أو  

  -املوردون: 

 وما إىل ذلك اخلام)،أولئك الذين ميدون الشركة ابلسلع واخلدمات الالزمة لنشاطها (املواد 

 نشاطلتامني متويل  عنهمغىن كالبنوك واملؤسسات املصرفية اليت ال   وهم وسطاء ماليون : املصرفيون 

 .. فهي متثل مكا�ً لإليداع (األموال) ووسيلة للتمويل ، من خالل االقرتاضاملؤسسة
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 :عن حتقيق املصلحة العامة للبلد بفرض بعض القواعد والقيود من  وهي مسؤولة السلطات العامة

 .خالل القوانني واإلجراءات اإلدارية

 :مهلويتمثل دورها يف الدفاع عن مصاحل املوظفني وضمان أقصى قدر من االستحقاقات  النقاابت 

 :الداخلينيأصحاب املصلحة  .2

 .يلتزمون هبا رمسيا أو مباشرة بعقدوهؤالء هم األطراف الذين يعملون داخل الشركة اليت 

,وتنظيمها, الشركة املديرين, أهدافوحتدد أفضليات  املؤسسةوهي اهليئة اليت تنظم عمل  : إدارة املؤسسة- 

 .وإسرتاتيجيتهاسياستها 

الرفيعة وهي تؤدي مهام تتطلب التأمل واملعرفة . املديرون: هم أعضاء الشركة بني املوظفني األساسيني واإلدارة- 

 .املستوى

 .: يقومون ابملهام البسيطة والروتينية للشركةاألساسينيالعمال - 

 التالية: املستو�ت ملقياس وفقاً  الداخلينيأصحاب املصلحة ميكن متثيل مما سبق 

 االطارات العليا املسرية

)Cadres Dirigeants( 
 االطارات العليا

) Cadres Supérieurs( 

 االطارات 
)Cadres(  

 هاراتامل
)Maitrises( 

 املنفذين

)Exécution( 
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 :املؤسساتتصنيف 

 :القانوين الشكل أو النشاط قطاع أو احلجم حسب الشركات تصنيف ميكن

 :احلجم -1

 الشركات منها على سبيل املثال  حجم ملقارنة معايري عدة استخدام يتم

 ،) املوظفني عدد( املوظفني عدد •

 .املستثمر املال رأس ودوران •

 .احلجم واملتوسطة عن الصغرية الكبرية متييز املؤسسات املمكن من جتعل املختلفة املعايري هذه

 :املوظفني عدد •

 :إىل بتصنيف املؤسسات املعيار هذا يسمح

 .املؤسسات الكبرية *.املؤسسات املتوسطة *. املؤسسات الصغرية *.جًدا املؤسسات الصغرية *

  بشكل قلل أمتتة وهي التشغيل اآليل لإلنتاج قد تقنية تعميم ألن متناقص  استخدام إىل املوظفني) عدد املعيار( هذا مييل

 اخلاص تعريفه يتبىن بلد كل  أن املقارنة الدراسات أظهرتذلك، إىل ابإلضافة. الكبرية الشركات يف املوظفني عدد من كبري

 واملتوسطة. الصغرية للشركات

 األعمالرقم  •

واستعماله كمؤشر  إليهيصعب اللجوء  تغري اثبو تقلبات كثرية جتعل منه معيارا  لتغرياتهذا املعيار خيضع 

 للقياس.انه حاصل ضرب السعر والكمية.
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 املستثمر رأمسال •

 حجم حتديد يف مهًما معياًرا يعد البلدان، من العديد نقصد برأمسال املستثمر هنا هو الرأمسال االجتماعي. يف

لتكوينها قانو� لذا، ال  فقط ضروري صغرياملؤسسات تصرح برأس مال  من العديد ألن، نظرًا اجلزائر يف لكن. الشركة

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعريف يف االعتبار يف املال رأس معيار أخذ يتم

 ) Le secteur d’activitéقطاع نشاط املؤسسة:      (   -2

 :قطاعات هي  غالبا ما يعتد بثالثة.الرئيسي النشاط نفس هلا شركات جمموعة عن عبارة القطاع

 :األويل القطاع -

 .…والتعدين والصيد الزراعة ذلك يف مبا اخلام املواد إنتاج أنشطة مجيع يف وتتمثل

 :الثانوي القطاع -

 معدنية،قطع صفائح( منتهية نصف منتجات إىل اخلام املواد حتويل إىل هتدف اليت االقتصادية األنشطة مجيع يغطي

 شركات( املالبس صناعات: مثل( الصناعية الشركات مجيع جتمع وهي). سيارات،إخل( الصنع اتمة منتجات أو) غيار

 ).اآلجر األمسنت ،مصانع   مصانع( البناء ،وصناعات) الكيميا شركة( الكيماوية ،والصناعات) النسيج

 :قطاع اخلدمات  -

 ).طبيب،حمام،إخل( احلرة التأمني،النقل،السياحة،املهن ( يةاتاخلدم األنشطة مجيع من يتكون

 :للمؤسسات  القانونية األشكال -3

 للمؤسسة وعلى من يريد إنشاء  القانونية للطبيعة طبقاً  أو املال رأس ملكية حسب الشركات التمييز بني ميكن

 .مؤسسة أن خيتار الشكل القانوين للمؤسسة

  .املال رأس ملكية حسب التصنيف: 
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 : العمومية  املؤسسات -

 املؤسسات مجيع. مباشر غري أو مباشر بشكل الدولة عليها تسيطر أو/  و وتديرها متلكها اليت الشركات هي

ذا و قد تقلص ه.1985 �ايةعام يف عامة مؤسسة 2342القطاع هذا يضماجلزائر، يف. العام القطاع من العمومية

 مؤسسة بعد كل عمليات اخلوصصة و احلل اليت عرفتها هذه املؤسسات. 450حوايل  إىلاجملموع ليصل 

 اخلاصة: املؤسسات -

 ،اجلزائر يف. الدولة على مباشر بشكل تعتمد ال و طبيعيني، أشخاص رأمساهلا ميلك شركات هي اخلاصة املؤسسات

 .القطاع التجاري  وصناعةالنسيج السياحة معينة،السيما قطاعات يف خاص بشكل اخلاصة املؤسسات تنشط

 .واخلاص العام القطاعني أفراد بني إدارهتا و رأمساهلا تقاسم يتم اليت الشركات هي: املختلطة املؤسسات -

 :وظائف املؤسسة  - 4

 حتقيق هبدف أكثر أو أسلوب ممارسة حول تتمحور أوالعمليات اليت األنشطة من جمموعة" أب�ا الوظيفةFayol يعرَّف

 ". املؤسسة أهداف بعض

األخذ  ميكننا ذلك، ومع. مديريها رؤية حسب وخاصة املؤسسة طبيعة وظيفة حسب كل  مكانة و وجود حتديد يتم

 :ابملبدأ القائم على التعامل مع ست وظائف وهي  

 وظيفة االنتاج 

 وظيفة التموين 

 وظيفة املالية واحملاسبة 

 الوظيفة التجارية 

 تسيري املوارد البشرية  وظيفة 

 بحث و التنمية وظيفة ال 
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من اجل التوسع أكثر يف فهم مصطلح الوظيفة داخل اهليكل التنظيمي  FAYOL .Hعلى الطالب الرجوع إىل فايول 

 للمؤسسة.

 حميط املؤسسة  -5

 أن ميكن واليت عليها تؤثر اليت لألعمال اخلارجية البيا�ت مجيع" أنه علىحميط املؤسسة  تعريف يتم عام، بشكل

 على معينون وكالء فيها يكون اليت اخلارجية املساحة فكرة على احمليط مفهوم يعتمد لذلك،". عليها بناءً  تتصرف

 الصلة، ذات القرارات اختاذ على قادرة تكون لكي. قراراهتا على ويؤثرون الشركة مع مباشر غري أو مباشر اتصال

 الشركاء خبالف املكو�ت من معيًنا عدًدا يتشمل بيئتها،والت االعتبار يف أتخذ أن مفتوح، كنظام  الشركة، على جيب

 ).ذلك إىل وما واملوردين، العمالء،( االقتصاديني

 األعمال تشغيل على أقل أو أكرب أتثري هلا العوامل هذه. األعمال بيئة حتدد خمتلفةعوامل  سبعة هناك عام، بشكل

 . إليهااليت تنتمي  البيئةحسب 

 هذه العوامل نذكر منها مايلي 

 والدميوغرافية اجلغرافية العوامل -1

 الثقافية االجتماعية العوامل-2

 واملؤسساتية القانونية العوامل -3

 التكنولوجية العوامل -4

 التنافسية العوامل -5

 االجتماعية العوامل -6

 االقتصادية  العوامل -7

حبيث  األولو�تهبا والتعامل معها يصبح من  اإلملاممؤسسة وابلتايل  ءإنشاكل من العوامل السالفة الذكر تؤثر يف 

 إىل إجراءات قانونية تعطيها الشخصية املعنوية .ختضع املقاولة  مثال أنجيب 
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 وغري واملالية والبشرية املادية( املختلفة املوارد وتستهلك وتعبئ وتدعو نفسها الشركة نظمهذه العوامل ت أساسعلى 

 :معه تتكيف أن جيب حمدد سياق يف. تنشط املؤسسة ) واملعلوماتية املادية

 تنافسية، أقل أو أكثر بيئة•

 التقنيات، أبحدث يتميز اقتصادي-تقين قطاع•

 حمدد، وتنظيمي ثقايف اجتماعي إطار•

 ذلك، على عالوة عام؛ بشكل اجملتمع لتطور وفًقا تتطور اقتصادي، اجتماعي واقع املؤسسة هي فإن حال، أي على

 مت اليت املختلفة النظرية املقارابت عن بعيدة تكن ملفيها املؤسسة  تتجلى اليت القانونية األشكال يف التحوالت فإن

 .االجتاه هذا يف تطويرها

 هلا ليس,للكلمة الدقيق ابملعىنو  قانونية، نظر وجهة من واليت االقتصادية، اإلدارة و القرار لصنع مكان هي املؤسسة

 .حقيقة أو اتساق

القانونية املسموح هبا والسارية املفعول يف  األشكالتتخذ شكل من  أنمن الضروري تكون املؤسسة حقيقة  لكي .1

 البالد.

 املسؤولية ذات الفردية امللكية هو التجاري القانون أدخله الذي التجارية لألعمال جًدا احلديث الشكل اجلزائر، يف

املتداولة يف احمليط القانوين و املؤسسايت الوطين كالشركات ذات  األخرى األشكالز�دة على  )EURL( احملدودة

 .S.P.Aاألسهمشركات  أوSARLاملسؤولية احملدودة 

 تكون أن جيبو  قانوين بشكل تتطور و تتواجد حىت التنظيمية األشكال أحد ابلضرورة املؤسسة تتخذ أن جيب

.بدون وجود املؤسسة كمساحة منضمة تتجسد )إخل...  والشركات، التجارة سجل( املختصة اجلهات لدى مسجلة

 .نتكلم عن املقاوالتية  أناملقاول ال ميكن  أفكارفيها 
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 :احلديثة النظر�ت بعض خالل من املؤسسة

  تبدأ ذلك، ومع. املؤسسة فهم يف صعوبة جتد االقتصادية النظرية فإن لنظرية املؤسسة، املختلفة املقارابت عن بعيًدا

 .الكالسيكي االقتصاد مسلمات عن التخلي الضروري من كان  ذلك،  لتحقيق. املؤسسة فهم يف تتضح  الصورة 

 مع الغالب يف أصبحت واليت احلديثة، للرأمسالية واحليوية الرأمسالية املنظمات، من واحدة اليوم هي املؤسسة

 عاملية.اآلن  األحادي االستقطاب

 حيث العاملي االقتصاد مييز الذي السائد النمط هوالرأمسايل، اإلنتاج منط إن املاركسية، املصطلحاتاستعملنا  ما إذا

 مدعوة هي اليت ابلقيمة أو ختلقها اليت ابلقيمة النمط هذا إنتاج إعادة عملية بداية يف مركزية مكانة املؤسسة حتتل

 .هاخللق

 وآليات األسواق دراسة: اجلزئي الرئيسي لالقتصاداهلدف  خالل للمؤسسة من املوجزة الرؤية هذه تفسري ميكن

 . األسعار

 اكتشاف املاضي،بعدإعادة القرن سبعينيات حىت مناسب حتليل موضوع لالقتصاديني، ابلنسبة املؤسسة، تصبح مل

 .العقود املؤسسة كمجموعة من مع التعامل ،مت. آخر �ج املؤسسة معىن اختذ حيث كوزاس  رو�لد مقال

 :عقودموعة جمل كعقدة  الشركة) 2.1

 ؟املؤسسات  توجد وملاذا املؤسسة ماهي: املؤسسة  طبيعة عن السؤالR.Coaseيثري

 من يتم السوق يف الوكالء تنسيق أن حني يف. للسوق االقتصادي للتنسيق بديلة طريقة تشكلاملؤسسة  أن هو جوابه

