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 مقدمة

الت التي اتسمت باهتمام شهدت الساحة االقتصادية سلسلة من التغيرات والتحو           

مختلف الباحثين االقتصاديين وكذا دول العالم بمجال املقاوالتية الذي أصبح يلعب دورا 

مهما في النشاط االقتصادي، األمر الذي جعله من أفضل وسائل اإلنعاش االقتصادي نظرا 

فير مناصب و لسهولة تكيفه ومرونته التي تجعله قادرا على الجمع بين التنمية االقتصادية وت

الشغل فضال عن إمكانية قدرته على االبتكار واإلبداع و التجديد وتطوير منتجات جديدة، لذا 

كان لزاما على الدول خاصة النامية منها العمل على زيادة فعالية املقاوالتية وتذليل كافة 

سهم التي تالصعوبات التي تواجهها، حيث ازداد االهتمام حول إيجاد الطرق و الوسائل املثلى 

في تذليل املصاعب التي تواجه مقاولي املشاريع إذ انتهى األمر بإقامة الحكومات للعديد من 

شبكات الدعم واملرافقة التي دف إلى مساعدة و متابعة املقاولين في تجسيد أفكارهم على 

ر مأرض الواقع من خالل تزويدهم بالنصح و االستشارة الالزمة فيما يخص كل املراحل التي ت

ا عملية إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و أيضا تفادي كل املخاطر التي تو اجهها خاصة 

في املراحل األولى التي تتضمن البحث عن فكرة املشروع و مصادرها باعتبار أن األفكار األولية 

 .1هي التي تتحول فيما بعد إلى مشاريع ناضجة

ل الكثير من املجهودات في كافة املجاالت من أجل حاولت الجزائر في السنوات األخيرة بذ    

مواكبة ومواجهة تلك االنعكاسات السلبية واحتوائها، وذلك من خالل تبني مجموعة من 

املخططات واالستراتيجيات القطاعية لتوفير مناصب عمل إضافية خارج القطاع العمومي 

العقبات وتبسيط كل  ، والعمل على تذليل كلخاصة الشباب الحاملين لشهادات جامعية

اإلجراءات وتقديم الدعم املادي واملالي لهؤالء الشباب وتوجيههم نحو املقاوالتية ومرافقتهم 

منذ املراحل األولى خالل فترة التكوين الجامعي مرورا بمرحلة إنشاء وانطالق املشروع 

                                                            

مد علي، نحو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاوالتي: دراسة على عينة من طلبة جامعة الجودي مح - 1 

الجلفة، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

 ، ص أ  2015 - 2014التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 
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ديم السلع تق وتجسيده في امليدان وصوال إلى التحكم في تقنيات تسيير املشروع وكذا بداية

 2والخدمات للمجتمع.

مفهوم شائع االسـتعمال ومتـداول بشـكل واسـع،  أصبحتبناء على هذا، فإن املقاوالتية      

حيـث باتـت تعـرف حاليـا كمجـال للبحـث، ونظــرا ألهميتهــا املتزايــدة، أصــبحت كــل مــن 

ل عــام يهتمــون أكثــر بتطــور املقـاولين بشــك واملجتمعالحكومــات والبــاحثين والجــامعيين 

علـى  هاتـذا االهتمـام املتزايـد في قـدر م علـى البقـاء والنمـو. ويمكـن تفسـير هتهم، وبقـدر تهومؤسسـا

الرفـع في مسـتويات اإلنتـاج، وزيـادة العائـدات الناتجـة عـن نشـاط املؤسسـات الجديـدة الـتي تم 

سـيج االقتصـادي من خالل تعويض املؤسسات الفاشلة وإعادة التوازن إنشـائها، تجديـد الن

لألسـواق، باإلضـافة إلى دورهـا الكبـير في تشـجيع االبتكـار عـن طريـق إنشـاء مؤسسـات مبتكـرة 

جديـدة يمتـد تأثيرهـا ليشـمل وسـيلة إلعـادة االنـدماج االجتمـاعي للعمـال مـن خـالل مـا تـوفره 

 3شغل. بمناصمـن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

بن مكي، نزيهة شاوش، املقاوالتية ودورها في دعم سوق العمل للشباب الجامعي محمود بوقطف، نجاة  - 2 

، 11سوسيو اقتصادية، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  –الجزائري: دراسة تحليلية 

 .212، ص  2019

 . 2، ص مرجع سبق ذكره،  الجودي محمد علي، - 3 
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 ور األول: مفهوم املقاول واملقاوالتية:املح

 : تعريف املقاولة والروح املقاوالتية وأهم نماذجها -1

 ميزات املقاول: دوافعه، صفاته، أنماط املقاولين، العوامل املفسرة لسلوك املقاول. -2

 نشأة املقاوالتية:  -

 د أزمات وأفكار ومراجع ايديولوجية وعدةالبد من التفكير أن الفكر املقاوالتي هو ولي         

تراكمات معرفية منذ عشرينيات القرن املاض ي، إال أن االنطالقة الحقيقية هي مع بداية 

 غير مسبوق لهذا الفكر على املستوى ر إلى النتائج املحققة والتطور األلفية الجديدة بالنظ

ي في ى التعريف األوروبتبن نأن  ات وجهات النظر فإننا نحاول الدولي، ودون الخوض في اختالف

سكسوني املرتبط عضويا بالفكر املؤسساتي والنتائج التي تحققها( عند -مقابل األنجلو

التعريف بمعناه الواسع والذي تتبناه النخب واملؤسسات األوروبية، على اعتبار أنه يتبنى 

شباب وخاصة البحث عن األدوات والوسائل التي تمكن من تحسيس أكبر عدد ممكن من ال

الطلبة، نحو تنمية املواقف اإليجابية واملناسبة من أجل تجديد الفعل املقاوالتي. وبالتالي فإن 

ية نالو  عملية تشجيع الفكر املقاوالتي هو قبل كل شيئ البحث املتواصل نحو فكرة التحفيز 

فكر في ال سيد الفكرة. ( وهذا التعريف هو في حد ذاته مدخل مهمجقبل التوجه نحو الفعل وت

 4املقاوالتي.

لقـد تطــور البحـث في مجــال املقاوالتيـة حســب ثـالث اتجاهــات فكريـة، فــإلى غايـة الســتينيات      

سيطرة االتجاه الوظيفي الذي يدرس املقاوالتية من الجانب االقتصادي،  املجالعـرف هــذا 

 اسـة خصـائص األفـراد وتأثيرهـا علـى املقاوالتيـة،ليظهر بعدها اتجـاه ثـان إلى جانبـه يركـز علـى در 

 5.لومـع بدايـة التسـعينيات ظهـر اتجـاه جديـد يتزعمـه املسـيرون اهـتم بدراسـة سـير العمليــة كك

على مستوى األدبيات النظرية هناك عدة اتجاهات ومقاربا ت حاولت تحليل الظاهرة   

 :مظاهر خلق املؤسساتاملقاوالتية التي ما هي إال مظهر من 

                                                            

ملقاوالتي واملقاوالتية، كعامل لإلبداع وتحقيق التنمية املستدامة: القطاع السياحي رياض تومي، أهمية الفكر ا - 4 

أكتوبر  25، 24في الجزائر نموذجا، امللتقى الدولي الثاني حول املقاوالتية ودورها في تطوير القطاع السياحي، 

 ، ورقلة.1945ماي  8، جامعة 2020

 3مرجع سبق ذكره، ص  الجودي محمد علي، - 5 
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تعملة مس واملجتمعاملقاربة الوصفية: التي سعت لفهم دور املقاول في االقتصاد  -

أشار رواد هذا االتجاه إلى الدور املركزي للمقاول  تحليالتها.العلوم االقتصادية في 

بصفته محرك التنمية االقتصادية، القادر على تحمل األخطار ومو اجهة الاليقين 

وهو األب الحقيقي للحقل املقاوالتي من خالل SHUMPETER .بيترفجوزيف شوم

نظريته "التطور االقتصادي" اعتبر املقاول الشخصية املحورية في التنمية 

االقتصادية، يتحمل مخاطر من أجل اإلبداع، وخاصة خلق طرق إنتاج جديدة. 

ة اهر ينظر النموذج األول املهيمن الذي يمكن تسميته. اقتصاد املقاولين لظ

املقاولة من الناحية االقتصادية و لخصوص ما تعلق بخلق املؤسسات الجديدة، 

هذا النهج االقتصادي التقليدي تعامل مع املقاولة باعتبارها ظاهرة اقتصادية 

 .بحتة تستند إلى العقالنية في السوق ومن خالل طرح حتمي أحادي

 ات املقاولين وفقاملقاربة السلوكية: التي سعت لتفسير نشاطات وسلوكي - -

ظروفهم الخاصة هذه املقاربة ترتكز على الخصائص البسيكولوجية للمقاولين 

م ēمثل الصفات الشخصية والدوافع والسلوك إلضافة إلى أصولهم ومسارا

االجتماعية لذا نجد ماكس فيبر اهتم بنظام القيم ودوره في إضفاء الشرعية 

 نه للتطور الرأسمالي. وتشجيع أنشطة املقاوالتية. كشرط ال غنى ع

املقاربة املرحلية: التي حللت ضمن منظور زمني وموقفي املتغيرات الشخصية   -

واملحيطية التي تشجع أو تمنع وتعيق الروح املقاوالتية. حيث عرفت املقاربة 

مجموعة من املراحل املتعاقبة تبدأ من امتالك  أنهااملرحلية املقاولة على 

ى غاية تبني السلوك املقاوالتي، ويتوسط هذه املراحل الشخص مليول مقاوالتي إل

املقاولة، وهذه األخيرة تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه  إلى مرحلة اتخاذ قرار الدخول 

املقاوالتي الذي يعرف بأنه إرادة فردية أو استعداد فكري يتحول إلى إنشاء 

 .6مؤسسة وذلك في ظل ظروف معينة

 

 

                                                            

قواسمي رشيدة، التأصيل النظري للمقاوالتية كمشروع والنظريات والنماذج املفسرة للتوجه املقاوالتي،  - 6 

 .160، ص 2020، 2، العدد 4مجلة املنتدى للدراسات واألبحاث االقتصادية، املجلد 
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  تعريف املقاوالتية:

ظيت املقاوالتية اهتمام الكثير من الكتاب في أدبيات التسيير و االقتصاد، هذا ما جعل ح       

 املفاهيم تختلف باختالف كل مفكر فيعود مصطلح املقاوالتية إلى الكاتب االيرلندي

Cantillon.R  1734 - 1680 (  في القرن الثامن عشر ليعبر عن عملية شراء املنتجات و إعادة

قها بسعر غير مؤكد و غير قابل للتنبؤ به، فحسب هذا الكاتب يعتبر هذا تغليفها ثم تسوي

املصطلح قلب الحركة االقتصادية ترتكز على عامل املخاطرة و ظروف عدم التأكد التي 

في أواخر القرن التاسع عشر بإثراء  ) Say.B.J 1832-1787يصعب قياسها. كما قام الفرنس ي 

 والتية على أنها نشاط يقوم من خالله املقاول بتحمل املخاطرةو اعتبر املقا Cantillon.R أفكار

تخصيص الوقت ء جديد ذو قيمة، و املقاوالتية بصفة عامة عبارة عن عملية إنشاء ش ي .

 الجهد و املال الالزم للمشروع، وتحمل املخاطرة املصاحبة، و استقبال املكافئة الناتجةو 

 7هي على النحو التالي؛يكون من خالل أربعة زوايا و اكها رغم تعدد املفاهيم إال أن إدر       

 من هذا املنظور نجد املقاوالتية تقوم  :املقاوالتية من وجهة نظر فرصة األعمال

استغالل و  يقوم من خاللها املقاول بتحديد واستكشافعلى عملية الدراسة التي 

يتمتع  بحيث، من هنا يتبن لدينا مفهومين األول يتمثل في شخصية املقاول الفرصة

بميزات تجعله ينفرد عن باقي شخصيات املجتمع، فهو ذلك الرجل القوي يتوفر على 

الطاقة ليستطيع املبادرة و رفع التحدي، و قادر على التنبؤ لكونه متمرن، و مجدد 

 ،يحسن استخدام املوارد و مبدع يحب االختراع الذي يمكنه من السعي وراء الشهرة

قاوالتية فسيرورة امل ،الفرصة التي تعتبر نقطة انطالق أي مشروعأما املفهوم الثاني هو 

تكون من خالل بحث املقاول على اكتشاف و استغالل الفرص فهذه األخيرة ال تسلم 

كاملفتاح في اليد بل السعي وراءها لتستغل في خلق منتجات و خدمات مستقبلية و 

عتبران ي املقاول و الفرصة ييتم تحقيق ذلك من خالل تصوره. فالعنصرين املتمثلين ف

 .أساسين لبناء عملية املقاوالتية

  تناول هذا املفهوم :املقاوالتية من وجهة نظر خلق املنظمة Gather William 

بحيث اعتبر املقاوالتية كنموذج لخلق منظمة جديدة تسمح للفرد بخلق وحدة جديدة 

                                                            

 كان للمقاوالتية، املجلدخواني ليلى، املقاوالتية وروح اإلبداع في املؤسسات: دراسة حالة الجزائر، مجلة مورو  - 7 

 78ص ، 1، العدد 3
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ة، و اديارد البشرية، و املمن خالل نشاطه و التوفيق بين املوارد املتمثلة في املو 

 ..يةاملعلومات

 الفرد يعتبر كفاعل أساس ي لخلق القيمة  :املقاوالتية من وجهة نظر خلق القيمة

فهي السيرورة التي تودي بالشخص  Fayolle من خالل دعمه الستثمار مشروع فحسب

  املقاول إلى اكتشاف، و استغالل الفرصة، و تحويلها إلى مشروع يخلق قيمة مضافة

 يعد أساس تحقيق النمو الصناعي  اإلبداع :املقاوالتية من وجهة نظر اإلبداع

هذا ما و االقتصادي على املدى الطويل، كما يمثل القدرة على خلق قيمة جديدة و 

 .يجعل املقاول يختلف عن املدير

 يتباهاتي املبادرة الl'entrepreneuriat entrepreneurship )فإن املقاوالتية  خر آبمعنى         

طالق منظمة تمكن من إشخص أو عدة أشخاص مجتمعين حول فرصة عمل الهدف منها 

األطراف التي يوجه إليها  قيمة جديدة من أجلنتاج إل  تؤسسيات و خلق هوية أو عدة ه

املشروع، وهنا نقف عند أربع قيم أساسية للمقاوالتية حسب فايول وهي: الفرص املتاحة، 

ع وإنتاج القيمة ثم العمل على وضع نظام روابط وظيفية بين هذه إنشاء املنظمة، اإلبدا

 8القيم األساسية.

 

 تعريف املقاول:

 Shumpeter عرف مصطلح املقاول تعريفات عديدة تطورت عبر الزمن حيث عرف        

و اختراع جديد إلى أة والقدرة على تحويل فكرة جديدة اإلراد املقاول أنه الشخص الذي يملك

ا ذا قيمة من ال ش يء، نه الشخص الذي ينمي ويبتكر شيئأما يعرف املقاول على ك .ابتكار

  .وكذلك اخذ عنصر املخاطرة خذ الفرص املتعلقة باملوارد وااللتزام بالرؤياأويستمر في 

فهو الذي يتكفل بحمل مجموعة من  "Marchesney"و "Julien" وحسب كل من      

ولديه ثقة كبيرة في نفسه، املتحمس والصلب الذي  الخصائص األساسية: يتخيل الجديد

يحب حل املشاكل ويحب التسيير، الذي يصارع الروتين ويرفض املصاعب والعقبات وهو 

 .الذي يخلق معلومة هامة

                                                            

 مرجع سبق ذكره.رياض تومي،  - 8 
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في نفسه،  وفي تعريف أشمل فإن املقاول هو الذي يتخيل الجديد ولديه ثقة كبيرة        

اكل ويحب التسيير، الذي يصارع الروتين ويرفض ب حل املشحاملتحمس والصلب الذي ي

املصاعب والعقبات، الذي يخلق معلومة هامة أوال من خالل وجهة نظر اقتصادية أوال )يجدد 

على مستوى املنتجات أو على املستوى املحلي، أو في سيرورة اإلنتاج أو التسويق...( أو الذي 

الذي يجمع ويعرف كيف ينسق املوارد  يقدم هذه املعلومة بشكل معايير قبل اآلخرين. هو 

حوز عليها ومحاولة ترجمتها على أرض ي التياالقتصادية من أجل إعطاء قيمة للمعلومة 

الواقع، وبشكل فعال، وذلك بناء على اعتبارات شخصية مثل النفوذ والطموح واالستقاللية 

قا من انطال .تصاديةوالربح، أو السلطة الي يمكنه ممارستها على نفسه وعلى الوضعية االق

والقدرة على تجسيد فكرة جديدة  التعاريف السابقة فاملقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة

أو اختراع على أرض الواقع، بهدف تحقيق عوائد مالية، عن طريق املخاطرة، ويتميز بالثقة في 

 9النفس ويكتسب معارف تسييرية والقدرة على اإلبداع.

 

 :ة االقتصاديةبار قاملقاول حسب امل -والأ

من العلوم االقتصادية و  انطالقاة لفترة طويلة من الزمن تيالو لقد تمت دراسة املقا       

تساؤلين الة على الجاملقاوالتية في محاولة منها لإل  نتائجاالجتماعية التي قامت بالتركيز على 

ة و يدالظروف االقتصاما هي ؟ نشطة املقاوالتية على االقتصادالتاليين : ما هو تأثير األ

 املقاوالتية ؟ االجتماعية و الثقافية التي تشجع

 

ة، فة االقتصاديائدة لتعريف املقاول انطالقا من وظكما تضمنت هذه املقارية محاوالت عدي

مما أدى إلى تطور مفهوم املقاول عبر الزمن تماشيا مع التحوالت التي عرفها النظام االقتصادي 

و كانت  Montchretien من طرف 1616ت كلمة املقاول ألول مرة سنة العاملي، حيث استعمل

أو  نجاز عمل ما،امن أجل ضمان  العموميةتعني الشخص الذي يوقع عقدا مع السلطات 

على ذلك كانت توكل إليه مهام تشديد املباني العمومية،  مجموعة أعمال مختلفة ، وبناء

 .افة إلى غيرها من املهامإض الجيش بالطعام، تزويدانجاز الطرق، ضمان 

                                                            
أشواق بن قدور، محمد بالخير، أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي في الجامعة، مجلة االجتهاد للدراسات  - 9 
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:  يعنيل وال في القرن الثامن عشر مل يتوسع ليصبح أكثر شثم بدأ معنى مصطلح املقاو         

يقوم بإنجاز العديد  نشيطد جي عمل ما أو بكل بساطة هو " شخص " الشخص الذي يباشر ف

  .10من األعمال

 

إلى النظرية  إدخالهالفضل في  هذا املصطلح من قبل إال أن استعمالوبالرغم من         

 اللذانو  1803سنة   J.B. Say   و 1755سنة  .Cantillon Rإلى كل من ية يعود اداالقتص

 .لوظيفة املقاول ككل واضحاتصورا  قدمواالذين  األوائل االقتصاديينيعتبران من 

 

كما  ،أمواله الخاصة بتوظيفيقوم  مخاطر شخص و ه   Say و  Cantillonحسب  فاملقاول 

ظر ض النبغي تعريفه للمقاول، حيث يعرفه و صرا أساسيا فنع عدم اليقين  Cantillonيعتبر 

، التجاري، أو غيرها من امليادين، بأنه فيرحسواء كان في املجال الزراعي، ال عن نشاطه

ول اقمل. و ألن ا أكيد ( بسعر غير جو ينتأبسعر أكيد ليبيع ) يستأجر(الشخص الذي يشتري )أو 

فهو يتحمل وحده األخطار  الخاصة بأمواله أسسه الذيكد من نجاح نشاطه أيمكنه الت ال 

 لعواملاروف الطبيعية حيث يقوم بشراء ظاألسعار، و بال وبتقلبات، السوق املرتبطة بشروط 

 كتحويلها أو بيعها، و في املقابل ال يملبضرورية لإلنتاج و املواد األولية بسعر محدد، ليقوم ال

ذلك،  تحصل عليها من وراءسييمكنه التأكد من املداخيل التي  امللك ملا سيجنيه، وال  ضمانات

 ي الدافع األساس ي منهلتكاليف و تحقيق األرباح و التي و ال من قدرة مشروعه على تغطية ا

 .وراء نشاطه

تصاد قالتي تتميز باحث، و فيها البا اشص الفترة الزمنية التي عائهذا التعريف خص سكعي

 .التجارية للمبادالت ظالحة مع تطور ملحو فساسا على الأ يمبن

ي هو قدرته على تطبيق العلم و األمر الذي يميز املقاول و خاصة الصناع Say إلى أما بالنسبة 

الطبيعة ويقوم بإجراء البحوث، ة، حيث فرق بين كل من العالم الذي يدرس قوانين فعر امل

ملقاول يقوم باستغالل املعارف التي يمتلكها العالم ا، فاحسابهمقاول، و العامل الذي يعمل لامل

د في ذلك على العامل الذي تتمثل مهمته في انجاز تم، و يعفعةمن ذاتمن أجل إنتاج سلع 

                                                            

، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة 2009-200، دراسة واقع املقاوالتية في الجزائر وآفاقها دباح نادية - 10 

-2011، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، 3ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 الوسيط بأنه، حرفيا أو تاجرا فالحايمكن أن يكون  ذيوال املقاول أيضا  Say العمل، و يصف

و أصحاب رؤوس  وعمالو  األراض يمن مالك  اإلنتاج عوامل ملختلفن يطبقات املنتج بين

 .الء و املستهلكؤ األموال، و بين ه

ل أن املقاول هو قبل كيدرك ساي الكبيرة في املجال الصناعي و مجال البنوك  ونظرا لخبرته

، حيث يقوم بالتنسيق بين عوامل اإلنتاج املختلفة: األرض، العمل، رأس املال من منظمش يء 

رافق بعض األنشطة الصناعية تتوباملقابل  ق أقص ى منفعة ممكنةتحقيأجل الوصول إلى 

 11عرضة للفشل.األخطار التي تجعلها  بعضجيد  بشكلدائما و حتى املسيرة منها 

هو شخص متخصص في صنع القرار يمتلك معرفة   Casson Markحسب  فاملقاول            

جل الوصول إلى أتعامل معها من موارد النادرة واللل األمثل االستغاللبديهية تمكنه من 

  بعدا جديدا ملفهوم املقاول  Joseph Schumpeter أهدافه ، في حين قدم
 
فقد ربط  واملقاولة

واملجدد فهو كل من يستطيع : إنتاج منتج جديد، استحداث  املقاول بالشخص املبدع واملبتكر 

تنظيم  واد األولية، أسلوب إنتاج جديد، فتح منفذ جديد للسوق، اكتشاف مصدر جديد للم

 .12 لإلنتاججديد 

وهي قدرته الكبيرة على الحكم، حيث يقوم  مهمة أخرى إضافة إلى تمتع املقاول بخاصية     

 بتقييم االحتياجات والوسائل الضرورية إلشباعها، ويوازن بين الهدف والوسائل التي يمتلكها.

      

اول شخصا ثريا إذ يمكنه اللجوء إلى يتفق ساي وكانتيون في أنه ال يشترط أن يكون املق

االقتراض من اآلخرين، وبذلك يفرق بين الرأسمالي الذي تتمثل مهمته في إقراض األموال 

مقابل الحصول على مبلغ معين يعرف بالفائدة، وبين املقاول الذي يتحمل املخاطر التي يمكن 

لى االقتراض من مالك أن تعرقل نجاح نشاطه الذي أسسه بأمواله الخاصة، أو باللجوء إ

 رؤوس األموال. 

 

                                                            

 16، 15ص، ص مرجع سبق ذكره، دباح نادية،  -11 

تسام، طهراوي دومة علي، صالح محمد، دور دار املقاوالتية في تطوير الفكر املقاوالتي لدى الشباب قارة اب - 12 

ص ، 2020، 2، العدد 3الجامعي: دار املقاوالتية بجامعة غيليزان أنموذجا،  مجلة االقتصاد واملقاوالتية، املجلد 
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ز الذين اهتموا لياإلنج الكتابأوائل  بينمن  يعتبر  الذي Marshalوكذلك نجد أعمال         

ة املؤسسات الكبير  ظهور مع  حيث تزامنت أعماله، العشريناملقاول و ذلك في بداية القرن ب

تماد أن تحول االقتصاد من االع عتبر ي يرا في تلك الفترة، و لذلك فهو بك انتشارا شهدتالتي 

 ملسيرةاإلى نظام املؤسسات الكبيرة  أنفسهم العمالسيرها يالتي  الصغيرةعلى نظام الحرف 

يير ستمثل مهمتهم في تقات كبيرة تاتطلب وجود رجال نوي طيأسمالين ر  مقاولينمن طرف 

من أجل إشباع  نةممكول يقدم أحسن نتيجة ذل الجهد املبجعاإلنتاج بطريقة تؤدي إلى 

 . الحاجات اإلنسانية

لم يفرق بين املقاول و املسير حيث عرف املقاول بتسليط  Marshal حظ هنا أننال و        

 سيرية، و على قدرته على تنظيم عمل عدد كبير من األشخاصتالضوء على قدراته ال

ريا في التطور و بالرغم من مختلف هذه الدراسات، لم يصبح املقاول عنصرا محو         

، 1935سنة  J.A. Shumpeter االقتصادي إال مع ظهور األبحاث التي قام بها أب املقاوالتية

ألهمية عامل التغيير، و ذلك عن طريق االستعمال  تفطنحيث يعتبر هذا الباحث أول من 

املختلف للموارد واإلمكانيات املتاحة للمؤسسة، و ضرورة العمل على اكتشاف و استغالل 

 يير ي البحث عن التغل وظيفة املقاول فثمتدة، وإدخال تنظیمات جديدة، حيث تالجدي لفرصا

بمعنى أن شومبيتر ركز من خالل نظريته  ."13فرصةنه أوالتصرف بما يوافقه واستغالله ك

التفكيك الخالق على دور االبتكار في العملية املقاوالتية، رغم أنه ال يوجد إجماع حول مفهومه 

اك مفهوم ضيق وآخر واسع لهذا املنظور، فاملفهوم الضيق يرى بأن االبتكار  في إال أن هن

املقاوالتية مرتبط بالجوانب التكنولوجية والعيب في هذا املنظور هو تضييق صور ونماذج 

 14املقاوالتية ألن القليل من املقاولين يمكن ربطهم بهذا التعريف الضيق لالبتكار.

 

 

 

                                                            

 17ص  ،.مرجع سبق ذكرهدباح نادية،  - 13 

لدي فراح، فعالية التعليم املقاوالتي في نشر وترقية الثقافة املقاوالتية في الجامعة الجزائرية: مهاوة أمال، خا - 14 

د ادراسة استطالعية آلراء مسيري دور املقاوالتية في بعض الجامعات الجزائرية،مجلة االمتياز لبحوث االقتص

 .177ص  ،2، العدد 5واإلدارة، املجلد 
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 Approches centrées sur les » األفرادرية املقاول حسب مقا ثانيا:

individus * 

 هصئلقد تم التركيز من خالل هذه املقارية على املقاول في حد ذاته، وذلك بدراسة خصا      

في هذا اإلطار ظهرت مجموعة من قاوالتي، وباعتبارها وسيلة يمكن من خاللها فهم النشاط امل

ت التي سعقا من املقاربة النفسية والديموغرافية، و ل انطالالدراسات قامت بدراسة املقاو 

لإلجابة عن نوعين من األسئلة: من هو املقاول، ما الذي يميزه عن اآلخرين؟ و كذلك ملاذا 

 مؤسسته الخاصة؟ نشاءإذا يقوم باوال، ملايصبح مق

 ن املقاربة النفسية حاولت ايجاد خاصية رئيسية، أو مجموعة من الصفات يمكن منإ      

من محاولة العديد من الباحثين تحديد الخصائص التي تميز ضلتعرف على املقاول، و اخاللها 

في بداية الستينات  D. McCLLELAND املقاول عن غيره من األعوان االقتصاديين، نجد أعمال

 الحاجة إلى هيسلوك املقاول  تميز من خالل دراسته أن الخاصية األساسية التي  بيني ذلا

ــه املقاول هو شخص تحكمه حاجة سبلهدف، فحابمعنى الحاجة للتفوق و تحقيق االنجاز، 

 برفعله  تسمحيبحث عن مواقف  لإلنجاز،كبيرة 

التي  لمشاكللؤولية في إيجاد الحلول املناسبة التحدي والتي من خاللها يقوم بتحمل املس

اول لمقلالشخصية أيضا بدراسة الخصائص  اهتمتة الديموغرافية بر اقكما أن امل .تواجهه

نية به، الخبرة امله، املستوى التعليمي الذي يتمتع إليهمي نتالذي ي العائليوسط المثل 

 15. ... الخسناملكتسبة، ال

 

 Approches basées sur les - املقاول و سير النشاط املقاوالتي :ثالثا

processus  

في االقتصاد و املجتمع ككل، و ة االقتصادية بدراسة دور املقاول بلقد اهتمت املقار       

ة يتملوكه، و لذلك جاء هذا االتجاه كحة األفراد بشرح تصرفات املقاول و سبار أهتمت مق

اول ا املجال و ذلك بوضع املقل في األبحاث املنجزة في هذليالتحتنادي بضرورة تغير مستوى 

 .تيةا و التركيز عوض ذلك على دراسة ما الذي يحدث فعال في املقاوالبجان

                                                            

 19ص ،همرجع سبق ذكر دباح نادية،  - 15 
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ون من خاللها على دراسة العوامل ثحافي هذا اإلطار ظهرت مجموعة من الدراسات ركز البو

 P. Drucker األساسية التي تسمح للمقاول و املؤسسة الجديدة بالنجاح، من بينها تجد أعمال

من القرن الحالي إلى التحول الكبير الذي طرأ على النظام  الثمانينياتفي مطلع  الذي أشار 

رين إلى سيمرتكز أساسا على امل اقتصادروح املقاوالتية من انتقل بفضل قتصادي والذي اال

تكمن أسباب نجاح املقاول في اإلبداع   Drucker لنسبة إلىفبا .اقتصاد مبني على املقاولين

يجب على املقاولين البحث عن مصادر اإلبداع، الثروات الذي يعتبر وسيلة ضرورية لزيادة 

التي تمكنهم من ، وجب عليهم أيضا االطالع على االبتكارات  ت التي تدل علىوعن املؤشرا

 16.املبادئ التي تسمح لهذه اإلبداعات بالنجاح والتطبيق

احة تالذي يستطيع املقاول من خالله استعمال املوارد املا ركز أيضا على أهمية التغيير، و كم

بتغيير املجال أو القطاع الذي ق، كأن يقوم مثال ببشكل مختلف عما سبطريقة حديثة و 

ية أعلى، أو أن يقوم جتانإقطاع آخر ذو مردودية أحسن و  إلىيستغل فيه املقاول هذه املوارد 

 .قها بطرق جديدة تعطيها أكثر إنتاجيةنسيلكها أو تتباستعمال املوارد لتي يم

االهتمام بدراسة أيضا من رواد هذا االتجاه، حيث اقترح على الباحثين  Gartner يعتبرو       

نشاء املؤسسة الجديدة أي االهتمام بما يفعله املقاولون فعال عوض االهتمام إسير عملية 

يصف عملية إنشاء مؤسسة جديدة، هذا النموذج  نموذجابما هم عليه، وقدم في هذا الصدد 

 املؤسسة، يعتبر الباحث مجموع، سير العملية و له أربعة أبعاد تتمثل في: املحيط الفرد

من النموذج الذي قدمه دون ضواحد كمتغير النشاطات التي تسمح بإنشاء مؤسسة جديدة 

 .إهمال األبعاد األخرى 

 : و تتمثل هذه النشاطات فيما يلى

 البحث عن الفرصة املناسبة -

 رداجمع املو  -

 نتج تصميم امل -

 إنتاج املنتج -

 .تحمل املسؤولية أمام الدولة و املجتمع  -

 

                                                            

 .177،  ص مرجع سبق ذكرهمهاوة أمال، خالدي فراح،  - 16 
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ة و قيضال السابقةة ألنها تسمح لهم بالخروج من التصورات بون بهده املقار حثبالقد اهتم ال

دية لعملية حصر في دراسة عامل واحد، صفة إنسانية، أو وظيفة اقتصاناملحدودة التي ت

تمكن من فهمها بشكل نل متكامل و من جميع الجوانب حتى درس كلتمعقدة و التي يجب أن 

 .17أفضل

 18مواصفات املقاول:

حاجة إلى اإلنجاز: أي تقديم أفضل أداء والسعي إلى إنجاز األهداف وتحمل ال -

املسؤولية والعمل على االبتكار والتطوير املستمر والتمييز، ولذلك فاملقاول دائما 

 .اعتيادية يقيم أداءه وإنجازه في ضوء معايير قياسية وغير 

 إنشاء رية علىالثقة بالنفس: حيث يمتلك املقومات الذاتية والقدرات الفك  -

الفردية  مشروعات األعمال وذلك من خالل االعتماد على الذات واإلمكانيات

وقدرته على التفكير واإلدارة واتخاذ القرارات لحل املشكالت ومواجهة التحديات 

املستقبلية، وذلك بسبب وجود حالة من الثقة بالنفس واالطمئنان لقدراتهم 

 وثقتهم بها. 

