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األول لصفال  
ة تطور ة ماه   المقاوالت

  األستاذة مرزوق 
 مقدمة

 تعرف باتت حيث واسع، بشكل ومتداول االستعمال شائع مفهوم المقاوالتية أصبحت
 والباحثين الحكومات من كل أصبحت ، المتزايدة، ونظرا ألهميتها ,للبحث كمجال حاليا

و بقدرتهم  , تهمومؤسسا المقاولين بتطور أكثر يهتمون عام بشكل تمعو المج والجامعيين
في  الرفع على )المقاوالتية( هاقدر في المتزايد االهتمام هذا تفسير ويمكن .والنمو البقاء على

  إنشائها، تم التي الجديدة المؤسسات نشاط عن الناتجة العائدات وزيادة اإلنتاج، مستويات
 لألسواق، التوازن وإعادة الفاشلة المؤسسات تعويض خالل من االقتصادي النسيج جديدت

 يمتد جديدة مبتكرة مؤسسات إنشاء طريق عن االبتكار تشجيع في الكبير دورها إلى باإلضافة
 مناصب من توفره ما خالل من للعمال االجتماعي االندماج إلعادة وسيلة ليشمل تأثيرها

  .شغل
ة. 1   ة لتطور المقاوالت ر ات الف   :المقار
حث تطور لقد ة مجال في ال ة مقارات ثالث حسب المقاوالت س رة رئ ة فإلى ، ف  غا

عينات ة الس طرة هذا عرف نها في االتجاه المجال  س ة يدرس الذ الوظ  من المقاوالت
، الجانب ظهر االقتصاد ه إلى ثان اتجاه عدها ل ز جان  األفراد دراسة خصائص على ير
ة، على وتأثيرها ة ومع المقاوالت ات بدا  اهتم المسيرون  يتزعمه جديد اتجاه ظهر التسعين
ة بدراسة   .ل سير العمل
ة. 1.1 ة المقار ف   :لالقتصاديين الوظ

ة قى لكن القدم، منذ موجودة ظاهرة هي المقاوالت  يلقى مفهوم إعطاء الصعب من ي
ة عرفوا ذلك مع الكتاب من عدد اإلجماع،  من المنجز المقاوالتي الفعل من إنطالقا المقاوالت

سي الفاعل /المحرك طرف   Bruyat 2000) .( الرئ
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ة دراسة تمت اد لة لفترة المقاوالت ة العلوم من انطالقا الزمن من طو  االقتصاد
ة يز على قامت التي واالجتماع ة نتائج التر ة منها محاولة في المقاوالت  على لإلجا

   :التاليين التساؤلين
ة األنشطة تأثير هو ما .1    االقتصاد؟ على المقاوالت
ة الظروف ما هي   .2 ة االقتصاد ة واالجتماع ة؟ تشجع التي والثقاف  المقاوالت

أد ا مم، يةدالقتصااائفه ظو نالقا مطنف ارلتعة ديدعت الواحماه جتالا اذه نتضم
د القتصام ااظلنافها رع يتلت االولتحااشيا مع مت نمزلا ربعول قاملم اومفهر طوت ىلإ
 Montchrétienف طر نم 1616سنة ة رمول ألول قاملاكلمة  تستعملا ثحي، يمللعاا
 لعمز  اجنن إضما لجأ نمية مولعمت ااطلسلامع ا دقع عقوي ذلا صلشخا ينتع تكانو
 ينباملا دتشييم ليه مهاإ لكوت تكان كلذعلى ء بنا، و تلفةخمل عماأعة ومجم، أو ما
  .م هاملا نها مريغ ىلإضافة إم، عاطبال شيجلا ديوزت ن ضماق، طرلز ااجن، إميةولعما

ح يتوسع المقاول مصطلح بدأ ثم ص عني العشر الثامن القرن  في شموال أكثر ل  ل
اشر الذ الشخص" ل "ما عمل في ي  من العديد انجاز قوم نش شخص" هو ساطة أو 

  ."األعمال
الرغم  النظرة إلى إدخاله في الفضل أن إال قبل من المصطلح هذا استعمال أن من و
ة  واللذان ، 1803 سنة j.B.Say و 1755 سنة Cantillonمن  ل إلى عود االقتصاد

فة واضحا تصورا قدموا الذين األوائل االقتصاديين من عتبران   .ل المقاول لوظ
عتبر قين Cantillon و ا عنصرا عدم ال غض عرفه حيث للمقاول، تعرفه في أساس  و