 .اهلرمي والتسلسل اإلداري ابلتنسيق تتميزاملؤسسة  فإناألسعار، نظام خالل

 حتليالت يف جتاهلها يتم تكاليف، يستلزم األسعار حسب التنسيق ألن ضرور�ً  التنسيق هذا إىل اللجوء قديكون

 .مايلي يف املعامالت تكاليف ستسمى واليتالقياسية، السوق

   يطرح وهكذا. ضرور�ً املؤسسة  داخل التنسيق يكون، الداخلي التنظيم تكاليف من أكرب التكاليف هذه تكون عندما

Coaseأطروحتني: 
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 للتنسيق متاًما خمتلفتني طريقتني والسوق املؤسسة تشكل �حية، من•

 و

 . اهلرمي التسلسل خالل ،منبقوة السلطة املؤسسة تتميز أخرى، �حية من•

التعامل مع  يتم. االقتصاديني بني اليوم السائدة للمؤسسة، التعاقدية املقاربة نقطة بداية هيCOASEأعمال 

"لذا يكون UN NŒUDDE CONTRATSالعقود  عقدة" الوكالء، بني احملددة التعاقدية للعالقات كنظام  املؤسسة

 وملاذا؟ القائمة التساؤل حول العقود

 قد األطراف بني املعلومات تناسق و عن عدم املتباينة املصاحل عن الناجتة املشاكل التحليالت تنبع هذه قلب يف

 النظام إجياد هي والفكرة. منها شخصية منفعة ويكتسبون اآلخرون ميتلكها ال معلومات الوكالء أحد لدى يكون

 .األطرافوز عليها  حي اليت املعلومات وطبيعة الفنية القيود على خاص بشكل ابالعتماد كفاءة،  األكثر التعاقدي

 متكاملني هيئتني تطوير خالل املؤسسة من وخصائص وجود لتفسري التعاقدي للنهج رئيسيني متغريين حتديد ميكننا

 . املمثلني عقالنية افرتاض على أتسس اجلديد،الذي الكالسيكي النموذج أسس يف التشكيك دون و التحليل من

 .الوكالة ونظرية امللكية حقوق نظرية

 الوكالة ونظرية امللكية حقوق) 2.1.2

 .العقود من جمموعة حتددها امللكية، حلقوق معني هبيكل املؤسسة تتميز األول، يف

 .نظاًمافعاالً  ويضمن ممكنة التخصص مزا� من االستفادة جيعل الذي النظام هو امللكية حلقوق" اجليد" النظام

 املؤسسة الكالسيكية، الرأمسالية املؤسسة أن إثبات Harold   Demsetzو  Armen Alchianكل من   حاولشهري، مقال يف

 .اجلماعي العمل التكنولوجيا تتطلب عندما كفاءة  التنظيم أشكال أكثر هي الفردية،

 األكثر املواقف مع تتكيف مثالية عقود وحوافز امللكية حبيث تستفيد لنفسها من حقوق نظرية الوكالة نظرية تكمل

 Michael التأسيسي الذي جاء به املفكرين  و املؤسسة حسب  املقال حتليل على النظرية هذه تطبيق يتميز. تنوًعا

Jensen et William Meckling  
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السيما املؤسسة على  و املعاصرة، للرأمسالية املميزة التنظيمية األشكال كفاءة  إظهار إىل يهدف لتيار فكري واملمثلني

 .مسامهة شكل شركة

 أولوية مبدأ لعودة وكمربر املؤسسة، حوكمة حول احلديثة للتحليالت كأساس  استخدمت اليت هي النظرية هذه

 .إلدارة املؤسسة كأساس  املسامهني،

 :نقطتني يفCoase تعارض الليربالية، املواقف تلهم اليت الرؤية، هذه

 حرة؛ تعاقدية عالقات ببساطة يف املؤسسة ،ولكن سلطة كعالقة  هنا تكون لن •

 .خاص سوق السوق،فهي عن جوهر�ً  الختتلف املؤسسة والسوق،ألن املؤسسة ملعارضة كحاجة  هنا ليست•

 .جتاري لعقد مشاهبًا العمل عقد يكون أن املفرتض من: العمل لعالقة خصوصية أي إنكار هذايعين

 منتج اليبيع املوظف: وهو أالعند ماركس  موجود حمدد، جانب إىل نعود أن جيب هذه، النظر وجهة لتقدير

 .عمله قوة يستأجر اخلاص،إنه حلسابه العامل يفعل عمله،كما

 وابلتايل،هناك. مناسًبا تراه الذي النحو مهاراهتاعلى واستخدام توجيهها يف احلق  العقد طريق عن املؤسسة تكتسب

 و املؤسسة. العمل صاحب بني سلطة عالقة

 املكتملة غري العقودنظرية  و املعامالت تكاليف نظرية)2.1.3

 . Coaseلنظرية امتداد هو ويليامسون، أوليفر طوره ،الذيلمؤسسةل التعاقدية للنظرية الثاين الفرع

 احملدودة العقالنية نظرية يتبىن هو و. الوكالء سلوك حول ابفرتاضاته اجلدد الكالسيكيني عن نفسه ويليامسون مييز

 احملتملة األحداث مجيع تصور املعقدة، البيئات يف ميكنهم، وال حمدودة، معرفية بقدرات الوكالء يتمتع: "هلربرتسيمون

 مجيع تتضمن ال مكتملة غري عقوًدا العقود ماتكون غالًبا لذلك، نتيجة". كامل  بشكل أفعاهلم عواقب وتقييم

 .االنتهازي ابلسلوك لألطراف،ويسمح  للمناورة  جمال يرتك العقود اكتمال عدم. االحتماالت

 : ويليامسون إىل ابلنسبة األساسية، املشكلة تكمن وهنا
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 يف الوكالء، على يتعني عندما خاص بشكل املشكلة هذه تنشأ. االنتهازية من احلماية إىل هتدف التنظيمية اخليارات

 من خيشى أن عندئذ طرف لكل ميكن. البعض بعضهم على يعتمدون جتعلهم حمددة ابستثمارات القيام ما، صفقة

 التنسيق يفضل املعامالت، تكاليف لنظرية وفًقا احلالة، هذه يف الصفقة، ربح على يستويل سوف اآلخر الطرف أن

. كبري  نقاش حمل األصول خلصوصية الرؤية هذه يف املعطاة األمهية إن. السوق قبل من التنسيق علىاملؤسسة  داخل

 .االنتهازي السلوك من االستيعاب حيد مدى أي إىل نسأل أن أيًضا املمكن من

 لالقتصاد التحليلي اإلطار ضمن املعامالت تكاليف نظرية صياغة إعادة املكتملة، غري للعقود األحدث النظرية تقرتح

 مباشرة عن املفاوضات النامجةهذه التكاليف ختص التكاليف  أنعلما , اجلديد الكالسيكي اجلزئي

بتجسيد بنود العمالتية اخلاصة  ابإلجراءاتكاليف املتعلقة تالعقد ) وال إمضاءالعقود حىت يتم  إبرام( املفاوضات , 

 العقد على ارض الواقع.

 كبرية  أمهية يعطي العقود اكتمال عدم: "أن وهي أساسية، نقطة على اإلصرار إىلهارت اوليفي  قادما  هذا

 . "التعاقدية العالقات يف القوة عالقات لتعريف

) اإلنتاج وسائل( البشري غري املال رأس على السيما و اإلنتاج، عوامل على امللكية حقوق أنظمة تعريف يهدف

 كما  جند، هكذا و"  العمال على السلطة مينح نفسه الوقت املال،ويف رأس وملكية  الوكالء بني القوة توزيع ،إىل

 .املاركسية األطروحات جوانب من جانًبا نفسه، هارت يالحظ

 للمهارات كنظام  املؤسسة

 مجاعية قدرة بناء على يقوم فهو ولذلك البضائع؛ إنتاج هي املؤسسة وظيفة: رئيسًيا بُعًدا التعاقدية النظر�ت تتجاهل

 .واالبتكار واإلدارة لإلنتاج

 هبذاللمؤسسة  النظريةالتطورية ربط ميكن. السؤال هذا على" املهارات على القائمة" املسماة املؤسسة نظر�ت تركز

 من ،سواء التعاقدية املناهج عن خيتلفون مجيًعا فإ�م ذلك، ومع. متنوعة املنظور هذا يف تقع اليت األعمال. التيار

 .النظرية األسس حيث أومن معها يتعاملون اليت القضا� حيث
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 بني عام بشكل أو املتفوق، األداء يفاملؤسسات   بعض استمرار سبب هوشرح التحليالت هذه من األساسي اهلدف

 دو جيوفاين تعبري حد ،على" وأدائها وسلوكياهتا خصائصها يف دائم بشكلاملؤسسات   ختتلف ملاذا" التطور، أنصار

 .رينجو سيولوجييما

املؤسسات.كل  قبل من احملددة واملهارات املعرفة تراكم ديناميكيات حتليل يف السؤال هذا إجابة عن البحث سيتم

 والميكن تقليدها الصعب من ألنه بسرعة، اكتساهبا األخرىللمؤسسات   الميكن اليت اخلاصة مهاراهتا لديها مؤسسة

  األساسية  مهارات من جمموعة على يعتمدان شركة لكل التنافسية والقدرة النشاط فإن وابلتايل. السوق يف اكتساهبا

 ).املشرتكة القدرات(

 خيتلف الذي والسوق املؤسسة بني االختيار سؤال على إجابة أيًضا النهج للمؤسسة من النوع هذا يقدم أن ميكن

 .التعاقدية االستجاابت عن متاًما

  .متتلكها اليت للمهارات وفًقا أساسي بشكل السوق إىل أو اللجوء ما نشاط استيعاب بني ستقود املؤسسة لالختيار

 .الشأن هذا يف خمتلفة خيارات اختاذ من عقالنية، بطريقةمؤسستان،ستتمكن ، القطاع نفس يف أنه هذا يعين

 من هذاالسؤال تناول مت لطاملا. فيهاوتتطور تتشكل اليت الظروف يف التشكيك املؤسسة إىلمهارات  يف التفكري يؤدي

 بديالً  يكون أن إىل يهدف نظري إطار يف التطور أنصار قبل من خاص بشكل تطويره مت. املنظمات نظرية قبل

 وجيمس سيمون هربرت تقليد على املبين الفردي، السلوك تنظري على هذا يعتمد. اجلديد الكالسيكي للنموذج

 .واجلماعية الفردية التعلم عمليات لتحليل مركز�ً  مكا�ً  يعطي مارش،والذي

 خاصةاملؤسسة، لفهم أساسي سؤال تتطرق إىل ميثل قوهتا, أل�ا املعرفة على األعمال هذه تضعه الذي الرتكيز إن

 األبعاد جتاهل إىل األحيان أغلب يف ذلك يؤدي حيث أيًضا، ضعفها ميثل ولكنه. مركز�ً  االبتكار يصبح عندما

من  أكثر الربح وراء السعي �ايتها ت منظما هي الرأمساليةاملؤسسات  أن وحقيقة االقتصادية للعالقات املتضاربة

 .اإلنتاجتوفري 
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 واملعرفة القوة املؤسسة:

 األخرية، السنوات زنغاليس،يف ولوجيي  راجان. رامج راغوRaghuram G. Rajan et Luigi Zingales   حاول

 املؤسسة بتحوالت يتعلق فيما والسلطة، امللكية بني العالقات نظر وجهة من املؤسسة ،والسيما نظرية جتديد

 املاضية. سنة الثالثني مدى على حدثت اليت والرأمسالية

 يف للتحكم أداة سيكون املوارد بني التكامل أن هلارتويعتربون املكتملة غري العقود نظرية خط يف البداية يف وضعهم يتم

 األصول ملكية و الرقابة هذا بني ميثله الذي احلصري الرابط يرفضون أخرى �حية ومن العمال، و البشري املال رأس

 .املادية

 العمال على السلطة على واحلفاظ اكتساب على قادرًا سيكون – املدير أو – ملشروع صاحبا أن هي البداية نقطة

 أحدا هذا يكون أن ميكن". حاسم مورد" على ذلك،  غري أو املمتلكات خالل من فيه، يسيطر الذي احلد إىل

 عندما الرئيسية املشكلة تربز. معينني معارف أو األشخاص بعضيتمثل يف  أن أيًضا ميكن". ولكن املادية، ألصول

 هذااجلانب يعترب.موضوعية  قانونية آليات خالل من فيه التحكم ميكنأصال من  أصول و  احلاسم املورد هذا يكون ال

 املناهج حيث ،سواءمنوالتحوالت اليت تعرفها املؤسسة  التغيريات مع يتناسب ألنهفكرين االقتصاديني للم أمهية أكثر

 .والكفاءة التوافر( املوارد أمهية أويف) للمنظمات املختلفة التعاقدية النظر�ت( النظرية

 :اجلواب على السؤال التايل اهلدف الرئيسي هو فإن ولذلك

 رئيسي سؤال ؟وهوابلفعلاملؤسسة تغيري على للمعرفة املتزايدة األمهية تعملكيف 

 املفصلة العقودالصرحية عقدةمنمفهوم املؤسسة كRajan et Zingales  نوزينغاليس راجا ينتقد كما

)explicites( .يعارضون فهم لذلك Coases العقود ويؤكدون على ) الضمنيةimplicites(. 