أي التطلع إلى املستقبل بنظرة تفاؤلية وإمكانية تحقیق مركز  املستقبلية: ةالرؤي  -

 .متميز ومستويات ربحية متزايدة

التضحية واملثابرة: يعتقد املقاولون بأن تحقيق النجاحات وضمان استمراريتها،   -

نية من أجل تحقيق آملثابرة والصبر والتضحية برغبات إنما يتحقق من خالل ا

ع من ما تنبنلك فالضمانة األكيدة لهذه املشروعات إامال وغابات مستقبلية، ولذ

 .خالل الجد واالجتهاد والعطاء

الرغبة في االستقاللية: ويقصد بها االعتماد على الذات في تحقيق الغايات  -

واألهداف، والسعي باستمرار إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف بالشراكة 

ية، كما يستبعد املقاولون العمل خاصة عندما تتوافر لديهم املوارد املالية الكاف

ن من التعبير والتجسيد لدى اآلخرين تجنبا لحاالت التحجيم بحيث يتمكنو 

 فكارهم وآرائهم وطموحاتهم. الحقيقي أل 

                                                            

 .20، ص مرجع سبق ذكرهدباح نادية،  - 17 

شراطي نسيمة، نشر التعليم املقاوالتي كمدخل لتعزيز روح وثقافة املقاولة لدى الطلبة الجامعيين والحد  - 18 

 .187، 186، ص 1د ، العد13من بطالتهم، مجلة البحوث والدراسات العلمية، املجلد 
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 19:كما يتطلب نجاح املقاول جملة من املهارات     

علقة تاملهارات التقنية: وهي تتمثل في الخبرة، املعرفة، والقدرة التقنية العالية امل -

باألنشطة الفنية للمشروع في مختلف املجاالت من إنتاج، ميع، تخزين وعويل 

 دارة. بجوهذه املهارات تساعد في إدارة أعمال املشروع 

التفاعلية: وهي قدرات االتصال، نقل املعلومات استالم، ردود فعل،  املهارات -

 قاول في حالة تحويلمناقشة القرارات قبل إصدارها، اإلقناع...الح الى يحتاجها امل

 الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط لآلخرين.

املهارات اإلنسانية: وتتمثل في القدرات التي تمكن املقاول من تطوير عالقاته مع  -

مرؤوسيه وزمالئه لخدمة املشروع واملؤسسة بشكل عام، حيث أن هذه العالقات 

ري داخل املؤسسة على االحترام والثقة والدعم املستمر للعنصر البش ىتبن

واالهتمام بمشكالته خارج املؤسسة، وهي قدرات تتعلق باالستجالب والتحفيز 

لتصرف اللبق مع أعضاء املؤسسة. واالستمالة لآلخرين واملعاملة الحسنة وا

املهارات الفكرية: تتمثل في اكتساب أسس ومبادئ علمية في ميدان اإلدارة واتخاذ 

حليل املشكالت وإيجاد العالقات بين املشكالت القرار واملحاكمة املنطقية وت

 وأسبابها وحلولها...إلخ. 

املهارات التحليلية: أي القدرة على التفكير املجرد حيال نظرتهم إلى مؤسساتهم   -

جزاؤها ووظائفها تترابط مع بعضها البعض أن أتعمل ككل وليس كجزء و  التي

ذاته حوله تعقيدات العمل لتصبح كال في محيطها، حيث أن هذا اإلدراك في حد 

الحاصلة أمامه بعد مواجهته أغلبية املشاكل ليتمكن فيما بعد من وضع الحلول 

 .املناسبة

 يزه عن القائد ما يمل و و وخالصة ملا تم التطرق إليه يمكننا توضيح الصفات التي يتميز بها املقا

 واملدير في الجدول اآلتي: 

 

 

 

                                                            

 347، 345، ص، ص مرجع سبق ذكرهأشواق بن قدور، محمد بالخير،  - 19 
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 ز املقاول والقائد واملديريبين الصفات التي تمي 1جدول رقم 

 املدير القائد املقاول 

 يتمتع بالعمل

 يبتكر

 يخلق وضعا جديدا

 يركز على أعمال املؤسسة

 يكون فريق عمل

 يدرك وجود الفرص

 يسأل كيف؟ ومتى؟

 يركز على األجل الطويل

يريد أن يقوم بأداء األشياء 

 الصائبة

 يقود

 يبتكر

 يطور الوضع الراهن

 يركز على األفراد

 يوحي بالثقة

 ينظر إلى املستقبل

 يسأل ماذا؟ وملاذا؟

 يفكر في األجل الطويل

يستخدم تأثيره في أداء 

 األشياء

 يدير

 يحافظ على الوضع الراهن

 يزكر على نظام العمل

يعتمد على الرقابة 

 والسيطرة

 اليرى إال املشكالت

 يسأل كيف؟ ومتى؟

 يركز على األجل القصير

يريد أن يؤدي األشياء 

 يقة صحيحة.بطر 

حجازي إسماعيل، زكري أسماء، عبداوي نوال، السمات الشخصية للمقاول كأهم العوامل املؤثرة على  املصدر:

 54ص ، 2020، 1، العدد 4مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، املجلد  اكتشاف الفرصة املقاوالتية،

 

 املقاول واملقاربات التصنيفية:  -

 :املقاول إلى نوعين وهما GEM ملقاولة العلمييصنف مرصد ا         

ون إلى ؤ ال يجدون فرص عمل في السوق فيلج مقاول الضرورة: وهم األشخاص الذي -1

عيشون به، و يتصف البدء بأعمال خاصة كالتجارة أو الحرفية من أجل تحقيق دخل ي

ى علعتمد ي و ار والتجديد وهعتمد على االبتكيفي الغالب ال  بأنهمقاول الضرورة 

 ؛تكنولوجيات قديمة قليلة التكاليف

مقاول الفرصة: وهو الشخص الذي يقتنص الفرص املتوفرة في السوق لتقديم خدمة  -2

جديدة أو إنتاج سلعة جديدة لزيادة دخلهم من خالل إنشاء مشاريعهم الخاصة، 

 .ويتصف هذا النوع من املقاول باالبتكار واإلبداع واستخدام تكنولوجيات حديثة

 :باملقاول الحرفي مقابل املقاول االنتهازي  1967وصنف املقاول سنة       
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املقاول الحرفي: الذي يتميز بضعف املستوى التعليمي لكنه يتمتع بكفاءات تقنية  -1

ومركزة، وهذا النشاط يعكس رغبته القلبية في امتهان املقاولة وإمكانية توارث الحرفة 

بقاء توريثها ألبنائه وذلك للعناية التي يوليها لمن العائلة والوقت نفسه له القابلية في 

حرفته واملؤسسة التي تتبناها وخوفه من خروجها من دائرة عائلته، في حين أنه ال 

  ؛ويتبع البقاء التقليدي لهيعي فكرة نمو مؤسسته 

املقاول االنتهازي: وهو الذي يظهر الوجه العكس ي للمقاول الحرفي فهو ذو مستوى  -2

نسبيا مقارنة بالحرفي وخبرته في األعمال متنوعة ومختلفة، فهو على تعليمي مرتفع 

دراية باإلدارة والعمليات التي تتعلق بمؤسسته. وذو استقاللية في التفكير بحيث 

يرفض استمداد نشاطه من العائلة واالبتعاد عن النمطية والتقليدية ومحب للتطور 

 .والنمو

تتعلق بوظائف املقاول و  1935تسطير مقاربة سنة صنف شومبيتر املقاول من خالل  كما    

 :أربع تصنيفات للمقاول  وارتأى

وهو املقاول الذي يقدم على مشروع رأسمالي ويمارس عدة وظائف  املنتج املسوق:  -1

 الربح؛تجارية هدفها 

: وهو املقاول الذي يقوم بالتأثير الشخص ي على كافة جوانب املشروع قبطان الصناعة -2

  .به مللكيته و مراقبته ملعظم مجريات املشروع وإجراءاتهمن خالل اكتسا

وهو املقاول الذي يهتم فقط بوظيفته التي يشغلها في املؤسسة دون  املدير املوظف: -3

 اهتمامه بنتائج املؤسسة وتصرفاته ليست رأسمالية وله قانون خاص به فقط

ي ة واملشروع ف: وهو املقاول الذي يبعث النشاط في املؤسساملؤسس املشارك بقوة -4

بدايته ثم ينسحب في باقي مراحله و استمراريته باعتباره الدافع األول للمشروع 

 20 .ومحدثه األسبق

 

 

 

                                                            

أحالم قزال، املقاولة كأداة إلنشاء املؤسسات االبتكارية في القطاع البترولي بحاس ي مسعود: دراسة حالة  - 20 

 باح، ورقلة، كلية العلوممجموعة من املقاولين الناشطين في القطاع البترولي بحاس ي مسعود، جامعة قاصدي مر 

 17، ص 2018- 2017االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، 
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 تعريف املقاولة:  -

 هناك مجموعة من املقاربات التي تعرف املقاولة، فاملقاربة الوصفية التي تسعى إلى         

ربة العلوم االقتصادية في تحليالتها، أما املقافهم دور املقاول في االقتصاد واملجتمع مستعملة 

را يالسلوكية تسعى إلى تفسير نشاطات وسلوكيات املقاولين وفق ظروفهم الخاصة، وأخ

ت ضمن منظور زمني وموقفي للمتغيرات الشخصية واملحيطة التي لاملقاربة املرحلية التي حل

ة بأنها:" مجموعة من املراحل ية، وقد عرفت املقاولتشجع أو تمنع وتحقيق روح املقاوالت

املتعاقبة تبدأ من امتالك الشخص امليول املقاوالتية إلى غاية تبني السلوك املقاوالتي، 

ويتوسط هذه املراحل مرحلة اتخاذ قرار الدخول ملجال املقاولة، وهذا األخير تسبقه مرحلة 

اء د فكري يتحول إلى إنشتسمى بالتوجه املقاوالتي الذي يعرف بائه: "إرادة فردية أو استعدا

  .مؤسسة في ظل ظروف معينة

فقد أدرج خلق القيمة كمبدأ أساس ي للمقاولة، والذي تحدث عن  "Sehupnpeter أما        

درجة اإلبداع، أو القيمة املخلوقة عن طريق املنظمة ويدفع الفرد الذي يدخل في حركية 

ر مقاوالتي ما دام هناك حركية في التغييه أنملستوى الشخص ي، ونقول عن الوضع التغيير على ا

لق القيمة، ويمكن استخالص تعريف مشترك هو أن املقاولة هي: ختالزمة بين الفرد ووسائل م

أو عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاء  فرداألعمال من طرف  فرص" حركية إنشاء واستغالل 

 21 .مؤسسات جديدة من أجل خلق قيمة

ها، بكافة أنواع األعمالية هي القدرة والرغبة في تنظيم و إدارة تالاملقاو مما سبق ذكره، فإن 

للمشروع،  الالزمعن طريق إنشاء ش يء جديد ذو قيمة، وتخصيص الوقت والجهد واملال 

نمية في تحقيق الت اإلسهامبغرض حبة، واستقبال املكافئة الناتجة وتحمل املخاطرة املصا

 االجتماعيةو  االقتصادية

، والتي يمكن حصرها في املقاوالتيةعلى إبراز صفات ومزايا مفهوم تعريف ركز فهذا ال       

 22:  اآلتي

لموارد ل األمثل باالستخدامعملية اتخاذ القرار املتعلق  مدخالتتعتبر املقاولة أحد  اإلبداع: -

 ؛املتاحة للوصول إلى مختلف أشكاله

 .البيعو  اإلنتاجاملقاولة هي جهد موجه للتنسيق بين عمليات   -

                                                            

 .180، ص مرجع سبق ذكرهمهاوة أمال، خالدي فراح،  - 21 

 .94ص  مرجع سبق ذكره،قارة ابتسام، طهراوي دومة علي،  - 22 
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املستندة للمبادرة الشخصية والقدرة  واإلبداعية اإلداريةاملقاولة هي مجموعة من املهارات   -

 ؛على تحمل املخاطرة في ظل بيئة سريعة التغير

 ؛الكامل للفرص والتحديات اإلدراكاملقاولة تعني  -

    .خاص به اوالتيمقنجاز عمل إجل أيتبعه الفرد املقاول من  إن املقاولة هي نهج أو مسار   -

والتجديد والذي يعطي  اإلبداعوفي نفس السياق الذي ينظر إلى املقاولة من جانب          

بعدا جديدا ملفهوم املقاولة واملقاول، يمكن تعريف املقاولة بـ: املقاولة هي حركية إنشاء 

جديدة  عن طريق إنشاء منظمات وذلك من طرف فرد أو عدة أفراد األعمالفرص  واستغالل

 .من أجل خلق القيمة

  أنواع املقاولة: -

 اتهاذوالتي تخلق القليل من القيمة الجديدة وليست في حد  املقاولة التكاثرية: .1

تتميز  إدارتهاابتكارية، والتي تعد جزء من املهارات التي يتقنها الفرد بطريقة جيدة، 

 هذا هو النوع من ا عدد قليل من املوظفين.هببطريقة تقليدية بطبيعتها، ويعمل 

املهارات املكتسبة  على يعتمد والذي األعمالاملقاولة األكثر شيوعا في مجال ريادة 

ويسعى لتقليل املخاطر في حالة إذا كان املشروع مدروسا بطريقة جيدة. يشمل هذا 

الصنف الخدمات الفردية، تجارة التجزئة، البناء، شركات الخدمات الفردية، وما إلى 

 .من مجموع املقاوالت% 60إلى  50هذه األنشطة ما نسبته من  ذلك. وتمثل

هي التي تخلق قيمة جديدة قليلة ولكنها تتطلب من املبدع  املقاوالت املقلدة: .2

بشكل كبير على املستوى الفردي. هذه هي حالة املبدع الذي يرغب في تغيير  املجازفة

ه األولية. هذا هو الحال على مهارات باالعتمادنمط حياته، فيشرع في نشاط مختلف 

للمدراء التنفيذيون لألعمال الذين قد يشرعون في نشاطات قديمة  بالنسبةخاصة 

كخلق مؤسسات كالسيكية. يمكن تصنيف نسبة كبيرة من هذه املقاوالت لدى فئة 

 يكون  نأ يمكن الجديد النشاط عليه سيترتب الذي الحياة نمط في التغيير  ألن ثاإلنا

 .من املقاولين% 25إلى  20ة تمثل حوالي الفئ هذه. مهما

لديها كثافة عالية في خلق القيمة، وتستند إلى تقييم االبتكار  املقاولة املعززة: .3

ب مهارات عالية املستوى. يتم فيها تقليل درجة املخاطرة بقدر ما يكون للمبدع اواكتس

ن. يحتملإلى معرفة جيدة لعمالئه امل باإلضافةبشكل عام تحكم نسبي ملشروعه، 
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ع من املقاولة تقتصر فقط على النشاط التطويري و املخاطر املتبقية في هذا الن

للمؤسسة. مثل هذا النوع نجد حالة املهندسين الذين يتركون شركة كبيرة لخلق 

م، وتطوير منتجات جديدة يصعب تحقيقها داخل هبجديدة صغيرة خاصة مؤسسات 

ل من التأهيل في مجال معين وينوون الشركات الكبرى. يتمتع هؤالء بمستوى عا

تطويره بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تحقيق مستوى عال من خلق للقيمة. وهي تمثل 

 من هذه الفئة؛% 20إلى  15

ات تي تقوم على خلق وإنشاء مؤسسهي املقاولة ال :باملغامرةاملقاولة التي تمتاز  .4

عالية من املخاطر من حيث  دف إلى تشجيع االبتكارات واالختراعات الجديدة بدرجةهت

انتشار السوق. هذه ابتكارات جذرية تؤثر على جميع األنشطة االقتصادية وتشجع 

وف تغير بشكل م سهتلنشاطات جديدة. ابتكاراظهور قطاعات جديدة أو خلق مجال 

م وتحدث ثورة في النشاط االقتصادي. هذا النوع من هذه هتعام وبعمق نمط حيا

وهي أقل  جديدة، مؤسسات خلق في صغيرة بنسب فقط حدثوي نسبيا در الفئة نا

 23.% 1 من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

ود، التوجه املقاوالتي وتحفيزات إنشاء املؤسسة، مقدم آسيا، دحماني محمد ادريوش، عاهد بومدين مسع - 23 

، ص، ص 2021، 1، العدد 10دراسة عينة من املؤسسات بوالية سيدي بلعباس، مجلة دفاتر بوادكس، املجلد 

271 ،272. 
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 روح املقاوالتية: - 

تحتل روح املقاوالتية أهمية كبيرة في تشجيع وتدعيم املقاوالتية، وقد فرق: في تعريفها         

 فبين روح املقاوالتية وروح املؤسسة فيرى أن: " روح املؤسسية تتمثل في مجموع املواق

ملية التصور الذي يعتبر ع تنفيذاملؤسسة واملقاول، أما روح املقاوالتية فهي  تجاهاإلنجابية 

التعرف على الفرص وجمع املواد الكافية ذات الطبيعة املختلفة من أجل تحويلها إلى 

ممكنة التحقق لروح املقاوالتية وليس نتيجة ب أن ينظر إلى هذه العملية كيج بلمؤسسات، 

الء األفراد لهم الرغبة في إنشاء مؤسستهم الخاصة، ؤ كون هي أنا، وليس بالضرورة كمفهوم له

تعامل قدرة ال تطوير فون بالدرجة األولى إلى هديي الدخول في مسار مقاوالتي، فهم وال حتى ف

 .والتعامل بكثير من االنفتاح واملرونة أفكارهم وتجريبمع التغيير الختيار 

تية عبارة واسعة الداللة واملعاني، تمكن األفراد من تطوير أنفسهم املقاوال حرو إن          

 24واكتساب ديناميكية في التعامل مع الحوادث الجديدة.

تعني املقاوالتية عملية االستحداث أو البدء في نشاط معين، كما تعني تحقيق  كما        

 لي و شمولي. السبق في قطاع معين، واملقاول هو الذي يبتكر شيئا جديدا بشكل ك

والجهد مع تحمل املخاطر كتشاف الفرص وخلق قيمة جديدة وتخصيص املال الهي وسيلة 

 ة.الناتج

 بكافة أنواعها، عن طريق إنشاء ش يء األعمال ملقاوالتية هي القدرة والرغبة في تنظيم وإدارةفا 

ة، ة املصاحبللمشروع، وتحمل املخاطر  الالزمجديد ذو قيمة، وتخصيص الوقت والجهد واملال 

 ماعية. واالجت االقتصاديةفي تحقيق التنمية  اإلسهامواستقبال املكافئة الناتجة، بغرض 

 املشتقة من Entrepreneurship " على أنها املقاوالتيةوآخرون  Beranger كما يعرف        

Entrepreneuriat  ويمكن أن تعرفاملقاوالتيةواملرتكزة على إنشاء وتنمية أنشطة في ، 

 25:بطريقتين

والسيرورة تدمج إنشاء وتنمية  األنشطةعلى أساس أنها نشاط أو مجموعة من   -

 .املؤسسة، بشكل أشمل إنشاء نشاط

                                                            

 .180ص مرجع سبق ذكره، مهاوة أمال، خالدي فراح،  - 24 
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على أساس أنها تخصص جامعي، أي علم يوضح املحيط وسيرورة خلق ثروة   -

 .مجابهة الخطر بشكل فردي خاللوتكوين اجتماعي من 

 :في النقاط التالية لمقاوالتيةلوعليه تتحدد الجوانب الرئيسية     

 عملية إنشاء ش يء جديد ذو قيمة؛   -

 تخصيص الوقت، الجهد واملال؛  -

 تحمل املخاطر املختلفة؛  -

 .الحصول على العوائد الناجمة عن املخاطرة -

شغل حيز اهتمام كبير خاصة عند يموضوع تطوير الروح املقاوالتية  أصبحمما سبق ذكره، 

شكلة البطالة؛ ويجب التمييز بين مصطلحين دائما ما يخلط شريحة الشباب ألنه يمس م

 .(L'esprit d'entreprendre ) وروح املقاولة (L'esprit d'entreprise بينهما وهما روح املؤسسة

ويفرق املفكرون بين املفهومين، حيث يعرفون روح املؤسسة بأنها مجموعة من املواقف العامة 

واملقاول"، أما روح املقاولة فهو أشمل من مفهوم روح واإليجابية إزاء مفهوم املؤسسة 

املؤسسة، فباإلضافة لذلك فهو مرتبط أكثر باملبادرة والنشاط، فاألفراد الذين يمتلكون روح 

املقاولة لهم إرادة تجريب أشياء جديدة، أو القيام باألشياء بشكل مختلف، وهذا نظرا لوجود 

بالضرورة أن يكون لهم توجه أو رغبة إلنشاء مؤسسة، إمكانية للتغيير، وهؤالء األفراد ليس 

لتكيف لتماش ي والن هدفهم يسعى لتطوير قدرات خاصة أو حتى تكوين مسار منهي مقاوالتي، أل 

مع التغيير، وهذا عن طريق عرض أفكارهم والتصرف بكثير من االنفتاح واملرونة، والبعض 

حديد الفرص وجمع املوارد الالزمة اآلخر يتعمقون ويعتبرون أن روح املقاولة تتطلب ت

 . واملختلفة من أجل تحويلها ملؤسسة

 

ية تاملقاوالتية فهو مفهوم ال يختلف عن ماهية الروح املقاوال بالثقافةما املقصود أ        

لتأثير املحيط وبعض العوامل الخارجية، حيث عرفها البعض بأنها تصل املهارات إضافة 

في  تطبيقهابك ذلو  استغاللهارد أو مجموعة من األفراد ومحاولة واملعلومات املكتسبة من ف

في مجمل القطاعات  عبداإ، ديدةموال وذلك بإيجاد أفكار مبتكرة جاالستثمار في رؤوس األ 

ردود  ،التحفيزتصرفات ال تتضمنيري تنظيمي. وهي ياملوجودة إضافة إلى وجود هيكل تس
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بع كما أن هناك أر  .ةبقاالتنظيم واملر  قراراتذ تخاا، باإلضافة للتخطيط و نأفعال املقاولي

 26 .املدرسة، املؤسسة واملحيط هي: العائلة،جوانب يمكن أن ترسخ فيها هذه الثقافة 

أهـداف  وتشجيعها لتحقيـق املقاوالتيةإرساء العملية  فيكما تلعب ثقافة املقاوالتية دورا هاما 

 تمر ن أ املقاوالتي ومنظـري الفكـر  االقتصاديين اليـوم عـدد مـن يقترح، حيـث االقتصاديالنمـو 

 األولويةإعطاء  فيالذاتية  املبادرةتفضـل  التي املقاوالتيةتطـوير الثقافـة  عبر عمليـة خلـق الثـروة 

 التي االقتصادياتأن  1997سنة Batman . حيث يرى  املقاوالتيةلتنمية العديد من القيم 

 لتياوهي الثقافة  األعمالبثقافـة  تتمتعرن العشـرين كلهـا أواخر الق فيوازدهارا  تمواشهدت 

 املقاوالتية.أن توصف بالثقافة  يمكن

، راداألف مجموعةمـن فـرد أو  املكتسبة واملعلومات املهارات مجملهي فالثقافة املقاوالتية 

تكــرة، وهــي مب أفكــار  بإيجاد األموالرؤوس  في االستثمار  فيوذلـك بتطبيقهــا  ومحاولة استغاللها

 اذاتخالتخطيط، باإلضافة إلى ، املقاولينتتضــمن التصــرفات، التحفيــز، ردود أفعــال 

فضاءات مهمة هي : العائلة،  ثالث خاللالقرارات، التنظيم والرقابة، وترسخ هذه الثقافة من 

 وتداوال ف انتشارا أكثر التعاري املقاولةلثقافة  E.H.Shein تعريف واملؤسسة. إذ يعتبر  املدرسة

صوغها تبتكرها، تكتشفها أو ت التي األساسية املسلماتتتشكل من  التيويعرفها بـ: "البنية 

 الـداخلي، وهـي واالندماج الخارجيمعينـة عنـدما تـتعلم كيـف تواجـه مشـاكل التكيـف  مجموعة

 لألعضاءـيء يلقـن أو كش صالحمعهـا كشـيء  اعتبرتمسـلمات أدت دورهـا بشـكل جيـد لدرجـة 

  .املشاكلالتعامل مع تلك  في واإلحساس ر يوالتفكـ في اإلدراكبوضـعه طريقـة صـحيحة 

من أجل زيادة  واالبتكار  اإلبداعالتنافسية،  تحفيز ويعرفهـا سـامي فيـاض العـزاوي       

السريعة  اتغير للت  واالستجابةعلى التأقلم  األفرادقدرة  تحسين.  االقتصادي والنمو  اإلنتاجية

التعلـيم  عامـل املقاوالتيةالثقافـة  تحتوينـدرج  املجاالتشتى  فيأصبح يعيشها العامل  التي

والسـمات  تاملهاراوتطـوير  املقاوالتيةتنميـة  فيأساسـيا  محورا يعتبر ، حيـث بر مختلف األطوارعـ

                                                            

بوالريحان فاروق، بنون خير الدين، دور دار املقاوالتية والفكر املقاوالتي في الوسط الجامعي كأداة لحل  - 26 
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ـر، مـن سـن مبك في املقاوالتيةروح تنميــة  فيمـن اسـتثمار دور التعلـيم  البد، لـذلك لهاالعامـة 

 27املقاوالتية.القادرين على القيام بالعملية  األشخاصأجـل اكتشاف قدرات ومميزات 

 يبرزحيث  املقاوالتيةمفهوم الثقافة  (J-P, SABOURIN & Y.GASSE 1989) ويلخص نموذج

 اعوا تكوينباين تذص ال، باألخاملتمدرسين بين فئة  املقاولينوظهور  لبروز  تقوداملراحل التي 

وجد نه تأ ثانالباح حظال  تكوينية جمابر  ثمانيةفي مجال املقاولة، حيث ومن خالل تحليل 

ي املقاوالتية، أما عن العوامل الت واإلمكانيات للفرداملقاوالتية  التوجهات بين إيجابيةعالقة 

 28ثالث مجموعات وهي: تؤثر على هذا النموذج فتنقسم إلى 

وتمثل مجموع العوامل الشخصية واملحيطية  :Les antecedents سبقةاألفكار امل -

التي تشجع على ظهور االستعدادات عند الفرد. حيث الحظ الباحثان بأن الطلبة 

الذين لديهم أباء يعملون لحسابهم الخاص لديهم إمكانيات مقاوالتية أكبر 

 مع اآلخرين؛  باملقارنة

ي مجموع الخصائص النفسية التي تظهر وه :Les predisposition االستعدادات -

عند املقاول. وهي املحفزات، املواقف، األهلية والفائدة املرجوة، والتي تتفاعل في 

 ظل ظروف مالئمة لتتحول إلى سلوك؛

لدوافع ا تجسيد اإلمكانيات والقدرات املقاوالتية في مشروع: وهذا يكون تحت تأثير  -

وعوامل عدم االستمرارية )االنقطاع(؛  املحركة والتي تشمل العوامل اإليجابية

فكلما زادت كثافة الدوافع املحركة فهي تشجع األفراد أكثر على خلق مؤسسة، 

واألفراد الذين يملكون إمكانيات وقدرات مقاوالتية أكثر، فهم يحتاجون لدوافع 

 محركة أقل. 