ة مواد  شتر  الذ الشخص أنه نشاطه، عن النظر د سعر أول لها أجل من مؤ  تحو
عها وٕاعادة د إذن سعر ب  صورة في على فرصة الحصول عرف شخص فهو غير مؤ
   .الموجودة المخاطر ظل في لكن الذات تحقي

س ة الفترة خصائص التعرف هذا ع احث، فيها عاش التي الزمن  تتميز والتي ال
ادالت ملحو مع تطور الفالحة، على أساسا مبني اقتصاد   . التجارة للم
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ة أما        على قدرته هو الصناعي وخاصة المقاول ميز الذ األمر Sayإلى  النس
عة قوانين يدرس الذ العالم من ل فرق بين حيث والمعرفة، العلم تطبي قوم الطب  بإجراء و

حوث، قوم, لحسابهما عمل الذ والعامل المقاول، ال  التي المعارف استغالل فالمقاول 
عتمد منفعة، ذات سلع إنتاج أجل من العالم متلكها تتمثل  الذ العامل على ذلك في و

صف  العمل، انجاز مهمته في ضا Sayو ن والذ المقاول أ ا فالحا، ون  أن م  أو حرف
قات الوس أنه تاجرا  وعمال األراضي مالك من اإلنتاج عوامل لمختلف المنتجين بين ط

ين األموال، رؤوس وأصحاب   .والمستهلك هؤالء و
 هو المقاول أن Say يدرك  البنوك ومجال الصناعي المجال في الكبيرة لخبرته ونظرا      

التنسي حيث منظم، شيء ل قبل  العمل، األرض، : المختلفة اإلنتاج عوامل بين قوم 
نة منفعة أقصى تحقي إلى الوصول أجل من المال رأس المقابل مم  عض تتراف و

ة األنشطة ل منها المسيرة وحتى دائما الصناع  عرضة تجعلها التي األخطار عض جيد ش
 5 .للفشل

ة المقاول تمتع إلى إضافة       م على الكبيرة قدرته وهي أخر  مهمة بخاص  الح
م قوم حيث اجات بتقي اعها، الضرورة والوسائل االحت وازن  إلش  والوسائل الهدف بين و
  6 .متلكها التي

ة  ستثمر ألنه المخاطرة أخذ الذ الشخص هو المقاول Cantillan و Say ل  النس
نه إذ ثرا شخصا المقاول ون  أن شتر ال أنه على  انيتفق     و.أمواله في  اللجوء م
ذلك من اآلخرن، االقتراض إلى  إقراض في مهمته تتمثل الذ الرأسمالي بين فرق  و

ين الفائدة، عرف معين مبلغ على الحصول مقابل األموال  المخاطر يتحمل الذ المقاول و
ن التي  االقتراض اللجوء إلى أو الخاصة، أمواله أسسه الذ نشاطه نجاح تعرقل أن م
  . األموال رؤوس مالك من

الرغم ح لم الدراسات، هذه مختلف من و  التطور في محورا عنصرا المقاول ص
حاث ظهور مع إال االقتصاد ة  األ  سنة J.A.Schumpeter التي قام بها أب المقاوالت
احث هذا عتبر حيث ، 1935 ة تفطن من أول ال  طر عن وذلك التغيير، عامل ألهم

ات للموارد المختلف االستعمال ان اكتشاف  على العمل وضرورة للمؤسسة، المتاحة واإلم
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مات وٕادخال الجديدة، الفرص واستغالل فة تتمثل حيث جديدة، تنظ  8 في المقاول وظ
حث"    ."فرصة أنه واستغالله ما يوافقه والتصرف التغيير عن ال

 استخدام قوم مبدع شخص شيء ل وقبل J.A.Schumpeterفالمقاول حسب        
ات االختراعات عتمد على ما مختلفة، طرقة المتاحة الموارد  أجل من المبتكرة والتقن

فات الوصول ة لتول  9 : في تتمثل جديدة إنتاج
 جديد؛ منتج صنع  
 النتاج في جديدة طرقة استعمال 
 السوق؛ في جديدة توزع قنوات اكتشاف  
 ة للمواد جديدة مصادر اكتشاف   المصنعة؛ نصف المواد أو األول
 مات إنشاء  جديدة تنظ