 يشري واليت الكفاءة، على القائمة النظر�ت يف املوجود ذلك من قريًباللمؤسسة  بوصف املطاف بنا ينتهي وهكذا

 .واملهارات املعرفة يف والتحكم.. القوة. ، مع عنصر مركزي يتمثل يف مسائلمتكرر بشكل املؤلفون إليها

 امللكية: دور عن التساؤل إىلقاد املفكرين  هذاكل   



83 
 

 

 ".للملكية املظلم اجلانب" املؤلفون هذامايسميه ؟ سلبية آاثر الوكيل نقبل م األصول مللكية يكون أن ميكن هل

 إطار يف وأشكاهلااملؤسسة  حتليل يف تمثلتو  ،مقارابت اخرى هناك ز�دة على املقارابت السالفة الذكر للمؤسسة

 :ية وجند ضمن هذه املقارابت النظر�ت التال التارخيية اهتكيا ودينامي ،تندرج حيث يةاتاملؤسس األنظمة

 .التنسيق أمناط و العقالنية أشكال تنوع حتليل خالل من)la théorie des conventions (االتفاقيات، نظرية•  

 معني نظام مكو�ت كعنصرمن  الفرديةاملؤسسة  حتليل خالل من)  la théorie de la régulation( التنظيم نظرية•

 .الرتاكم نظام تدعم اليت اهليكلية األشكال من

 أنواع عن عمالاأل ،أويفMasahiko Aokiمثل عند بعض املؤلفني اجنده الزلنا أخرىمقارابت  األخري يفو 

 .الرأمسالية من خمتلفة

وهبذا  امللكية حلقوق التنظيمية واألنظمة لألشكال التارخيي البعد إبراز إىل أخرى أوبطريقة  ؤديتكل هذه املقارابت 

 :أفضل بشكل احلاليني الرئيسيني السؤالني فهمميكن لنا 

 .والتمويلاملؤسسة  بني العالقة. 2املعرفةو واقتصاد املؤسسة بني العالقة -1

 كل  عن الكشف عن بعيدة التزال فهيأسود ابلنسبة لالقتصاديني، صندوق جمرد املؤسسة تعد مل إذااألخري، يفو  

 من أيًضا  االقتصاديني،ولكن قبل من فقط ،ليساجلها  من إنشاؤها يتم اليت الفكرة عن النظر بغض، وهذا  أسرارها

 .املال رأس أصحاب أو املستثمرين عن أميزهم النقد،الذين حاملي قبل

 يكون أن األحوال من حال أبي والميكن الثروة، خللق مكا�ً  تكون أن إال نظر� وجهة من ،للمؤسسة الميكنلذا 

 الرفاهية و االقتصادي حتقيق النمو يف ساسياأل عنصرال هي) املضافة القيمة مبعىن( الثروة أن العلم مع للغىن، مكا�ً 

 .االجتماعية العامة

 يف اإلنتاج املو عل فعال مزيج نتيجة كوني أن اسرتاتيجي،الميكن هدفاختاذه ك ،عندمايتمالغىن أن حني يف

  فهي أما روح املقاوالتيةهي املقاوالتية تكون  خالله منه و تنفذ الذي اإلجراء إال تنتج ال املؤسسة اليت إن.املؤسسة
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العقلية اليت تؤدي متثل املبادرة وحب العمل و  ها حتتوي علىإضافة إىل ذلك جند  أل�االبحث عن الغىن  أمشل من

 .52التحد�ت وليصنع بنفسه مستقبله املهين الشخصي" ةملواجهابملبادرة  األخذابلفرد السليب إىل 

 املؤسسات الداعمة للثقافة املقاوالتية يف اجلزائر

 األجركون الشخص تشبع بثقافة مكنته من اكتساب رغبة يف خوض مسار املقاوالتية واختاذ الربح كدخل عوضا عن 

 . يتجلى هنا دور احمليط واملؤسسات الداعمة.مبتغاةيكفيه ليحقق ن ل

لألشخاص الراغبني يف خوض غمار املقاوالتية داعمة  مؤسسات ىتأسيس إلسارعت السلطات اجلزائرية  اإلطاريف هذا 

 :املؤسسات التالية أتسستوهذا من اجل تفعيل الثقافة املقاوالتية فيهم . يف هذا اإلطار 

 : ANSEJ.الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

، و هي هيئة وطنية ذات 1996سبتمرب 08املؤرخ يف  296-96مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1996أنشئت سنة  

 .طابع خاص تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية 

 .،53ااحلكومة ويتوىل الوزير املكلف ابلتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطاهت سلطة رئيستنطوي حتت

 إنشائهااهلدف من 

لقد مت إنشائها لتحل حمل التعاونيات الشبابية اليت نشأت يف بداية التسعينات مبنظور اشرتاكي املتمثل يف وجوب ثالث 

 .54شركاء على األقل يف إنشاء املؤسسة ،إضافة إىل أن فكرة املشروع كانت تقرتح من التعاونية

 :  55تلخص مهام الوكالة يف النقاط التالية

 اب ذو املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم ودعمهم وتقدمي االستشارة هلم.مرافقة الشب -

                                                           
52SAFIAH ABDERHAMANE : Caractéristiques  de l’entrepreneur ship féminin Au MALI ، Mémoire magister، université de Québec 
، canada، 1997  ، p16 

 12، ص  52املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وحتديد قانو�ا األساسي ، اجلريدة الرمسية ، العدد  1996سبتمرب  08املؤرخ يف 296 -96رقم  املرسوم التنفيدي 53
،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية علوم إقتصادية  وعلوم  سنطينةقالوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع  دور املرافقة يف دعم املؤسسة  الصغرية ،دراسة حالة الوكالةصندرة ساييب ،  54

 85،ص  2005،جامعة منتوري قسنطية، اجلزائر ،  التسيري
 13-12، ص 52املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وحتديد  قانو�ا األساسي  ،اجلريدة  الرمسية ، العدد  1996سبتمرب  08املؤرخ يف -96املرسوم التنفيدي رقم  55
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 إبالغ كافة الشباب املستفيد من متويل البنوك واملؤسسات املالية مبختلف اإلعا�ت اليت متنحها الوكالة. -

ط اليت تربطهم متابعة املشاريع املنجزة من طرف الشباب يف إطار الوكالة مع احلرص مع احلرص على دفاتر الشرو  -

 ابلوكالة، عند احلاجة.

 توفري كافة املعلومات االقتصادية اليت حيتاجها الشباب يف مشاريعهم. -

هي مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقاللية املالية وهي :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -4

لتحل مكان وكالة دعم ومتابعة ترقية  2001أوت  20املؤرخ يف  03 -01ذات طابع إداري أنشأت مبوجب القانون رقم 

فروع جهوية يف كامل وال�ت الوطن ، عكس ما   ANDIاليت مل حتقق ما كان مرجوا منها ، إذ متتلك  APSIاالستثمار 

تطويرها : ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبية و 56اليت كان متركزها يف العاصمة فقط.من مهامها APSIكانت عليه 

 ومتابعتها.........إخل 

 :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -6

،وهي مؤسسة عمومية  2004 جانفي 22املؤرخ يف  14-04أنشئت هذه الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل توضع حتت وصاية سلطة وزير التضامن الوطين واألسرة واجملتمع الوطين يف 

جند :تسيري جهاز القرض املصغر وفقا للتشريع والتنظيم املعمول 57اخلارج املتابعة العملية لنشاطات الوكالة .ومن مهامها 

 قروض بدون مكافأة.......إخل. هبما ، متنح

 :املقاوالتية بني املفهوم والواقع

 اجملال يف خاص بشكل مقاربة عمالتية ,وظيفية, تستخدم املقاوالتية إىل املاضيني،ميكن إرجاع مفهوم القرنني خالل

 :ومن ضمن املقارابت اليت توحي ضمنيا عن تطور مصطلح املقاوالتية ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل  االقتصادي.

 

                                                           
  08-07، ص  2001،  47، املتعلق بتطوير االستثمار ، اجلريدة الرمسية ، العدد االستثماراملتعلق بتطوير  01/03األمر رقم  21املادة 56
 08،ص 06ساسي ،اجلريدة الرمسية ، العدد املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وحتديد قانو�ا األ 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04املرسوم التنفيدي رقم 57
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 .خلق شيء جديد بفرصة صاحب املشروع -وتبدأ عملية تنظيم املشاريع عندما يعرتف الفرد 

 :ةاالقتصادي هو تعريف منظمة التعاون والتنميةوبشكل أكثر رمسية ، فإن التعريف املستخدم يف هذا التقرير 

                                                           
 تمت من طرفناالترجمة في مااستعملناه من ھذه المراجع باالستعانة بالقاموس 58
59J.Shumpeter :l’Entrepreneur in « lster Ludwig et coll. (éds)   [1928], dictionnaire concis de science politique (4e édition, Jena 1928: 483) 
60Leibenstein  H. (1968), « Entrepreneurship and development », American Economic Review, vol. 38, n° 2, p. 72-83. 
61Toulouse J.M : Entrepreneurship et gestion de l’entreprise  in  , revue international de gestion 13 (3) 
62StevensonH.H et jarillo J.C :un paradigme de l’entrepreneuriat ;la gestion entrepreneuriale in journal de gestion stratégique Vol. 11, numéro année 
1990 pp17-27 
63Timmons J.A : a new venture creation –entrepreneurship for the 21th century Irwin , Mc grow hill- premiére edition 1997. 

58 
  
 
 59شومبتر 1928

يكمن جوهر املقاوالتية  يف إدراك واستغالل الفرص اجلديدة يف جمال األعمال [...].  
وهذا يتعلق دائًما بتوفري استخدام خمتلف للموارد الوطنية اليت ُتطرح اوتستخلص  من 

 .استخدامها الطبيعي وختضع جملموعات جديدة
   

1963بنروز   .االقتصادياملقاوالتية تدرك   حتديد الفرص يف النظام   
   

  60ليبنشتاين  

 

 املقاوالتية تشري إىل األنشطة الالزمة لبدء عمل جتاري. يتم تعريفه على أنه:
األنشطة الالزمة إلنشاء أو تنفيذ مشروع ال تكون فيه مجيع األسواق راسخة أو حمددة 

 .و / أو ال ُتعرف فيها األجزاء ذات الصلة بوظيفة اإلنتاج »بوضوح
  

عريف (ملاذا ومن)بداية اخلمسينيات من القرن املاضي ، تشري املقاوالتية إىل �ج فردي يستخدم بشكل خاص يف جمال علم النفس النفسي أو االجتماعي أو املمنذ  .2 . 

  
Ronstad (1984, p.28) 

  1984رونستاد 
 .املقاوالتية هي عملية ديناميكية لإلبداع البشري املتزايد 

إنشاء هذه الثروة من قبل األفراد الذين يتحملون املخاطر الرئيسية من حيث العدل  "يتم
لبعض املنتجات أو اخلدمات. قد  وإعطاء قيمةوالوقت و / أو االلتزام الوظيفي لتحقيق 

ولكن جيب  تكون،يكون املنتج أو اخلدمة نفسها جديدة أو فريدة من نوعها أو قد ال 
قة ما من قبل املقاول من خالل أتمني وختصيص املهارات أن يتم جتسيد القيمة بطري

 واملوارد الالزمة"
   
Toulouse تولوز         
1988, pp.21, 22)61 
 

املقاوالتية هي استجابة إبداعية ، والقدرة على إدراك وجهات نظر وافاق  جديدة ،  » 
 ." والقيام أبشياء جديدة ، والقيام ابألشياء املوجودة بشكل خمتلف

   
Stevenson et Jarillo (1990)3 
 62ستفانسون وجاریو 1990

جوهر املقاوالتية هو أن الفرصة اليت تتاح    للشركة جيب أن يتتبعها األفراد من داخلها  
اكتشاف الفرص هو ابلتأكيد وظيفة لقدرات الفرد: معرفته الوثيقة ابلسوق،  [...]. لكن

 والتقنيات املستخدمة، واحتياجات املستهلك، وما إىل ذلك.
 

63Timmons 1994تیمونس 
بدءًا من الفكرة واالكتشاف أو  "التعهد يفرتض وجود حالة معرفية تقود الشخص إىل التصرف وفًقا لنوع اإلجراء الذي يتطلبه الفعل املقابل ،

 .البناء

https://www.jstor.org/stable/i342491
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يهدف إىل توليد قيمة من خالل إنشاء أو توسيع األنشطة ديناميكي   إنساين املقاواليت "إجراء نشاط اليعترب حيث 

 .64"االقتصادية ، ومن خالل حتديد واستغالل منتجات أو عمليات أو أسواق جديدة

 :املقاوالتيةتعريف 

مؤسسات االستيالء على مؤسسات جديدة أو من خالل إجياد  مناصب عملهو العمل على خلق الثروة و/أو  املقاوالتية

التنظيم ساري املفعول  حبيث ميكن للمقاوالتية من خلق ختتلف ابختالف نوع  املقاوالتيةشكال أ موجودة أصال  ونشطة . 