 

 

                                                            

بوبكر عبد القادر، كمال عكوش، دور الثقافة املقاوالتية في إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لدى  - 27 
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 :العوامل الخارجية لتشجيع الثقافة والفكر املقاوالتي -ثانيا -

يعتبر املقاول نتاج الوسط الذي ينتمي إليه، حيث أن هناك عدة عوامل تؤثر عليه سواء        

داخلية أو خارجية تدفعه إلى التوجه نحو املقاولة وتساهم في تطويرها وتنميتها، فالعوامل 

الداخلية تتعلق أساسا بمجموعة من الصفات الشخصية والنفسية التي تميز الفرد املقاول 

الختيار طريق املقاولة. أما بالنسبة للخارجية هناك العديد من العوامل تحيط وتأثر عليه 

ر مقاوالتي إلى تفكي بالفرد يمكن أن تساهم في بلورة وصقل تفكيره وتحويله من تفكير عادي

 :وهي

يعتبر املحيط االجتماعي عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء  املحيط االجتماعي: -1

 29 عقدة ويتكون من :ته املباملؤسسة نظرا لتركي

شاء إنني باألسرة: تعمل األسرة على تنمية القدرات املقاوالتية ألبنائها ودفعهم لت -أ

 الء اآلباء يمتلكون مشاريع خاصةؤ سات كمستقبل منهي خاصة إذا كان هاملؤس

عن طريق تشجيع األطفال منذ الصغر على بعض النشاطات وتحمل بعض 

 املسؤوليات البسيطة؛

اد على الدين اإلسالمي الحنيف إلى العمل وإتقانه وكذا االعتمالدين، يدعو  -ب

 النفس في الحصول على القوت؛

العادات والتقاليد: تعتبر العادات والتقاليد من العوامل املؤثرة على التوجه  -ت

إلنشاء املؤسسات، فاملجتمعات البدوية تمارس الزراعة والرعي مع أبنائها أما 

 ة التجارية فتتوارثها األجيال،الصناعات التقليدية واألنشط

تلعب هيئات الدعم املرافقة دورا أساس ي في الرفع من  هيئات الدعم واملرافقة: -2

  30:فمثال في الجزائر نجدالثقافة املقاواليتة، 

 :هم املهام التي تقوم بهاأمن بين  :  ANSEJ الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -1

ب املالي، التركی ملشاریع الصغيرة ومتابعة مسار تقدیم الدعم واالستشارة ملستحدثي ا

وتعبئة القروض ملشاریعهم طیلة تنفیذ املشروع، كما تضع تحت تصرف مستحدثي 

                                                            

 .101ص ، مرجع سبق ذكرهبوالريحان فاروق، بنون خير الدين،  - 29 
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 الصغيرة كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشریعي  عياملشار 

ادیا صوالتنظیمي املتعلق بممارسة نشاطاتها، وأیضا تحدث بنك للمشاریع املفیدة اقت

 .واجتماعیا

حیث تعمل الوكالة على تقییم املشاریع  : APSI وكالة ترقیة وتدعیم االستثمارات -2

ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها سواء كان بالقبول أو بالرفض. وقد تم تعدیل 

یتعلق بتطویر  2001أوت  20في  03/ 01املرسوم التشریعي السابق بإصدار أمر رقم

آلیات عمله، وأهم ما ميز التشریع الجدید...إنشاء شباك موحد  االستثمار و مناخه و 

تضم كل الهیئات ذات العالقة  ANDI على شكل وكالة وطنیة لتطویر االستثمار 

 .باالستثمار و إصدارات رخیص

ومن أهم وظائفها نذكر: تقدیم   : ANGEMالوكالة الوطنیة لتسیير القرض املصغر -3

واإلعالنات للمستفیدین من مساعدة الصندوق القروض بدون فائدة واالستشارات 

الوطني لدعم القرض املصغر، إقامة وتوطید العالقات مع البنوك واملؤسسات املالیة 

 .لتوفير التمویل الالزم للمشاریع االستثماریة الصغيرة

من بين أهدافها الرئیسیة وضع میكانيزمات  كز التسهیل ومشاتل املؤسسات:مرا -4

ویر هذه املؤسسات، وتجسدت من خالل هیاكل التنشیط وبرامج تهدف إلى تط

 .التسهیل ومشاتل املؤسسات االقتصادي املحلیة، واملتمثلة في مراكز 

هي منظومة عمل متكاملة، توفر كل السبل و كل اإلمكانیات  حاضنات األعمال: -5

املطلوبة لبدء املشروع وتنمیته، كما تدار هذه املنظومة عن طریق إدارة معینة 

صصة تقدم جمیع أنواع الدعم الالزم لزیادة نسب نجاح املقاوالت متخ

الصغيرة...وعادة ما یتم إنشاء حاضنات األعمال بهدف تقلیل التكالیف املرتبطة 

بإقامة املشروعات الجدیدة مع زیادة فرص هذه املشروعات في تحقیق النجاح، 

روعات ناش ئ وكل من املشباإلضافة إلى تحقیق الترابط واإلتصال فیما بين املشروع ال

 .القائمة والجامعات و مراكز البحث والخبراء العاملين في نفس املجال

والجدول اآلتي يبين أوجه االختالف بين األعمال املقاوالتية واألعمال الصغيرة 

  31:واملتوسطة
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 يبين أوجه االختالف بين األعمال املقاوالتية واألعمال الصغيرة واملتوسطة 2جدول رقم 

 األعمال الصغيرة واملتوسطة األعمال املقاوالتية الخاصية

يعتمد على اإلبداع بشكل معنوي، أي  اإلبداع

يرتكز معنويا على طريقة جديدة في عمل 

 األشياء

أقل إبداعا، تميل إلى املحلية 

في توجهها وال تعمل على 

تأسيس ش يء جديد بتوجه 

وشعور عاملي، لكن هذا يعني 

 دأنها تعمل ش يء جدي

 محدودة في إمكانيات النمو يملك عالقة قوية من إمكانيات النمو إمكانيات النمو

األهداف 

 االستراتيجية

أهدافه اإلستراتيجية تذهب إلى أبعد من 

األعمال الصغيرة إذ ترتبط بالنمو 

املستهدف، تطوير السوق، الحصة 

 السوقية، املركز السوقي

أهدافه االستراتيجية ترتبط 

د األسواق عادة بتحدي

املستهدفة للمبيعات أو بعض 

 األهداف املالية

قارة ابتسام، طهراوي دومة علي، صالح محمد، دور دار املقاوالتية في تطوير الفكر املقاوالتي لدى  املصدر:

، 2، العدد 3مجلة االقتصاد واملقاوالتية، املجلد التية بجامعة غيليزان أنموذجا، الشباب الجامعي: دار املقاو 

  .95، ص 2020

 

  :األعمال ونشر ثقافة املبادرة بالجامعة )دار املقاوالتية( دار ريادة

 مستوى  على للمقاوالتية، يمكننا مالحظة أربعة مستويات أنشطة  Verstraete حسب        

يتمثل التحسيس في البرهنة على أن أخذ . الجامعة: التحسيس، التكوين، املرافقة والنصيحة

يمكن الولوج إليه من قبل أعضاء الجامعة، يمكن تبرير ذلك من خالل  املبادرة طريق

 .التحسيس إلى الحياة داخل املؤسسة بالنسبة للطلبة الذين يزاولون مسارا تتابعيا

القدرات  التكوين املقدم في الجامعة على تنمية وتقوية ز من جهة أخرى، يرتكـ       

 .لوكيةاملعرفية والس ة، باحثين إلخ ( على املستوياتواملؤهالت الريادية لألفراد )طلبة، أساتذ

وارد الخدمة م في، ملتابعة عملية إنشاء مؤسسة في طور التنفيذ، ووضع تتطابق املرافقة"

 هم أو إيوائهمناحتضا متين ذافة إلى "نصائح" رواد األعمال المادية وغير مادية مختلفة، إض

 .بمشتالت مؤسسات في سياق محلي أو جهوي 
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دتها الباحثون، "خزانا" تجامعة عبر طلبتها ، موظفيها وأسا، تمتلك ال Verstraete نسبة لـبال

ب إذن، من املناس .لغقبين الذي كثيرا ما يبقى غير مستغنيا ومتنوعا من رواد األعمال املرت

سخرة امل بالهيآتليس فقط اكتشاف القدرة الريادية لهؤالء األشخاص، لكـن كـذلك التعريف 

التي  وهيئات التكوينفمؤسسات التعليم العالي  .علـى مستوى الجامعـة لتطوير مشاريعهملهـم 

 حسب، ، كذلك، جزءا من أجهزة املرافقةير وتكوين رواد األعمال تعتبرضتتدخل في تح

Sammut  يسمح التكوين األكاديمي لألفراد بالتعود على املفاهيم التقنيـة واألدوات، فهـو يـوفر

ة، يضيف املؤلف بأن املرافقة والتعليم يشكالن ركيزتـان للتعلم الـريـادي أيـن إضافات مفيد

 تكـون املهمـة النهائيـة هـي بعـث روح املبادرة . 

وعليه نجد بالجامعة دار املقاوالتية التي تعتبر كهمزة وصل بين الرواد املرتقبين من الطلبة      

 .وأجهزة الدعم

كلمة املركز أو الهيأة التي أكثـر مـا تـوحـي إليـه الهيآت األكاديمية، كلمة "دار" تتميز عن ف     

كلمة الدار توحي بجهاز تعايش، أين يكون الجو لطيفا ومالئما لتبادل األفكار فالتعليم التقليدي 

وتطوير فكر املبادرة " فهي توحي، من جهة أخرى، إلى فكرة الخلية أو هيئة تعايش، مستقلة، 

 .نة، منتجة لقيم وثقافةجماعية، متضام

ال يمكن اعتبار الثقافة الريادية كوسيلة إلنشاء مؤسسات جديدة فقط. لكن كذلك      

موقف عام الذي يشكل مؤهل ثمين في الحياة اليومية املهنية لكل مواطن، نظرا للخصائص 

 32.التي تحددها

ألحرى داخلية مع إعطاء أن خلق الثروة يمر بتطوير ثقافة ريادية تكون با Fortin يعرض     

 33. األسبقية لتطوير القيم مثل االستقاللية، املسؤولية، اإلبداع والتضامن

 مما سبق ذذكره، فإننا سوف نعرض مثاال عن دار املقاوالتية في الجامعة في العنصر اآلتي: 

 

 

 

                                                            
 101، 100، ص، ص 2017وزيع، األردن، فضة عباسي بصلي، التعليم لريادة األعمال، دار أسامة للنشر والت - 32  

33  -Lassaad Mezghani, Mohamed Belhah et autres, Support pédagogique da module Culture 

entrepreneuriale, université de Sfax, Tunisie, 2008 2009 
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 شيبوط: سلطان إبراهيم 3 الجزائر  لجامعة املقاوالتية دار  تعريف -

املستمع و  للقارئ مصطلح "دار" في التسمية ليوحي  استخدم :يةتر املقاوالالتعريف بدا      

والطالب كونه املستهدف املباشر بالعالقات اإليجابية التي تربط كل من بداخلها، حيث تسود 

تركة، املشهداف حترام وتظافر الجهود املبذولة لتحقيق األ الحركية والتعاون والتضامن واال 

ي الطلبة ونشر الفكر والثقافة املقاوالتية فلدى لغرس روح املقاوالتية  تهدف يةتدار املقاوالف

العمل  نحو الوسط الجامعي من خالل البرامج والنشاطات املقدمة للطلبة من أجل دفعهم 

 الولوجومن خالل دار املقاوالتية تمكنت من  ANSEJ املقاوالتي بعد تخرجهم. كما أن وكالة

تسعى عبرها وبالتنسيق مع الجامعة إلى تقديم الدعم  أساسيةة للوسط الجامعي باعتبارها آلي

هم، وهذا بعد تخرج لتجسيدها ويتطلعون واملرافقة القبلية للطلبة الحاملين ألفكار مشاريع 

 34.التقرب منهم بالتوازي مع أداء مسارهم التعليمي الجامعيب

 

 ترقية  تتمثل مهمتها األساسية فيو  3تعد دار املقاوالتية هيئة تابعة لجامعة الجزائر          

روح املقاوالتية لدى الطلبة وتحفيزهم للقيام بالعمل املقاوالتي من خالل تجسيد أفكارهم 

 .وإطالق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تساهم في تنمية االقتصاد الوطني

 املقاوالتية دار  نشاطات

 :35تنظيم على املقاوالتية دار  تعمل

 سية حول املقاوالتية ؛أيام إعالمية وتحسي 

 أيام دراسية، ندوات و ورشات في مجال املقاوالتية؛ 

  دورات تكوينية حول كيفية إيجاد فكرة املشروع، طرق إنشاء املؤسسة وخطوات الدراسة

 إلقتصادية للمشروع، كيفية تسيير املؤسسة؛و  التقنية

  مالالتية وريادة األعمائدات مستديرة ونقاشات متخصصة حول املواضيع املتعلقة باملقاو 

                                                            

 البيئي املقاوالتي املحلي: بن عباس موس ى، زدوري أسماء، دار املقاوالتية بوابة الطالب الجامعي على النظام -34 

 .590، ص 2021، 4، العدد 9، مجلة التكامل االقتصادي، املجلد 2دراسة حالة دار املقاوالتية لجامعة باتنة 

 
35  - https://www.univ-alger3.dz/?page_id=8101# consulte le 13/12/2021 

https://www.univ-alger3.dz/?page_id=8101
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 مسابقات ألحسن األفكار و ألحسن مخططات األعمال؛ 

 ؛رات ميدانية للمؤسسات اإلقتصاديةزيا 

 ؛لقاءات مع مقاولين ناجحين 

جامعة صيفية من أجل تقرب الطلبة حاملي املشاريع من هيئات الدعم والهيئات الفاعلة 

 ة؛املتدخلة في عملية إنشاء املؤسسة الصغيرة و املتوسط

 املقاوالتية دار  تنظيم

 متكون  متخصص بشري  طاقم ،3الجزائر لجامعة املقاوالتية دار  نشاط تنظيم على يسهر         

 :من

  املقاوالتية ؛  مديرة دار 

 خبراء ومستشاريين في املقاوالتية ؛ 

  ؛ 3متدخلين من جامعة الجزائر 

 متدخلين ومكونين من هيئات الداعمة للنشاط املقاوالتي:      

 الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية جنوب .ANADE 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI. 

 وكالة تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية االبتكار.ANDPME 

 الهيئة الجزائرية لالعتماد .ALGERAC 

 الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة .FGAR 

 التكنولوجية بسيدي عبدهللا الحاضنة. 

لتي ا املؤسسةبأنها تلك  املصغرة املؤسسةيمكن تعريف  املقاولة املصغرة: املؤسسةتعريف 

وهناك   .املحليةويخدم السوق  املالكينمن العاملين ويدار من قبل  قليلتستخدم عددا 

الدولي  نك؛ فالبواملتوسطةالصغيرة  املؤسساتعدة مؤشرات نوعية وأخرى كمية لتصنيف 

وكذلك الدول النامية، فهذه الدول  املؤسساتيعتمد على مؤشر عدد العاملين في تصنيف 

العمل  اإلدارةولقد عرف علماء   .أقل أفراد أو  10أو  5تعرف العمل الصغير الذي يستخدم 

ممارسة نشاط اقتصادي وبيع  خاللبأنه منظمة يقيمها أشخاص بهدف الربح، من  الصغير 

أي  وله وجود قانوني باالستمراريةنافعا فيدفعون ثمنا له، كما يتسم  اآلخرونيجده  ش يء
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 األفرادأنه مسجل وعمل قانوني) وعدد عماله محدود، وهو عبارة عن شركة أفراد أي أن 

هم الشركة (شركة تضامن ...الخ) ويديره مالكوه، ويتكون من مشروع اقتصادي  املالكين

الشخصية بين العاملين (أي معرفة العاملين  العالقاتسوده ، وتاإلنتاجفي  غير منوعواحد 

أما في الجزائر من   .ويعمل محليا ومن جنسية واحدة ورأسماله صغير ) لبعضهم البعض

 ،12/12/2001الصادرفي  واملتوسطةالصغيرة  املؤسساتالقانون التوجيهي لترقية  خالل

لحاصل، والجدل القائم حول هذا ا للفراغ القانوني ملشرع تعريفا يضع حدافقد أعطى ا

 Bologne de charte La" ميثاق بولوني ّالجزائر قد تبنت بأن وهنا ينبغي التذكير املوضوع. 

 االتحاد س، وهو ميثاق يكر  2000 في جوان واملتوسطةفي تعريفه للمؤسسات الصغيرة "

 ن نو القا نضم، وقد تاألعضاء، والذي كان موضوع توصية لكل البلدان 1996سنة  األوروبي

وتعرف املؤسسات املصغرة مهما كانت  : املصغرةالتوجيهي التعريف التالي للمؤسسات 

عمال  9إلى  1ما بين  تشغلوالخدمات، والتي  طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع

 10مليون دج، أو ال تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  20وتحقق رقم أعمال أقل من 

  36لى النحو اآلتي:ماليين دج ع

رقم األعمال  عدد العمال نوع املؤسسة

 السنوي 

 الحصيلة السنوية

مليون  20أقل من  9-1 املصغرة

 دج

مليون  10أقل من 

 دج

 يوضح معايير تصنيف املؤسسات املصغرة 3جدول رقم 

 37 :كما يلي تلخيصهايمكن  املصغرة املؤسسةوبالتالي فخصائص 

 نشائهإل الالزم املالحجم رأس  صغر  -

 غالبا 9– 1عدد العاملين صغير(   -

 )املديرهو  املالك ) واإلدارة امللكيةالتداخل بين   -

 املتوسطةيعتمد علي التكنولوجيا البسيطة و  -

                                                            

محمد فالق، إسحاق خرش ي، سميرة أحالم حدو، تحليل العالقة السببية بين مدى توافر املهارات التسييرية  - 36 

وفشل املقاوالت املصغرة: دراسة حالة املقاوالت العاملة بوالية شلف، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، العدد 

 345، 344، ص 2018، مارس 3

 345، 344، ص مرجع سبق ذكرهمحمد فالق،  - 37 
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 التمويل ذاتي الغالبيحتاج لتمويل كبير، وفي  ال   -

  يساعد في خلق فرص عمل برأس مال محدود   -

 عامل تثمينهاتعتمد نسبيا على اليد العاملة مما يجعلها   -

 االنتشاريةتغطي مناطق جغرافية متعددة مما يضفي عليها طابع   -

  .الصناعي اإلنتاجإمكانية تفوقها ميزة التوزيع في  -

 .هي ملك للقطاع الخاص املصغرة املؤسساتمع العلم أن أغلبية  -

شك أن للمقاول دور يتعدى شخصه  : ال الدور االقتصادي واالجتماعي للمقاولة الصغيرة

ى التأثير على ميكانيزمات االقتصاد الكلي، والتوازنات املرتبطة به، مرورا بالبيئة االجتماعية إل

التي لها عالقة قوية بالحالة االقتصادية، وتتمثل تأثير املقاول على هذه االخيرة زيادة متوسط 

وجيه ت دخل الفرد والتغيير في هياكل األعمال و املجتمع، الزيادة في جانبي العرض والطلب،

األنشطة للمناطق التنموية املستهدفة، تنمية الصادرات واملحافظة على استمرارية املنافسة، 

 -املساهمة في النمو السليم لالقتصاد .... كما يكمن الدور االقتصادي للمقاولة الصغيرة في: 

تساهم املؤسسات الصغيرة باستخدام  مساهمة املؤسسات الصغيرة في تنمية الصادرات: -

أفـضـل أنـواع الفنون اإلنتاجية في التصدير مباشرة وذلك بإنتاج السلع التي تتجه للتصدير 

وتنويع هيكل الصادرات عن طريق دعم وتشجيع هذه املؤسسات وتوفير املساعدات الفنية 

 احتياجات األسواق الخارجية"  والتنظيمية لهـا ومـدها باملعلومات عن

تقوم املؤسسات الصغيرة باستقطاب  املدخرات: تعبئةمساهمة املؤسسات الصغيرة في  -

فوائد األموال واملدخرات الصغيرة كون تكاليف إنشاء هذه املؤسسات ال تحتاج لرؤوس أموال 

 درجة املخاطرة في االستثمارات الصغيرة من جهة أخرى  ضخمة من جهة وانخفاض

 ي تنويع اإلنتاج وتوزعه على مختلفتؤدي أعمال املقاولة دورا هاما ف ويع الهيكل الصناعي:نت  -

الفروع الصناعية، وذلك نظرا لصغر حجم نشاطها وكذلك صغر حجم رأسمالها، مما يعمل 

على إنشاء العديد من املقاوالت التي تقوم بإنتاج تشكيلة متنوعة من السلع والخدمات، 

ال عن ية، فضوتعمل على تلبية الحاجات الجارية للسكان خاصة بالنسبة للسلع االستهالك

 الصناعات املغذية لها. تلبية احتياجات الصناعات الكبيرة بحيث تقـوم بـدور 

تؤدي الصناعات الصغيرة واملتوسطة دورا  :تقدم الخدمات التدعيمية للصناعات الكبيرة  - 

مهما في تقديم الخدمات التدعيمية املهمة التي تؤدي الى بقاء للصناعات الكبيرة، وذلك من 

قات التعاقد مـن الباطن بين الصناعات الصغيرة واملتوسطة والصناعات الكبيرة، خالل عال
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حيث يمكن من خاللها ان نزود مؤسسات الصناعات الكبيرة بما تحتاج اليه من منتجات 

تامة الصنع أو املنتجات النصف مصنعة التي تستخدمها هذه االخيرة كمدخالت إلنتاجها 

تمكن من املنافسة في االسواق الخارجية وهو ما يعرف بدور  النهائي، وذلك بأسعار تنافسية

 38.الصناعات الصغيرة واملتوسطة كصناعات مغذية

 

 :ة في النشاط املقاوالتياتصال املؤسسأهمية 

إذا لم تكن النماذج األولى قد عالجت االتصال بوضوح، فالتيارات األكثر حداثة تسمح        

ية نظرية املوارد تسمح للمؤسسة ببناء ميزة تنافسف .ؤسسةبدمج االتصال ضمن استرتيجية امل

تبين ما كءا منها( التي تتحول إلى كفايات مميزة زـجيم مواردها )التي يكون االتصـال دائمة بتنظ

نظرية أصحاب املصلحة أنه على املؤسسة االهتمام بكل األطراف التي يمكنها أن تؤثر في 

تين يدخل االتصـال ضـمن رؤيـة وعمل استراتيجيين، مستقبلها من وجهة نظر هاتين النظري

 .وتصبح عنصرا ضروريا لنجاح املؤسسة

ويعـد االتصـال حقل دراسات متعددة التخصصات ساحر، مثلما يلمس األشخاص،       

ب إلخ... والذي يعتبر في قل يلمس الجماعات، التنظيمات، الشعوب، الثقافات، التكنولوجيا،

 . االنطالق

مشروع في طريق االنطالق على طرح أسئلة تستلزم اإلجابة الفورية املطلوب هو  يعمل أي

 . كيف، متى نتصل، ل: التفكير في من وملاذا؟، ماذااتباع املبادئ الكالسيكية لكل اتصا

تبرز أهمية االتصال كذلك في تجارة األعمال، مهم أن نعرف كيف نتصل ألنه على         

حاولون شراءه أو بيعه لهم أن تبتسم عند ييون فهم بالتحديد ما ركاء التجار الزبائن والش

م للزبون والزبونة بأنه مهت القيام بالتجارة، محبوبا، مهذب وخدوم، على رائد األعمال أن يبين

به أو بها واالصغاء بانتباه لفهم قدر املستطاع ما يريده أو تريده، يعتبر اإلصغاء كجزء مهم من 

نتصل، يعني معرفة كيف نبيع، لكن كذلك، ملن وكيف؟ هنا يكمن  االتصال،، معرفة كيف

 39 السؤال قبل تفصيل بناء استراتيجية اتصال، من الضروري الحديث عن فائدتها.
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 عملياتاستراتيجية االتصال تعني إعداد مخطط دقيق، يحدد في الزمان تنظيم ف       

ألفضليات، اآلراء، املواقف أو االتصال، التي تهدف إلى التغيرات الخاصة بالعادات، ا

السلوكات، حتى املعتقدات، ويعرف مخطط االتصال بأنه وثيقة مفصلة على األقل تحمل كل 

 .عمليات االتصال املتوقعة لترقية مؤسسة، عالمة أو حدث

 

منذ عدة سنوات، عرفت املؤسسة ضرورة االتصال بخارجها لترقية مبيعاتها وصورتها.      

التي  ث في أهـداف التنظيم، في التعديالتحيات من "العملية التي تؤدي إلى البتنشأ اإلستراتيج

تتم علـى هـذه األهـداف، في املوارد التي تستعمل لتحقيـق هـذه األهداف والسياسات التي عليهـا 

 إمـالء طريقة اكتساب، استعمال هذه املوارد والتصرف فيهـا". 

، هـو ترسيخ الفكـرة الـتي تتشكل لدينا حول التنظيم. إن الغرض من اإلستراتيجيات إذن      

هذه اإلستراتيجيات تقود العمليات على مستوى التنظيم وتستخدم بهذه الطريقة، كإطار 

مرجعي لهذا األخير ويعتبر االتصال في نفس مستوى أنظمـة أخـرى، لذلك، وانطالقا من خطة 

ليل من نسبة الخسارة التي يمكنها أن منهجية محددة، تتم صياغة استراتيجية اتصال للتق

 .تقع فيها

 تلبية الطلب قصد تحقيق فائدة،لكهـدف أساس ي لذلك نجد االتصال في املزيج التسويقي 

اقتصادي، لكن تسجل في املدة ذاتها، فالتسويق  والتي ليست بالضرورة أن تكون ذات طابع

من هنا  .، التنبؤ به والتأقلم معهكذلك، عليه بتحليل الطلب باعتباره نظام أفكار، بل أنشطة

املمكن أن تكون لها منفعة في القيام بدراسات، إما أن تكون داخلية  نفهم بأن املؤسسة من

 بالنسبة لتنظيمها. ويركز التسويق على أهمية املستهلك وطريقة تفكيره ورغباته أو خارجية

وجهات وت تتماش ى مع رغبات وتوجهاته وبالتالي يكون هناك اتخاذ قرارات في منشآت األعمال

 40 .هذا املستهلك

 :إستراتيجية االتصال إلنشاء مؤسسة  -

لكي ينجح رائد األعمال في نشاطه الريادي، يكون بحاجة إلى رأس مال بشري ينتظم حول  

موارد مالية...(، موارد معرفية )تقنية، التحكم الناتج عن التعليم )رأس مال مالي  ثالثة محاور 
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ن ير رسمية( إذغأس مال العالقات )املؤسسية أو جاز أو املكتسب من امليـدان( ور املدرس ي، اإلن

 .ما يتفق مع مساعدة رائد األعمال على إعداد رأسمال اجتماعي حتى تسهيل النجاح الريادي

 

غير رسمي انطالقا من استراتيجية تصال في املنشأة، الرسمي منه و من هنا تبرز أهمية اال     

ئد األعمال على إعدادها بطريقة فعالة لضمان اتصال فعال يساهم في تطوير اتصال يسهر را

 ،املؤسسة. وقبل تجزئة طريقة بناء استراتيجية االتصال، من الضروري الحديث عن فائدتها

استراتيجية االتصال، هـي إعداد مخطط إطـار محدد ، يحدد بناء عمليات اتصال في الزمان، ف

تخص عادات، أولويات، آراء ، مواقف أو سلوكات، وبالتأكيد يكون كهدف إحداث تغييرات 

يدا، يحب أن يكون لها قوة جلب جعلى االستراتيجية أن تكون محبكة  بعض االعتقادات

 مع ذلك، إذا كان مرور االتصال .انتباه الجمهور املستهدف ...، إلقناعه بشراء املنتج أو الخدمة

مؤسسة، عليه أن ال يكتفي بوسيلة إعالم واحدة: يجب  يتم عبر اإلعالن في إطار خلق أو تطوير 

يانات تعتبر الئحة البإذ أن ينقل عن طريق الئحة بيانات بيـع قـادرة بمفردهـا إثارة رغبة الشراء 

، دقيقا، شامال، فهو يكون مخطط االتصال، واضحا . كما البد أنهذه املفتاح األول للنجاح

 .وسط والبعيديرسخ تصميم االتصال على املدى املت

 

قبـل تنظيم مخطط االتصال، يجب اإلشارة إلى الزيون املستهدف مع التركيز على أهداف         

محددة، بدون إهمال رهانات وسياقات املحيط انطالقا من الدراسات املنجزة سابقا، يمكن 

 من خالل مايلي:إذن القيام بعملية التشخيص 

 يجية اتصال وتوضيح الرسالة ودعائممن الضروري معرفة كيفية تحديد استرات -

 .االتصال املالئمة

 من الضروري التعريف بالخاصية املميزة للمؤسسة.  -

د تحدي التعريف بهوية العالمة: من خالل خريطة، بطاقات الزيارة، مطويات تجارية ، -

 .وسائل االتصال

رتيب ، تيةعة(: التحكم في القواعد األساسالعناصر البيانية )اللغة البيانية، الطبا -

الصفحات: اتجاه القراءة، املضمون، سيكولوجية األشكال واأللوان، السلسلة 

 البيانية؛ فهم اإلجراءات واأللفاظ التقنية، اتجاهات التكوين اإلبداع البصري 
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 االتصال الرقمي اكتشاف الشبكات االجتماعية، أي شبكة ألي إرسال؟، املهم في - 

جارة مؤهلة على موقع بتصال على الواب، التزود شيط االتاستراتيجية املضمون، تن

 اإلنترنت

حرير ت لعالقات مع الصحافة: تعيين الدعائم املالئمة، الدخول في عالقة مع الصحفيين،ا -