ة األخطار بتحمل المقاول قوم االبداع، أجل ومن         ة عن المترت حث عمل  عن ال
مات ن الذ الخطر بنفسه هو يتحمل ال ولكنه اإلنتاج، لعوامل جديدة تنظ  يلح أن م
 بدال األخطار يتحملون  ممولين بإيجاد له تسمح التي هي األموال رؤوس سوق  إنما مؤسسته
ما ه الذ األول الدافع أن عنه، حث في من ال حر ة هي وٕانما األراح، عن ال في  الرغ
مات تحقي خالل من النجاح   10 . جديدة تنظ

  
ة تتمتع ةاالقتصادالمقارة  إن ة  أسس إعطاء في ساهم حيث بيرة، أهم تارخ

ة، اتالذ استمر الى  االتجاه هذا أن غير لمجال المقاوالت عين ة الس ة نها  ساهم لم غا
ة مجال وتشعب التساع نظرا للظاهرة، فهمها تحسين في ثيرا  العديد مع ترت التي المقاوالت
ة العلوم حدود نطاق تتجاوز التي المتنوعة العوامل من   13 .االقتصاد

  
ة. 2.1 ة المقار ة( :السلو   )األفراد خصائص اتجاه حسب المقاوالت

بر ماكس وه المدرسة ذهه في برز من أول  و الذ قام بتحديد (Max Weber)و
مة نظام أساس  على قوم سلوك أنه على المقاولين سلوك فسر أساسي عامل الق

ة  و لكن .المؤسسة مدير دور عن يختلف مهدور يجعل ما وهو السلطة، تملك و االستقالل
الند عتبر شك دون  و ة الدفع أعطى من أول Mc Clelland )   (ماكل  للعلوم السلو
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يز تم لقد .المقاول عالم إلى للولوج  وذلك ذاته، حد في المقاول على االتجاه هذه في التر
ارها خصائصه بدراسة ن وسيلة اعت  اإلطار هذا وفي المقاوالتي، النشا فهم من خاللها م
ة من الخصائص انطالقا المقاول بدراسة قامت الدراسات من مجموعة ظهرت  النفس

ة، والخصائص ة سعت والتي الشخص  ما المقاول، هو من :  األسئلة من نوعين عن لإلجا
ذلك اآلخرن؟ ميزه عن الذ ح لما و   14الخاصة؟ مؤسسته بإنشاء قوم لماذا مقاوال، ص

  
ة الخصائص .1.2.1   النفس

ة إيجاد حاولت ة، خاص س ن الصفات من مجموعة أو رئ  على التعرف خاللها من م
ة في D.McClleland أعمال فنجد المقاول،  خالل من بين الذ )1961(الستينات بدا
 االنجاز إلى هي الحاجة المقاول سلوك تميز التي اتيناألساس تينالخاصي أن دراسته

ه الهدف، وتحقي للتفوق  الحاجة معنى ,األولى. للسلطة والحاجة  شخص هو المقاول فحس
مه حث عن لالنجاز، بيرة حاجة تح  خاللها من والتي التحد برفع له تسمح مواقف ي

ة تحمل إلى هتدفع ة الحلول إيجاد في المسؤول ة أما ، 15.التي تواجهه للمشاكل المناس  الثان
    ).كبرى أهمية يعطيها لم( لطةسلل الحاجة وهي

 
ة الخصائص .2.2.1   الشخص

ة الخصائص بدراسة اهتمت ه، ينتمي الذ العائلي الوس مثل للمقاول الشخص  إل
مي المستو  ه، الذ التعل ة الخبرة يتمتع  ة، المهن تس   .الخ...السن الم

ة لثمانينات، ثيرة انتقادات إلى مقارةال ههذ تتعرض   عتااستط فإذا وذلك نها
 عموما، المقاولون  بها متاز التي والصفات متلك الخصائص الشخص ان إذا مما التحق

قى ف ة الصفات عض ىعل فق االعتماد التعقيد تصرف بهذا شرح الصعب مني  أو النفس
ة ضا   16 .الشخص ة حول استنتاجات على الحصول الوهم من ون  سوف ،و أ ان  إم

مقاولين  (Chances) .نجاحهم 
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ة المقارة. 3.1 ة المقا) اإلدارة(التسيير لعلماء المرحل   المقاوالتى النشا سير حسب والت
 ل، االقتصاد و المجتمع في المقاول دور بدراسة ةاالقتصاد ت المقارةاهتم لقد