  املشاريع وفرص العمل.

 يف اجملتمعاملقاوالتية أمهية 

ملشاريع ، وإجياد فرص العمل ، واالبتكار ، وتنمية روح تنظيم وتتعلق مسامهات تنظيم املشاريع يف االقتصاد واجملتمع إبنشاء ا

 .املشاريع يف املؤسسات واملنظمات ، ومرافقة التغيريات اهليكلية

 :هاوجتديداملؤسسات إنشاء 

انه يبقى من  إالغري متجانسة شركاتهي  النشأةاحلديثة  ان  املؤسساتمفهوم متعدد األوجه و  املقاوالتيةعلى الرغم من أن 

 سنوات،أصبح ولعدة املقاوالتية والعمل مباهو قائم يف كثري من الدول على غرار فرنسا. ظاهرةاألمهية مبكان أن نؤكد أمهية 

 000503-025000نطاق املثال،يف سبيل فرنسا،على يف سنو� تنشأ اليت املشاريع عدد

 :املقاوالتيةشىت أشكال 

 و ميكن إلنشاء املؤسسات أن يكون له مصادر متعددة منها : أشكاال عديدة ، املقاوالتية تخذ توميكن أن 

 من العدماإلنشاء .أ

األمر  حيتاج. عندما ال يوجد شيء ليس وضعا سهال مؤسسةوإنشاء ." شيءهو مصطلح التيين يعين "من ال "من العدم" 

ونتيجة لذلك .عالية درجة االبتكار والباحثني وهذا كلما كانت  إلقناع املستخدمني السوق،و يف  للرتويج ملنتجاهتاإىل وقت 

فاإلنشاء السابق للنيهيلو يتطلب الكثري من . ، سيلزم أن تكون االحتياجات املالية متأنية الُبعد وأن ُتكفل املوارد الكافية

 .وعالوة على ذلك ، جيب تقييم املخاطر تقييما جيدا. العمل والصرامة واإلصرار

                                                           
64Nadim Ahmad and Anders Hoffman : cadre pour répondre et mesurer l’entrepreneuriat, groupe de pilotage sur les indicateurs de 
l’entrepreneuriat, nov 2007, OCDE 
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 العرضي اإلنشاء .ب

الشركات الكربى تدابري  وتقرتح. إنشاء عمل عندما كنت ال تزال موظفة ومبساعدة من شركتك هو ابلتأكيد �ج أسهل

 .وخطط لتشجيع موظفيها ودعمهم يف بدء األعمال التجارية

ادية والفكرية وميكن أن تكون املشاريع متنوعة وتنطوي على إنشاء مشروع جتاري أو مشروع صناعي ، ولكن املصاحبة (امل

 .والتجارية واملالية) ملؤسسة ما قد تكون ذات طبيعة للحد من مستوى املخاطر لدى صاحب املشروع

 منح االمتياز .ج

ويربط بني حق االمتياز ، والشركة اليت تريد أن تتطور ابستخدام هذه الطريقة ، والشخص الذي يريد إنشاء شركة من خالل 

 .هذا الرجل. تطبيق صيغة

 االستحواذ .د

املنظمة موجودة ، وليس من الضروري . وخيتلف تويل نشاط جتاري أو نشاط اختالفا كبريا مع بدء نشاط جتاري

فمن املمكن عندئذ االعتماد على البيا�ت اليت تصفها يف حاضرها واترخيها وهيكلها  موجودة،وإذا كانت . إنشاؤها

كما هو احلال يف إنشاء و . ل عموما ومستو�ت املخاطر أقل بكثرييكون عدم اليقني أق الظروف،ويف ظل هذه . ملهاوع

 .ميكن أن يقوم ابالستيالء فرد من تلقاء نفسه أو شركة قائمة التجارية،األعمال 

 :ومها على وجه التحديد تواترا،ومها األكثر  األعمال،سوف ندرس حالتني من حاالت تويل  األشكال،ومن بني كل هذه 

 اهتا.وضعي أحسنيف وهي  مقاولة أو مؤسسة  استعادة -أ

 استعادة مقاولة أو مؤسسة يف وضعية تسيري حرجة. -ب

 .أو مقاولة موجودةمؤسسة �بعة من داخل مؤسسة أو مقاولة  إنشاء -ت

 استعادة مقاولة أو مؤسسة  وهي يف أحسن وضعياهتا. -أ

كافية تفيد أبن شركة من هذا النوع معروضة ورمبا تكون الصعوبة الرئيسية هي احلصول يف وقت مبكر على معلومات  

 .للبيع

مث عليك أن تكون قادرا على احلصول على موارد مالية كبرية ، ألن سعر السوق هلذه الشركات ميكن أن يكون 
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ومن األمهية مبكان أال نضيع الكثري من .ومن الضروري أيضا اكتساب مهارات عامة جيدة وخربة إدارية �جحة.مرتفعا

  .تعلم وظيفة رئيس املؤسسة الوقت يف

 استعادة مقاولة أو مؤسسة يف وضعية تسيري حرجة: -ب

جعلها حتت طائلة العدالة من اجل اعادة اتهيلها (حالة حلت مبؤسسة اقتصادية أدت إىل  إذا مت اإلعالن عن صعوابت

وجود عالقات مع  .، فمن الضروري أن نعرف اإلطار القانوين لالستيالء على الشركات اليت تواجه صعوابت اجلرب القضائي)

 .الالعبني الرئيسيني يف هذا اجملال هو شرط مهم

وعلى الرغم من أن سعر شراء هذه املشاريع ال يتماشى مع سعر شراء املشاريع الصحية ، جيب أال يغيب عن البال أن هذه 

كما أن تويل شركة تواجه صعوابت يتطلب معرفة جيدة  .تتطلب عموما مستوى عاليا جدا من االسرتداد املايلاهلياكل 

ومن الضروري أن نستعيد الثقة بسرعة على كافة املستو�ت: املوظفون ، والعمالء ، واملوردون ، والشركاء  .حباالت األزمات

 .، وما إىل ذلك

 من داخل مؤسسة أو مقاولة موجودةإنشاء مقاولة أو مؤسسة �بعة  -ت 

هي العملية اليت يقوم هبا فرد (أو جمموعة من األفراد) ابالشرتاك مع منظمة قائمة إبنشاء منظمة جديدة أو توليد املقاوالتية 

 .(1999كريس مان ، ) ."P. Sharma and J .جتديد أو ابتكار داخل تلك املنظمة

 سبب: إن هذا التعريف مثري لالهتمام ألكثر من

ويؤكد على وجود ارتباط بني الفرد  بقاء املؤسسة قائمة و نشطة يسلط الضوء على البعد الفردي لعملية متدد أل�أوالً 

ال يشمل  ضمن أغراض العملية الداخلية ، إنشاء أنشطة جديدة فحسب ، بل يشمل أيضا أي هذا التعريف ,. واملنظمة

 .املؤسسة ابتكار أو حتول كبري يف

) ابعتبارها عالقات غري متناسقة ومرتابطة هي ابلضرورة املؤسسةالعالقات بني "الشركاء" (فرد أو جمموعة من األفراد و  إن

 .عالقات معقدة

خاضعًا اللتزامات تعاقدية  شخصيًا, موظفاً ويلتزم بنفسه  ,بشكل مستقل مبدئياوال يزال الشخص الداخلي الذي يتصرف 
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اليت "تفوض" بعض املهام وتنقل بعض  املؤسسةفإن  جانبها،من . التصرف لصاحل رب عمله ممبا يف ذلك التزا وأخالقية،

 .املخاطر إىل الداخل تشكل بيئتها الراعية وقاضتها على حد سواء

 :احلاالت الثالثة اليت تتعلق بتنمية كفاءة تنظيم املشاريع

 :يغطي ثالث حاالت خمتلفة املؤسساتفإن إنشاء  ) APCEاملؤسسات(وكالة إنشاء ل  وابلنسبة 

 :املوقف األول يتلخص يف خلق فرص العمل - 

عامل  أهمكما برزعلى انه   للعمالة هام خللق فرص العمل وكمصدر   املؤسساتمنذ أوائل السبعينات ، برز إنشاء 

 المتصاص البطالة . 

 املؤسسات االقتصادية.األرقام بصورة عامة حبذر يف حماولة لتحديد عدد الوظائف اليت أوجدها إنشاء  بعض وتقدم

ثة ؟ الوظائف دوتكمن الصعوبة الرئيسية يف التعريف املعطى لكلمة "العمالة": هل هي وظائف مباشرة أم وظائف مستح

 جزئي ؟ اليت مت إنشاؤها أو استدامتها ؟ العمل بدوام كامل أو بدوام

من شأنه أن  املؤسسات االقتصادية، أن إنشاء  APCEوعلى الرغم من كل شيء ، ميكننا أن نعترب ، استنادا إىل عمل 

 إننا .عمل ةفرص 450000سنو� ، يف فرنسا ، من أجل  منصب شغل   400  000هم يف خلق ايس

ملشاريع ، وليس الوظائف املستدامة ، بعد فرتة معينة نتحدث هنا عن الوظائف اليت مت إنشاؤها أو توفريها يف وقت تنظيم ا 

 ).(ثالث أو مخس سنوات على سبيل املثال

 :والثاين يتصل ابلتحوالت وإعادة اهليكلة اليت تقوم هبا بعض املؤسسات

مثل املبادرة أو  وتسعى الشركات واملؤسسات إىل تطوير بعض خصائص تنظيم املشاريع أو العثور عليها أو االحتفاظ هبا ،

 .أخذ املخاطر أو توجيه الفرص أو االستجابة أو املرونة

وهلذا السبب ، فإ�ا ال ترتدد يف االخنراط يف عمليات تغيري ، وأحيا� يف عمليات حتول ثقيلة إىل حد ما وتستهلك الطاقة 

 .واملوارد

 :من أوائل الذين الحظوا هذا االجتاهDRUCKER (1985)وكان بيرت
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 واالبتكار السريع التغري من الفرتة هذه يف احلياة قيد على ببساطة ،لنتبقى منها الكبرية والسيما اليوم، التجارية مالاألع""

 ".املشاريع تنظيم يف بكفاءة ماملتكتس

) ، بفكرة "اهلياكل اإلبداعية" ، تنظيم املشاريع 1935( ومن �حية أخرى ، أعطى االقتصادي النمساوي جوزيف شومبيرت

أساسه النظري األول. ويرى صاحب البالغ أن املتعاقدين هم القوة الدافعة وراء عملية "التدمري اإلبداعي"هذه. وحتديد 

 .نشطة اقتصادية جديدةأ الفرص اليت ال تراها اجلهات الفاعلة القائمة وتطوير التكنولوجيات واملفاهيم اليت ستؤدي إىل نشوء

 .هامة ابتكارات جلبوا الذين املشاريع ومنظمي املبتكرة اجلديدة الشركات أمثلة يف نقص هناك وليس

  :واإلعالم اآليل  يف جمال املعلوماتية

مراجع رائدة يف هذا اجملال ، مع مؤسسيها ، ستيف جوبز ، بيل غيتس ،  أبل ، مايكروسوفت ، لوتس و دجييتالتعترب 

 ويف اآلونة األخرية ، استفادت الشركات من التقدم التكنولوجي املتصل ابإلنرتنت .ميتش كابور و كني أولسن

 .أمازون ، إي ابي ، جوجل و�هو! كما أ�ا أمثلة جيدة

 :يف صناعة السيارات

!) يرتبط إىل حد  عامةبصفة  ، مل ينس أحد أن تطوير شركة فورد (وصناعة السيارات خمتلف من التاريخ الصناعيويف وقت 

 .كبري بعبقرية خمرتعها هنري فورد ، الذي أبدع بنجاح يف إدخال مبادئ التنظيم العلمي للعمل يف إنتاج السيارات

 من أكثر متكرر بشكل ختريبية ابتكارات يقدمون املقاولني أبن مقتنعون لكننااملقاولني  عمل فقط ليس ابلطبع،االبتكار

 ابتكارات تقدمي خالل من والعمليات املنتجات لتحسني أكرب بشكل  مواردها الكبرية الشركات تستخدم.اآلخرين الالعبني

 .تدرجيية

 .التيةاملقاو كفاءة الاحلالة الثالثة املتعلقة بتطوير 

ألنه من غري املمكن أن  للمؤسسات،الستعراض الظروف اهليكلية والتنظيمية  اجلهد الالزم،بذل  جيبأوال وقبل كل شيء 

 الفيل.صورة  عندما يكون املرء يف يكون لدينا نشاط الغزال

ونضيف  ,واحلميمي أتكيد على جانبها غري الرمسي للوع,مجيلكل صغري :قيل عن اهلياكل الصغرية للغاية،ولفرتة طويلة  

 املنظمة،ومع .احلجمابملؤسسات املتوسطة رتبط أيضا مإىل أن األداء  نشري، ل "كل صغري  قوي  "اليوم ، بصورة متزايدة ، 
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أمهية كبرية ابلنسبة للشركات واملؤسسات بسبب خصائصها ، مثل  املقاولةوتكتسي روح . والثقافةجيب أن تتطور العقلية 

 .تشجيع اخليال والقدرة على التكيف واالستعداد لقبول املخاطر

أن يعين أيضا التزاما أقوى من  وميكن .القيمةتركيزا قو� على إجياد الفرص واملخاطر واملبادرات ذات  املقاولةوتعكس روح 

 .جانب األفراد وقدرات أقوى على حتمل املسؤولية أو ممارستها

 هل ميكن لألعمال احلرة أن تصبح رئيسك اخلاص وتكون مستقلة متاما ؟

من الناس حيلمون أبن يصبحوا أصحاب مشاريع ألن لديهم حاجة قوية جدا إىل االستقالل وأل�م مل يعودوا يدعمون  وكثري

 ."هي تضفي الطابع املثايل على اهلياكل الصغرية "اجلميلةف. التسلسل اهلرمي للشركات الكبرية ومجودها

ما تقدم لشرح فعل التعهد ، فإن منظمي املشاريع ليسوا يف الواقع وحىت إذا كانت احلاجة إىل االستقالل دافعاً قو�ً ، وكثرياً 

يعتمدون على شركائهم املاليني أو  وهم. األعمالأكثر استقالًال يف عملهم من املديرين التنفيذيني أو غريهم من قادة 

 الصناعيني أو التجاريني ، وعلى موظفيهم وزابئنهم ومورديهم وأسرهم.