 41 .إعالن صحفي

 42 :ل في النشاط املقاوالتياملراحل الستة لبناء مخطط اتصا  -

 البحث: إدراك الجمهور، قنوات االتصال، إلخ -

 .طيط: إعداد الرسالة، اختيار الدعائم، الشبكات، إلخالتخ -

 .تقييم امليزانية  -

 التوضيح: إنتاج أدوات االتصال -

 بدء التنفيذ: إنطالق العمليات -

 .مراقبة التأثير: املتابعة وعمليات املراجعة عند الضرورة  -
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 املحور الثاني: السيرورة املقاوالتية

 طبيعة ومفهوم الفرصة: -1

أن الفرصة هي محور العملية  Venkataraman Shane يعتبر الكثير من الباحثين على غرار      

املقاوالتية وأن ظهور أي مشروع مقاوالتي مرهون بالفرصة، وأن أهم األعمال التي يجب أن 

يركز عليها املقاول هي التعرف على الفرص أو اكتشافها ثم تقييمها، وفي األخير استغاللها 

شكل مشروع على أرض الواقع، وهنا وجب أن نطرح عدة تساؤالت بخصوص هذا في  لتترجم

املوضوع، حول ماهية الفرص ومصادرها وطرق اكتشافها وكيفية تطوير ها وبناء أفكار واضحة 

ملشاريع تستطيع استغالل تلك الفرص استغالال أمثال، وعند الحديث عن تطوير الفرص فإننا 

أن الفكرة التي يفشل البعض في تحويلها إلى مشروع مريح قد نفتح بابا واسعا للنقاش، إذ 

ا آخرون ثروة طائلة، وبالتالي فان اختيار نموذج األعمال املناسب )والذي هو الترجمة منهيصنع 

شروع واملنتجات والعمالء ومصادر للمصور واضح تالفعلية لطريقة استغالل الفرصة وبناء 

  43بين النجاح والفشل. ارقةالفالدخل والتكاليف( يعتبر النقطة 

على غرار املؤسسات القائمة، يبحث املقاول عن معلومات تساعده على التنبؤ لذلك، 

إنشاء  ، ومن ثماملقاوالتيةبالتغيرات التي تحصل في محيطه بهدف خلق واكتشاف الفرصة 

 opportunité'd identification)IO مؤسسته ،وفي هذا السياق نذكر أن تحديد الفرص

تية من قبل عدد قليل من الباحثين الللغاية للبحث في املقاو  اا مهمجديد مجاال يعتبر (

كظاهرة أساسية لفهم  IO الرائدين وذلك في أوائل الثمانينات، وسرعان ما تم التعرف على

 44.نشاء املؤسسات الناشئةاملقاوالتية وإ

جود املقاوالتية مرهون أن و  Venkataraman و Shane اعتبر :طبيعة ومفهوم الفرصة      

بوجود الفرصة، حيث أن الفرصة املقاوالتية هي الوضعية التي يستطيع منتج أو مادة أولية 

أو آلية تنظيمية جديدة أن تتخذ شكال جديدا يوفر فرصة للربح، وبشكل واضح ترتبط 

 45 .ية تالفرصة بالربح، ويحب النظر إليها على أنها نقطة االنطالق في النقاش حول املقاوال
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ية أو سلع جديدة، خدمات، مواد قعرف الفرصة على أنها: "حاالت سو  فقد Casson أما       

وفي ذات االتجاه ،  وطرق تنظيمية يتم استغاللها وبيعها بأثمان أعلى من تكلفتها اإلنتاجية أولية

ين: يتيمتلكون خاص يعرفها آخرون على أنها: "معلومة جديدة يتم استغاللها من طرف أفراد

الثانية باستغاللها، و  األولى هي امتالكهم ملعارف داخلية مكملة لهذه املعلومة والتي تسمح لهم

لحس املعلومة يثير ا أنهم يمتلكون بعض املميزات الخاصة من أجل تقييمها، الحصول على هذه

 .  الستغالل هذه الفرصةو الرؤية املقاوالتية: أو مشروع أ

فقد أبرزا شكلين للفرصة، حيث أن كالهما  Hill & Gartner احثينبالنسبة للبأما         

 على أنها أحداث مرجوة تقع في إطار تفاعالت البيئة كما يلي:الفرصة  يعتبران

 النظرة املوضوعية (اكتشاف الفرصة the opportunity discovery):  وفقا لهذه النظرة

محاولة إسقاط معلوماتهم ن الفرص موجودة في البيئة، وما على األفراد إال إف

 ومعارفهم على البيئة الكتشاف الفرص املتاحة؛ 

  الذاتية: النظرة (صناعة الفرصة the opportunity enacterment): فتعتبر أن الفرد 

وأفكاره هي من تصنع الفرصة، فالبيئة تتأثر بسلوك وأفكار األفراد واملؤسسات، 

 .لبحث عنها في البيئةوبالتالي يجب على الفرد صنع الفرصة بدل ا

 ةيرى أنصار النظرة األولى أن الفرص ال يتم إنشاؤها من قبل األفراد، ولكنها متاحة بسهول   

قظة للتعرف عليها، فهو يعتقد أن الفرص تحدث بسبب يفي البيئة إلى أي شخص يمتلك ال

نظيم ا لتحالة عدم توازن السوق، مما يخلق النقائص والفوائض التي تحمل في طياتها فرص

عد مكتشفا للفرص، على خالف النظرة الثانية يمشاريع جديدة. فاملقاول وفقا لهذا املنظور 

التي ترى بأن الفرد هو من يصنع الفرصة فهو املسؤول عن إحداث االختالل في السوق، مما 

 االبتكار في االقتصاد. انطالقا من التعاريف الواردة أعاله يجعل النشاط املقاوالتي مصدر 

يمكن تعريف الفرصة املقاوالتية بشكل عام على أنها: وضع ملموس ممكن التحقيق على أرض 

الواقع، ينشأ نتيجة األحداث يسببها الفرد أو تقع في إطار تفاعالت البيئة، يتم اكتشافها 

 46.ها بهدف الحصول على أرباح ماديةوتقييمها ثم استغالل

الفرصة هي  Hernandez والفكرة، فبالنسبة لـ الكتاب بين الفرصةولقد فرق عدد من       

أكثر من مجرد فكرة بسيطة، فهي تحتاج إلى توفر إمكانية استغاللها من أجل تحقيق الربح، 
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إن الفرصة متعلقة  " Fillon وهي تمتلك القدرة على الجذب وإمكانية االستمرار، وأضاف

تهلك، يمة إضافية بالنسبة للمسفي السوق في وقت محدد وتمنح للمنتج قبالحاجة، فهي تطرح 

ا بكونه أما األفكار فهي عبارة عن مصطلح عام ونظري غير ملموس، بينما الفرصة تمتاز 

 .التحقيق في أرض الواقع ملموسة وممكنة

 يقف بأنها قابلة للتحقنصصطلح )الفرصة الجيدة( وهي التي تواستعمل بعض الباحثين م 

 

ا صفقد أكد أنه ليست كل األفكار فر  Bygrave 1994ما وتمثل حالة مرغوبة في املستقبل، أ

وآخرون بأنها  Tat kech 2002ن الفرصة قد ال تكون مناسبة للجميع. ويعرفها أبالضرورة، و 

وضع مستقبلي مرتبط بشخصية متخذ القرار، وتكون من وجهة نظره مرغوبا بها وذات جدوى 

تقدم تعريفا عاما للفرصة على أنها "وضع  اقتصادية، أي في حدود إمكاناته وكفاءته, ويمكن أن

الفرد أو توفر ها يصنعها أرض الواقع، ينشأ نتيجة الظروف مرغوب وقابل للتحقيق على 

الخارجية، يتطلب االكتشاف والتقييم ثم االستغالل بشكل يحقق أرباحا  البيئة تفاعالت

 47 .مادية

ذي يتمتع فيه املشروع بميزة تنافسية تية هي ذلك املجال الالوعليه فإن الفرصة املقاو       

تميزه عن باقي املنافسين. أو بمعنى آخر هي ثغرة/فجوة في السوق املراد خدمته،  األسواقفي 

 فادةاالستيراها املقاول الذي يرغب في إنشاء مشروع ناش ئ، ويتأكد من وجودها ويحلل كيفية 

  .وهو ما يتطلب جمع معلومات تفصيلية عنها منها،

تية هي خلل في السوق أو عدم توازن الظور اقتصادي، فإن الفرصة املقاو من من       

أن   Kirznerيؤكد .كما  إعادة السوق إلى حالة التوازن  خاللمن  استغاللهاقتصادي يمكن 

 هؤالءلون هم واملقاو موجودة بسبب جهل الجهات الفاعلة في السوق  االختالالتالفرص 

التعرف على أشياء  خاللفيدون من إخفاقات السوق هذه، من النادرون الذين سيست األفراد

 الذين يتمتعون بما يسميه األفراد. هذا يعني أن الفرص موجودة، ولكن اآلخرونلن يفعلها 

Kirzner"  اليقظة" هم فقط الذين يمتلكون قدرة التعرف عليها. 
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ذا من هفها يعر ة" التي تيالة حدث يعتمد على "اليقظة املقاو أن تحديد الفرص Kirzner يعتبر

املنظور على أنها: "القدرة على تحديد الفرص التي تم تجاهلها ولم تتم بعد عملية اكتشافها 

 وتحليال.والتي تتطلب بحثا 

د الفرص بتحدي املحتملينتية هي التي تسمح للمقاولين ال، فإن اليقظة املقاو  Kirzner ـووفقا لـ

 .48و هي سمة فردية لهم

 :قاوالتيةاالبتكار وامل -2

هما اختلفت أنواع املنظمات كاریة واالبداعیة عنصًر ا أساسیا ومتعتبر النشاطات االبت        

لعمل الجدیدة واسواء أكانت صناعیة أم خدمیة، وتصبح فیه قدرة املنظمة على تولید األفكار 

 حاسم
ً
ان لها وضمفي الوصول إلى النجاح والتقدم. وكما تحرص املنظمات على أمواا بها عامال

استمراریتها وبنائها، یجب عليها أن تولي النشاطات االبتكاریة واالبداعیة االهتمام الكافي، ذلك 

   .ألن هذه النشاطات تشكل لبنة هامة وأساسیة إذا ما أرید لها أن تحقق األهداف املبتغاة

اري ها وانفتاحها الحضویعد االبتكار واالبداع ميزة یتمتع بها ذروة البشر لتثبت وجود            

ا أنا موجود" وهذا  اوحضورها املميز في كل زمان ومكان. وقد قیل فیما مض ى"أن
ً
أفكر، إذ

الوجود إن لم یكن مميًزا ویوصل إلى القمة فبئسه من وجود، ومن یرید أن یبلغ القمة واملجد 

املنظمة أن  لفرد أو ل فالبدعلیه أن یخلق الجدید املبتكر، أو أن یحتضن املبتكرین واملبدعين، 

ع لنفسها مكاًنا أو أن تكون رائدة في عصر التكنولوجیا وثورة املعلوماتیة من دون االبتكار توس

 .49واالبداع

 :تعريف االبتكار واإلبداع 

یرى)جیل فورد( أن االبتكار هو"تفكير تغیيري"، كما یعرف)شتاین( االبتكار بأنه هو "العملیة 

بول أو ذو فائدة لدى مجموعة من الناس". ویعرف)روجرز( التي ینتج عنها عمل جدید مق

مكن تعریف كما ي    .االبتكار بأنه "ظهور إنتاج جدید ناتج عن تفاعل بين الفرد واملادة املنجزة

                                                            

 108ص  ،مرجع سبق ذكرهليلى بن عيس ى، سوالف رحال،  - 48 
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ه "توجیه القدرات العقلّیة وتسخيرها في إیجاد فكرة جدیدة، ویمكن 
ّ
 بأن

ً
االبتكار أیضا

  50تطبیقها".

تطوير سلعة جديدة أو فتح سوق جديد  فيأن يتمثل  يمكنل ش يء عم ه" بأن االبتكار يعرف 

 في  يدخل ثمو من  هريقة جديدة لتطوير العمل و إدارتط ميتقو  فيأن يتمثل  يمكنو أيضا هو 

 روتيني. غير عمل  أنهو  والخدمات اإلنتاج مجالي

يكون و  فسيناملناعن  مختلفمنتج  املحتوى في إيجاد" ذلك أنهعلى  تعريفه يمكنكما        

 .لدى الزبائن املفضلةالبدائل  من 

 هناو " املؤسسة في الجديدة األفكار تنمية وتطبيق هو  :االبتكارويرى رواية حسن أن          

 إلىها جلب التيإدراك الفكرة  إلى الجديدةكلمة تنمية شاملة فهي تغطي كل ش يء من الفكرة 

 .تطبيقها ثم املنظمة

ديد ج هو ما  إلىعلى التوصل  املؤسسة"قدرة  أنهعلى  اإلبتكار عرف ي فإنه نجمعبود  نجمأما 

 .السوق  في املنافسينأسرع من  أكبر يضيف قيمة 

الفكرة  إلى املنافسينمع هي األولى باملقارنة  املنظمة االبتكاريةأن تكون  يعنيالتعريف  هذا      

 إلىول الوص في األولىأو  الجديد املنتج إلى في التوصل أو األولى الجديد املفهوم أو  الجديدة

  .السوق 

 ماإنو  الجديدةيقف عند عتبة الفكرة  ال  االبتكار ومن التعاريف السابقة نستنتج أن       

 .51املنظمةالسوق أو داخل  فيالتطبيق العملي إلى يعقبها 

ة هو"قدرة عقلیو االبتكار: هو"إبداع یتحول إلى منتج حقیقي ملموس یكتسح األسواق". إذن 

یحاول فيها اإلنسان أن ینتج )فكرة، وسیلة، أداة طریقة...( لم تكن موجودة من قبل أو تطویر 

وبالتالي االبتكار: هو"إیجاد ش يء جدید لم  ."ا للمجتمعس ي لها دون تقلید، بما یحقق نفعً رئی

 من خالل إعادة تصنیعه وهیكلته 
ً
یسبق استحداثه من قبل" أو "تطویر ش يء موجود أصال

 عن القدیمة"، كما یجب أن تتماش ى مواصفات االبتكار مع بطریقة 
ً
جدیدة ومختلفة تماما

                                                            

 4، ص مرجع سبق ذكرهطاط نور الدين، بوالزليفة صابر، بي - 50 
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رة في 
ّ
بات املستهلك للمنتج الجدید، ویكون ذلك من خالل استغالل املنتجات املتوف

ّ
متطل

أما اإلبداع: فهو "إدخال عنصر جدید في مكان  .األسواق واملجتمع أو الحكومات بفعالیة أعلى

ویعرف اإلبداع كذلك بأنه  "جدیدة بهدف الحصول على نتائج أفضلجدید لتأدیة وظیفة 

"عمیلة تؤدي إلى حلول، وأفكار ومفاهیم وأشكال فنیة، ونظریات، ومنتجات تتصف بالتفرد 

ر إذا أجاب على تساؤالت لیست 
 
فة أو مألو والحداثة". و ت تطابق شروط االبتكار على الم  بتك

هو" شخص لدیه أفكار جدیدة، یضعها على ورق في شكل لم یتم طرحها من قبل. أما املبدع 

دیدة ًر ا جد یكتفي باألحالم"، أما املبتكر فهو"الذي یمتلك أفكاتصمیمات أو حتى أشعار وق

 ."بداعیة، ولكنه ال یكتفي بكتابتها على الورق، بل یغامر في تنفیذها طبق ملخطط زمني دقیقوا  

فات الشخصیة اإلبتكاریة ویسعى لتحقیق فالشخص املبتكر هو "الشخص الذي یمتلك ص

حلمه وتحویله إلى ش يء حقیقي ملموس، یمكن االستفادة منه ویعود بالنفع علیه وعلى 

 البد من أن یتمتع بعدة صفات أبرزها
ً
املبادرة والریادة  املجتمع". ولكي یكون الشخص مبتكرا

اعل املقدرة على التشارك والتف -التفكير اإلیجابي -اإلحساس باملسؤولیة -الدافعیة لالنجاز -

الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على  -الطموح والهمة العالیة -اإلصرار واملثابرة -مع اآلخرین

 .52تحقیق إنجاز ما

 = ربح + الجرأة بداعاإل االبتكار = 

 :أنواع االبتكار -

ر إلى ان في تصنيف تقسيم أنواع االبتكار حيث صنف شومبيتر االبتكو يختلف الباحث      

   :خمسة أشكال وهي

  إنتاج منتوج جديد؛ 

   إدماج طريقة إنتاج جديدة؛ 

   تحقيق تنظيم جديد؛ 

   استخدام مصدر جديد للموارد األولية؛ 

 فتح مدخل وسوق جديدة.  

                                                            

 4، ص مرجع سبق ذكرهبيطاط نور الدين، بوالزليفة صابر،  - 52 
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 53 :اآلتيةنواع األ االبتكار إلى   Taylorوصنف

ين في عمل ا شخص معđ ويعني الطريقة التقليدية التي يتميز االبتكار التعبيري: -

  .ش يء ما أو مزاولة واحتراف مهنة أو ممارسة فن من الفنون 

ويتمثل من الناحية الجمالية التي تضاف أو تطرأ إلى املنتجات  االبتكار الفني: -

والخدمات كاملظهر العام للسلعة أو إضافة تصميم أو ديكور مختلف يتميز به 

 .مكان تقديم الخدمة

تمد على تجميع غير اعتيادي بين األشياء كأن يتم وهو الذي يع االبتكار املركب:  -

تجميع وأخذ ألفكار مختلفة ويتم وضعها ودمجها في قالب ونموذج واحد للوصول 

  .إلى معلومة جديدة

وتتمثل في استخدام ش يء موجود فعال على أرض الواقع، ولكن  االستحداثات: -

وتحسين على  تتم عملية تطوير  109يتم تطبيقه في مجاالت جديدة. مثل أن 

 السابقون. نظريات ومبادئ أو أسس وضعها

 يوضح الفرق بين اإلبداع واالبتكار: 4رقم والجدول 

 االبتكار اإلبداع

 تنفيذي أكثر منه أكاديمي فكري أكاديمي أكثر منه تنفيذي

 استجابة للمبدعين مثير لالبتكار

 ترويج وتنفيذ الفكرة صناعة الفكرة

 فذهامنستثمر الفكرة و مدعمها ومنميها و املبتكر م فكارالشخص املبدع مصدر األ 

 54 أحالم قزال، املقاولة كأداة إلنشاء املؤسسات االبتكارية في القطاع البترولي بحاس ي مسعود: املصدر

 

 

 

                                                            

 91، ص مرجع سبق ذكرهأحالم قزال،  - 53 
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 مفهوم اإلبداع: -

أول من ركز على اإلبداع في االقتصاد حيث عرفه بأنه:"  Schumpeter يعتبر االقتصادي

تجة عن ابتكار طريقة أو نظام جديد في اإلنتاج يؤدي إلى تغيير مكونات املنتج الحصيلة النا

 اإلبداع إلى خمسة أصناف وهي Schumpeterوكيفية تصميمه، وقد صنف 

 صناعة منتوج جديد؛  -

 إنشاء تنظيم أو مؤسسة جديدة؛  -

 إدخال طريقة إنتاج جديدة؛  -

 فتح سوق جديد؛  -

  .يةالحصول على مورد جديد للمادة األول -

أما التعريف اآلخر الشائع أيضا في أوساط االقتصاديين والباحثين، هو الذي تبنته منظمة      

على النحو التالي:" اإلبداع يتمثل في فكرة أو مجموعة  OCDE التعاون والتنمية االقتصادية

إلبداع و يشمل ا  "أفكار تترجم في إنتاج منتج أو طريقة عمل جديدة موجهة للبيع أو االستعمال

 :كل من 

 اإلختراع: أي إحداث تغيير جوهري يؤدي إلى استحداث منتج أو خدمة جديدة -

  .التطوير: أي يشمل التحسين وزيادة جودة املنتج والخدمات -

 اإلبداع في املنتج: أي تحسين منتج أو استحداث خواص جديدة ملنتج موجود -

 إدارية جديدة اإلبداع في الخدمات: أي بتطوير نظم التسويق أو أساليب  -

اإلبداع في العمليات: بإدخال عمليات تشغيل جديدة أو تحسين الحالية لتقليل  -

  .التكلفة أو تحسين الجودة أو زيادة اإلنتاجية

فاإلبداع ال يتلخص في القفزات التكنولوجية وحدها بل هو كل وسيلة مبتكرة تمكننا من       

ين، وتمكننا من الحصول على حصة أكبر من الحصول على تفوق نسـبي على املنافسين اآلخر 

 .السوق 

 :تنبع فعالية اإلبداع من األسس التاليةو       

 البدء بتحليل األولويات الالزمة للتطوير؛   -
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تشجيع املبادرات الفردية ملزاولة األعمال واملشروعات ذات الجدوى االقتصادية  -

 الواعدة؛ 

 ة املبتكرين واملوهوبين نشر الوعي اإلبداعي وتسليط الضوء على شريح  -

 .55تبادل األفكار والخبرات املتعلقة بإبراز قدرات املوهوبين وتنمية إمكانياتهم   -

 

 :56ي       من أهم االستخدامات للتفكير اإلبداعي هف

الحصول على أفكار جديدة تتعلق بموضوع هام يجب دراسته: لذلك فإنه من   -

لى هذه األفكار الجديدة، وذلك الضروري اختيار التوقيت املناسب للحصول ع

 لنوع العمل الواجب القيام به، فالقيام بأعمال البحوث والتطوير مثال 
ً
وفقا

تتطلب التدفق املستمر للمعلومات واألفكار الجديدة، وإن توليد هذه األفكار 

الجديدة من األمور الصعبة جدا، وقد ال تتوفر بالقدر الكافي، لذلك يجب تنظيمها 

 .تبويبها وتحليلها للوصول إلى ما هو مفيد منهاوترتيبها و 

الحصول على معلومات وأفكار يمكن االستفادة منها في حل املشاكل: فقد يكون   -

لدى الفرد دافع قوي لتوليد األفكار الجديدة الستخدامها في حل املشاكل، 

فاملشكلة ببساطة هي الفرق بين ما يملكه الفرد وما ينقصه، وقد تكون املشكلة 

تجلب ش يء ما، أو الحصول على ش يء ما، أو التخلص من ش يء ما، أو محاولة 

 .معرفة ما يريده اإلنسان

دراك الحس ي اإلدراك الحس ي هو بمثابة معالج قيام بعملية معالجة االختيار باإل ال  -

 كالرياضيات، إذ يتم تجميع املعلومات باالختيار الحس ي، ووضعها 
ً
للمعلومات تماما

الجتها بوسائل متنوعة، ويحدد اإلدراك الحس ي املعلومات التي في حزم يمكن مع

تصنف لكل مرحلة من املراحل، وبذلك يشكل اإلدراك الحس ي سلوك العقل 

الطبيعي في تشكيل األنماط، وبدال من قبول الحرم التي بعدها التفكير اإلبداعي 

فقد يريد باإلدراك الحس ي واالستمرار بمعالجة املعلومات منطقيا أو رياضيا، 

                                                            

ليلى، الحاضنات التكنولوجية كمدخل لتدعيم االبتكار في املشاريع املقاوالتية: بوسعدة سعيدة، بعوني  - 55 

 80، 79، ص، ص 2018، 7تجارب عربية رائدة، مجلة املؤسسة، العدد 

 12، ص 2020رعد الصرن، إدارة اإلبداع واالبتكار، الجامعة االفتراضية سوريا،  - 56 
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الشخص معالجة الحرم نفسها، ومن أجل القيام بهذا العمل يجب أن يلجأ إلى 

 .التفكير اإلبداعي

  57أنواع اإلبداع: -

بداع اإلبداع العلمي ، اإل  يشمل :إلبداع املتعلق باالختراع والتصميم واالستنباط ا -

 الفني ، اإلبداع املتعلق بالتأليف؛ 

 :اإلداري الذي يتمثل في ويشمل ׃اإلبداع املتعلق بالتخطيط -

 نتاج السلع والخدمات؛إاإلبداع والتخطيط في   -

 اإلبداع في عملية اإلنتاج ؛    -

 اإلبداع في الهيكل التنظيمي ؛   -

 اإلبداع في هندسة العالقات بين الناس -

 اإلبداع الذي يخص نشاط معين مثل اإلبداع السياس ي؛  -

 .اإلبداع العام والخاص -

 ع:متطلبات عمليات اإلبدا -

وتنطو  لالنطالقمواجهتها  املؤسسةعلى  بموعة من التحديات يتوججتوجد م

 اإلبداع على:عمليات 

  الجديدة األفكار الفعالة للكشف عن الفرص أو  إيجاد اآلليات -

 .حلول إبداعية للمشاكل التي يعاني منها العمال حاليا إليجاد الالزمةالبرامج  وضع -

 لدى العمال ءالشرا وإمكانياتذواق في أ ةالحاصل للتغيراتوضع آليات متابعة  -

والدخول النمو جي لكل نمط من أنماط التطوير  واالنسحابتحديد وقت التوقف  -

  .58السلعي أو الخدمي

تمثل مؤهالت الشخصية االبتكارية في النقاط ت مؤهالت الشخصية االبتكارية: 

 :59التالية

                                                            

اع في قطاع املقاوالت: دراسة التجربة الوطنية وتجارب دولية رائدة، طويل آسيا، تيتام دليلة، االبتكار واإلبد - 57 

 .115ص  2019، 1، العدد 9مجلة اإلبداع، املجلد 

 80، 79ص، ص  مرجع سبق ذكره،بوسعدة سعيدة، بعوني ليلى،  - 58 

 52 -51ص  ،مرجع سبق ذكرهرعد الصرن،  - 59 
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 :الشخص ي واالجتماعي ءكاذال -

را هاما بالنسبة الشخص املبتكر واملبدع، إذ يعني سرعة الفهم، وقوة يمثل الذكاء عنص       

 .، وتفتح الذهن، وسرعة دمج األشياء واألفكار، واستخراج الجديد منهااالستيعابالجنس 

 :املواهب -

 لدى الفرد في التفاعل مع املشكالت، فالبيئة فوتعني االستعداد ال      
ً
طري املوروث اجتماعيا

عد في الحصول على فرص حقيقية ملواجهة املواقف واملشكالت واالعتماد على االجتماعية تسا

ي يسعى لتكوين سلوك طبيع طويلالذات في حلها، وهذه الفرس هي بمثابة برنامج تدريبي 

يستطيع أن يمارسه بصورة سريعة في املواقف املشابهة، وهذا ال ينفي وجود بعض العوامل 

ي إيجاد املوهبة، ولكنها ال تمثل جميع العوامل املسببة لوجود الوراثية األخرى التي قد تؤثر ف

املوهبة، وعلى هذا، فإن املوهبة تنمي في هذه الحالة العقول على ترتيب الظروف واملناخ في 

 .داخل فكر العرب وحوله بما يساعده للوصول إلى الحل األمثل

 :الخبرات السابقة -

من البيئة من خالل التفاعل معها والقدرة على  مجموعة املواقف واألحداث املستعدة       

استرجاعها واالستفادة منها، ويحرص األشخاص املبتكرين واملبدعون على تخزين الخبرات 

القوية وذات األهمية، وال يشغلون مخزن األفكار في عقولهم بالتفاهات والتفاصيل غير املفيدة، 

ل جزء منها بمجال معين تقع تحته أجزاء إلى جانب تقسيم عقولهم إلى أجزاء رئيسية يهتم ك

فرعية، وهذا ما يشبه النظام املستخدم في الحاسب لتخزين املعلومات واسترجاعها، مما 

 .مع الخبرات واالستفادة منها يساعدهم في التعامل

 :واالتجاهاتالقيم  -

 ملا يؤمن وف تعنى الرغبة أو امليول واالتجاهات التي يسلكها الفرد في سلوكه وتصرفاته       
ً
قا

به من قيم وقواعد، فكلما كانت قيمه راسخة ومتطورة فإن اتجاهاته نحو اإلبداع تكون 

طبيعية ومتدفقة، فاالتجاهات اإليجابية في االبتكار واإلبداع هي التي تخلق االستعداد 

 .تجاه مواقف معينة بصورة تلقائية ومستمرة نسبيا لالستجابة بشكل معين

 :موعة مركبة من الشعور والتفكير والسلوكمج هيشكل االتجا

  الجانب الشعوري: أو ما يسمى الجانب الوجداني هو الشكل العاطفي الذي يربط

 الفرد باملوضوع ويحدد درجة إقباله أو إحجامه، أو حبه وكراهيته أو موافقته أو 

 .معارضته لألمور 
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  فكار واملعتقدات الجانب الفكري الذي يشير في اتجاهه ملدى تقبله املجموعة األ

 والحجج التي يتقبلها الفرد نحو موضوع البحث، إذ تكون هناك أفكار مسبقة عن

 .املوضوع تحدد درجة القبول والرفض

  الجانب السلوكي: وهو الناتج عن الجانب الشعوري والتفكيري، إذ يتحول إلى ترجمة

ان في أنه إذا ك هلالتجابالقبول أو الحركة أو الفعل، وتأتي خطورة الجانب السلوكي 

 .سلبا فسوف تصحبه أخطار يتبعها رد فعل من الطرف اآلخر وهكذا

 : التصور والتخيل -

القدرة على توفير درجة عالية من املرونة في التنويع والتلقائية في توليد األفكار، وعلى       

على األقل يود، فهذا فإن الفرد املبتكر واملبدع ذي املقدرة على التخيل ال يعترف بالحواجز والق

يستطيع أن يحرر نفسه منها أثناء معايشته ملرحلة التخيل أو التحليق في آفاق مختلفة يبدو 

 الخروج بفكرة 
ً
، وينتقل بين املستويات واملراحل املختلفة محاوال

ً
 أو ممنوعا

ً
بعضها مستحيال

 قبل أن يبحث عن د 
ً
ا لدى ية قبولهيمكن صياغتها والتعبير عنها بدرجة مقبولة لنفسه أوال

 مواقف لم تكن موجودة من قبل فهو صفة من صفات  األفراد
ً
اآلخرين، والتخيل يخلق دائما

 
ً
وخصائص الفرد املبتكر واملبدع، فكلما كانت هذه املواقف قوية كان االبتكار واإلبداع قويا

، أما إذا كانت هذه املواقف ضعيفة فإن االبتكار واإلبداع يكون ض
ً
 ومؤثرا

ً
 وهوفعاال

ً
 .امشياعيفا

 

هذه هي أهم املؤهالت التي يجب أن يتمتع بها أي فرد مبتكر ومبدع، والتي تجعله ينطلق في 