ةا تواهتم ه، المقاول شرح تصرفات لمقارة السلو  لمقارةا ههذ تجاء ولذلك وسلو
ة حاث في التحليل مستو  تغيير ضرورة تناد حتم  وذلك المجال في هذا المنجزة األ
ا المقاول بوضع يز جان ة في فعال حدث الذ ما دراسة على ذلك عوض والتر   .المقاوالت

ز الدراسات من مجموعة ظهرت اإلطار هذا وفي احثون  ر  دراسة على خاللها من ال
ة العوامل  نجد بينها النجاح من الجديدة والمؤسسة للمقاولح التي تسم األساس
 النظام على طرأ الذ الكبير التحول إلى الثمانينات مطلع في أشار الذ Druckerأعمال

ة روح فضل انتقل والذ االقتصاد  إلى المسيرن على أساسا مرتكز اقتصاد من المقاوالت
   .المقاولين على مبني اقتصاد

ة النس اب تكمن له ف ه المقاول نجاح أس  ضرورة وسيلة عتبر الذ االبداع في حس
حث على المقاولين يجب " :الثروات لزادة  تدل التي المؤشرات وعن اإلبداع، مصادر عن ال
نها التي االبتكارات على جب النجاح، م ضا االطالع عليهم و اد على أ  تسمح التي الم
قها النجاح االبتكارات لهذه   17 "وتطب

ز ما ضا ر ة على أ ع والذ التغيير، أهم  الموارد استعمال خالله من المقاول ستط
ل طرقة المتاحة ش ، مختلف عما جديدة و  القطاع أو مثال بتغيير المجال  قوم أن سب

ه ستغل الذ ة آخر قطاع إلى الموارد هذه المقاول ف ة أحسن ذو مردود  أو أعلى، وٕانتاج
قها أو متلكها التي الموارد استعمال قوم أن ة أكثر تعطيها جديدة طرق  تنس   .إنتاج

عتبر   ضا من رواد هذا االتجاه  Gartnerو احثين على حيث اقترح, أ  بدراسة االهتمام ال
ة سير  االهتمام عوض فعال المقاولون  فعله ما االهتمام أ الجديدة إنشاء المؤسسة عمل
ه، هم ما ه صف نموذجا وقدم عل ة ف  أرعة له النموذج هذا جديدة، مؤسسة  إنشاء عمل

عاد ، :في تتمثل أ ة سير د،الفر  المح احث عتبر والمؤسسة، العمل  النشاطات مجموع ال
عاد إهمال دون  قدمه الذ النموذج ضمن واحد متغير جديدة مؤسسة بإنشاء تسمح التي  األ

 .األخر 
ما النشاطات هذه وتتمثل  18 : يلي ف
 حث ة؛ الفرصة عن ال   المناس
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 الموارد؛ جمع  
 م   المنتج؛ تصم
 المنتج؛ إنتاج  
 ة تحمل  و المجتمع الدولة أمام المسؤول
  

احثون بهذ  قة التصورات من الخروج لهم سمحت األنه لمقارةا هلقد اهتم ال  السا
قة ة، صفة واحد، عامل دراسة  في تنحصر التي والمحدودة الض فة أو إنسان ة وظ  اقتصاد
ة ع الجوانب ومن متكامل ل تدرس أن يجب والتي معقدة لعمل ن حتى جم  فهمها من نتم
ل   .أفضل ش

Gartner  ة عدمأشار إلى  ابه قوم التي األعمال دراسة واقترح السمات، مدخل فا
ة في المتدخلة المؤتمرات تعدد نتيجة المنظمة إنشاء على الضوء وسل المقاول  العمل
التالي المعقدة، ح " و حث أص س المقاول ه قوم ما حول يرتكز ال  ."المقاول هو من ول

 
 مفهوم Bygrave et Hofer 1991) (ثم Bygrave) 1989 (اقترح الصدد هذا في

    (A, B)شرطين  على ستند C) (ئينها
-A  استغاللها أجل من جديدة منظمة إنشاء مثل المقاوالتي الحدث.  