احرتامها  ع مجيع أصحاب املصلحة تنطوي على التزامات قوية جيب على األشخاص املسؤولنيفالعالقات اليت أقيمت م

من الواضح أن االستقالل ليس سوى إغراء ، ولكن صاحب املشروع ، أكثر من أي جهة فاعلة  ولذلك. واحرتامها

ني االستقالل واحلرية يربز متاما يف وهذا االختالف الدقيق ب.  اقتصادية واجتماعية أخرى ، يشعر ابحلرية يف ممارسة مهامه

 .تعريف منظم املشاريع الذي اقرتحه منظم املشاريع الشاب

 الشركة ، ما وراء النهج النظري اخلالص

وهو مستهلك وينتج السلع و/أو اخلدمات. وهي :لديها جانب اقتصادي املؤسسةفإن  اخلالص،وبعيداً عن النهج النظري 

 :إنتاج: فهي جتمع بني عوامل اإلنتاج أيضاً وحدة

 :رأس املال الثابت واملتداول

 ...اآلالت ، املباين ، براءات االخرتاع ، والسلع واملخزو�ت

 املؤسسة وابستخدام هذين العاملني ، ختتار.ويعرب عنها من حيث القوة العاملة اليت توفرها قوة عاملة غري متجانسة: العمل

 .واملؤسسة هي أيضا وحدة توزيع من خالل القيمة املضافة اليت تنشئها .املزيج الذي يسمح هلا أبن تكون األفضل يف السوق
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 القيمة املضافة: املوظفون

 الدولة

 البنك

 األعمال التجارية

 :وميكن لنا اعتبار  املؤسسة

 .مثالية ظروفيف  حتقيق أهدافهامن اجل يدة اجلقرارات الجيب أن تنظم نفسها الختاذ  ؛مهيكلةوحدة  •

 ومناصب الشغل. خلق فرص العمل متمثل أساسا يف هلا دور اجتماعي جمموعة بشرية •

 وهو شخص اعتباري معرتف به ابالسم أو اجلنسية أو العنوان كيا�ً قانونياً  •

 :انشاء مؤسسةالعقبات اليت تعرتض  

 مقاولواملالية ، اليت قد تؤدي إىل إرجاء أكثر من   ابلعديد من العقبات التقنيةخطوة طويلة ، حمفوفة  انشاء مؤسسةإن بدء 

  .املالية ز�دة على العقبات املادية منها  تقنية ومنها ال العقباتوحيدد العديد من أصحاب املشاريع عدة أنواع من .هطموح

 العقبات التقنية واملادية:

 :معايري ومقاييس منهاوتقدر على حنو أفضل قدرة املشروع على البقاء ، حتتاج إىل عدة  تنشئ مؤسسةلكي  

 .معيار مرجعي) -ج فكرة ،  )-بخطة عمل ،)-ا 

 

 إىلمن بلد واختالفها  القانونية  واإلجراءات اآلليات,يتفاوت بتفاوت  نسبيا طويال وقتايستغرق  إنشاء مؤسسةابختصار ،

 .من العقبات اليت جيب ختطيها –الزمن  –ويصبح الوقت  آخر

 عائق الزمن : •

الذي يؤثر  الشيء،ات خمتلفة مع اختالف مناصبهم مؤسس يف أجراءإنشاء املؤسسات  شاريعاملرقني ملمعظم  يكونعادة ما  

 الذي جيب ختصيصه إلنشاء املؤسسة. يف العامل الزمين
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لذا يصبح من  مشروع متماسك وواقعي من اجل احلصول علىالالزم  اقتصادية الوقت إنشاء مؤسسةيستغرق  أنجيب  

 . وبني حياته العائلية والتكفل مبشروعه وضيفته من جهة,يوفق بني  أنالضروري ومن الواجب على الشخص 

مشروع أي  إنشاء وجتسيدمفهوم حاسم يف  -الزمن–عامل الوقت  ، لذا ميثلالقيودهته من الصعب جدا اجلمع بني ويكون 

 أخذه على حممل اجلدية. ويستوجب

 االجراءات االدارية : •
اليت جيب على الشخص أن حيرتمها  هي اإلجراءات اإلدارية املرهقة واملطولة مؤسسة العقبة األخرى اليت تعرتض إنشاء 

 الشخص توفريه  يرتجم صعوبة املهمة.يتعني على  والذي  كما سنبينه الحقا  عدد الواثئق الرمسية .ويلتزم هبا 

 ومتثل العقبات االدارية والقانونية اعقد العقبات اليت يتطلب على صاحب املشروع ان يتعداها لكي ينجز مشروعه.

 التعقيدات اإلجرائية والقانونية تساهم بشكل كبري يف تعقيد تسيري وادارة االعمال.

 املشروع حتمل اتعاهبم.  مستشارين ومساعدين غالبا ما يكون من املستحيل على صاحبهذه احلالة تتطلب جتنيد 

 احلواجز املالية •

حاجز هام وخطري حيدد مصري إنشاء املؤسسة من عدمه وهو احلاجز املذكورة سابقا ، هناك العوائق وابإلضافة إىل 

 املايل مبعىن العائق املتصل ابلتمويل.

جراء  عهمريابتمويل مشجيدون أنفسهم يف مواجهة مشاكل تتعلق االقتصادية  املشاريع  حامليإن العديد من  

 رفض البنوك إقراض األموال , أساسالتحقيق مشروعهم ,منها  الضرورية األموالصعوابت �مجة عن عجز يف مجع 

 إىل الزوال .تؤول الفرصة التنافسية للمشروع ذه املؤسسات حىت هلفصح عنها ي عديدة ال أسبابنتيجة 

ميكن أن  املؤسسةهناك العديد من العقبات ولكن هناك حلول. وكما ذُكر أعاله ، فإن العقبات املرتبطة إبنشاء  

الطموح أن يدجمها لكي يتمكن من إنشاء  املقاول تكون عديدة: مادية ، وتقنية ، و/أو مالية. غري أنه جيب على

 .وتنفيذ مشروع متماسك من ألف إىل �ء

املساعدات املادية ، والعقارات ،  منها ملواجهة العقبات اليت يواجهها صاحب املشروع,متعددة  ,حلولويوجد عدة 

 .واملشورة ، والتمويل اجلزئي أو الكامل للدولة
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 :ومقاوالتية الفرصة الثانيةإشكالية العقبات 

 والرتكيز عليها, ولكنالفشل النامجة عن العقبات أبنواعها والعمل على جتنبها  أبسباب خاص االهتمام يعد مل

 & Minniti؛McGrath،1999(أيًضا يهتم أبسباب الفشل على أساس أ�ا جتارب ميكن االستفادة منها أصبح

Bygrave،2001؛Shepherd،2003 .( 

 الناطقة األدبيات يف به املعرتف الفشل، بعد املقاوالتية مغامرة استئناف بشأن األخري العمل يندرج السياق، هذايف

. اإلطار هذا ضمن)Bacq et al،2009 ." (الثانية الفرصة مقاوالتية   فرصة" مفهوم حتت ابلفرنسية

 ).Jacquemin،2009 وJanssen؛

 :مؤسسة اقتصاديةنشاء إ مراحل

نتطرق يف هذا اجلزء إىل املنهاج األكثر شيوعا عند إنشاء أي مؤسسة اقتصادية. مما جيب معرفته هو إنشاء مؤسسة 

 بلد الخر.اقتصادية خيضع لشروط وإجراءات قانونية ضرورية ختتلف من نضام اقتصادي آلخر ومن 

كثريا ما متر عملية إنشاء   اعتيادا.هج انأكثر املولكنه يعترب  معيار�،�جا إلزاميا أو  ما نستعرضه ال ميكن أن ميثل ذال

 :هيمراحل ضرورية خبمس مؤسسة اقتصادية 

 مرحلة تقييم الفرص ؛

 مرحلة تصميم وصياغة املشروع ؛

 مرحلة التأسيس القانوين وسيناريوهات التمويل والرحبية للمشروع ؛

 مرحلة اختاذ القرار

 مرحلة إطالق األنشطة

 املؤسسة االقتصادية:تقييم فرصة إنشاء  .1

 إن حتويل الفكرة إىل فرصة إبداع واقعية يتطلب تعريفاً دقيقاً للفكرة األولية: ماذا نريد أن نبيع ؟ ملن نريد أننبيع ؟

والتماس املشورة  املعلومات،سيكون من الضروري التماس  األسئلة،ما القيمة اليت ميكن أن جيلبها هذا ؟ لإلجابة على هذه 

 .وحتليل القيود الكامنة يف املشروع خارجية،واختبار الفكرة من أطراف  واألخصائيني،واملشورة من اخلرباء 
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من فكرة  حندد،من الضروري أن يكون لنا احلد األدىن من اإلبداع لكي  التجارية،للتقييم السليم لفرصة إنشاء األعمال 

 .فرصة إبداع جيدة أولية،

 ضعة مفاهيم وأدوات تسويقية لالنتقال بنجاح من فكرة جيدة إىل منتج أو خدمة متكاملإتقان ب

 تصميم وصياغة مشروع اإلنشاء .2

 ويف هذه املرحلة البد من إجراء دراسات خمتلفة: دراسة السوق ،. ويف هذه املرحلة ، جيب أن ينتقل املشروع إىل الوضع املمكن

وتساعد هذه الدراسات على تطوير العرض واالسرتاتيجية وخطة العمل ووضع . والدراسة القانونية ، والدراسة املالية

 :هي ملؤسسة االقتصاديةاوالنقاط الرئيسية يف تصميم مشروع إنشاء . املشروع

 ؛ وصاحب املشروع املشروعبني  مةأىل حتقيق أفضل قدر ممكن من املالالسعي إ -

 ؛ ية والعمالتية يف التعامل مع املشروعالواقع -

 ؛ وضوح اإلسرتاتيجية  -

 .السعي للحصول على مزا� تنافسية مستدامة -

 .سيناريوهات اإلنشاء القانوين ومتويل املشاريع والرحبية    3

وأتمني العالقات مع األطراف الثالثة (املوظفون واملستثمرون والشركاء  القانونية،يتألف التشكيل القانوين من اختيار البنية  

والدراية غري امللموسة عندما يتعلق  بشأنه،وتقييم اإلبداع والتفاوض  احلماية،وإتقان تقنيات  الباطن)،واملوردين واملتعاقدين من 

 .األمر إبطالق شركة مبتكرة

جيب على املروج أن يتقن مشروعه  املرحلة،ويف هذه . مع املصرفيني واملستثمرينوتتيح خطة األعمال إمكانية الدخول يف حوار 

 حىت يتمكن من اإلجابة على مجيع األسئلة اليت يطرحها الشركاء املاليون

 اختاذ القرارات .4

 لشكل ابلفكرة وانتهاء ابابملثابرة يف إعداد املشروع ، بدءا املتسمتان   رغبةالطموح و الالقرار هو أهم حلظة أتيت لتحقيق اختاذ 

 .ةاملالي واإلجراءاتالقانوين 
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 أخرىالتخلي عنه, ولكن بني خيارات  أوحتقيق واجناز املشروع  واختاذ القرار يف هذه املرحلة ال يتعلق ابالختيار بني سيناري إن

 . إفالسها أوقد ينجر عنها جناح املؤسسة 

 التالية :تتجسد هذه اخليارات يف اإلجابة على األسئلة 

 فورا ؟ إليهميكن اللجوء  أي نوع من التمويل •

 جتب إنشاءها؟الشركات اليت أي شكل من أشكال  •

املنطقة من بنية حتتية وفرص ميكن حشدها وتسخريها  ، مع مراعاة كل ما ميكن أن توفره تتالءم مع املشروع  منطقة أي •

 يف املنطقة املختارة.االستثمار لصاحل الشركة ز�دة على اللوائح و القوانني اليت تشجع 

 بدء النشاط5
ىف كل الشروط واإلجراءات املختلفة اليت تسمح له ابلبدء الفعلي يف صاحب املشروع قد استو  أنتدل هذه املرحلة على 

  النشاط.