 .غييرشخصية منفتحة تقبل التطور والتبه بدرجة عالية من الثقة بالنفس و ابتكاراته وإبداعات

 :فيما يلي اإلبداعويمكن حصر مصادر      

  .أساسية جديدة مهارات اكتساب -

رسة بمما املستحدثة وذلك األجنبيةبنقل التكنولوجية الجديدة  ءالبد يةنإمكا -

 .60من التقليد كابتكار فرعيء وتراكم حصيلة التعليم بدالتعلم،  عملية

بدور فاعل في حياة املجتمعات عامة وبيئات  يقوم مما سبق ذكره فإن اإلبداع واالبتكار       

ب عء الفردية أو الجماعية أو املؤسسية، كما يلاألعمال خاصة، وعلى مختلف املستويات سوا

                                                            

بداع في تنمية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة: دراسة بن جيمة مريم، بن جيمة نصيرة، دور اليقظة واإل  - 60 
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 بارزا في تحسين الجودة 
ً
لمنتج أو الخدمة، لينسجم مع املتطلبات املتجددة للمنتفعين لدورا

 .واملستهلكين

بعد أن ازداد الطلب على النشاط االبتكاري واإلبداعي، دعت الضرورة إلى وجود وخلق     

جاهدة إليجاد أمس مالئمة لبناء النظم الهادفة  الطاقة املفكرة، لذلك سعت املنظمات

لتوظيف اإلبداع التنظيمي وتطوير القدرات املبدعة والخالفة ألفرادها، وبناء األنشطة على 

أسس مهنية متينة، ألن اإلبداع يبدأ من املنظمة والقائمين على إدارتها ثم يعود باملنفعة 

 .61الشاملة على كل األطراف

 

 62كار: استراتيجيات االبت

جعل االبتكار يحقق تقدم مفاجئ وذلك ا: االستراتيجية األولى -

تحدث عن الحاجة إلى منتجات جديدة والتفكير  : ثقافية كاستراتيجية وأولوية

غير التقليدي، ضع أهداف مريه حيث يمكن فقط تحقيقها من خالل إنجاز األنباء 

إيراداتها املشتقة بصورة مختلفة ، التحدي من جانب وحدات األعمال الزيادة 

نة املرجعية والتي توضح املنتجات والخدمات الجديدة . توليد مقاييس املقار  من

بتكار الجذري والذي يفضل أن يكون في السالمة التي تعمل بها ، أهمية اال 

باإلضافة إلى تسليط الضوء بصورة عامة على الفجوة األداء الناتجة من قصور 

ن االبتكار الجذري يخلق اإلحساس بأهمية أن أو نفس األفكار العظيمة ، وأ

، حتى في حاله مقاومة الشركات التحديث النشاط اإللزامياملتغيرات علبا ما تزيد 

يتم انجازها بصورة طيبة  ما نادرا األعمالواملشكلة مع هذه االستراتيجية في أن 

التي لديها  تفليس كافيا تقديم النصح لألفراد املساندة األفكار العظيمة، فاملنظما

  .االستراتيجيات األخرى  مبتكرات قوية تؤلف بسورة بليغة واحدة أو أكثر من

لرغم من على ا : بداعاإاالستراتيجية الثانية تعيين األفراد األكثر ابتكارا و  -

أن هذه املبادرة يمكن أن تكون مكلفة ومحيطة، فإن هناك تك قليل بأن الدم 

                                                            

 .28، ص مرجع سبق ذكرهالصرن، رعد  - 61 

الجذري، املؤتمر العلمي األول  ممدوح عبد العزيز رفاعي، استراتيجيات االبتكار: طريق اإلدارة نحو االبتكار  - 62 

 12-11بعنوان دعم وتنمية املشروعات الصغيرة، بعنوان استراتيجيات االبتكار، كلية التجارة، عين شمس، 

 6، 5، ص 2012مارس 



52 
 

ود القديمة في املنظمة ويجعل املسكرين الجديد يتجه ألن ينشد ويقرى الحد

منتجين بصورة جذرية كما يمكن أن يحفز العمارات اإلبداعية املنظمة ويولد 

عنها تجاريا ألفكار قد تحقق تقدم مفاجئ وتعتمد أكثر على الجهود املغربية لبعض 

 .املبتكرين من نوى الكفاءات املراقبة وامللتزمين

وع املعامل غير الرسمية داخل املنظمة االستراتيجية الثالثة نحو مشر  -

 التقليدية

يتم ذلك من خالل منح املبتكرين وانا مفتوحا لإلختراع عن طريق بناء املرونة 

والوفرة داخل موازنات البحوث والتطوير، وايضا بتبني تعديل نظام إدارة األداء 

ويل يكون موردها ط وذلك من أجل تشجيع األفكار الجديدة ذات القيمة والتي

 األجل.

عتقاد هذا هي أنها تتالش ي في مواجهة اال واملشكلة الكبيرة مع استراتيجية مشروع املعامل       

في املوازنات ، والبحث عن طريق آخر حينما  الوفرةبأن هناك تطبيقات أفضل لإلدارة، وترك 

، حتى نيمكن حساب تكلفة وقت الباحثي يقتل العلماء في شرير نفقات مشروعهم أو عدما ال 

يكون من الصعوبة تحويل  في املنظمات حينما يرى مشروع املعامل الدور ، فإنه غالبا ما

 تكارات التي يتم توليدها إلى الشكل التجاريةباال 

 : االستراتيجية الرابعة : خلق أسواق الفكرة داخل املنظمة

ملعرفة لتحديد ، والتي تدعي أسواق الفكرة أو السواق اتكوين فرق العمل املستقلة      

الجذرية إلى الشكل التجاري، وتسمح شبكة األعمال الدولية األسواق  وتحويل االبتكارات

الفكرة هذه أن تزودهم عبر الحدود العمرانية والتنظيمية مع ال مركزية املوارد ، مع التحديد 

ن مأسواق الفكرة ليست  -الواسع الحدود و تعليمي فرض البيروقراطية على فريق العمل 

، وأكثر البرامج فعالية هي التي تخلق فرق التقليديةالسهولة بمكان اإلدارة معامل املشروع 

قوم املحدودة، فهي ت أنصبتهاالعمل املستقلة بصورة فعلية وتسمح لتلك الفرق أن تراقب 

بتعيين األفراد وذلك مع قوات الشركة الغير محدودة، وتقوم بكتابة القواعد املنظمة لها 

، ومكافاة أعضاء فريق سوق ما يقرر تلك بصورة مباشرة من خالل العضو املنتدب وغالبا

 وليس من املدهش أن املسؤولين  الفكرة، ربما يكون أكثر التحديات الجوهرية التي تقابل

ولهذا السبب فإن  يكون من السهل استخدام استراتيجية سوق الفكرة كمصدر  ملفاهيم



53 
 

حدات و  سئولين إلى تطبيق مشروعات سوق الفكرة لبناءمعظم الشركات تقوم بتحويل امل

 . األعمال بها

 :ة : أن تصبح املنظمة منضبطةاالستراتيجية الخامس

أنه لكي تصبح املنظمة منضبطة ومبدعة ويتم إدارتها بصورة  االستراتيجية توضح هذه      

 عن ا
ً
ة ألصال التقليديفعالة هناك نقطتين هما : األولى أجمل املبتكرين منفصلين تماما

باملنظمة خصوصا الجوهرية عنها . فيجب على فريق اإلثارة ليس من أن يحص ى ويشرع 

بل أيضا أن يحطها منفصلة  Entrepreneurial Units للوحدات ذات املهام الخاصة باملنظمة

 طبيعيا وثقافيا وهيكليا عن بقية املنظمة، والثانية هي محاولة رفع االبتكار الجذري من أجل

 . تحقيق صالح املنظمة ككل

وهنا بال شك يمثل الجزء الصعب ألن من سوء الحظ أن هذه الخطوط املرشدة       

 واضحة وجلية. ومما 
ً
لإلبتكار الجذري املتكامل ناخل نسيج املنظمة الكبيرة ليست دائما

متالك ا أهمية للتغلب على صراع املصالح لجزئين في املنظمة هو  الشك فيه أن األداء األكثر 

 .ونفاذ البصيرة االستراتيجية األكبر لألعمال باملنظمة ككل A clear vision الرؤية الواضحة

 

باإلضافة إلى ما سبق يمكن التأكيد على ضرورة امتالك قائد الفريق ملهارات القيادة الفعالة 

ه وذلك ضدة والتي أحيانا تكون غامشوفيما يتعلق بالخطوط املر  تدفقات االبتكار  في إدارة

عند محاولة تطبيق أي من اإلستراتيجيات الخمس ف للهمة ، مثبطةألن املهمة غالبا ما تكون 

السابقة، فإن املنظمات التي هي في حاجة إلى االبتكار وتريد تحقيقه بصورة متسارعة فإن 

حداثة هو أن الشركات تحاول صعوبة االختبار تكون فيما هو داخل حدود املنظمة، واألكثر 

تثارة سصورة أكبر نحو الخارج ال ير السريع في الصناعات وذلك بالنظر بية بالتغفسناامل

 الجذري. االبتكار 
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 تحديات ومعوقات االبتكار: -

- - :اقه أو إنقاص من فعاليته نذكر منهلالبتكار تحديات ومعوقات قد تقف دون تحقي        

وتصوره للبيئة من حوله، وتحدث هذه والتي تتمثل بإدراك الفرد  املعوقات اإلدراكية: -

املعوقات عندما يكون هناك خطأ في اإلدراك من خالل الرؤية غير الصحيحة لألشياء أو خداع 

 في اإلدراك والذي ينتج عن أسباب فسيولوجية أو نفسية وضيق اإلدراك ومحدوديته؛

أو  جتمعامل وما يفرضهوالتي تمثل في التقاليد و األعراف  املعوقات االجتماعية و الثقافية:-

حرصا على  املجتمعأفراد بها  جماعة معينة من توقعات وأفكار ورؤية ألشياء التي يلتزم

 جماعاتهمانسجامهم واندماجهم في 

وتتمثل في التوقعات التي يفرضها التنظيم في صورة رسمية كاللوائح و  املعوقات التنظيمية:- 

سمية مثل اإلرشادات و النصائح والضغوط، وكلما التعليمات والتوجيهات، أو في صورة غير ر 

 كانت التوقعات كثيرة ومحددة ومفصلة ضاقت دائر االبتكار أمام العاملين؛ 

هم لعاديين أفكار جديدة ولكنكثيرا ما تطرأ على الناس حتى ا املعوقات النفسية و العاطفية:-

خرين، أو نقص الثقة بالنفس، وذلك خوفا من الفشل، أو انتقاد اآل  نهاأو ال يتابعو  ونهايطرد

 مسؤولية تنفيذها أو خوفا من نتائجها؛ 135أو االعتقاد بعدم القدرة على تحمل 

ار املناسب نتيجة الفتق ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية وعدم توفر املناخ التنظيمي -

تكرين أو د املبالعناصر التنظيمية الجيدة مثل عدم توافر أنظمة الحوافز ذات تأثير على األفرا

 عدم توافر معايير عدالة بين األفراد؛ 

-مثل عدم توفر االستقرار الوظيفي يمنع األفراد من التفكير واالبتكار؛  عدم توفر االستقرار:-

ر عائق و ح االبتكار و يعتبتب عليها تدني الروح املعنوية ور يتر  عدم وضوح األهداف التنظيمية:-

 63االبتكار يمنع قيام األفراد من ممارسة
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واقع اإلبداع في املقاوالت الجزائرية حسب مجموعة من الدراسات 

   :الجامعية

إن الدراسات التي تتكلم عن البحث و التطوير في املقاوالت الجزائرية قليلة جدا و من      

خالل دراسة جامعية حول اهتمام القطاع الخاص )ملكية عائلية( بعنصر اإلبداع و التي 

ذا العنصر و لم يخصصوا أي استثمار في بهأعلنوا عدم اهتمامهم  %44.33ن حوالي توصلت أ

 % 13.64)شراء البراءات، شهادات االستغالل ،اإلنفاق على التكوين( في املقابل املجالهذا 

اللجوء إلى اإلبداع .كما أوضحت دراسة أخرى لعينة من املقاوالت أن البعض منها  اقد أبدو 

 ًرا ملا يكلف منظن جالنصر اإلبداع و لكنها غير قادرة على خوض هذا ا املتبدي اهتمامها بع

الية ا إلى الخارج )إفريقيا الشمتهصدر منتجامبالغ ضخمة ،كما توصلت إلى أن املقاوالت التي ت

و أوروبا( تستغل مواردها الخاصة بالبحث و التطوير .كما أوضحت دراسة أخرى أن ما يقرب 

ظرا لنقص املعلومة يرون أن التطور التكنولوجي و العلمي بطيء مما من املؤسسات و ن% 67

 هاتترى أنه مرن و تلجأ إلى التجديد باستمرار في منتجا  % 25ترى أن بينما  ،ال يؤثر سلبا عليها

فتبقى غير مبالية  % 8و إدخال تعديالت و إعداد خطة تسويقية محكمة أما النسبة املتبقية 

 .64ما يخص مجال اإلبداع و التطويرو لم تتخذ أي قرار في

 :عن اإلبداع في املقاوالت الجزائرية نماذج -

  :ملبنة الصومام اإلبداع أداة للريادة

أصبحت  2006و منذ سنة  ، 1993ملبنة الصومام هي مؤسسة جزائرية أنشئت سنة            

تحتل الريادة في سوق الصناعات الغذائية الجزائرية ملنتجات األلبان الطازجة و تعود هذه 

املكانة إلى توفر إرادة قوية لدى هذه املؤسسة من خالل التطوير املستمر ملنتجاتها على الرغم 

ملية التي اكتسحت السوق من حّدة املنافسة الوطنية )هدنة،ترافل،...( و الدولية كدانون العا

 .2005و كنديا في  2001الجزائرية في 

 :وانتهجت ملبنة الصومام سياسة ابتكار تتسم بالديناميكية فكانت نتائجها مذهلة     

إنتاجيتها تقارن مع إنتاجية البلدان املتطورة وبفضل جهودها أصبح هذا السوق أكثر نشاطا 

لعربي وإفريقيا (من خالل اجتهادها في إنتاج منتجات في السوق الوطنية و الدولية) املغرب ا

من خالل أسلوب التقليد؛ اعتماد أساليب التبريد   Cérealoو منتوج  Acti+ جديدة كمنتوج

                                                            

  .120ص  مرجع سبق ذكرهطويل آسيا، تيتام دليلة،  - 64 
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أكثر حداثة لضخ املنتج واستعمال مادة األمونياك بدل النظام القديم و الذي يسمح بإنتاج 

اد أسلوب تنظيف أدوات العمل آليا بدل أكثر كثافة من السابق و في فترة قياسية؛ اعتم

األسلوب القديم الذي يعتمد على العنصر البشري وما قد يحمله هذا األخير من خطورة 

 .65 .العدوى على األلبان املنتجة

  :الذكاء االقتصادي و اإلبداع وسيلة للتميز" wouroud" مؤسسة

في والية الوادي من قبل  1983مؤسسة ورود هي مؤسسة جزائرية أنشئت في سنة          

السيد بشير جديدي و أخيه من خالل خوض مغامرة االستثمار في مجال العطور و مواد 

أصدر منتوج  1988التجميل في مسقط رأسهما، و سعى إلى توفير منتجات ذات جودة و في 

-barres ، كما كانت هذه املؤسسة السباقة إلى استخدام التشفير sens   Sixième عطرجديد 

code  كما أقدمت مؤسسة ورود، 1993في الجزائر في سنة:  

إلى تجديد آالت اإلنتاج بأخرى أكثر حداثة مع توسيع مساحة  1997إلى  1993من  -

 املخازن؛ 

كما كانت السباقة في الجزائر إلى اعتماد الرقمنة واستغالل التكنولوجيا الحديثة   -

 ؛1994من خالل إنشاء موقع لها سنة 

ها لسياسة تنويع املنتج لتوافق كل أذواق املستهلكين و خلق منتجات مع اعتماد  -

 جديدة مع إدخال تحسينات و تطويرات على املنتجات القديمة ؛ 

 66  .خلق محيط عمل متميز لتحفيز العمال -

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .122ص  مرجع سبق ذكرهيلة، طويل آسيا، تيتام دل - 65 
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 : للمشروع املقاوالتي دراسة السوق  -

دأ من ة متفردة كونها تببخصوصي تتصف املمارسات التسويقية في املؤسسات الناشئة        

فكرة املشروع في حد ذاته وما يتصل به من دراسات الجدوى التسويقية، ثم إن املسؤولية 

لهذه املؤسسات تقع على عاتق حهات وأجهزة متعددة، إلى جانب مسؤولية املسير، كما تتم 

استراتيجيات على مستويات عديدة كلية أو جزئية، إال أنها ال تخرج عن اإلطار العام إلعداد 

التسويق ووضعها حيز التنفيذ، والتي تتجلى في البداية في شكل توجهات وسلوكيات وممارسات 

 67على مقاس املؤسسة الناشئة.

، إذ تحدد لصاحب اذ قرار بعث املشروع أو املقاولةمن األساليب واألدوات املساعدة التخ       

الزبائن مستقبال. وتعتبر خطوة أساسية املشروع األوراق الرابحة الكافية الضرورية لجلب 

 2006نصيب وغربي،)لسيرورة املقاوالتية التي تجمع بين إنشاء املقاولة وحامل فكرة املشروع 

)وذلك في محيط معين ومنافسة محددة وللتأكد من الجانب التجاري للمشروع قبل تجسيده 

ة املقاوالتية يمكن تلخصيها لتحديد موقع دراسة السوق في مراحل السيرور  . على أرض الواقع

 :68في الشكل التالي في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

بن زرارة أمينة، سليمان رحال، تسويق املشروع املقاوالتي للمؤسسات حديثة النشأة في الجزائر،: دراسة  - 67 

، العدد 1سسات حديثة النشأة بوالية قاملة ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، املجلد ميدانية على عينة من املؤ 

 .219، ص 35القتصادي ا

فاطمة الزهراء غضبان، بختة حداد، دور املقاوالتية في تحسين ممارسة التسويق في املؤسسات الصغيرة  - 68 

، العدد 8واملتوسطة: دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية املسيلة، مجلة املؤسسة، املجلد 

 .31، ص 2019، 1
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 يوضح مرحل دراسة السوق للمشروع املقاوالتي 1شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإن دراسة السوق وسيلة لجمع املعلومات التي تستخدم ، من خالل الشكل املبين أعاله، إذن

رة عملية جمع املعلومات وتحليلها كأساس في تحديد الخطة التسويقية وتتضمن هذه األخي

  69وهي: والتي يجب ان تحقق أربعة أغراض .وتفسيرها

 تحدد حاجات الزبون من خالل دراسة السوق  -

 يجب أن تحدد األسواق املستهدفة التي يخدمها املشروع  -

يجب أن تحلل امليزة التنافسية للمشروع وتبنى استراتيجية تسويقية اعتمادا على  -

 تنافسيةتلك امليزة ال

 يجب أن تساعد في خلق املزيج التسويقي الذي يستجيب لحاجات ورغبات الزبون  -

وفي االخير يمكن القول ان دراسة السوق هي الخطوة االولى في النشاط        

 .التسويقي

                                                            

 .32، ص مرجع سبق ذكرهان، بختة حداد، فاطمة الزهراء غضب - 69 
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 يأساس املقاوالتية قد أدى إلى تطوير حقل التداخل بين حقلي التسويق و فإن وبالتالي، 

رفة جديدة من األدب النظري ترسم وتحدد مالمح التسويق ملقاوالني، وجوهري وإلى بناء مع

جوانب االختالف وجوانب  يتضمنكما أن هذا التداخل أدى إلى بروز حقل جدید مستقل 

يفة جوهرية ي على أنه وظتملقاوالاألساسيين، ليعرف التسويق التشارك واالتفاق بين الحقلين ا

قود إلى اإلبداع واالبتكار، وهو عنصر نجاح حرج يساعد ومجموعة من األنشطة الحيوية التي ت

 .املؤسسة على الوصول إلى مستويات مرتفعة من الفاعلية

 ويق املؤسسات التي تنمو ي بأنه تستالتسويق املقاوال 70Haltan arad Bjerkeكما عرف كل من

 التيويتضمن مجموعة من األنشطة  -خصوصا املؤسسات الناشئة  -ملقاوالتية امن خالل 

يتم تشجيع وتحفيز أفراد املؤسسة على تعلم كيفية التعامل مع التغيير، وتحديد الفرص 

وقد أشار كل  .املتاحة، وتطوير املهارات اإلبداعية واالبتكارية لدى أفراد املؤسسة

 يظح قدعلى املقاوالتية ضمن حقل التسويق  التركيز إلى أن  71arthycC& M ltPerreauمن

ذا األمر يرتبط باإلبداع وتطوير املنتجات الجديدة. وتتطلب املقاوالتية بقبول متزايد، وه

الناجحة بشكل نموذجي من املؤسسات أن تبحث بعيدا عن عملياتها وأسواقها الحالية في 

 تحدث قفزة وتوفر  سعيها وراء الفرص الحديدة، وهي على األغلب الفرص التي

   72 .عوائد كبيرة

إلى قطاعات يمثل أحد الخطوات الرئيسية لدراسته و تحليله  تقسيم السوق فإن إذن،     

ن تقسيم السوق إلى قطاعات يساعد على حسن إف، أخرى هذا من ناحية، أما من ناحية 

توجيهه و تركيز الجهود التسويقية و تصميم السياسات و البرامج املالئمة لكل قطاع على حدة 

فسة فيه...و غيرها من االعتبارات و الجوانب طبقا لخصائصه و أهميته النسبية و درجة املنا

املعمقة املعرفة الجيدة والدقيقة و ف، األخرى لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف

 واملستمرة للسوق و تطوراته ضرورة حتمية بالنسبة للمؤسسة ألن كل ذلك يمكنها من: 

 التنبؤ بتوجهات الطلب؛    -

 عة السوق و مقاطعاته املختلفة؛ أقلمة استراتيجياتها و نشاطاتها مع طبي  -

                                                            
70 - Bjerke B., C. Hultman, Entrepreneurial Marketing: The Growth of Small Firms in the New Economic 

Era, Cheltenham, U.K,2002. 

71 - McCarthy E.et al, Basic Marketing", 11th Ed., IRWIN, 1993. 

 .220، ص ال، مرجع سبق ذكرهأمينة بن زرارة، سليمان رح - 72 
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توجيه مواردها و إمكانياتها املالية،املادية و البشرية بصفة عقالنية و رشيدة مما  -

 .73يساعدها على الفعالية

ملشكالت األساسية التي تواجه املقاول، حيث أن هذه اتقييم السوق إحدى لذلك، يعد         

 غير موضوعية حيث تخضع للتمثالت الشخصية العملية تتم في الغالب بطريقة غير مدركة و 

ضاء مصنوعا ومعطى و ما عليه إال القيام بمجموعة فللمقاول فيصبح السوق من منظوره 

 تمثالته.من االختيارات التي تتالءم مع رؤيته و 

 

ي يستدعي إعادة النظر في املفاهيم التقليدية تي التوجه التسويقي املقاوالنإن تب          

املبنية على تعظيم رضا الزبون واشياء رغباته ،حيث أصبح التسويق املوجه بالزبون  للتسويق

عائقا كبيرا أمام األفكار املبتكرة وخلق األنشطة الجديدة و وضع التسويق املقاوالتي حيز 

التنفيذ و الذي يشكل بدوره آفاقا أكثر اتساعا من املفهوم التقليدي، إن إنتاج ما يفضله 

ن، كما يؤدي إلى إعمال من املنتج و املسير أداة لتنفيذ اختيارات هذا الزبو الزبون يجعل 

تحقق الربح للمؤسسة، ومن هذا املنطلق ة أخرى غير مستهدفة من شأنها أن يققطاعات سو 

 العالم فيما يخص إحداث املواءمة حاملوجه بالزبون غامضا و غير واض يبدو املنظور التسويقي

قوم ي ، إذية حاجاته و تحقيق أهداف املؤسسة بطريقة أكثر مردوديةبين إرضاء الزبون و تلب

 مقابل االستغالل L'exploitation املنظور التسويقي املقاوالتي على مبدأ االستكشاف

L'exploration  حيث أن املؤسسة التي تقود السوق و الزيون هي فاعل مهم في إحداث التغير

على التبادل و الذي يقوم معرفة األدوار  سو لي بير غبل تؤمن أن التسويق مبني على الت

قوم يالحقيقية للمسوق و عدم قبول االنقياد السلبي لرغبات الزبون، فالتسويق املقاوالتي 

ن خلق سوقا جديدة يرتكز واستغالل ماهو كائن ومعطى، إهو جديد  على استكشاف كل ما

ستغالل األمثل للموارد و لشبكة ية من أجل تحقيق اال نأو التعاو  التنافسيةعلى العالقات 

ماعية...(، فعلى مة الخاصة باملؤسسة ) موردين، موزعين، مستهلكين، مؤسسات اجتيالق

                                                            

غنية فياللي، أساليب تطوير املنتجات في املؤسسة االقتصادية: دراسة حالة شركة عتاد التكديس والحمولة  - 73 

قسنطينة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلوم التجارية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم 

 .37 ، ص2008االقتصادية وعلوم التسيير، 
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كتها من باملبادرة في اقتراح القيمة للزبون و إنتاجها و االهتمام بإثراء ش خذاملؤسسة اليوم أ

   74 .مؤسسة ممتدة جعل منهاتلق شبكة عالقات وخفاعلين مستقلين  إيجادخالل البحث و 

 

 أسس تقسيم السوق:  -

إن املنهاج التسويقي للمؤسسة يتمثل في جعلها تتعرف أكثر فأكثر على سوقها حتى          

تتمكن من تكييف سلعتها و سياستها إلنشاء أو تطوير زبائنها، غير أن هذا السوق ال يمثل 

لفة السلوكية االستهالكية املختمجتمعا منسجما فهو يتكون من عدد كبير من املجموعات 

 : 75هنا يفترض على املؤسسة تقسيم سوقها، و نجدها تعتمد في ذلك إلى املراحل التاليةو 

  طريقة التقسيم؛املعايير و  اختيار 

 ؛تحديد خصائص كل فرع أو قسم 

 قسم أو بعض األقسام من السوق؛ختيار فرع أو ا 

 تحديد سياسة تسويقية لكل قسم تم اختياره. 

من تقسيم السوق، والتي يمكن أن تتلخص  املؤسسةها يتعدد املزايا التي تجن رى بعبارة أخ

 :76فيما يلي

1- 
ً
 دقيقا

ً
من حيث حاجات املستهلكين ورغباتهم وبالتالي تستطيع تحديد السوق تحديدا

اإلدارة أن تتفهم املستهلك وتجيب على السؤال الذي يقول ملاذا يشتري املستهلك هذه السلعة 

 بالذات ؟.