انتهوا إىل هذه املرحلة من املشاريع مل يعطوا األمهية اغلب من  أنمالحظاتنا التجريبية خالل مسريتنا املهنيةلكن أاتحت لنا 

الالزمة لألدوات اهلامة يف تسيري مؤسساهتم .من ضمن هذه األدوات واآلليات خنص ابلذكر اهليكل التنظيمي للمؤسسة 

أدت هذه احلالة إىل التأثري يف فعالية تسيري املقاوالت حديثة النشأة, لذا استوجب على الدولة مساندة وامليزانية التقديرية , وقد 

 بربامج تكوينية خاصة يف  طرق تسيري املؤسسات ويف املنامجانت. ومسرييهاهذه املؤسسات 

 ط,: حنسبها هامة عند انطالق املشروع  وبدء النشا ندرج ضمن هذه الفقرة بعض األفكار اليت

 ضرورة االستناد إىل مساعد كفء ,وال خيتار الشخص أن يشتغل وحده. •

 يستحسن عدم أتخري القرارات املتعلقة ابلعالقات مع املصاحل احلكومية املختلفة املسؤولة عن املشاريع االستثمارية . •

 وعلى الطلبات االهتمام مباشرة ابألساسيات املتمثلة يف الطرق و الوسائل اخلاصة ابحلصول على الزابئن •

 التقيد دائما ابخلطة وابمليزانية . •

حبيث تعطي األولوية لسداد ائتما�ت االستثمار  املناسبة واحملددة متاشيا مع طريقة متويل املشروع ,حتديد املؤشرات  •

 .الشركات الشابة املؤسسات و يف إفالسسوء تسيريها سببا  كون ي، اليت غالبا ما
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 ستعمال املوارد اخلاصة قبل اللجوء اىل االستدانة.اللجوء قدر املستطاع اىل ا •

 Babson "الوال�ت املتحدة االمريكيةعلى مدى السنوات القليلة املاضية ، كانت مؤسستان تعليميتان ، كلية اببسون يف 

Collègeوكلية لندن لألعمال يف أوروابLondon Business School en Europe  ً65(تديران بر�جماً حبثيًا دولياGEM ( يهدف لمشاريع ل

 .على النمو االقتصادياملقاوالتية الدينامكيةإىل إظهار أتثري 

جانب التحقق من هذه الفرضية ، يتيح نظام املعلومات اجلغرافية عناصر للمقارنة بني البلدان على العديد من األبعاد إلى 

 .االجتماعية والثقافية

ميكن بر�مج البحث من قياس معدل نشاط تنظيم املشاريع يف خمتلف البلدان الشريكة يف بر�مج البحوث ، مما  ويف كل عام ،

 .يعكس املشاركة النشطة للسكان يف املشاريع التجارية الناشئة

 الظروف املتغرية اليت تولد الفرص التجارية - 1الشكل 

 
                 الدميوغرافية التغريات                                                    التكنولوجية التغريات         

 اجلدوى ,املعايري                                             مستوى التعليمي ,السن,نسبة اهلجرة          
 

 فرص األعمال                                              
 

 التغريات االجتماعية                                                                  التغريات القانونية    
 القوانني واألنظمة و السياسات                                                      القيم ,الثقافة,اجلماعات

 
 

       التغريات االقتصادية    

 
 
 

 

                                                           
65Global Entrepreneurs hip Monitor 
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افز و مزيج من اخلصائص الفردية (الشخصية ، واحلنوا� واإلرادة املقاوالتية هي نتيجة  أناعتبار  ، يتفق املؤلفون على(1988)منذ

 .)السوق ، والبيئة االجتماعية واالقتصادية حالةالعوامل السياقية (من  ، واملهارات ، واخلربة) و

كربى وصدى   عن نتائج ذات أمهية دراسة حتليلية مبوجب لذي أسفرا)1993عمل رينولدز وستوري (اج ميكن ادم هذا السياقيف 

 استطاع مبوجبها الوصول اىل احملددات اليت مبوجبها انشات املؤسسات االقتصادية يف كل من :  دويل

 .1990-1980الوال�ت املتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا والسويد وأملانيا خالل الفرتة 

وكذلك يف االختالفات  املؤسسات، إلنشاءعدالت الوطنية املكشفت هذه النتائج عن أوجه تشابه بني خمتلف البلدان يف  و

 .اإلقليمية

املؤسسات على املستوى اإلقليمي يف هذه  حيث اضهرت هذه الدراسة ، أن العوامل اليت تؤثر أتثرياً كبرياً  يف إنشاء

 البلدان املختلفة هي: 

  على مستوى الطلب على السلع واخلدماتالدميغرايف الذي يؤثر النمو 

 متركز املؤسسات الصغرية على املستوى اإلقليمي 

 urbanisation’Taux dمعدل التمدن 

 : البلدانإنشاء املؤسسات االقتصادية يف بعض 

 يف فرنسا 

، تليها معايري أخرى  إنشاء املؤسسات االقتصاديةأهم العوامل اليت هلا أتثري كبري يف النمو السكاين ميثل ابلنسبة لفرنسا 

 20الذين ترتاوح أعمارهم بني  الشبان عدداملساكن ، و  عند السكانالدراسات العليا  نسبة، مثل الكثافة السكانية ، و 

هو ؛ تقسيم املناطق املستخدم  1994القوى العاملة (غيسنري ،  نسبة اإلطارات املتوسطة الناشطة من عاماً ، و  40و

 .)القسم

 طريقة، ابستخدام  1999إىل عام  1993يف الفرتة من عام )INSEE (إنسيمعهد ها اأجر  ات اليتدراسال إحدى تفسر
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يف املقام األول من خالل العوامل اخلارجية  انشاء املؤسسات االقتصادية ، االختالفات يف معدل  le ZONAGEاألقسام

 ).148، ص INSEE ،2000 (جتدها املؤسسات يف التجمعات احلضرية اإلجيابية اليت 

ووفقا هلذه الدراسة ، تعزز  .مثل درجة التنويع والنمو السكاين لبعض االعداداتأيضا التأثري القوي تؤكد هذه الدراسة و 

 .اجلهات االدارية الفوارق القائمة يف عدد املؤسسات بني  االنشاءات

 يف إجنلرتا

 العوامل اليت حتدد إنشاء املؤسسات االقتصادية إىل ما يلي :) 425، ص 1994(كيبل ووكر   ارجع ويف إجنلرتا ، 

 النمو السكاين القوي ، •

 تطور اهلياكل األساسية املصرفية واألموال املتاحة •

 رة املهة املتسمة ابلاسوق العم •

 .املناطق احلضرية العايل يفالطلب  مستوى •

 :أيضًا أتثري متوسط حجم املشاريع يف النسيج االقتصادي احمللي ، ولكنه خيتلف وفقًا للقطاعاتويالحظ 

ز�دة اإلنشاء يف قطاع احلرف اليدوية مع ز�دة عدد املشاريع الصغرية ، على النقيض من مؤسسات التعليم العايل  اليت 

 ).421، ص  1994حتبذ وجود مؤسسات كبرية (كيبل ووكر ، 

 : ائريف اجلز 

املؤسسات وتسهل  إنشاءهامة مست القوانني اليت هتم  إصالحاتمع  التسعينيات يف االقتصادي  االنفتاحتزامن 

 اإلجراءات اإلدارية اخلاصة هبذا.

هذه اإلجراءات هتدف كلها إىل تغيري النضرة املتداولة فيما خيص تدخل الدولة يف االقتصاد ,حيث أن الدولة أصبحت  

تشجع على االستثمار ,بينما كانت متثل املستثمر األساسي يف السبعينات و الثمانينيات . هذا التغيري يف االجتاهات 

أسست له القوانني اخلاصة ابإلصالحات االقتصادية  واستقاللية واخليارات األساسية يف تسيري االقتصاد ,إمنا 



101 
 

للدولة بشكل رهيب أرغمتها على التعامل مع  66املؤسسات وعجلت به األزمة االقتصادية اليت قلصت القدرة املالية

 صندوق النقد الدويل يف إطار ما مسي برب�مج التعديل اهليكلي.

دت اخلطاب الذي اتسم ابلتشجيع واالنفتاح على املقاوالتية و اليت جس اآللياتلقد كانت هذه اإلصالحات مبثابة  

تقرير املؤسسة العاملية  إالأن سجلتها القوانني اخلاصة ابملقاوالتية يتيناميكية الاملؤسسات. رغم هذه الد إنشاء

« DOING BUSINESS » اقتصاد يف  190على سلم مكون من  156يف  املرتبة  2017يف سنة  اجلزائرقد صنف

 العامل. 

 إنشاء املؤسسات

ديوان الوطين لإلحصاء أعلى نسبة إنشاء يف ال أحصىاملؤسسات خيضع لعوامل خمتلفة عن ماسبق ذكره. لقد  إنشاء

يف القطاعالتجاري  2019قطاع التجارة ,حيث بلغ عدد املؤسسات اليت أنشأت خالل السداسي األول من سنة 

 .يف قطاع مواد البناء 33804يف الصناعات التحويلية و 36.219مؤسسة و 65.081

 لقد تصدرت مدينة وهران قائمة املناطق من حيث نسبة اإلنشاءات كما تبينه األرقام التالية :

  

 النسبة املئوية عدد املؤسسات املنشأة الوالية
 ,%8,68 439 وهران
 %5,60 283 سطيف
 %4,13 209 قسنطينة
 %3,94 199 البليدة
 %3,90 197 جباية

 %3,76 190 تيزي وزو
 %3,34 169 بومرداس

 
ابلنسبة  هيكلة إعادة أومبناسبة برامج هيكلة  تصفى أوتنشأ املؤسسات  انه غالبا ما لإلحصاءالديوان الوطين  أشاروقد 

 .لالنداثرابلنسبة  باستيعا أو, أو مبناسبة تصفية,اندماج  لإلنشاءات

                                                           
أن إیرادات البترول تمثل الدخل الوحید  , علماprix du baril.comدوالر: موقع 11الى   1995لقد وصل سعر البرمیل من البترول في جویلیة 66

 لالقتصاد.
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 من املشروع إىل إنشاء املؤسسة :  املقاوالتية
 املؤسسة.  إشكالشكل من   أولخطوة يف املقاوالتية و  أولاملشرع 

انطالقا من التعاريف السابقة ملصطلح املقاوالتية ميكن لنا أن نستخلص املراحل اليت يتطلبها املشروع حىت �خذ صفة 

 .والشركة أو املنظمةأاملؤسسة 

املنبع. ميكن التطرق إىل املراحل واخلطوات اليت يتطلبها املرور  معقدة يف ظاهرة منظمة أويعد اإلنشاء الفعلي ملؤسسة 

 .زوا� وهذا من عدة  من املقاوالتية إىل املؤسسة إبنشاء شركة والبدء  يف النشاط الفعلي هلا

 والنوا� واملعايري والتصورات واملهارات املواقف شكل ومعقدة أتخذ ديناميكية عملية أ�ا املقاوالتية على إىل لقد تطرقنا 

فاملرور من املقاوالتية إىل املؤسسة يتم على  أربع مراحل: .  67)2007معني (تونس سياق يف تظهر اليت والسلوكيات

مراحله يف حماولة لتبسيط اإلجراءات و  جوالتجسيد الفعلي  الذي يهمنا اآلن و الذي نستدر  والقرار والنية امليل

 تسلسلها .

 من القرار إىل التجسيد الفعلي:

نصادف من جتسدت لديهم فكرة اخلوض يف غمار إنشاء شركة إال أ�م مل يتمكنوا من حتقيق مشروعهم لعدة  ما كثريا

 اعتبارات أمهها العقبات اإلجرائية اليت يتطلبها حتقيق املشروع.

نستقرء من خالهلا األمهية املعطاة إلنشاء املؤسسات ختتلف اإلجراءات اإلدارية من بلد إىل آخر ومن مرحلة إىل أخرى 

 يف أي جمتمع كان.

كلما طالت املدة الزمنية اليت تستغرقها عملية التحقيق كلما دل هذا على عدم فعالية اآلليات واملؤسسات االدارية 

 املخول هلا قانو� هذا العمل.