اجات يمكن لح إمكانية وضع برامج التسويق بالطريقة التي تحقق أقص ى إشباع - 2

باع درجة إش فيي حدود أهداف املجتمع في األجل الطويل، إذ أن الزيادة فهؤالء املستهلكين، و

املستهلك تأتي نتيجة للتركيز على دراسة مجموعة أصغر من األفراد، ومحاولة التوفيق بين 

 . رغباتهم املتعددة

                                                            

 .220، ص أمينة بن زرارة، سليمان رحال، مرجع سبق ذكره  - 74 

 .37، ص مرجع سبق ذكرهغنية فياللي،  - 75 

 .24املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، دراسة السوق، اململكة العربية السعودية، ص  - 76 
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 ،التعرف على أسباب القوة ومظاهر الضعف للمنظمات التسويقية املنافسة-3

وتحديد أي القطاعات التي تلقى فيها منافسة قوية، وأنها يمكن أن تجد فيه الفرص 

التسويقية ) لضعف إمكانيات املنافسين فيه ( وبذلك تستطيع أن تدخر جزء من مواردها 

 نه من الصعب الخوض فيها. أة بن التجر وجيهها إلى قطاعات يظهر مبدال من ت

ائص ، والتنسيق بين خصتوزيع وتخصيص املوارد التسويقية بأفضل طريقة ممكنة-4

 فذهالسلعة، ونوعية اإلعالن املستخدم، وتوقيت ونوعية وسائل التوزيع ومنا

5-،
ً
 دقيقا

ً
وذلك عن طريق الدراسة املستمرة للمتغيرات  تحديد أهداف التسويق تحديدا

ؤثرة في الطلب وتختلف أنماط تصميم السوق وفقا للعالقة بين العوامل املؤثرة في تفصيل امل

 يفأي متغيرين متعلقين بالسلعة، مثل ) درجة اللون، والنقاء (  املستهلك، إذ أن العالقة بين

 وهي:  إيجاد ثالث أنماط أساسية فيسلعة معينة يمكن أن تؤثر 

د مجموعة في السوق لديها نفس مستويات التفصيل التوزيع املتجمع؛ ويعني ذلك وجو  -أ

 
ً
 للعاملين معا

 ها وتغيرها. نلرغبات وحاجات املستهلكين وتباي التوزيع املنتشرة يعني االنتشار الكبير   -ب

التوزيع العنقودي: ويطلق على هذا التوزيع ذو التقسيم الطبيعي للمستهلكين والذي  -ت

ى مستوى األفراد بل على مستوى يعني تباين مستويات التفضيل، ولكن ليس عل

 .املجموعات التي تفضل أنماط معينة من الخصائص للسلع والخدمات

 77معايير تقسيم السوق:  -

 78نلخصها في الجدول اآلتي:

 

 

                                                            
77  - Philip Kotler .)6006( .Marketing Management .Millenium Edition. p 272 

ار يوسف، تجرئة السوق باستخدام تحليل إجمالي الوصول غير املتكرر والتكرارت: شريفي جلول، صو   - 78 

يدة، مجلة بجوث االقتصاد واملناجمنت، مقاطعة التجارية نفطال بوالية سعدراسة حالة منتجات الزيوت لل

 .16، ص 2021، 1، العدد 2املجلد 
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 يوضح معايير تقسيم السوق  5جدول رقم 

 األمثلة املستخدم املعيار 

السكانية/الديمغرافية  .1

Demographic Vriable  

ذا هري تتش تيي الصناعات ال هالصناعة: ما *

 ويجب التركيز عليها؟ املنتوج

*حجم الشركة: ما حجم الشركات التي يجب 

 التركيز عليها؟

*املوقع: ما هي املناظق الجغرافية التي يجب 

 التركيز عليها؟

 املتغيرات التشغيلية .2

Purchasing Approache 

*التكنولوجيا: ماهي تكنولوجيا العميل والتي 

 يز عليها؟يجب الترك

*حالة املستعمل/غير املستعمل: هل تقوم 

بالتركيز على غير املستعملين؟ أم املستعملين 

 بشكل كبير أم متوسط أم قليل؟

*قدرات الزبون: هل تزكر على الزبائن 

املحتاجين لخدمات كثيرة أم لخدمات قليلة؟ 

أم املستعملين بشكل كبير أم متوسط أم 

 قليل؟

هل تركز الشركات على *وظيفة شراء املنظمة: 

 املركزية أم الالمركزية للشراء؟

*هيكل السلطة: هل تركز الشركات ذات 

 التوجه الهندس ي أم التوجه املالي؟

 مداخل الشراء .3

Situational Factors 

*طبيعة العالقات القائمة: هل تركز على 

الشركات التي لها معها عالقات قوية أو تتجه 

 ؟نحو الشركات املرغوبة أكثر

*سياسيات الشراء العامة: هل تركز الشركات 

 التي تفضل التأجير؟ أم عقود الخدمات؟



64 
 

 *نظم الشراء: املناقصات املختومة السرية

معيار الشراء: هل تركز على الشركات التي 

 تبحث عن النوعية؟

 العوامل املوقفية: .4

Situational Factors 

*اإللحاح: هل تركز على الشركات ذات الحاجة 

 ريعة والخدمة والتسليم املفاجئالس

تطبيقات محددة: هل تركز على استخدامات 

 داماتهمحددة ملنتجاتها أم جميع استخ

*حجم الطلبية: هل تركز على طلبيات كبيرة أم 

 صغيرة

 الخصائص الشكلية .5

Personal Features 

*تشابه البائع/املشتري: هل تركز على الشركات 

 ةاد وقيم الشركالتي يشبه أفرادها وقيمهم أفر 

*املواقف اتجاه املخاطر: هل تركز على 

الشركات التي تتحمل املخاطر أم تلك التي 

 تتجنبها؟

*الوالء: هل تركز على الشركات التي تظهر والء 

 عالي للمزودين؟

 

التسويقية  ةأن لكل سوق خصائص تؤثر في اختيار نوع وطبيعة األنشطف لذلك       

 :79أو الخدمة، ومن هذه األنشطة ما يلي السلعة املصاحبة لتسويق

 ؛تخطيط املنتجات وحجم التشكيلة املطروحة في السوق  -

 ؛أساليب البيع املتبعة وفعالية هذه األساليب -

 ؛منافذ التوزيع املستخدمة في نقل وتوزيع السلعة -

 ؛دمة وحجم ميزانية اإلعالن املخططجهود الترويج املستخ -

 ؛مالء والخدمات املقدمة لهمطريقة التعامل مع الع -

                                                            

 5ص تعليم الفني والتدريب املنهي، دراسة السوق، اململكة العربية السعودية، املؤسسة العامة لل - 79 
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 ؛أسلوب التعامل مع املنافسين ومركز املنظمة منهم -

 ؛أسلوب التسعير ومرونة األسعار السائدة في السوق  -

 .الخدمات املقدمة للعمالء قبل وبعد البيع -
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 املحور الثالث: خطة األعمال للمشروع الجديد

واملتتالية في محال املقاوالتية إن لم نقل معقدة في كثير من  نظرا للتطورات السريعة        

األحيان، وفي ظل تداخل وتأثير الكثير من العوامل في عالم األعمال، سواء من املحيط الداخلي 

قبل مباشرة أي  ءوجبح من الضروري بل من البديهي اللأو املحيط الخارجي للمؤسسة، أص

 .ن مناسبة واألهداف املنشودة للمؤسسةجيدة تكو  عملمشروع إلى إعداد خطة 

 

ل الجديدة واألعمال التي تتوقع إن جميع األعمال تحتاج إلى خطط األعمال، خاصة األعما      

 رجال األعمال لسوء غالبيةوا جوهريا في املستقبل القريب، باإلضافة إلى أن نمغيرات أو ت

يعرفون األمور التي  حيث أهم ال لة في مجال إعداد خطط األعمال، ئيض خبراتالحظ لديهم 

ها على املعلومات أو كيفية ربط يجب أن تشتمل عليها الخطلة أو املصادر التي يحصلون من

راء الخطة ببعضها البعض، واألهم من ذلك هو أن معظم رجال األعمال ال يعرفون على جأ

بدوره يؤدي إلى أعمال، أو ملن تكتب خطة األعمال، وهذا  بخطةوجه التحديد ملاذا يقومون 

وصعوبات في عملية إعداد خطة أعمال مقنعة لتحقق من خاللها الهدف  نقائصخلق 

 .80املنشود

 81:لقد وردت عدة تعاريف ملخطط األعمال، نذكر منها ما يلي     

يعرف مخطط األعمال على أنه: وثيقة مكتوبة توضح بشكل مفصل حل الجوانب  -

 .املتعلقة بإنشاء جديدة مؤسسة

ف أيضا بأنه: "الوثيقة التي توضح الفكرة األساسية للمشروع وتضمن وصف يعر  -  

 للوضع الحالي الوضع املستقبلي املرجو وكيفية الوصول لذلك". 

يعرف على أنه:" وثيقة مكتوبة بشكل ملخص ودقيق، يتم من خاللها عرض  -

مخطط تطور املؤسسة بطريقة عقالنية ومقنعة، سواء كانت املؤسسة خالل 

                                                            

جالب محمد، اإلطار االستعمالي ملخطط األعمال ومساهمته في بعض العمليات االستثنائية للمؤسسة، األيام  - 80 

 17/18/19لتنفيذ، الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد وا

 .3، جامعة محمد خيضر بسكرة،ص 2012أفريل 

بيبي وليد، عمار فاروق غربي، عفاف حمادي، املسؤولية االجتماعية وتخطيط األعمال باملشاريع املقاوالتية:  - 81 

دراسة تجريبية على عينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجديدة بالجزائر، مجلة املالية وجوكمة 

 11، ص 2017،  1، العدد 1سات، املجلد املؤس
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اإلنشاء أو غير ذلك، فهو يصف املشروع من صيغته األولية حتى تجسيده".  مرحلة

خالل التعاريف سالفة الذكر، يمكن القول أن مخطط األعمال هو وثيقة من 

مكتوبة بشكل دقيق تتضمن وصف ملختلف جوانب املشروع وتهدف إلى إيصال 

ضيح له إلى تو إلى أصحاب املصالح، حيث يسعى من خال االستراتيجيةرؤية املقاول 

قدرة املؤسسة على تقديم قيمة كافية تستحق الدعم من الطرف الذي وجهت 

إليه، كما يحدد مختلف املوارد الضرورية للوصول إلى األهداف املسطرة والكفيلة 

لقيام بإعداد مخطط األعمال ضروري في الحاالت فا  .لتحقيق رؤية املؤسسة

 التالية:

 إنشاء مؤسسة؛ 

 عي وفي حاجة للتموين؛إطالق عمل إبدا 

  بيع أو شراء مؤسسة؛ 

 التخطيط للنمو؛ 

  الحصول على تمويل )البنوك، شركات مختصة في رأس املال املخاصر...(؛ 

  طلب قرض أو تمويل إيجاري؛ 

 البحث عن شركاء؛ 

 إدارة مشروع جديد في املؤسسة 

 

 ماهية وعناصر خطة العمل: 

األفراد  ،ورة واضحة حول املشروعهو وثيقة شاملة ومتكاملة تعطي صخطة العمل 

ضمن عناصر تقديرية مرتبطة بالزمن والتمويل ت، كما تومختلف االستراتيجيات

وضح ملالكي املوارد نه يأساسية للنجاح وعوامل الخطر، كما ويحدد العوامل األ 

 وي املقاول القيامينمخطط األعمال ما  ييغط ، إذعليها الحصول  مكنهميالقيمة التي 

ضمن عملية كتابة املخطط جعل الفكرة واقعا تتمله، وكيف سيتم ذلك، و به في ع
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مما يتطلب التفكير العميق فيها وكيفية تحويلها إلى مؤسسة وعموما يتضمن العناصر 

 82التالية: 

 دأ باملشروع؟بملاذا  ؟وصف النشاط : ماذا ينوي املقاول القيام به 

  دون؟يتحليل السوق: من هم الزيائي : ماذا بر 

 املنافسون؟ هؤالءقدم ياملنافسين ماذا  ييمتق 

  إلى الزبائن؟كيف يتم الوصول  التسويق:ملخطط 

  ؟مخطط االستغالل كيف يمكن تنفيذ الفكرة 

 ؟ومن إلى يتم الحصول على األموال املشروع؟كم يكلف  ي:املخطط املال 

 .امللخص التنفيذي 

، وتستعين بها األعمال التجارية الناجحة أداة إدارة معترف بها  كما تعرف خطة اإلعمال بأنها    

و/أو األعمال التجارية املستقبلية بكافة أحجامها، حيث يتم من خاللها تسجيل أغراض 

املشروع، واقتراح الكيفية التي يتم بها تحقيق تلك األهداف خالل فترة زمنية محددة وهي 

اري، مشروعك التج ليهوثيقة خطية تصفك وتصف ما تنوي تحقيقه، واملكان الذي سيقام ع

ق حقتاملشروع، وكيف ستتغلب على املخاطر املصاحبة، و ء وقعه لبدتوالتاريخ الذي ت

 .املتوقعة العائدات

 وصف اإلستراتيجية وتطور املؤسسة في شكل وثيقةثل أيضا خطط األعمال تمكما         

 تتمثل عناصرها في اآلتي: .أرقام

 

 

                                                            
 األيام الدولية العلمية الثانية حول ، األعمال خططالسيرورة املقاوالتية من توليد األفكار إلى م، براهيمي نوال - 82

، جامعة محمد 2012أفريل  17/18/19املقاوالتية: فرص وحدود مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد والتنفيذ، 

 .3ص  خيضر بسكرة،
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 83أوال: الفكرة ومتطلباتها: 

الفكرة من السهل املمتنع ألي إنسان يسعى للقيام بمشروع معين، إذ يعتبر إيجادها  تبر تع       

 من الغزارة ما يمكن للمرء أن  –أو توافرها 
ً
سواء أكانت قديمة متجددة أم جديدة عموما

 عن تنفيذها 
ً
 في القيام باألعمال، ومن الصعوبة بما تجعل الفرد عاجزا

ً
يعتبر نفسه مبدعا

 
ً
فهومها في ختلف مية األولى في تحقيق املشروع، حيث ملتطلباته وأهدافه، فهي الخطو  تحقيقا

املنشآت الصغيرة عن مفهوم فرصة املشروع، باعتبارها أول ما يخطر في ذهن الشخص للقيام 

م خدمة مقابل الحصول على ريح يبه في ضوء توفر الفرص املتاحة إلنتاج منتج، أو تقد

شخص، أو مجموعة أشخاص، أو منظمة ما لحل مشكلة تم  ةباستجابمنتظم، وتتمثل 

 لتنوع مصنت، وتجة تم إدراكها في البيئة املحيطةتحديدها، أو لتلبية حا
ً
ادر وع مصادرها وفقا

طالع واملعرفة الواسعة والحصول على البيانات واملعلومات من جهة، ووفقا آللية اإلبداع اال 

أخرى، كما يعتبر معيار صواب أو عدم صواب  الفعال املكملة لعصف األفكار" من جهة

حقق األهداف والغايات التي ولدت ينية تنفيذها بشكل ناجح في مشروع الفكرة، هو إمكا

ة التي ية والثقافيالفكرة ألجله، في ضوء معطيات البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياس

 .تحتضن املشروع

 :خاللويتم ذلك من  :تنظيم املؤسسة ومتطلباتها الرئيسة ثانيا:

أصبح السوق في املفهوم الحديث عبارة عن إذ : جيستياختيار السوق وموقعها اللو   -أ

يحتاجون إلى خدمات  (تواجد فيه أشخاص )طبيعيون أو اعتباريون ي افتراض يتجمع 

لشراء هذا  ن نتج الذي تقدمه املؤسسة، ومستعدو املؤسسة، وقادرون على شراء امل

مر الذي يتطلب دراسة سلوك املستهلك والسوق، ووسائط ، األ ثمنهاملنتج ودفع 

 خالل: التفاعل املشتركة بينهما، من

  دراسة حالة السوق وآلية الوصول إليه، والتواصل معه، وتوعية رواده، وأماكن

 الطلب املرتبطة بالسلع التي يقدمها، 

                                                            

، األيام الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود كيف أنش ئ مشروعي الصغير فاتن محمد ركاج، - 83 

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة2012أفريل  17/18/19مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد والتنفيذ، 
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 قليل ة في التتوطيد العالقات مع عدد قليل من الزبائن، حيث تساعد البيئة االجتماعي

شروع من من مصادر معلومات السوق من جهة، وفي التقليل من مخاطر قرب امل

 ة؛مؤسسات أخرى من جهة ثاني

  الشرائية تهمالتفضيلية، ومقدر  هموخيارات ورغباتهممعرفة الزبائن 

 

الفرد عموما، والباحث عن االستثمار  ز يتمي امللكية القانونية للمشروع:شكل  -ب

ون يل الراغبيمالخصوص بحب التملك، لذلك  قرار العمل على وجهواالستقاللية في 

في إنشاء مشاريعهم الخاصة إلى اختبار امللكية الفردية باعتبارها من أبسط األشكال 

، باإلضافة ملا تتميز به من سهولة في اإلدارة 
ً
القانونية للمشاريع، وأسرعها انتشارا

ويميل البعض من أصحاب املشاريع إلى وإجراءات التأسيس، والتفرد بتحقيق العائد، 

األشكال املختلفة من امللكيات القانونية للمشاريع لتفادي بعض سلبيات امللكية 

الفردية املتمثلة بارتفاع معدل املخاطرة، وارتفاع نسبة فشل املشروع الناجم عن 

كفايات العلمية، وضعف االدخار نقص العمالة املاهرة، وعدم القدرة على جذب ال

ردي، وانتهاء املشروع بوفاة صاحبه، األمر الذي يمكن عده اختيارات غير محررة فلا

 ما في املؤسسات العاملية والتضامنية وشركات التوصية 
ً
، حيث تنحصر نوعا

ً
كليا

البسيطة باألسهم وشركات الخاصة، والشركات املحدودة املسؤولية، مما يمكننا 

 من املعايير النوعية للت
ً
 84.مييز بين املشاريع الصغيرةاعتباره أيضا

لمشروع هي من أهم شروط نجاح هذا املشروع. ل الصحيحالتمويل ف مصادر التمويل: 

بحيث يجب جمع ما يكفي من املال لسد احتياجات املؤسسة بعد إجراء جرد لالحتياجات 

ة سواملوارد املالية املتاحة، يجب البحث على حلول في ما يخص ما ينقص من املال دعم مؤس

ب املؤسسة، رأس مال لها دراية واسعة بأساليب التمويل املوجودة قرب املستخدمين، قر 

اب جاري، دائنية هي ضرورية في هذه املرحلة، ويوجد هناك مجموعة من مجازف به، حس

ا يجب االستعالم جيدا ومسبقإذ أساليب املساعدة على تأسيس املؤسسة التي يجب ان تعرف. 

ذا يمكن من وضع الطلبات في اآلجال املحددة. انتباه، إعطاء مساعدة، حول هذه األساليب وه

                                                            

 مرجع سبق ذكره. فاتن محمد ركاج، - 84 
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85ال يجب أن يضع شروطا على إطالق املؤسسة
الحصول على رأس املال الالزم إلنشاء ف .

 سمن تمويل املشروع في التأسيؤ ي، بما يفأكان رأس مال عامل إجمالي أم صااملشروع، سواء 

أو في فترة  ق التسويق،ومن ثم في فترة اإلنتاج التي تسب وفي الفترة األولى السابقة لإلنتاج،

ات بئدات املشروع، يعتبر من أهم العقديد والنمو، ومن ثم إعادة توظيف عاحإعادة الت

والصعوبات التي تواجه املقبلين على إنشاء املشاريع، وتتنوع مصادر التمويل للمشاريع الصغيرة 

واألسهم، أو مؤسسات التمويل  صصمويل بالحالفردية واألسرية، والت بين اإلدخارات

واإلقراض الرسمية وغير الرسمية، أو مصادر التمويل اإلسالمي"، ليبقى الشكل القانوني 

 
ً
ي ف –للمشروع من أبرز العوامل املساعدة على تحديد مصادر التمويل له، كما يعتبر أيضا

فاية املدخرات الفردية الحصول على الضمانات الكافية للقروض، أو عدم ك -هذا الصدد

ألموال ا تعتبر خر آويل املشاريع الصغيرة. ومن جانب تمتواجه واألسرية، من أهم العوائق التي 

ن تواجه ، في حيالصغيرة في العديد من دول العالمالخاصة من أكثر الطرق التمويلية للمشاريع 

تمويل لق بالقروض والفيما يتع –طرق التمويل األخرى صعوبات جمة تتمثل في بعض جوانبها 

حجم القروض وتكلفتها، وإجراءات الحصول عليها، ومدى كفايتها إلنشاء املشاريع، ب -البنكي 

 بمقدار الخدمات
ً
ملمول التي يقدمها ا وبمقدار الضمانات الكافية للحصول على التمويل، وأيضا

 .كيةناملؤسسة الب

 تحدي الثاني الذي يواجه صاحبتشغيل املؤسسة ال تبر يع آلية تشغيل املؤسسة: ثالثا:

 86بـ:  املشروع بعد إنشائه، واملتمثل

ها، إنما املقصود هو تأمين تاذد حة بيوال يقصد هنا إدارة املوارد البشر  إدارة األفراد: -

متطلبات عملية االستخدام الالزمة إلتمام العمل ونجاح املشروع، والتي تتضمن في أغلب 

تيارهم، ضمن املتطلبات مصادر تأمينهم، وآليات اخاألحيان الحصول على املوظفين، و 

 ور جالعمل، والحفاظ على حقوقهم من أ لنشاط املشروع، ومن ثم توجيههم أثناءاملهارية 

ت وظروف العمل والتقاعد والتأمين، بما يحقق نجاح املشروع واستمرار آومزايا ومكاف

 .العامل

                                                            

مال كمدخل استشاري في تطوير األداء املؤسس ي في عصر ما بعد الصناعة في مخطط األع علي فالح الزعبي، ، - 85 

، األيام الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود منظمات األعمال األردنية: نموذج ريادي مقترح

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة2012أفريل  17/18/19مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد والتنفيذ، 

 مرجع سبق ذكره. فاتن محمد ركاج، - 86 
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األعمال ضمن نجاز  رية بالحد األمثل إل تعنى إدارة الوقت من الناحية النظ إدارة الوقت:  -

العملية تعنى بإطار زمني يقوم على توزيع األعمال واملهام  الوقت املتوفر، ومن الناحية

 وزمنيا، ضمن الحوافز ووسائل االتصال والتواصل املتاحة
ً
بما تضمن أعلى  بشريا

إدارة  عتبر تونجاح املشروع من جهة أخرى. و لرأس املال املستثمر من جهة، إنتاجية 

حددات الرئيسة لنجاح املشروع أو فشله، والعامل الثاني في إعادة امل الوقت من أهم

الالزم إلنشاء املشروع وتوقيت  تقويم خطة عمل املشروع، ويدخل في صلبها الوقت

 صر مشروعه النور،بإنشائه، وعدد اإلجراءات التي يحتاجها صاحب املشروع حتى ي

 واستغراقها الزمني أيضا

ينظر الجميع إلى إدارة املبيعات على أنها أهم عنصر في نجاح املشروع  إدارة املبيعات : -

املبيعات )سلع مادية أو خدمية( من عمود فقري في حياة  واستمراريته، ملا تشكله

صر اإليرادي الذي يؤمن تغطية النفقات الكلية للمشروع، ناملشروع، باعتبارها الع

 محور تقويم باقي متطلبات املشروع، من تنفيذ ويحقق له األرباح، وباعتب
ً
ارها أيضا

وتسويق وإعالن، ومهارات تقنية في إنتاج السلع، وال يقتصر دور إدارة املبيعات في كثير 

 على تأمين املشتريات واملواد الرئيسة 
ً
من املشاريع الصغيرة على البيع فقط، وإنما أيضا

ة على جمع مهام عد تقومأو املتناهية الصغر للمشروع، باعتبار أن املشروعات الصغيرة 

 إدارات في إدارة واحدة، والتي تكون في الغالب بيد صاحب املشروع. 

استخدام التكنولوجيا في الوقت الحالي من العناصر الهامة  تبر يع استخدام التكنولوجيا: -

ت نفسه وقجدا ملعظم املشاريع الصغيرة ألنها تزيد من إنتاجية املشتغلين، وتعمل في ال

على رفع املقدرة التنافسية للمشروع من حيث الجودة والتكلفة وزمن اإلنجاز، ناهيك 

عن أن معظم املشاريع الصغيرة والفردية في العصر الحالي تقوم على التكنولوجيا 

الحديثة، خاصة في الدول النامية. ويترافق استخدام التكنولوجيا ضمن مجموعة من 

 .امةالكفاية واالستدو ة، والفعالية والتوفر واملرونة والفعالية االعتبارات منها البساط

تتنوع التكاليف الالزمة إلنشاء مشروع بنوع نشاط املشروع،  تحديد التكاليف املطلوبة: -

خر يعتمد على آخر تجاري أو خدمي، و آاعي و فتختلف التكاليف بين مشروع صن

رة كاليف باعتبارها تكاليف مباشالتكنولوجيا املستخدمة، لذلك يمكنا التعامل مع الت

وغير مباشرة، تتضمن كل ما ينفق على العناصر التي تصبح جزء من السلعة، أو 

ها، أو شرائها إلعادة بيعها، وتكاليف نقلها إلى املشروع الستخدامها فيه، جتانتستخدم إل 
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ً
كما  .واملستلزمات األخرى التي ال تدخل باإلنتاج مباشرة األجور يضاف على ذلك أيضا

 إلى معايير عدة لكنها تصب جميعها في تكلفة إنتاج السلعة
ً
 .تخضع التكاليف أيضا

ز إدارة األموال في استثمار األموال الالزمة لتأسيس املشروع من جهة، تكتر  إدارة األموال: -

وهي نقطة البداية لهذا للمشروع، وفي إدارة التبادل املالي للمشروع خالل دورة حياته، 

موال التي بكمية األ  التنبؤ ستندات التي تستخدم إلثبات العملية املالية، أو وتعتبر امل

سوف تدخل أو تخرج من صندوق املشروع من عمليات إدارة األموال، وتزداد أهمية 

ية هاملدراء في املشروعات الصغيرة واملتنا ظمد الباحثين على أن معهذه اإلدارة مع تأكي

ظم الت محاسبية جيدة، وفق أسلوب منسجالصغر، ال يدركون أهمية مسك 

  .تخاذ القرار اومتكامل، خاصة من أجل عملية 

إن إنشاء مشروع صغير عمل متكامل من البداية  توظيف قاعدة البيانات واملعلومات: -

بالفكرة، وصوال إلى النهاية املتمثلة بإخراج املشروع إلى النور، وتنفيذه بشكل مرض ي، 

واعد املعطيات والبيانات من أجل قد الكبير على معرفة لب االعتمااألمر الذي يتط

، م....إلخهوطرق الوصول إليها، واختيار العمالء ودراسة تفضيالت املؤسسةركز تممعرفة 

وات تواصل مستمرة مع ناألمر الذي جعل العديد من الباحثين يعمدون على إنشاء ق

ام بذلك بأنفسهم من خالل مراكز الدراسات واملسوح اإلحصائية، أو يعمدون على القي

ح ميدانية توزع على فئات معينة مع مراعاة مساوئ و ، أو مسإلكترونيةاستبيانات 

 كل طريقة بما يتناسب ونوعية املشروع القائم وحجمه.  وإيجابيات

 إتقانو البعض أن التخطيط الجيد للمشروع،  يعتبر  تقویم عوامل التنظيم والتشغيل:رابعا: 

نشاء املؤسسة وآلية تشغيلها، يؤكد استمراريتها بنجاح، ويرى فريق آخر أن متطلبات إب التنبؤ 

عموما، واملؤسسات الصغيرة  التنبؤ ليس بالضرورة يطابق الواقع في املؤسسات التجارية

واملتناهية الصغر على وجه الخصوص، وذلك العتبارات عدة تتعلق بملكية هذه املنشآت 

ة املؤسسات الصغير  ، في حين يرى فريق أخر أن غالبيةوأنظمة تشغيلها وإجراءات تأسيسها

 87.ة، واحتمال استمرارها كبير جدار التي تجاوزت الخمس سنوات تعتبر ناجحصغواملتناهية ال

                                                            

 فاتن محمد ركاج، يحيى محمد ركاج، مرجع سبق ذكره. - 87 
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 88وبصفة عامة يمكننا تلخيص مختلف الخطوات في الشكل اآلتي:

 يوضح مراحل إعداد مخطط األعمال 6شكل رقم 

 املرحلة األولى: وصف املشروع

داف املشروع، ميزته، والسوق أه-

 املستهدفة

احتياجات املشروع املالية، البشرية، -

 الفنية التقنية وطبيعتها

 شاطنرحلة الثانية: املشروع وقطاع الامل

التوجيهات واألهداف األساسية لصاحب -

 ؛املشروع

 يات القطاع االقتصادي املشروعصو خص-

 

 :املرحلة الثالثة: املنتج أو الخدمة

املنتج واستعماله، والصفات التي  وصف-

 تميزه؛

التكنولوجيا والكفاءات املستخدمة -

 إلنتاجه

 املرحلة الرابعة:التسويق:

 سياسة املنتج، األسعار، التوزيع، الترويج-

 املرحلة الخامسة: خطة التنمية:

 مراحل نمو املشروع؛-

الصعوبات واملخاطر، وفرص النجاح -

 املستقبلية

 اإلنتاج املرحلة السادسة:

موقع املشروع، تقديم حجم اإلنتاج، -

 وطبيعة العملية اإلنتاجية؛

مصادر التموين، مواد أولية، تجهيزات، يد -

 عاملة

 املرحلة السابعة: التسيير

ملكية املشروع واإلدارة، خبرة وتقارير -

 املسيرين

 األفراد والتكوين، املستشارين

 املرحلة الثامنة: االحتياجات املالية

ديد املواد األولية الضرورية والوقت تح-

 الضروري للحصول على السلعة؛

 املستوى املنتظر إلعادة اإلنتاج-

املرحلة التاسعة: النقاط األساسية للخطة 

 املالية ومستوى املخاطرة

 املرحلة العاشرة: الخطة املالية:

                                                            

شوقي جباري، شرفي خليل، مخطط األعمال التفاعلي آلية فعالة ملرافقة عمليات بعث املشروعات الصغيرة  - 88 

ألعمال: الفكرة واإلعداد واملتوسطة،األيام الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود مخطط ا

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة2012أفريل  17/18/19والتنفيذ، 



75 
 

-النقاط األساسية للخطة املالية )ربح-

 تكلفة؛(

 املخاطرة وطرق تحديدها-

الربح أو الخسارة، تحديد املساهمة -

 واملردودية، تحليل اإليرادات،

تحليل االستقرار املالي للمؤسسة، تحليل -

 امليزانية

 املرحلة الحادية عشر: القفزات املهمة:

 املعطيات التقنية للمنتوج أو الخدمة؛-

 تقارير الخبراء واملستشارين-
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 ةاملحور الرابع: نمو املؤسس

 وقلةها يمظساطة لتنبو  نشأتهااملتوسطة سهولة املالحظ حال املؤسسات الصغيرة و  يرى       

باملقابل  هناكيد أعدادها يوما بعد يوم زاجهة أخرى فكما تعرف ت . لكن منهابطلتاملوارد التي ت

 نشأتها.في السنوات األولى من تتالش ى العديد منها التي تزول و 

 بحث عن األسبابن الضروري بنا أنكان من  ،ر وملا كان األمر كذلكبمعت وفاةمعدل  فرز ا يمم

اصل تو  أنمن  املتوسطةهذه املؤسسات الصغيرة و  كينتمو بالتالي ، ذلكالتي تحول دون 

الذين  لزبائناوحاجات  بية رغباتطور حتى تستطيع تلتو ت تنمو  أنها و أتنش تستكملو  مسيرتها

ستمرارها مرهونين بمدى رضا عمالئها عن املنتجات التي يشكلون أساس بقائها، فحياتها وا

تقدمها ووالئهم لها، فعليها أن تدرك أن في كل خطوة تخطوها إلى األمام تمكنها من كسب 

زبائن جدد، وبالتالي تتمكن من تحقيق أرباح أكثر، تعود بالفائدة عليها وعلى االقتصاد الوطني 

 89هة أخرى.من جهة، وتزيد من رفاهية املجتمع من ج

 مؤسسات الصغيرة واملتوسطة: مدخل لل -

نتشر مصطلح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، ا          

إال أن الغموض وعدم الرؤية مزاال قائمين في تحديد معنى هذا النوع من املؤسسات رغم 

مهما وكبيرا من النشاط  أهميتها. حيث تشكل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حيزا

االقتصادي، وهي ال تقل أهمية عن املؤسسات الكبيرة بل تعتبر هذه املؤسسات مدخال تكميليا 

 .لعدد كبير من املؤسسات الكبيرة

تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأنها: "هي تلك املشروعات التي تدخل ضمن دائرة 

الفنية أو املالية على توفير  قدرتها متتسم بعد ي املشروعات التي تحتاج الدعم والرعاية، والت

منظمة األمم املتحدة للتنمية  وتعرف . "الذاتية تهاوإمكانا تهاهذا الدعم من مواردها وقدرا

تلك املشروعات التي يديرها مالك واحد،  نهااملشرو عات الصغيرة بأ" UNIDO" الصناعية

ل )التكتيكية(، كما يتراوح عدد العاملين فيها بكامل املسؤولية بأبعادها طويلة األج ويتكفل 

  .عامال  50-10ما بين 

                                                            

توال آمنة، دور القياس املقارن في نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، دراسة حالة مؤسسة األملنيوم لوالية  - 89 

لعلوم االقتصادية وعلوم جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية ا، الجزائر، مذكرة ماجستير، في علوم التسيير 

 .18، ص 2009التسيير والعلوم التجارية، مذكرة ماجستير، في علوم التسيير، 
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إن الوصول لتعريف محدد وموحد للمؤسسات أو املشروعات الصغيرة واملتوسطة أمر        

ال يمكن التوصل له، فاملؤسسة الصغيرة أو املتوسطة تختلف من دولة ألخر ى ومن قطاع 

على مجموعة من املعايير منها عدد العمال، حجم رأس ، وعموما يتم تعريفها اعتمادا رخآل 

 خليط من املعيارين معا، و تعر يفات أخرى تقوم على استخدام حجم املبيعات. املال، أو 

على الرغم من تعدد املفاهيم والتعريفات للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بسبب و         

 أنها الصغيرة واملتوسطة والكبيرة إال وعات تنوع وتعدد املعايير املستخدمة لتحديد هوية املشر 

األولى  تعتمد  ،تكاد تنحصر في وجتهي نظر للتفريق بين املشروعات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة

على حجم وموجودات املشروع، وتعتمد الثانية على حجم العمالة ومقدار املبيعات السنوية 

 90.للمشروع

املؤرخ في  18-01: وفقا للقانون غيرة واملتوسطةتعريف املشرع الجزائري للمؤسسات الص -

املتضمن القانون التوجيهي لترقية  2001ديسمبر  12ه واملوافق لـ  1422رمضان  27

فإن: " املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  04املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وكما نصت املادة 

ات، بحيث تشغل أقل من هي مؤسسات مستقلة، ذات طبيعة قانونية، تنتج سلعا و/أو خدم

( دينار جزائري أو ال يتعدى مجموع ميزانیتها 02شخصا، ال يتجاوز رقم أعمالها ملياري ) 250

( مليون دينارا. من خلل التعريف نلمس بأن املشرع الجزائري يعرف 500خمس مائة )

الي ومعيار ملاملعيار ا املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالتركيز على ثالثة معايير وهي: العمالة،

 .االستقاللية

 : يعرف االتحاد األوروبي ممثال فيتعريف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة - 

املرتبطة بتعريف املؤسسات الصغيرة  CE/ 361/2003  اللجنة األوروبية، وفقا لتوصيتها

شكل قانوني، بأنها مؤسسات مستقلة تأخذ اي   CE/280/96واملتوسطة املعدلة لتوصيتها 

أو مجموع  50شخصا، ال يتجاوز رقم أعمالها  250تمارس نشاطا اقتصاديا، تشغل على األكثر 

األوروبي يركز على نفس املعايير  ادمن التعريف نخلص إلى أن االتح .مليون يورو 47ميزانيتها 

 91أكثر.املعتمد في القانون الجزائري، لكن مفصلة وموضحة 

                                                            

عبد العزيز قتال، سارة عزايزية، امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  - 90 

 3، 2 ، ص، ص2017ديسمبر،  6/7الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 

راقي دراجي، األهمية االستراتيجية للتخطيط التسويقي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: دراسة عينة من  - 91 

 64، ص 1، العدد 8املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالبويرة، مجلة اإلبداع، املجلد 
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 92لمؤسسات الصغيرة:األهمية االقتصادية ل -

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التشغيل؛ -

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دعم الصادرات؛ -

 تكوين قوة العمل املاهرة؛ -

 دعم املؤسسة الكبيرة؛ -

 تنمية املناطق الريفية؛ -

 القدرة على مقاومة االضطرابات االقتصادية؛ -

 استثمارات منخفضة؛ -

 ؛استخدام املوارد -

 تنويع الهيكل الصناعي -

 

 دورة حياة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:   -

كل املؤسسات سواء الصغيرة أو املتوسطة لها دورة حياة خاصة بها تمر من خاللها بعـدة 

مراحـل وكل مرحلة لها خصائص ومميزات تتباين فيها عن سـابقتها والحقتهـا ويمكـن توضـيح 

 ـاة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في املراحل اآلتية: دورة حي

تحتاج املؤسسات للتمويل طويل األجل لبداية نشاطها و تثبيت  فترة امليالد املرحلة األولى :

األرض و املباني و أقدامها بقوة في دنيا األعمال ، و ذلـك من أجل تمويل األصول الثابتة ك

الداخلية التي تعني في هذه املرحلة املدخرات الفردية ، و تظهر الحاجة إلى املصادر اآلالت

، إذ أن هناك صعوبة في أقاربهماململوكة ألصحاب املؤسسة أو قد تكون مدخرات مـن بعـض 

، ةلك املرحلالحصول على األموال من املصادر الخارجية فغالبا ما تحجم البنوك عن تمويل ت

ض إذا وجدت هناك مـن ي جنبهـا مخاطر فالبنوك يمكن أن توافق على منح املؤسسات قرو 

التمويل ، إال أن بعض أشكال الضمان دائما ستكون مطلوبة على تلك القروض املصرفية 

لذا فـي العديد من الحاالت يتم طلب ضمانات شخصية أو عينية كبيرة ، و تقوم حكومات 

                                                            

الت االقتصادية الراهنة: عبد القادر رقراق، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل التحو  - 92 

دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

 33، 29، ص 2010جامعة وهران، 
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افر أيضا إمكانات وقد تتو  .قروض املؤسسات الصغيرة في تلك املرحلة  1بعض الـدول بضـمان 

تمويلية أخرى إذ يمكن الحصول على األصول الثابتة من اآلالت و معـدات بنظام االستئجار 

أو الشراء بالتقسيط هذا و يمكن للمستثمر الصغير أن يحصل على رأس املال املطلوب في تلك 

املرحلة من بعض مؤسسات التمويل الحكومية التي تنشئها الدول ملساعدة املؤسسات 

 . الصغيرة

تتميز هذه الفترة بارتفاع أسعار املبيعات و تحقيق مستويات  املرحلة الثانية : فترة النمو

عالية من األرباح ، و تبدأ مرحلة انطالق املشروع و تحقيقه ملعدالت النمو املرغوبة إذا نجحت 

تزيد معها  عاتاملؤسس ة مبدئيا بعد تأسيسها و بدأت طريقها إلـى السوق فتبدأ في زيادة املبي

األرباح نظرا لقبول منتجاتها من قبل املستهلكين و مع زيـادة املبيعات تزيد معها التدفقات 

النقدية املوجهة مع تلك املرحلة ينبغي مساعدة املؤسسـ ة بالتمويـل مـن املصادر الخارجية 

عانة باألرباح االست باإلضافة إلى زيادة القروض التجارية لتمويل النمو في مبيعاتها، ينبغي أيضا

املحتجزة التي ستحقق في هذا الوقت باإلضافة إلى ما تقدمه النظم الحكومية و املؤسسات 

 .املهتمة باملؤسسات الصغيرة  1املالية 

يتطلب من املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في فترة النضج  : فترة النضجالثالثةاملرحلة 

بيعات و تحقيق نسبة عالية من األرباح و زيادة التدفقات الوصول إلى حالة االستقرار و زيـادة امل

النقدية األمر الذي يفرض على هذه املؤسسات طرح منتجاته الجديدة تكون بديلة للمنتجات 

األخرى و هذا يؤدي إلى  2السابقة أو تطويرا للمنتجات الحالية ملجابهة منافسة املؤسسات 

ت ذات تكنولوجيات عاليـة و، طـرح منتوجاته من أجل اقتناء آال  .زيادة الحاجة للتمويل 

الجديدة التي تؤدي إلى زيادة املصاريف ، كما أنه من أجل التأهيـل اإلداري ، و هـذا لتفـادي 

 .الدخول في مرحلة األزمات و ما يترتب عنها من مشاكل تؤثر على أداء املؤسسة

رباح النمو قليال و تبدأ معدالت األ  و فيها يبدأ انخفاض معدل : فترة التباطؤ الرابعةملرحلة ا

في االستقرار نوعا مـا مـع اسـتقرار التدفقات املالية النقدية للمؤسسة املوجبة إذ ا ظلت 

الظروف االقتصادية مالئمة و مع الجهود وإدارة جيدة للمؤسسة و يستمر االحتياج للتمويل 

ل على تمويل املخزون من املوارد على ما هو عليه من أجل تمويل رأس املال العامل الذي يشتم

الخام و قطع الغيار و مواجهة نقص النقدية في مواجهة مشـكالت تسـويق املنتجات و الحاجة 

اإلدارية  3إلى تمويل املبيعات اآلجلة و منح ائتمان تجاري للعمالء و كذلك مواجهة املصروفات 
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لجأ في ذلك إلى املوردين و البنوك و لكن على املؤسس ة أن ت .و التسويقية و األجور و غيرها 

 من أجل الحصول على قروض قصيرة األجل

 : وهي املرحلة التي قد تجد املؤسسة قد دخلت فيها نتيجة لـ  املرحلة الخامسة : فترة الزوال

     دخولها في مجاالت غير موجودة من قبل و ال تتوافر لديها معلومات كافية تؤهلها لالستمرار  -

حتياجاتها إلى تمويل إضافي السيما االنتقال إلى املرحلة الثانيـة و الثالثـة و ذلـك لتمويـل تزايد ا  -

احتياجاتها من رأس املال العامل فإذا لم تحسن إدارة تلك املؤسسة عملياتها تتعرض ملخاطر 

 .مالية قد تؤدي بها إلى االنهيار و االنتقال بسرعة إلى املرحلة الخامسة

سسة وازدهارها قد يشجع مؤسسات أخرى منافسة مما يهدد بضياع حصتها إن نجاح املؤ  -

 . من السوق 

  التقدم التكنولوجي في الطلب على منتجاتها -

ؤسسات التمويل الحكومية من حيث الوقوف إلى جانب املؤسسـ ات و موهنا يبرز دور   -

افة في ت الصغيرة كمسـاندتها بالتمويل املناسب وخاصة البنوك املتخصصة و تأمل املؤسسا

 93.االبتعاد عن هـذه املرحلة تلقائيا بكافة الطرق و السبل

 مفهوم نمو املؤسسة:  -

 املؤسسة ويمكننا القول بأن النمو هو ناتج الزيادة لنجاعةشر ؤ ر النمو كمتبعلى العموم يع

إضافية،  جفي الطلب التي تؤدي إلى الزيادة في املبيعات التي تمكن من االستثمار في وسائل إنتا

هو و ي الرفاهية ( و معيار املبيعات )وهناك معيارين لقياسه: معيار التشغيل ) قياس املساهمة ف

ما د مرتبطين بعضهجيرين( وهذين املعيارين هما بطبيعة الحال ساملعيار املفضل لدى امل

 .البعض

 ملؤسسة في سياقمو يعني التوسع من حيث الزيادة في أبعاد انأن " الالقول   ناكما يمكن     

ميز توتكون املؤسسة في حالة من االزدهار تمنتجاتها التطور بفضل الطلب املتزايد على 

ادة في زينتوج والتنشيط القوي لالندماج و املؤكد في األسواق، سهولة تصريف امل هابوجود

 .ملة و ارتفاع األسعار في البورصةتشغيل اليد العا

                                                            

مدخل خالد، التأهيل كآلية لتطوير تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: دراسة حالة الجزائر، رسالة  - 93 

دمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم مق

 34، 33، ص، ص 2012، 3االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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، ةلع والخدمات التي تقدمها املؤسسجة التزايد الطلب على السفالنمو في بادئ األمر هو نتي     

ع تطيع أن تتكيف ممر في عوامل اإلنتاج في وقت الحق لكي تسثوهذا ما يسمح لها أن تست

  ها.اتلحجم املؤسسة ونشاط تحول النمو مرحلة  نعتبر ديد كما يمكن أن جمستوى الطلب ال

 :املعايير التالية خذه بأساو زيادة في حجم املؤسسة ويتم قيمو إذن هنال

 عوامل اإلنتاج:  -

زيادة في استعمال املوارد األولية، زيادة في عدد العمال، الزيادة في عدد اآلالت واملعدات أو 

 استعمال تكنولوجيا جديدة تسمح للمؤسسة من أن تحقق نموا مرتقبا.

 الزيادة في األرباح، الزيادة في رقم األعمال :النتائج -

توسع الشبكة التجارية  املنتجة،دة في عدد السلع أو الخدمات زيا :النشاط -

 94، إحداث تشكيلة جديدة من املنتجات. ع منافذ التوزيع(يتوس)

 

 : املؤسسة أشكال نمو  -

تأخذ استراتيجية نمو املؤسسة بعدين، حيث إذا كان هذا النمو أو التعديل في مهنة         

امة للنمو أو أشكال النمو، أما إذا كان هذا التعديل املؤسسة، يسمى هذا البعد بالتوجهات الع

على مستوى حدود املؤسسة، فيسمى هذا البعد بطرق النمو، واالختيار بين أشكال النمو، هو 

 95إجابة املؤسسة على السؤال ماهي مهنتها؟ ونميز بين أشكال النمو التالية: 

 ؛نشاط وحيد ة أو نخدمة مهويعتمد على تركيز املؤسسة جهودها حول  التخصص: -

 ؛نشاطات جديدة تنمية: وهو على العكس من التخصص، حيث يعتمد على التنويع -

ي نظام القيمة الذي تنتم : ويعتمد على ممارسة املؤسسة لنشاط يقع ضمنالتكامل العمودي -

 ؛إليه

 املؤسسة ويعتمد على تفويض لشريك خارجي، نشاط كانت تقوم به اإلخراج، -

 :يمكن أن نضيف إليها هذه األشكال - 

 .الوطنية وهو أشبه ما يكون، بتنويع جغرافي لكن خارج الحدود التدويل: - 

                                                            

 .18، ص مرجع سبق ذكرهتوال آمنة،  - 94 

نمو املؤسسة االقتصادية: األشكال، الدوافع والتقييم، عبد الوهاب بلمهدي، عادل لعجالي، استراتيجية  - 95 

 86، 85، ص 1، العدد 8مجلة تنمية املوارد البشرية، املجلد 
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إن تنفيذ هذه األشكال يتعلق بالكيفية التي اعتمدتها املؤسسة من أجل النمو، فطرق       

 :التالية بين طرق النمو  ونميز وسائل في خدمة أشكال النمو،  هيالنمو 

 تمد على تطور املؤسسة، بوسائلها الخاصة النمو الداخلي: ويع 

 النمو الخارجي، ويعتمد على امتالك مؤسسة أخرى أو االندماج 

 النمو املتصل: ويعتمد على إقامة عالقات واتفاقات مع مؤسسات أخرى بهدف النمو. 

 

 

 Growth Strategies for Current Markets استراتيجيات النمو في األسواق الحالية

جد املنظمات العديد من الفرص وبعض املشكالت في أسواقها الحالية، لذلك فإنه قد ت      

من املحتمل أن تختار بعض أشكال االستراتيجية الحالية السوق حتى في حال ظهور بعض 

واملنافسة الشديدة، أو تشجيع  Scarcity of Raw Materials املشكالت مثل: ندرة املواد األولية

فإن  وثبات املبيعات أو الربحية، نمو فإذا كانت األسواق الحالية جذابة في التغير التكنولوجي، 

استراتيجية املنظمة يجب أن تركز على السوق الحالي، واالستراتيجيات التي تركز على األسواق 

 :الحالية هي

 Market Penetration االختراق أو التغلغل في السوق   -

دة االستراتيجية املستهدفة لزيادة مبيعات السلع املوجو  يشير تعبير التغلغل في السوق إلى        

الحالية، ويتحقق االختراق السوقي بشكل نموذجي عن طريق زيادة مستوى الجهود التسويقية، 

وعن زيادة الجهود اإلعالنية والتوزيعية، أو عن طريق تخفيض األسعار. في الواقع، إن املبيعات 

تحقيقها، وذلك لكون املنظمة صغيرة للبدء بمثل هذه املحتملة للعديد من السلع ال يمكن 

في الواقع، إن  -زيادة الجهود اإلعالنية والتوزيعية، أو عن طريق تخفيض األسعار.  الجهود

املبيعات املحتملة للعديد من السلع ال يمكن تحقيقها، وذلك لكون املنظمة صغيرة للبدء بمثل 

 ما تكتسب مثل هذه هذه الجهود التسويقية الضخمة، وكنتيجة ف
ً
إن املنظمات الكبيرة غالبا

لب وألن اختراق السوق ال يتط السلع، وعندئذ فإنها ترتبط بالجهود املناسبة الختراق السوق 

 القيام بأي تغيير في سلع املنظمة أو األسواق، فإنه يشكل استراتيجية الوضع الراهن )الحالي(

Status quo Strategy باإلضافة إلى أن البيئة تدعم النمو وتقدم ، فاألداء الحالي يكون 
ً
واضحا

 . فرص الربح، وقد ترغب املنظمة باالحتفاظ بعملياتها األساسية التي تمارسها
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 عند وصول املبيعات إلى الحد األعظمي، 
ً
ويشكل إضافي، يمكن أال يكون اختراق السوق واضحا

في  يجب أن تتجه املنظمة للنظر  فإن فرص زيادة املبيعات املحلية تكون بطيئة، وهكذا لذلك

 .الخارجية األسواق

 :تركز هذه االستراتيجية على تحسين موقف املنظمة وذلك عن طريق

  محاولة دفع املشترين لزيادة معدالت استخدامهم السلعة، ويتمثل ذلك عن طريق

زيادة عدد مرات الشراء، وكمية الشراء في كل مرة، باإلضافة القتراح استخدامات 

ة للسلعة، وتقديم حسومات سعرية عند الشراء بكميات كبيرة، وزيادة الكفاءة جديد

 .وتحسين مواصفاتها وجودتها للسلعة

 املنظمات املنافسة، ويتمثل ذلك في العمل  محاولة جنب زبائن جدد، وبخاصة زبائن

 هتعزيز وتقوية مركز املنظمة واسمها التجاري، وزيادة الجهود الترويحية التي تواج على

 .املنافسة

  محاولة زيادة الجهود الستقطاب الزبائن الذين ال يستعملون السلعة، ويتمثل ذلك

في العمل على إقناع الزبائن بتجربة السلعة، عن طريق تقديم عينات مجانية لهم، 

 ةرويج لتحقيق هذه األهداف الضروريوإغراءات معينة، وتخفيضات في األسعار، والت

 . 96لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 ..74، ص 73، ص مرجع سبق ذكرهرعد الصرن،  - 96 
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 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  تدويل -

بفعل التطور التكنولوجي السريع و املتزايد أصبح هناك تضارب في املعاني حول املقصود       

و مصطلح  Internationalisation des PME بمصطلح تدويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

املؤسسات عوملة صطلح ، و م(Globalisation des PME عاملية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

ختلف مفهوم تدويل املؤسسات ي، حيث Mondialisation des PME الصغيرة و املتوسطة

 :التالية درج التعاريفنأكثر  املعنىلتوضيح ة عن مفهوم العولة و العاملية و الصغيرة واملتوسط

ية من قبل لألسواق املحل جمإلختراق املتزايد في السرعة والحتعرف العولة بأنها: "ا     

املؤسسات بأنها: "التوسع املتزايد املطرد في تدويل اإلنتاج من  عوملةمنافسين أجانب" و تعرف 

، بالتوازي مع الثورة Internationalization of Production قبل الشركات متعددة الجنسيات

 PME ةطو تعرف عاملية املؤسسات الصغيرة و املتوس -املستمرة في االتصاالت و املعلومات 

Globale  ولوج هذه األخيرة إلى األسواق الدولية حيث يكون حجم إنتاج املؤسسات الصغيرة

 ي.الثقافعد بمع بقاء هاجس ال املحليةواملتوسطة في الخارج أكبر من إنتاجها في السوق 

 تمهين  از جمؤسسة بإنللسمح تعرف على أنه: "عملية أو مراحل متتابعة فيأما تدويل املؤسسة 

< Apprentissage »  ة، أما حسبيبجنتدريجي مع األسواق األ Kotler و Dubois  يعرفان التدويل

 .على گونه تطوير املنتجات و الخدمات للدخول في األسواق الخارجية

  :97وتضم عملية التدويل العنصرين اآلتيين 

 التصدير 

 االستثمار املباشر وغير املباشر 

 

ؤسسات الصغير ة واملتوسطة ال يمكن تفسيرها بسهولة عملية تدويل امل Julienحسب        

غالبا ما تنحصر في قضية  ظاهرة واسعة النطاق وديناميكية  نهاعن طريقة نظرية واحدة أل

والتركيز  98هي التصدير، ومع ذلك، وباالتفاق مع العمل األخير بشأن هذه املسألةو واحدة 

واء من الناحية النظرية غير صحيح، الحصري للتدويل على أنه ممارسة التصدير على حد س

                                                            

سليمة مخلوف، تدويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ملدينة  - 97 

 .78، ص 2018، 10، العدد 6مجلة دفاتر بوادكس، املجلد  مستغانم،
98 - Julien, P.-A, L’internationalisation des PME, Communication à la 31éme WPSMES, OCDE, Paris, 

octobre 2008. 
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شمولي ناجم عن النظر على  نهج  ويحمل في طياته توجه خاطئ للسياسات العامة املوجهة إلى

نحو مشترك إلى ثالث مدارس فكرية، و الشكل أدناه يوضح كيف تحقق هذه املدارس الثالث 

 .واملتوسطةالتي تضافرت لتسهم في ظهور نظرية موحدة لتدويل املؤسسات الصغيرة 

 

ود إلى خارج حد تهااملتوسطة تسوق بانتظام منتجاو  إن درجة تدويل املؤسسات الصغيرة      

البلد هو بعيد كل البعد عن مؤسسة متعددة الجنسيات تملك فروع في أنحاء مختلفة من 

ي. لالعالم. وغالبية املؤسسات التي تحاول التدويل تمر بمراحل مختلفة من درجات االلتزام الدو 

فالتدويل هو عملية مكونة من مراحل متتالية تسمح للمؤسسة باكتساب الخبرة تدريجيا في 

هو و  و نشير أن مفهوم البعد أي املسافة يلعب دور املحرك لعملية التدويل، .األسواق األجنبية

 .عميله في الخارجو  يتضمن ثالثة حاالت عن املسافة بين املصدر 

 إلى تكاليف نقل السلعة؛  البعد الجغرافي: يمكن ترجمته -

 .نقصد به االختالف في السياسات االقتصادية املتبعة من قبل كل دولةالبعد املؤسساتي: و -

و يمكن أن تتضمن: الحواجز الجغرافية، االختالفات في اإلجراءات القانونية و املعايير، 

ة لصرف بالنسباالختالفات املالية )السياسات املالية، نسب الفوائد، تذبذبات أسعار ا

 للعمالت املحلية...(؛ 

البعد الثقافي و البسيكولوجي: الذي ينتج عنه عدم املرونة املحلية اتجاه املصدرين الذين  -ج

ساس: التي تقاس عادة على أو  و التفضيالت الخاصة باألسواق املتقاربة ثقافيا يدخلون السوق 

ن، عامالت التجارية بين البلدية امللتطور االقتصادي، االختالفات في كثافا االختالفات في

كما يمكن االشارة الى حصة األنشطة  .األفكار السائدةو  التربيةو  باللغة االختالفات الخاصة و 

أن التوجه نحو أسواق رأس املال  التي يطلق عليها البعد الحقيقي للتدويل، في حين و  الخارجية

 99.العاملية تطلق عليه البعد املالي للتدويل

 

 

 

                                                            

: تعبد هللا، بلعياش ي بومدين، تدويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية، شروط ومتطلبا بن حمو  - 99 

دراسة استكشافية لعينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مستوى والية مستغانم، مجلة االستراتيجية 

 .277، ص 6، العدد 4والتنمية، املجلد 
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 . املتوسطةطلبات تدويل املؤسسات الصغيرة و تم  -

د التي تملكها الشركة من خالل سياق املنافسة المتالك امليزة ر امزايا امللكية : ونعي بها املو  -

ظورة املوارد امللموسة أو املن هياملقصودة هنا ارد التنافسية املؤكدة في قطاع صناعتها ، واملو 

ة التكنولوجي ة التجارية ، القدرات التنظيمية ، املهارةاملادية مثل االسم التجاري ، العالم

 . والقوة التسويقية ..الخ

وتحتل املوارد غير املادية التي تمتلكها الشركة أهمية بالغة ألنها أساس خلق الثروة وهي      

ويكفي أن نشير هنا على سبيل املثال ال الحصر إلى أن  ،داة تمويل األصول األخرى للشركةأ

ال تقل أهميتها وحجمها من ملكيتها  "Christian Dior د التي يتيحها االسم التجاري لشركةاملوار 

، وتحتاج الشركات األجنبية التي تريد الدخول قدية وغيرهانموارد املادية املنظورة من أصول لل

 لكي تسد النقص في مجال توفر املعرفة ضخمةتمتلك ميزة ملكيتها للموارد الإلى األسواق أن 

 عادة الشركات الوطنية املوجودة فيبها  تتميز ن السوق املحلية التي ع الضروريةاملعلومات  و 

 . هذه السوق 

مزايا املكان، وهي العوامل تؤثر على مزايا اإلنتاج في البلد املضيف بدال من البلد األصلي.  -

 خصائص االقتصادية واالجتماعيةنية بين التيالشركات تقارن بصفة مستمرة و رو 

عادة هدف إبوذلك  املحليلسوق البلد املضيف باملقارنة مع سوقها والتكنولوجية و غيرها 

 سةاملناففضل فرص أحقق لها يختيار التسهيالت اإلنتاجية الذي النظر ، أو تحديد مكان ا

 .وتحقيق األرباح

 

كان: ا املاختياره يعتمد على عدة عوامل منها فيما يتصل بمزايي و جنبيإن جاذبية السوق األ  -

ور، تكاليف شراء األراض ي جاالستقرار االقتصادي، معدل األ  حجم السوق، القدرة الشرائية،

 .و األصول الثابتة

 التسهيالت اإلضافية التي البد منها إلقامة هذه التسهيالت  -

على تصنيع منتجاتها أو خدمتها  املؤسسة رغبةمزايا التدويل : وهي العوامل التي تؤثر في   -

حلية في البلد املفسها أكثر من االعتماد على عقود املشاركة أو الشراكة مع الشركات بن

اليف وتك السيطرة، تكاليف  ليف الكمية ومنها تكاليف التفاوض، إن حجم التكااملضيف

 القرار بهذا الشأن .  اتخاذفاق سيكون عامل حيوي في نالدخول و اإل 
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ار، فمثال شركات األدوية الدولية تعتمد بصورة على هذا القر  الصناعةو قد تؤثر طبيعة  

ية جأسلوب املشاريع املشتركة كإستراتي واسعة على طريقة الترخيص، في حين اختارت تويوتا

 100.للدخول إلى األسواق الدولية

 

 

 تحديات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة -

عقد األخير من القرن إن التغيرات الحاصلة في األنظمة واألدوات االقتصادية في ال        

العشرين ساهمت في إعادة تشكيل معادلة القوى السياسية واالقتصادية على الصعيد 

 على  سيؤثر …العاملي، كما أن التغيرات التكنولوجية والتغير السريع ألذواق املستهلكين
ً
حتما

و أ املؤسسات الكبيرة والصغيرة معا سواء من حيث رؤيتها املستقبلية لألهداف واألنشطة

شاط نلألسواق. وفي ظل تنامي ظاهرة العوملة فإن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق 

 :أهمها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 

االتحاد  -مجموعة شمال أمريكا التكتالت االقتصادية العاملية: نعلم أن األقطاب الثالثة -

ر ، و منه ستؤثقتصادية بين الدول ى العالقات االأصبحت تسيطر عل asean مجموعة -األوروبي

 على نشاط املؤسسة الصغيرة
ً
 .حتما

منظمة التجارة العاملية: والتي تحث على التجارة العاملية مما يزيد من شدة املنافسة أمام  –

 املؤسسات الصغيرة؛

اتفاقيات الشراكة مع الدول األجنبية: والتي تقود إلى إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات  -

 دولتين املتشاركتين؛ال

ضآلة حجم التمويل: وهذا راجع لعدم وجود مرونة ملنح القروض للمؤسسات الصغيرة من  -

طرف القطاع املصرفي نتيجة شروط القروض والضمانات املفروضة، باإلضافة إلى عدم وجود 

 تنوع في قنوات االئتمان حسب نوع واستخدام القرض ودرجة أهمية الصناعة؛

ياسة موحدة لتنمية ودعم املؤسسات الصغيرة: حيث تحتاج هذه املؤسسات عدم وجود س -

 إلى استراتيجية واضحة وسياسة موحدة؛

                                                            

بوشول السعيد، نذير غانية، سعاد جرمون، تدويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل آلية  - 100 

الدراسات االقتصادية واملالية: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، املجلد  مجلةالتصدير: دراسة حالة الجزائر، 

 .193، 192ص، ص  2018، 02، العدد 11
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صعوبة إيجاد املكان الدائم واملناسب إلقامة املؤسسة بسبب ارتفاع أسعار املباني واألراض ي  -

 األخرى؛أو انعدامها باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على مقومات عوامل اإلنتاج 

 .صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية لقبول املشروع -

  :باإلضافة إلى ما سبق نجد كذلك بعض املشاكل املرتبطة ببيئة املؤسسة الداخلية مثل       

غياب أو ضعف نظام املعلومات وسوء التحكم في تقنيات التسيير يجعل املؤسسة الصغيرة  -

ف مع املتغيرات البيئية، باإلضافة إلى أن انعدام أو صعوبة غير قادرة على املنافسة والتكي

 الحصول على املعلومة االقتصادية ينعكس سلبا على تجسيد فرص االستثمار؛

القصور في الجوانب الفنية وضعف املهارات اإلدارية، سياسة التوسع غير املخطط، ضعف  -

 101إلخ.…الخبرة التسويقية، عدم توافر فرص التدريب الجيد

 

 START UPاملؤسسات الناشئة في الجزائر:  -

تعتبر املؤسسات الناشئة مصدرا رئيسيا للثروة وخلق مناصب شغل ونتيجة            

للتطورات التي شهدتها عوملة االقتصاد خضعت هذه االخيرة الهتمام خاص من قبل 

 ة فيالسلطات العمومية حيث تكتس ي املؤسسات الناشئة في الوقت الراهن أهمية بالغ

اقتصاديات الدول املتقدمة و حتى الدول الناشئة و النامية ملا تتميز به من سرعة النمو و 

التطور و القدرة على تحويل املعرفة الى تكنولوجيا و ابتكارات تساعد على تحقيق التنافسية 

ر يعلى الصعيد الدولي و النمو للدول، إدراكا للتحديات و االشكاليات املرتبطة بإنشاء وتطو 

 ةالشركات التكنولوجية الناشئة بذلت الحكومة الكثير من الجهد لتخفيف القيود اإلداري

لق خأو من ناحية املرافقة و الدعم و من ناحية التمويل  واملالية حول هذه الشركات سواء

متكامل يهدف الى تشجيع حاملي املشاريع إلى تحويل افكارهم االبداعية الى مؤسسات نظام 

 .102ناشئة

 

 

                                                            

 مديرية الصناعة واملناجم لوالية املسيلة: - 101 

Source : http://dim-msila.dz/?p=73 

الجزائر، حوليات جامعة  بسويح منى، ميموني ياسين، بوقطاية سفيا، واقع وآفاق املؤسسات الناشئة في - 102 

 404، ص 2020، 3، العدد 7بشار في العلوم االقتصادية، املجلد 
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 تعريف املؤسسة الناشئة -

 

أظهرت األبحاث التي أجريت بأنه ال يوجد تعريف عاملي للمؤسسات الناشئة.         