                                                           
Azzedine TOUNES : l’intention entrepreneuriale (pp.73-95) du livre «  L’entrepreneuriat, théories, acteurs et pratiques »  Edition: 
Riadh Zghal 2007 
 
 

90 
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لفكرة إىل الواقع هو مؤشر من املؤشرات املتعامل هبا دوليا جيدر بنا أن نذكر أن سرعة حتقيق وإخراج املقاوالتية من ا 

واليت تدل على صحة اقتصاد أي بلد وفعالية مؤسساته اإلدارية والتنظيمية وارأتينا مبناسبة هذه املطبوعة إال أن نقدم 

 خلروج الفكرة إىل ارض الواقع. للطالب أهم املراحل الضرورية

ون متماشي ومتوافق مع النصوص القانونية املنظمة هلكذا قرارات السارية ابلطبع إن استعراض هذه اخلطوات سيك

 املفعول يف اجلزائر.

اخلطوات ختتلف ابختالف طبيعة الفكرة ,بينما تكون الفكرة املقاوالتية  ذات الطابع التجاري (مبعىن النشاط التجاري ) 

 سهلة التحقيق حبيث متر ابملراحل التالية:

 سيزاول النشاط البحث عن احملل أين  .1

 التعاقد مع صاحبه كراءا أو شراءا .2

 التقدم من مصلحة السجل التجاري الكائنة يف املنطقة اإلدارية  .3

 استعراض وتقدمي الواثئق اإلدارية والشخصية من اجل عملية التسجيل .4

 دفع األتوات الالزمة  .5

 استخراج السجل التجاري .6

ال   requetes@mf.gov-did.استخراج الرقم التعريفي الضرييب الذي أصبح يتم عرب موقع  خاص هو  .7

 ساعة. 72يتعدى استخراجه 

 أو االقتصادي الكيان املكان الذي يقع فيه  ) حسبN.I.Sاستخراج الرقم التعريفي اإلحصائي ( .8

 .) 01امللحق (رقم  اخلدمة توزيع جدول يف مذكور هو كما  االجتماعي

-97 التنفيذي املرسوم يتم احلصول على هذه الوثيقة ابستظهار الواثئق الالزمة حسب ما نص به .9

 .1997 أكتوبر 28 املوافق 1418 الثانية مجادى 26 يف الصادر 396
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 ..طبعا هذه اإلجراءات ختتلف ابختالف طبيعة املتعامل ,شخصا طبيعيا كان أم شخصا معنو�

الفكرة ختص مؤسسة صناعية أو زراعية شخصية كانت أو طبيعية وهذا ما حدده القانون ختتلف اإلجراءات إذا كانت 

 التجاري واملراسيم املنظمة للنشاطات الصناعية .

اإلجراءات والتدابري الواجب اختاذها من اجل بعث النشاط و حتقيقه ستكون موضوع عمل بيداغوجي آخر سيتم اجنازه 

 .لعملالحقا إن شاء هللا كتكملة هلذا ا

 املشاريع؟  ةما هي

ات املختلفة عفكرة ومفهوم املشروع يف الوقت احلاضر كنتاج مما أفرزته بيئـة األعمـال والـصنا  تمفهوم املشروع لقد تبلور 

اليت تتسم ابلتغري واحلاجة الدائمة لتطوير أسواق ومنتجات جديدة وهذه بدورها تتطلـب أمنـاط تنظيمية جديدة ، وكانت 

 .املشروعات هي األداة اإلدارية الشافية ملثل هذه األمناطدوما 

  : تعريف املشروع

 :لقد تعددت التعاريف ملفهوم املشروع منها على سبيل املثال ال احلصر

املشروع مبعناه الواسع،هو كناية عن 68   املشروع واجب تنظيمي مؤقت تتم مباشرته خللق منتج أو خدمة متميزة ♦

أن هذه املهمة،عا دة ما يسبقها حاجة معينة، يتطلب  بداية ونقطة �اية حمدداتن أيضا، حبيـثمهمة حمددة له نقطة 

إشباعها إجراء جمموعة من األعمـال أو النـشاطات املرتابطة واملتناسقة، ومبقدارما يتم تنفيذ مستلزمات ورغبات هذه 

   . اع الذي رغبت فيهاإلشب 69مبقدار ما حتقق احلاجة ، احلاجة بطريقة منظمـة ومربجمـة، 

                                                           
 ولیم .ر. دنكان،دلیل إدارة المشروعات،ترجمة عبد الحكیم أحمد الخزامي، الطبعة أألولى ،دار الفجر للنشر 1 والتوزیع،القاھرة،2002،ص9 68
 د،حسن إبراھیم بلوط ،إدارة المشاریع ودراسة جدواھا أالقتصادیة ،دار النھضة العربیة ،بیروت-لبنان،2006، ص1 69
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  بوضوححمدداتن،  هو جمموعة من األعمال املرتابطة يتم تنفيذها بطريقة منظمة له نقطة بداية ونقطة �ايـة 70املشروع ♦

جمموعة    .الوقت احلايل وذلك لتحقيق بعض النتائج احملددة املطلوبة لتلبية احلاجات اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف 

 ات اليت تستهلك موارد حمددة ، ينتظر منها مـداخيل أو عوائـدكاملة من األنشطة والعملي

 .أخرى نقدية أو غري نقدية   ♦

ابستعمال  72 املشروع هو هدف يراد حتقيقه، بتداخل عدة أطراف يف إطار معني، خـالل مـدة زمنيـة معينـة .71  ♦

 .وسائل حمدودة ويستدعي إتباع منهجية وأدوات مناسبة

 :منھ فقد دلت هي األخرى بدلوها يف هذا املوضوع وقدمت جمموعة من التعاريف نذكر أما اجلمعيات واملنظمات 

 

• : AFNOR للتقييس  الفرنـسية  اجلمعيـة 

 ) الربيطانية PMAمجعية ادارة املشاريع ( •

  Institute management Project معهد ادارة املشاريع •

إلدارة املشروع ال نتطرق هلا أل�ا ستشكل موضوع عمل هذه اجلمعيات سامهت أيضا يف إنتاج وإصدار تعاريف  

 .خاص بتسيري املشاريع

يهمنا من هذه املدخل فكرة فحواها انه الميكن املرور إىل املرحلة العملية إلنشاء الشركة بدون املرور على مشروع الفكرة 

إبنشاء هي أوىل املراحل اخلاصة  اوما يشملهتعترب فكرة املشروع اليت يبدأ جتسيدها انطالقا من مرحلتها كمشروع.

املتوقعة  النتائج، حيث الشعور مبشكلة أو حاجة ما مث حماولة حتليلها وصياغة فكرة املشروع، وحتديد أهدافه و  املؤسسة

 حمكمة و مفصلة. خطة نشاطات خاللمن تنفيذه من 

 عمليا ,غالبا ما تنشا فكرة املشروع من :

                                                           
ثریفر یونغ ،كیف تنمي قدرتك على إدارة المشاریع،ترجمة سامي تیسیر سلمان، أنترناشونال أیدیز ھوم أنكوربوریتد ، 3 السعودیة- الریاض ،1997 ،  70
1ص  

71 4 -Kamel hamedi, analyse des projets et leur financement, imprimerie, es-Salem, Alger, 2000, p09 
72 5 - Henri –pierre maders –Etienne Clet, comment manager un projet, édition d'organisation, 2emetirage , 2003, 
p08 
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  رغبات مستهلكيهاواملطلوب إنتاجها لتلبية   مشبعةاحلاجيات الغري الطلب و 

 إنتاجيةالهداف  ستخدامهاافرص أو إمكانيات مع وجود غري مستخدمة ، البشرية الادية و املوارد امل توفر  

 .واقتصادية

 خمتلفة. . أفكار ملشاريع غالبا ماتكون دافع الضهار عملية التنمية  البحث املتواصل على النمو مع العلم ان .

  أو التعبئة هذه النقاط توحى للمستثمر  التحويل للسلع مثل النقل أو التخزين أو تسجيل عجز يف امكانية تسويق

  أبفكار ملشروعات

سة إىل دور خربة استند تلك الدر تقد  صاحبها أو أصحاهبا مرحلة دراسة املشروع.تلي مرحلة ظهور الفكرة من 

  :التخطيط للمشروع ودراسته النقاط التالية استشارية هلا ابع يف تلك الدراسات ويتضمن

 دراسة املشروع 

 حتليل احلاجة أو املشكلة- 1 

اخلاصة بكل منهم،  واألولو�ت األفرادحتياجات اجملتمع، املؤسسة، البتحديد سليم  تبدأاملشروعات الناجحة هي اليت 

حول املشروع املمكن،  إلدراكهاالبد لنا أوال من وضع قائمة ابملعلومات اليت حنتاج  االحتياجاتوقبل البدء بتحديد 

 لسد احلاجة املوجودة استغالهلاواملوارد املتاحة واليت ميكن 

 :التالية األمورالنظر إىل  خاللللبدء مبشروع �جح ميكن البدء ابلتفكري ابحلاجة أو املشكلة من  

 املنظمة اخلاصة ابجملتمع/ االحتياجات ♦

  استغالهلااملوارد املمكن  ♦

 اإلجراءات، األنظمةالسياسات،   املناخ التنظيمي للمنظمة ♦

 :صياغة أهداف املشروع- 2 )
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اليت نتوقع حتقيقها واليت تصمم حلل مشكلة ما. حيث أن اهلدف هو نقطة �اية  اإلجنازاتهي سلسلة من  األهداف

كلما سهلت عملية تنفيذ اخلطة وبناء   األهدافاملشروع. وكلما اتضحت ويعرب عن ماذا يريد أن نصل إليه يف �اية 

 بدقة متكننا من متابعة وتقييم العمل بشكل مرحلي.  األهدافالنشاطات اخلاصة هبا، وكتابة 

 :خصائص أمهها ولألهداف

 معرفة ماذا وكيف ومىت وأين؟  خالل: من   حمددة 

 وحتديد مقدار التطور املمكن: أي أن النتائج ميكن قياسها بدقة  مقاسة 

  وفئاهتم واملستفيدين واألفراداملكان (منطقة عمل اهلدف: أن حتدد مكان عمل اهلدف( 

  واملوارد املتاحة اإلمكا�تواقعية: ميكن حتقيقها مبعىن أ�ا ضمن 

 جمدولة زمنيا : جمدولة ضمن إطار زمين 

 تسيري املشروع

سا إىل توضيح فكرة كون إدارة وتسيري املشروع هي أول خطوة �لف إدراج هذا اجلزء ضمن هذا العمل يهدف أسا

 مبوجبها و عن طريقها الشخص التعامل مع كل املتعاملني احلاليني واملستقبليني يف حالة إنشاء الشركة.

أسس هلا من أهم ما يتعلمه الشخص هو تسيري املوارد املالية والبشرية واليت تعرف على أ�ا أهم عوامل اإلنتاج اليت 

 علم االقتصاد والتسيري.

 من اجل هذا يفرتض به أن يكون قد امل إبشكالية التواصل عند تسيري املشروع.

هلذا و من ما طالعناه اقتبسنا خمطط للتواصل داخل املشروع وبني خمتلف مصاحله الن املشروع اذا ضهرت فيه بوادر 

 النزاعات فقد حكم عليه ابلفشل.

 ف إال إذا استطرد� التنظيم الداخلي للمشروع عن طريق التطرق إىل هيكله التنظيمي.الميكن بلوغ هذا اهلد

 اهليكل التنظيمي للمشروع
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ما يزال العديد من املنظمات، ال بل الكثري منها، يعتمد اهليكلية التنظيمية التقليدية (اهليكل التنظيمي اهلرمي العمودي) ال 

ملنظمة يف القيام مبشروع ما وتتم بلورته ، تقوم اإلدارة بتعيني مدير مشروع، وأعضاء هيكلية إدارة املشاريع. وحينما ترغب ا

فريق، مع إيالء املهارات املطلوبة للعمل القليل من االهتمام. فاإلدارة تعمل على نقل األفراد من أعماهلم العادية إىل املشروع 

اء الفريق أن يعملوا يف املشروع وتنفيذه ابإلضافة إىل قيامهم للعمل فيه، ال بل إن األسوأ من ذلك أن اإلدارة تطلب من أعض

 .بعملهم االعتيادي

على األفراد مجيعهم العاملني يف خمتلف أحناء املنظمة فهم مبادئ وأسس إدارة املشروع، وتنفيذها، كما جيب على كل فرد  بجي

 .أن يدرك أن إدارة املشروع هي نظام احرتايف يتطلب مهارات وأدوات حمددة

 مديرًا للمشروع، فإن املنظمة تكون قدإذا قامت اإلدارة بتعيني شخص فين ليكون  يتطلب تنفيذ نظام إدارة املشاريع الفعل 

 :خسرت من �حيتني

 .وهي أن الشخص الفين هذا إذا مل يكن ميتلك مهارات إدارة املشروع، فإن املشروع ميكن أن يؤول إىل الفشل:   األوىل

 فريق املشروع. داً منأن املنظمة او املؤسسة يف طور التكوين عن طريق نواة املشروع, تكون قد خسرت شخصاً فنياً جي:والثانية

ومن أجل أن تكون إدارة املشاريع فاعلة يف أي منظمة، جيب أن تكون هناك سياسات وإجراءات رمسية مكتوبة، توضح دور 

 وسلطة مديري املشاريع، وكيف تعمل إدارة املشاريع يف املنظمة. وفيما يلي أمنوذج ملثل هذه السياسات واإلجراءات املكتوبة.

 التنظيمية هلياكلا  

يؤثر اهليكل التنظيمي، وبقوة، يف كفاية عمل إدارة املشاريع. كما يعمل يف غالبية األحوال على احلد من وجود املوارد أو 

  .احلاالت اليت يتم مبوجبها ختصيص موارد املشروع

 : اهليكل التنظيمي الوظيفي
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 خصائص اهلياكل التنظيمية الوظيفية 

فعلى سبيل املثال، �يت مديرو املشاريع يف دائرة التسويق  .مستوى من اخلربة ضمن جماالت مسؤوليتهملديهم  مديرو املشاريع1 

 من بني صفوف رجال املبيعات.

 يقوم مديرو األقسام/ الدائرة الوظيفية إبدارة كل من املشروع وأفراد الوحدة الوظيفية. 2

 .قلهم ضمن القسم/ الدائرة حيث تستدعي احلاجة وجودهميتم حتريكهم ون يع يتم تعيني األفراد للعمل يف املشار3

 : ميزات اهلياكل التنظيمية الوظيفية

مديري املشاريع وأعضاء الفريق لديهم اخلربة يف اجملال  يساعد هذا النوع من اهلياكل على إكمال املشاريع بدقة أكثر. وألن -1

الوظيفي، فإن متطلبات املشروع ميكن أن يتم حتديدها والتعامل معها بذكاء. وهذا يعين أن تغيريات طفيفة سوف يتم إحداثها 

 .خالل حياة املشروع، وأن �اية أكثر عقالنية للمنتج ميكن أن تتم

إن األفراد العاملني يف املشروع هم حتت طائلة املساءلة عن عملهم وجيب عليهم قبول النجاح والفشل. ومبا أنه جيب عليهم  -2

 .التعايش مع النتيجة النهائية للمشروع فإ�م ملتزمون هبا

حتمالية أن يتم إكمال املشاريع ألن األفراد ميتلكون خربة يف جماهلم الوظيفي، فإن فرتة التعلم تكون قصرية، وبذلك تزداد ا -3 

 .بسرعة، كما ميكن حتديد املشكالت والتعامل معها بسرعة وكفاءة أيًضا

  :مساوئ اهلياكل التنظيمية الوظيفية 
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إن الرتكيز على احتياجات القسم/ الدائرة الوظيفية ميكن أن جيعل حتديد احتياجات املنظمة ككل، وكذلك االستجابة إىل  -1

 .ت، أمراً صعبًا. وابلتايل ميكن أن ال يتم تنفيذ سياسات املشروع ابتساق وانتظام عرب الدوائرهذه االحتياجا

إن الرقابة على املشروع، وإعداد التقارير ورفعها إىل الطبقة اإلدارية العليا ال تتم وفق أسس تتبع يف املنظمة كلها. وهلذا  -2 

 .فيذيني يف اإلدارة العليا إلدارة مشاريع خمتلفة ضمن املنظمةميكن أن يكون األمر صعباً ابلنسبة للمديرين التن

من  هناك احتمال أبن ال يتم خضوع تكاليف املشروع للمحاسبة، وإن وجدت فإ�ا تكون ذات مستوى متدن. فالعديد -3

أوجه املشروع تتم معاجلتها والتعامل معها على أ�ا عمل وظيفي مستمر من أعمال الدائرة، ولذلك من احملتمل أن يكون من 

  .الصعب حتديد وحساب الكلفة احلقيقية للمشروع

أن تضيع  إن التفريق بني أدوار كل من املشروع وبني الدور الوظيفي ميكن أن يكون غامضا غري واضح، ومن احملتمل -4

 .املشاريع يف العمل الروتيين

 : اثنيا: اهليكل التنظيمي على أساس املشروع
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  :خصائص اهليكل التنظيمي على أساس املشروع 

 :يتصف هذا النمط من اهلياكل التنظيمية ابخلصائص التالية

عن ختطيط املشاريع، وإدارهتا، ورقابتها، وإعداد التقارير عن سري العمل يف املشروعات كلها يف  جمموعة مركزية مسؤولة -1

 .املنظمة

 .يتمتع مديرو املشاريع بقدر كبري من االستقاللية والسلطة -2

 ميكن أن يتم تنظيم وترتيب أعضاء الفريق -3

 :مزا� اهليكل التنظيمي على أساس املشروع 

 نظام إدارة مشاريع رمسي، وابتساق، يف خمتلف أحناء املنظمة كلهااعتماد وتطبيق -1 

وجود جمموعة من املقاييس واملعايري املشرتكة على امتداد حياة كل مشروع، تتعلق ابلتخطيط، والرقابة، وإعداد التقارير، ويتم 2- 

 تطبيقها يف املشاريع كلها

 وجود مديري مشاريع ذوي مهارات عالية،3- 

 : ل التنظيمي على أساس املشروعمساوئ اهليك

 ميكن أن تصبح املقاييس واملعايري وعملية التوثيق مفرطة وزائدة- 1

إذا أصبحت العمليات مفرطة وزائدة، فإن الكلفة الكلية إلدارة املشروع يف ظل اهليكل التنظيمي املركزي ميكن أن تصبح 2- 

 .التنظيمية األخرى أعلى من الكلفة الكلية يف ظل أي نوع من أنواع اهلياكل

إن القادة التقنيني املؤهلني ميكن أن يكونوا حمدودين أو قليلي العدد. ويف الوقت ذاته، حيتمل أن ال ميتلك مديرو املشاريع 3- 

 اخللفية الفنية املطلوبة لتنفيذ املشروع،
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    MATRICE:اثلثا: اهليكل التنظيمي على أساس املصفوفة

 

   

 

  

 التنظيمي على أساس املصفوفةمزا� اهليكل 

 :يتصف اهليكل التنظيمي القائم على أساس املصفوفة مبجموعة من املزا� ميكن إمجاهلا مبا يلي
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يتمتع اهليكل التنظيمي القائم على أساس املصفوفة مبزا� كل من اهليكل التنظيمي على أساس املشروع (مكتب  -1 

املشروع) واهليكل التنظيمي الوظيفي، ويكون األفراد واملهارات أقل وفرة. وحينما تكون اخلربة �درة، فإنه ميكن 

  .استخدامها مبرونة وكفاية أكثر يف مشاريع خمتلفة

الرتكيز على فريق العمل يتالءم بسهولة مع التغريات اليت حتصل يف متطلبات األفراد. كما أنه يتم فهم وإدراك  -2 

الصراعات اليت حتصل بني متطلبات املشروع وبني سياسات املنظمة على مستوى الوحدات الوظيفية، وحلها بسرعة 

 .أكرب

ة على أساس الوحدات الوظيفية متاحة ومتوافرة من أجل تكون خربة كل من إدارة املشروع واإلدارة القائم -3 

 .املساعدة يف تنفيذ املشروع، وميكن استخدامهما كلتيهما من أجل معاجلة قضا� معقدة والتنسيق بني خمتلف املهام

 .يؤدي، يف غالب األحيان، إىل إكمال املشروع خالل وقت أقل، وبكلفة أقل -4

 :املصفوفةمساوئ اهليكل التنظيمي على أساس 

 :للهيكل التنظيمي القائم على أساس املصفوفة جمموعة من املساوئ ميكن إمجاهلا مبا يلي

إن خطوط اإلدارة املزدوجة جتعل من عملية إدارة االتصاالت أمرًا أكثر صعوبة. فحينما يتلقى أعضاء الفريق  -1 

إنه تتم إضاعة الوقت واجلهد يف عملية توضيح تعليمات متضاربة من كل من مدير املشروع ومدير الوحدة الوظيفية، ف

االتصال وتفسريه. وابلتايل من احملتمل أن يصبح الفريق غري قادر على التصرف بسرعة كافية لتلبية متطلبات التغيري يف 

 .املشروع

عملية حل  إدارة املشروع وبني إدارة الوحدة الوظيفية، وأثناء من احملتمل ظهور صراعات ومنافسات بني كل من  -2 

 .واالضطراب وضعف املعنو�ت شللتشوياألولو�ت املتضاربة، ميكن أن يصبح أفراد املشروع عرضة 

إذا مل يتم حل التضارب يف األولو�ت ، وكذلك نزاعات القوة بني األفراد بسرعة فإن ذلك األمر ميكن أن يكون  -3

 .مدمرا وقاتال للمشروع
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سلطة مدير املشروع يف   73)4ابهلياكل التنظيمية اليت تعمل يف ظلها. ويوضح اجلدول رقم (وبشكل عام، تتأثر املشاريع 

 :كل منط من أمناط اهلياكل التنظيمية

 

 

  
 
 

 
 

 
 

                                                           
   إسم المؤلف : الدكتور ھیثم علي حجازي  الكتاب : مبادئ إدارة المشروعات من   بتصرفكل االشكال اقتبست  73

 نعما -من إصدار : دار صفاء للنشر والتوزیع 
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 العامة : اخلالصة 

جمموعة من القيم واملعتقدات املشرتكة ، والدراية ، واملهارات الشخصية ،  74هيلقد رأينا أن الثقافة املقاوالتية 

والدراية الفنية اليت توجه سلوك الناس واملؤسسات والسكان حنو املقاوالتية  بشكل أو آبخر. وهبذا املعىن ، ميكن 

 استيعاب ثقافة املقاوالتية  يف بيئة مواتية لظهورها وظهور  قيمها ، فضًال عن االعرتاف مبسامهة املقاولني يف بيئتهم

 .يع وبعث املقاوالت املتمثلة أساسا يف األعمال وتسيري املشار 

 وهي : "ابلثقافة املقاوالتية " األمر يتعلق عندما خاص بشكل اهتمامنا على تستحوذ مواقف مخسة

 ،وتسيري املؤسسات واملشايع إنشاء. 1

 املقاربة النشطة والفعالة للعامل من اجل دفع عجلة منو املؤسسة اليت ينشط فيها و ينتمي إليها..2

 .العمل عن عاطل شخص قبل منشغل والتوظيف  لا عن والديناميكي الدائم, النشط البحث - 3 

  تكوين الشباب وتدريبهم . ية مبناسبةتحفيز اللجوء واختيار البيداغوجية ال. 4

 .واملبتكر اإلجيايب االجتماعي التدخل. 5

التسيري حبيث تصبح هذه و ، اإلدارة,  اإلبداع على القدرة خاص على طابع  إضفاء املقاوالتية  ثقافة تتيح

  القدرات يف متناول اجلميع داخل اجملتمع .

 وابلتايلالديناميكية واحلركية اليت تتولد عن هذه القدرة تكون اساس ز�دة فرص العمل و الشغل داخل اجملتمع 

 .الثروة تكوين تشجيع خالل من الفقر على التغلب

                                                           
  2013الثقافة املقاوالتية ,معلومات عامة سنة محمد نجیب الوالدي :   74
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 على القدرةو التسيري فهذا يعين ، اإلدارة,  اإلبداع على لقدرةا علىاخلاص  الطابع إضفاء خالل من ، الواقع يف 

 :حيث  صحيح بشكل وإدارهتا املؤسسات  إنشاء

 منا صب الشغل، و الثروة خلق نضمن •

 ،املستوى املعيشي للفرد واجملتمع  بتحسني نسمح •

 املوظفني رفاهية ضمان حينئذٍ  الدولة على األسهل من يكون ، الثروة للتوظيف القابلون األشخاص خيلق عندما

 .الثروة لتقاسم خمتلفة آليات خالل من

لكي تتطور و تزدهر , نذكر   معينة شروطًا ، الثقافة أشكال من آخر شكل أي مثل ،الثقافة املقاوالتية  تتطلب 

 منها مايلي :

هذه الثقافة حبيث تتماشى ومكو�ت اجملتمع وعاداته وتقاليده األكثر أتثريا مع احلرص على  مناذج حتديد جيب •

 ، هلا الرتويج

 ، يف عملية نشر وتفعيل مكو�ت الثقافة املقاوالتية اإلعالم وسائل ةشاركنعمم م  أن جيب •

جيب العمل على إدماج املدرسة وكل املؤسسات التكوينية والتأكد من أن السياسات اخلاصة ابلشغل والتشغيل  •

 �بغة من ثقافة مقاوالتية  متكاملة و مسايرة لتطور اجملتمع. 

ع أال ومن اجل تطور الثقافة املقاوالتية يف اجملتمع وتتأصل فيه  جيب أن تعتين السياسات املختلفة بركائز اجملتم

 اء والتجمعات السكنيةحياأل و املدينةات املنظم , العمل ,أماكن املدرسة , األسرة وهي :     

 
 
 



117 
 

 

 جع باللغة العربیة االمر
 

. 
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  La théorie des parties prenantes      رجوعا اىل نظرية اصحاب املصلحة
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 .يشهد املصنع اعلى نسب الغياابت كل اسبوع و طوال السنة
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 .استعملناه من ھذه المراجع باالستعانة بالقاموس الترجمة من طرفنا في ما تمت1
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