فالتعريفات العامة فقط هي املتفق عليها من قبل معظم األكاديميين واملمارسين وصانعي 

 لتعريف املؤسسة 
ً
السياسات. وفيما يلي تعريف مجمع يتضمن السمات األكثر استخداما

لناشئة: "املؤسسة الناشئة هي مؤسسة جديدة عادة ما تكون صغيرة، في مرحلتها املبكرة من ا

التشغيل، تسعى إلى تحقيق نموذج أعمال مستدامة وقابلة للتطوير ومريحة تمتلك اإلمكانية 

املؤسسة الحديثة النشأة، والتي  -وهي كذلك: ،  Impact MENA) "لتحقيق معدل نمو مرتفع

 .ريادية إبداعية وأمامها احتماالت كبيرة للنمو واإلزدهار بسرعة نشأت من فكرة

نشاء وتكون في طور النمو يلي قصير، غالبا ما تكون حديثة اإلغمؤسسة ذات تاريخ تش  -

ن األسواق، ويقوم املؤسسون بتصميم املؤسسات الناشئة لتطوير نموذج أعمال عوالبحث 

بأنها "املؤسسات الشابة   "ta rousse"الفرنس يويعرفها القاموس  ،قابل للتطوير بشكل فعال

 تتكون من جزأين up" -"Startاملبتكرة، ال سيما في قطاع التكنولوجيات الحديثة ، وكلمة

"Start"  نطالق ووهو ما يشير إلى فكرة اال"up"   وهو ما يشر الفكرة النمو القوي. 

ديدة، تسعى إلى تحقيق هذه التعاريف تشترك في أن املؤسسة الناشئة، هي مؤسسة ج     -

 103يام بأعمال تجارية مبتكرة وإبداعية في ظرف زمني قصيرة.معدالت نمو كبيرة من خالل الق

 15املؤرخ في  254-20ففي الجزائر يعود ظهور املؤسسات الناشئة إلى املرسوم التنفيذي رقم 

لعالمات  املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنيةو  الذي أصدره املشرع الجزائري  2020سبتمبر 

د ات" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وقضنبتكرة" و"الحاالشركات الناشئة" و"للمشاريع امل

ذكر هذا املرسوم في فصله الرابع مجموعة الشروط التي بموجبها تمنح عالمة مؤسسة ناشئة، 

ؤسسة ناشئة" كل مؤسسة خاضعة للقانون منه على أنه: تعتبر م 11حيث نصت املادة 

 104 :ري، وتحترم املعايير التاليةالجزائ

 ( سنوات،8يجب أال يتجاوز عمر املؤسسة ) -1

                                                            

وليات جامعة بشار في العلوم الجزائر: الواقع واملأمول، ح ، املؤسسات الناشئة فيروم بروديفم - 103 

 343، 342، ص، ص 2020، 3، العدد7االقتصادية، املجلد 

 346 ص، مرجع سبق ذكره، روم بروديفم - 104 
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يجب أن يعتمد نمودج أعمال املؤسسة الناشئة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال  -2

 ؛أو أي فكرة مبتكرة

 يجب أال يتجاوز رقم األعمال السوري املبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية،  -3

من قبل أشخاص طبيعيين ، على األقل، %50شركة مملوكا بنسبة أن يكون رأسمال ال -4

معتمد من طرف أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على  ستثمار اأو صناديق 

 ،"عالمة مؤسسة ناشئة

 املؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، نمو يجب أن تكون إمكانيات  -5

 عامل  250أال يتجاوز عدد العمال  يجب-6
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 تية الرقميةاملقاوال

جاء هذا املفهوم نتيجة التطور الحاصل في جميع مناحي الحياة بفضل الثورة التي خلقتها 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة.

  :ية الرقميةتتعريف املقاوال     

، على أنها 2015عرفت املقاوالتية الرقمية أول مرة من طرف املفوضية األوروبية سنة           

املشاريع الحالية من خالل تطوير تقنيات رقمية جديدة أو  يدة وتحويلإنشاء مشاريع جد

فاملقاوالتية الرقمية تعتمد أساسا على التكنولوجيا ، اإلستخدام الجديد لهذه التكنولوجيا

 :التالييضا كأعرفت  ة( باإلضافة إلى نظام بيئي متكامل داعم لإلبتكار، كمامنالحديثة )الرق

 ية، حيث يستمر تحول تاملقاوال قمية هي مصطلح يصف كيف ستتغير املقاوالتية الر        

حيث تسلط املقاوالتية الرقمية الضوء على  ،األعمال واملجتمع بالتكنولوجيا الرقمية

ل ما هو جديد ومختلف عن ين تشمل كأسات الريادة والنظرية والتعليم، التغييرات في ممار 

  :ية التقليدية، بما في ذلكتاملقاوال

 جديدة للعثور على عمالء ملشاريع ريادة األعمال  طرق  -

 طرق جديدة لتصميم وتقديم املنتجات والخدمات  -

 طرق جديدة لتوليد اإلبرادات، وخفض التكلفة  -

 فرص جديدة للتعاون مع املنصات والشركاء -

 .مصادر جديدة للفرصة، واملخاطر، وامليزة التنافسية  -

 

سوقية، منتجات جديدة، خدمات جديدة، مواد  حاالت Cassonرص حسبفبالويقصد        

أولية، وطرق تنظيمية يتم مزجها وبيعها بسعر أعلى من تكلفة إنتاجها، كما يمكن اعتبار 

الفرصة على أنها أساسا معلومة مفيدة تحصل عليها الفرد، مع وجوب تحقق الشرطين 

مما يجعله قادرا على التاليين يتمثل األول في وجود معارف سابقة مكملة لهذه املعلومة 

أما الثاني فهو أن يمتلك الفرد بعض الخصائص املعرفية واإلدراكية التي  .االستفادة منها

تسمح له بتقييم املعلومة. حيث أن امتالك مثل هذه املعلومة قد يؤدي إلى بروز تفكير أو رؤية 

  مقاوالتية
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جديدة وتحويل مشاريع قائمة،  وعرفت املقاوالتية الرقمية على أنها تأسيس مشاريع        

ذلك باستخدام تقنيات رقمية جديدة واالستفادة منها في تقديم السلع، الخدمات، التعليم، 

 وغيرهاالتدريب، الصحة، التجارة، 

بعد تعتمد أساسا البأنها ية الرقميةتيف السابقة، يمكن تعريف املقاوالمن خالل التعار         

كما لها آثار كبيرة على هيكل األعمال العادية ، بته بإستمرارهالتكنولوجي، وتعمل على مواك

مية لها تأثير الرق قمية. وبالتالي فإن املقاوالتيةر في شكل أعمال ينها ها وتحثمحاولة بذلك تحدي

الب ات الريادية في الغعميق ومستمر على جميع االقتصادات املتقدمة، حيث تبرز قيم املنظم

 105.االختراعات الجديدة تزامنا مع زيادة املعرفة العمل وتسويقص بتوليد فر 

 

 وكمثال عن املقاولة الرقمية في الجزائر نذكر املبادرة اآلتية:

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية بالجزائر العاصمة أرضية رقمية تسمح 

لوكالة لتقوم ا لتالميذ األطوار الثالثة للتربية الوطنية بتقديم مشاريعهم إلنشاء مؤسسة

 .بتقييمها

وتم إطالق هذه األرضية على مستوى ثانوية محمد اسياخم بالشراقة بغرب العاصمة الجزائر، 

ويندرج إطالق هذه األرضية الرقمية التي طورتها شركة أنشئت في إطار جهاز الوكالة الوطنية 

لتلميذ ا“من مشروع لدعم و تطوير املقاوالتية واملتمثلة في تكنولوجيا السوق النهائية ض

غرب للوكالة الوطنية لدعم وتطوير املقاوالتية والتي -الذي بادرت به مديرية الجزائر” املقاول 

 .تخص األطوار التعليمية الثالثة: االبتدائي واملتوسط والثانوي 

 : كما يتعلق األمر بأرضية يمكن تصفحها عبر الرابط

https://anade.ultimatemarkettechnology.dz  و التي تسمح للتالميذ بتسجيل وإيداع

غرب للوكالة -مشاريعهم كمقاولين شباب لدى لجنة تقييم على مستوى مديرية الجزائر

 .الوطنية لدعم وتطوير املقاوالتية

وستمنح هذه اللجنة بعد الدراسة نقاط حول مختلف جوانب املشروع )الفكرة و خطوات 

ين سجلوا مشاريعهم في األرضية أن يشاركوا في التنفيذ و الجدوى(، ويمكن للمترشحين الذ

                                                            

محفوظ هنداوي، املقاوالتية الرقمية كفرصة متاحة للطلبة الجامعيين لتحقيق مشاريعهم، مجلة العلوم  -105  

 .4، 3ص  2020، 3، العدد 13االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد 
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مسابقة تخص هذه السنة منطقة غرب العاصمة، حيث سيتم تكريم الفائزين خالل حفل 

 .ابريل املقبل )التاريخ املصادف إلحياء يوم العلم( 16يزمع تنظيمه في 

في مجال  ةكما يمكن للتالميذ الذين ستدرج مشاريعهم في هذه األرضية متابعة دورات تكويني

 .إنشاء املؤسسات وتسييرها وكذا في تطوير األفكار وفي إدارة املجموعة

وسيتم تقديم هذه التكوينات عن بعد عبر روابط سترسل عبر البريد االلكتروني للمترشحين 

املسجلين في األرضية أو حضوريا على مستوى مدرسة النخبة الشريكة في هذه العملية وكذلك 

 .الوطنية لدعم وتطوير املقاوالتيةقصص نجاح للوكالة 

تتكفل غرب والتي س-وقد تم إطالق مشروع التلميذ املقاول بالتعاون مع مديرية التربية للجزائر

بتسليم قائمة املؤسسات املدرسية املشاركة في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية لدعم و تطوير 

 .املقاوالتية

غرب للوكالة الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية -جزائرفي هذا الصدد، أكد املدير الجهوي لل

سمير بوصبع أن هذا املشروع قد تم إطالقه في شهر سبتمبر األخير على مستوى املدرسة 

االبتدائية حمدي بن تمار بشراقة قبل أن يتم توسيعه هذا االثنين إلى األطوار التعليمية 

 .األخرى 

 ”ترسيخ روح املقاوالتية لدى التالميذ“هدف الى كما أكد ذات املسؤول أن هذا املشروع ي

الذين سيستفيدون من مرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتطوير املقاوالتية وشركائها عبر تكوينات 

 .نظرية وتطبيقية

وتتمثل هذه التكوينات التطبيقية في تنظيم ورشات على مستوى مؤسسات نجحت في 

 .فن القيادة و سياسة االدخار وروح املبادرة مشاريعها من اجل تعليم التالميذ مفاهيم

من جانبه أكد مدير شركة تكنولوجيا السوق النهائية مبارك مسعى خالل تقديمه لهذه 

األرضية أن هذه األرضية تقترح عديد األبواب، سيما في مجال تكوين فرق عمل و خطط العمل 

 .وإدارة املؤسسة
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قد أشار الى انه زيادة على التكوين في مجال أما مدير مدرسة النخبة مراد ايت بلعباس ف

املقاوالتية فان مدرسته املكلفة بإعداد تلك التكوينات ستقترح على التالميذ دخوال مجانيا 

 .لدروس دعم في مختلف املواد

وأوضح في هذا الصدد أن أساس أي مشروع ناجح هو تكوين أكاديمي نوعي يسمح للتالميذ 

 .اوالت في شتى املجاالتبإنضاج مشاريعهم وإنشاء مق

من جانبه أكد املكلف بإدارة ديوان الوالي املنتدب للمقاطعة اإلدارية لشراقة الشريكة في هذه 

جميع املشاريع قابلة للتجسيد شريطة اإليمان بها “العملية ناصر الدين شيخي للتالميذ أن 

 .”والعمل بجد

كوين التسلح باإلرادة والت“فكارهم عبر كما شجع التالميذ على القيام باملقاوالتية وتجسيد أ

 106”.الجاد من اجل بلوغ أهدافهم

 مميزات املقاوالتية الرقمية:  -

 تتيح أوقاتا أكثر مرونة -

 تقليل التكاليف -

 سهولة الوصول إلى الكثير من الناس -

 السهولة في االرتقاء -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ذ، مجلة أفريكاحسان شوشاوي، الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاوالتية تطلق أرضية مخصصة للتالمي - 106 

Source : https://africanews.dz/741-5/ 
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 خاتمة

كال تصاد وبذلك فهي تمثل أرقى أشتعتبر املقاولة من بين أهم املقومات الضرورية لتدعيم االق

املساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل االستخدام األمثل للموار د املتاحة 

واكتشاف فرص األعمال والسعي بنجاح القتناصها وتنفيذها في أرض الواقع على شكل مشاريع 

ات ومنتجات "سلع وتنفذ املقاولة في ظل ما هو متاح من صناع .ومؤسسات وعمليات جديدة

وخدمات" في إطار الجدوى االقتصادية واملالية باعتبارها العامل الجوهري إلقامة املشاريع، 

 107خصوصا إذا كانت املقاولة تتماش ى مع خصوصية املنطقة املتواجدة فيها كفرص متوفرة.

 سوف نصيغ مجموعة من التوصيات نوجزها في وحتى ينجح املشروع املقاوالتي في الجزائر 

 108اآلتي:

ضرورة قيام الدولة ببعث دورات تكوينية لتمكين أصحاب املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  -

تقنيات الحديثة للتسيير و العمل أيضا على تحسين مستوى يد العاملة اللالستفادة من 

 ؛ باعتبارها املحرك الرئيس لنجاح هذا النوع من املؤسسات

صغيرة و املتوسطة حديثة النشأة ؤسسات الإنشاء مراكز متخصصة من أجل مرافقة امل  -

 ؛ تقديم النصائح و اإلرشاد إليهاو 

املتوسطة تقوم بمنح قروض ميسرة صة في تمويل املؤسسات الصغيرة و إنشاء بنوك متخص  -

 ؛السيما فيما يتعلق بسعر الفائدة

جيا و تشجيع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال تكنول  -

 بمنتجاتها؛ م التجارية و التسويقية لتعزيز فرص التعريفēاإلعالم و االتصال في عمليا

كل عائقا على املؤسسات الصغيرة العمل على مراجعة نسب االقتطاع الضريبي التي تش  -

 ؛املتوسطةو 

 العمل على تسهيل النظام الجمركي ، من خالل الرفع التسعيرة الجمركية على املواد األولية  -

 ؛األساسية لنشاط املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

                                                            

 17، ص مرجع سبق ذكرهأحالم قزال، ا - 107 

امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمه  - 108 

 .11ص  ،2017ديسمبر،  6/7لخضر، الوادي، 
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يفية الحصول على العقار و أجال العمل على تحديد إطار قانوني تنظيمي واضح يحدد ك   -

الشروط اإلدارية للحصول عليه في أقرب اآلجال و محاربة الفساد اإلداري و البيروقراطية و 

  ؛التي كانت سبب في عدم انطالق مشاريع مربحة

أجل  من راد السلع التي تنتج وطنيايلى تنظيم دخول السلع املستوردة و عدم إستالعمل ع -

 ؛خلق جو من املنافسة و اإلبداع

تحسين القدرات اإلنتاجية و التسويقية ملؤسسات الصغيرة و املتوسطة بما يمكنها من   -

 . يةعاملاملنافسة في البيئة العاملية خاصة مع اقتراب دخول الجزائر في منظمة التجارة ال
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 قائمة املراجع: 

الجودي محمد علي، نحو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاوالتي: دراسة على  -

عينة من طلبة جامعة الجلفة، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد 

زائر، ر، الجخيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي

2014 - 2015   

الزعبي علي فالح ، مخطط األعمال كمدخل استشاري في تطوير األداء املؤسس ي في  -

عصر ما بعد الصناعة في منظمات األعمال األردنية: نموذج ريادي مقترح، األيام 

الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود مخطط األعمال: الفكرة 

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة2012أفريل  17/18/19نفيذ، واإلعداد والت

 2020الصرن رعد، إدارة اإلبداع واالبتكار، الجامعة االفتراضية سوريا،  -

أنساعد رضوان، العكازي فاطمة الزهراء، املقاولة الصغيرة بين املتطلبات االقتصادية  -

 ة بوالية شلف،والنشاط االجتماعي: دراسة ميدانية على عينة من املقاوالت الصغير 

 203، ص 2018، 4مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية، العدد 

م األياالسيرورة املقاوالتية من توليد األفكار إلى مخطط األعمال، براهيمي نوال،  -

الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود مخطط األعمال: الفكرة 

 جامعة محمد خيضر بسكرة ،2012أفريل  17/18/19واإلعداد والتنفيذ، 

بسويح منى، ميموني ياسين، بوقطاية سفيا، واقع وآفاق املؤسسات الناشئة في  -

 ،2020، 3، العدد 7الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، املجلد 

بصلي فضة عباس ي ، التعليم لريادة األعمال، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  -

2017، 

بد الوهاب، عادل لعجالي، استراتيجية نمو املؤسسة االقتصادية: األشكال، بلمهدي ع -

 1، العدد 8الدوافع والتقييم، مجلة تنمية املوارد البشرية، املجلد 

بن قدور أشواق، محمد بالخير، أهمية نشر ثقافة املقاولة وإنعاش الحس املقاوالتي  -

 ،2017، 11قتصادية، العدد في الجامعة، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واال
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بوالريحان فاروق، بنون خير الدين، دور دار املقاوالتية والفكر املقاوالتي في الوسط  -

الجامعي كأداة لحل مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعة: دراسة حالة دار املقاوالتية 

 ،1820، 1، العدد 4مجلة ميالف للبحوث والدراسات، املجلد للمركز الجامعي بميلة، 

بن حمو عبد هللا، بلعياش ي بومدين، تدويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية،  -

شروط ومتطلبات: دراسة استكشافية لعينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 

 ،6، العدد 4مستوى والية مستغانم، مجلة االستراتيجية والتنمية، املجلد 

قاوالتية كآلية لتفعيل فكرة إنشاء املؤسسات بن جمعة أمينة، جرمان الربيعي، دار امل -

الصغيرة واملتوسطة لدى طلبة الجامعات: دار املقاوالتية بجامعة قسنطينة نموذجا، 

 ،2017، جوان 5مجلة ميالف للبحوث والدراسات، العدد 

بن زرارة أمينة، سليمان رحال، تسويق املشروع املقاوالتي للمؤسسات حديثة النشأة  -

دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات حديثة النشأة بوالية قاملة ،  في الجزائر،:

 ،35، العدد االقتصادي 1مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، املجلد 

بن عباس موس ى، زدوري أسماء، دار املقاوالتية بوابة الطالب الجامعي على النظام  -

، مجلة التكامل 2معة باتنة البيئي املقاوالتي املحلي: دراسة حالة دار املقاوالتية لجا

 2021، 4، العدد 9االقتصادي، املجلد 

بن عيس ى ليلى ، سوالف رحال، اليقظة املقاوالتية للمؤسسات الناشئة: بين مفهوم  -

، 15تحديد الفرصة والبقظة االستراتيجية، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، املجلد 

 2021، 2العدد 

الثقافة املقاوالتية في إنشاء املؤسسات الصغيرة  بوبكر عبد القادر، كمال عكوش، دور  -

واملتوسطة لدى الشباب الجامعي: دراسة حالة املقاوالت الرياضية لوالية الشلف 

 ،2021، 1، العدد 13نموذجا، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، املجلد 

-  

في  م االبتكار بوسعدة سعيدة، بعوني ليلى، الحاضنات التكنولوجية كمدخل لتدعي -

 ،2018، 7املشاريع املقاوالتية: تجارب عربية رائدة، مجلة املؤسسة، العدد 

بوشول السعيد، نذير غانية، سعاد جرمون، تدويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -

مجلة الدراسات االقتصادية واملالية: من خالل آلية التصدير: دراسة حالة الجزائر، 

 2018، 02، العدد 11وادي، املجلد جامعة الشهيد حمه لخضر ال
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بوقطف محمود، نجاة بن مكي، نزيهة شاوش، املقاوالتية ودورها في دعم سوق العمل  -

سوسيو اقتصادية، مجلة الباحث في  –للشباب الجامعي الجزائري: دراسة تحليلية 

 ، 2019، 11العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

، آليات تدعيم وتنمية االبتكار واإلبداع كأداة بيطاط نور الدين، بوالزليفة صابر -

 2016الستدامة املشاريع املقاوالتية، مجلة اقتصاد املال واألعمال، العدد الصفري، 

بيبي وليد، عمار فاروق غربي، عفاف حمادي، املسؤولية االجتماعية وتخطيط  -

رة الصغي األعمال باملشاريع املقاوالتية: دراسة تجريبية على عينة من املؤسسات

 1، العدد 1واملتوسطة الجديدة بالجزائر، مجلة املالية وجوكمة املؤسسات، املجلد 

 ،2017، 

توال آمنة، دور القياس املقارن في نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، دراسة حالة  -

مؤسسة األملنيوم لوالية الجزائر، مذكرة ماجستير، في علوم التسيير ، جامعة أمحمد 

داس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، مذكرة بوقرة بومر 

 ،2009ماجستير، في علوم التسيير، 

تومي رياض، أهمية الفكر املقاوالتي واملقاوالتية، كعامل لإلبداع وتحقيق التنمية  -

 ةاملستدامة: القطاع السياحي في الجزائر نموذجا، امللتقى الدولي الثاني حول املقاوالتي

، 1945ماي  8، جامعة 2020أكتوبر  25، 24ودورها في تطوير القطاع السياحي، 

 ورقلة.

شوقي جباري، شرفي خليل، مخطط األعمال التفاعلي آلية فعالة ملرافقة عمليات  -

بعث املشروعات الصغيرة واملتوسطة، األيام الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: 

، 2012أفريل  17/18/19لفكرة واإلعداد والتنفيذ، فرص وحدود مخطط األعمال: ا

 جامعة محمد خيضر بسكرة

جالب محمد، اإلطار االستعمالي ملخطط األعمال ومساهمته في بعض العمليات  -

االستثنائية للمؤسسة، األيام الدولية العلمية الثانية حول املقاوالتية: فرص وحدود 

، جامعة محمد 2012أفريل  17/18/19مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد والتنفيذ، 

 خيضر بسكرة
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جلول شريفي ، صوار يوسف، تجرئة السوق باستخدام تحليل إجمالي الوصول غير  -

املتكرر والتكرارت: دراسة حالة منتجات الزيوت للمقاطعة التجارية نفطال بوالية 

 ،2021، 1، العدد 2سعيدة، مجلة بجوث االقتصاد واملناجمنت، املجلد 

سماعيل، زكري أسماء، عبداوي نوال، السمات الشخصية للمقاول كأهم حجازي إ -

العوامل املؤثرة على اكتشاف الفرصة املقاوالتية، مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد 

 2020، 1، العدد 4واإلدارة، املجلد 

خواني ليلى، املقاوالتية وروح اإلبداع في املؤسسات: دراسة حالة الجزائر، مجلة  -

 ،1، العدد 3مقاوالتية، املجلد موروكان لل

، مذكرة تخرج ضمن 2009-200دباح نادية، دراسة واقع املقاوالتية في الجزائر وآفاقها  -

، كلية العلوم 3متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر 

 ،.2012-2011االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، 

يز ، استراتيجيات االبتكار: طريق اإلدارة نحو االبتكار الجذري، رفاعي ممدوح عبد العز  -

املؤتمر العلمي األول بعنوان دعم وتنمية املشروعات الصغيرة، بعنوان استراتيجيات 

 2012مارس  12-11االبتكار، كلية التجارة، عين شمس، 

ول ة حركاج فاتن محمد، كيف أنش ئ مشروعي الصغير، األيام الدولية العلمية الثاني -

 17/18/19املقاوالتية: فرص وحدود مخطط األعمال: الفكرة واإلعداد والتنفيذ، 

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة2012أفريل 

رقراق عبد القادر، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل التحوالت  -

علوم ية الاالقتصادية الراهنة: دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كل

 ،2010االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 

راقي دراجي، األهمية االستراتيجية للتخطيط التسويقي في املؤسسات الصغيرة  -

واملتوسطة: دراسة عينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالبويرة، مجلة اإلبداع، 

 1، العدد 8املجلد 

يد بشير، نشر الفكر املقاوالتي وتنمية روح املقاوالتية لدى زايدي حكيم، عبد الحم -

طلبة الجامعة: حالة دار املقاوالتية بتبسة والوادي، مجلة االقتصاد واملقاوالتية 

(JEGE املجلد ،)2021، 5، العدد 4، 
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شراطي نسيمة، نشر التعليم املقاوالتي كمدخل لتعزيز روح وثقافة املقاولة لدى  -

، 13والحد من بطالتهم، مجلة البحوث والدراسات العلمية، املجلد  الطلبة الجامعيين

 ،1العدد 

طرشاني سهام، ثقافة االبتكار اإلداري كمدخل استراتيجي لتدعيم امليزة التنافسية  -

 ،2، العدد 14للمؤسسة الخدمية، مجلة األبحاث االقتصادية، املجلد 

ية ع املقاوالت: دراسة التجربة الوطنطويل آسيا، تيتام دليلة، االبتكار واإلبداع في قطا -

 ،1، العدد 9وتجارب دولية رائدة، مجلة اإلبداع، املجلد 

غضبان فاطمة الزهراء، بختة حداد، دور املقاوالتية في تحسين ممارسة التسويق في  -

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 ،2019، 1، العدد 8املؤسسة، املجلد  لوالية املسيلة، مجلة

فالق محمد، إسحاق خرش ي، سميرة أحالم حدو، تحليل العالقة السببية بين مدى  -

توافر املهارات التسييرية وفشل املقاوالت املصغرة: دراسة حالة املقاوالت العاملة 

، 344، ص 2018، مارس 3بوالية شلف، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، العدد 

345 

فياللي غنية، أساليب تطوير املنتجات في املؤسسة االقتصادية: دراسة حالة شركة  -

عتاد التكديس والحمولة قسنطينة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلوم 

 ،2008التجارية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 

ة، امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات قتال عبد العزيز ، سارة عزايزي -

ديسمبر،  6/7الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 

 3، 2، ص، ص 2017

قواسمي رشيدة، التأصيل النظري للمقاوالتية كمشروع والنظريات والنماذج املفسرة  -

، العدد 4بحاث االقتصادية، املجلد للتوجه املقاوالتي، مجلة املنتدى للدراسات واأل 

2 ،2020 

قارة ابتسام، طهراوي دومة علي، صالح محمد، دور دار املقاوالتية في تطوير الفكر  -

املقاوالتي لدى الشباب الجامعي: دار املقاوالتية بجامعة غيليزان أنموذجا،  مجلة 

 ،2020، 2، العدد 3االقتصاد واملقاوالتية، املجلد 
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قاولة كأداة إلنشاء املؤسسات االبتكارية في القطاع البترولي بحاس ي قزال أحالم، امل -

مسعود: دراسة حالة مجموعة من املقاولين الناشطين في القطاع البترولي بحاس ي 

مسعود، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 2018- 2017التسيير، قسم العلوم التجارية، 

جمزة، أوسرير منور، محورية الفرصة ضمن السيرورة املقاوالتية، مجلة لفقير  -

 54، ص 2017، ديسمبر 23معارف، العدد 

مدخل خالد، التأهيل كآلية لتطوير تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: دراسة  -

حالة الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم 

العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  االقتصادية، قسم

 ،2012، 3وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

مفروم برودي، املؤسسات الناشئة في الجزائر: الواقع واملأمول، حوليات جامعة بشار  -

 ،2020، 3، العدد7في العلوم االقتصادية، املجلد 

واملتوسطة: دراسة حالة املؤسسات  مخلوف سليمة، تدويل املؤسسات الصغيرة -

 ،10، العدد 6الصغيرة واملتوسطة ملدينة مستغانم، مجلة دفاتر بوادكس، املجلد 

مهاوة أمال، خالدي فراح، فعالية التعليم املقاوالتي في نشر وترقية الثقافة املقاوالتية  -

ي بعض في الجامعة الجزائرية: دراسة استطالعية آلراء مسيري دور املقاوالتية ف

 2، العدد 5الجامعات الجزائرية،مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، املجلد 

مقدم آسيا، دحماني محمد ادريوش، عاهد بومدين مسعود، التوجه املقاوالتي  -

وتحفيزات إنشاء املؤسسة، دراسة عينة من املؤسسات بوالية سيدي بلعباس، مجلة 

 ،2021، 1، العدد 10دفاتر بوادكس، املجلد 

محفوظ هنداوي، املقاوالتية الرقمية كفرصة متاحة للطلبة الجامعيين لتحقيق  -1  هنداوي  -

، 3ص  2020، 3، العدد 13مشاريعهم، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد 

يعهم، مشار ، املقاوالتية الرقمية كفرصة متاحة للطلبة الجامعيين لتحقيق محفوظ.4

 .4، 3ص  2020، 3، العدد 13مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد 
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