B- ة المسار طة واألفعال النشاطات :الوظائف ل على تحتو  المقاوالت  المرت
 .استغالله أجل من منظمة وٕانشاء الفرصة اقتناص

C- أجل من منظمة ينشئ والذ الفرص قتنص الذ الشخص هو المقاول 
  .استغاللها
  

ة ترت مميزات تسعة وجود ة المقاوالت   :وهي العمل
 ة ة هي المقاوالت ة ناتجة عمل ة، رغ ة محرك إنسان  المقاول؛ هو المقاوالت
  واحدة؛ مؤسسة مستو  على تكون 
 اب(حالة من البيئة تغيير الحالة، تغيير إلى تؤد  حالة إلى )الجديدة المؤسسات غ

 ؛) الجديدة المؤسسات وجود (يف أخر 
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 انا الصناعات ألحد التنافسي القطاع في خاصة االستمرار عدم إلى تؤد  إنشاء وأح
 جديدة؛ صناعات

 لي مسار هي) (holistique ن ال مها م   النظام ل إلى النظر إال تقي
  لصناعي؛

 ي مسار هي ه تتطور حيث دينام ل والصناعة المؤسسة ف ؛ ش  مترا
 بهة مشا تكون  المؤسسة إلنشاء أخر  تجرة توجد ال ألنه نوعها من فرد مسار هي

 لها؛
  وتموقع عدد( المقاوالتي الحدث في المتداخلة المتغيرات من بير عدد على تحتو 

ة تموقع الموارد، المنافسين،  ؛ )الزائن وحاجات نمو الجديدة، المؤسسات وٕاستراتيج
 ة النتيجة ة) الشرو (للظروف حساسة جد المسار لهذا النهائ   .المتغيرات لهذه األول

  
  للمقاوالتية المفسرة االتجاهات. 2
البلدان،  معظم في واسع بشكل ومتداول االستعمال شائع مفهوم المقاوالتية أصبحت 

أكثر  ويصبحوا تهمذوا تحقيق من األفراد يمكن جذاب ونمط حياة للتطور، أساسي ومحور
 مجاالت عدة في مصطلح المقاوالتية الستعمال نظرا .أفضل معيشي ومستوى استقاللية
  .لتعريفها مداخل عدة فهناك يشملها واحدا تعريفا نجد فال مختلفة،
  

   تنظيمية كظاهرة المقاوالتية. 1.2
 منظمات إنشاء عملية هي المقاوالتية أن يعتبر Gartnerيتزعمه  والذي االتجاه هذا

 والدة إلى تؤدي التي العملية دراسة علينا يتوجب الظاهرة هذه فهم لنا يتسنى وحتى جديدة،
 مؤسسة بإنشاء للفرد تسمح التي النشاطات مجموع آخر بمعنى المنظمات، هذه وظهور

 1 .جديدة
 المقاول خاللها من يقوم التي األعمال مجموع المقاوالتية تشمل االتجاه هذا فحسب        
 تجسيد أجل من وذلك ،...بشرية مالية، موارد معلومات، من المختلفة الموارد وتنسيق بتجنيد
 خالل من ومسايرته التغيير في التحكم على قادرا يكون وأن مهيكل مشروع شكل في فكرة

 2 .جديدة مقاوالتية أنشطة
 التأثير عن تنتج ظاهرة هي جديدة مؤسسة إنشاء عملية أن أيضا االتجاه هذا يرى كما        

 بواسطة معنى لها يصبح والتي األفكار الخبرة، مثل المختلفة العوامل من للعديد المتبادل
 هذه تتمكن وكيف المنظمة هذه ظهور مسألة على أساسا  "Gartner"ويركز جديد،، تنظيم

 أيضا ويشيد فكرة، مجرد كانت بعدما حقا موجود كيان إلى والتحول البروز من األخيرة



9  

 شكل في مجسدة ملموسة حقيقة إلى الرؤية أو األحالم تحويل على الكبيرة المقاول بقدرة
 3 .جديد مشروع

 المعتمدة االستغالل طريقة إلى فبالرجوع الغموض، بعض هبيشو االتجاه هذا أن غير       
 مؤسسة إنشاء إلى اللجوء بدل قائمة مؤسسة على االعتماد يمكننا ما ابتكار أو فرصة لتثمين
  .ال أم مقاوالتية حالة تعتبر الحالة هذه فهل جديدة،

 
 المقامة المؤسسات جميع تؤدي أن يمكن ال Bruyatبينه  ومثلما أخرى جهة ومن        

 ذات المقدمة القيمة أهمية إلى باإلضافة للفرد بالنسبة التغيير شدة فيها تكون حاالت إلحداث
  .اإلنتاج إعادة أو طريق التقليد عن تنشأ أن للمؤسسات يمكن حيث عال، مستوى

  
 إنشاء عملية نهابأ االتجاه هذا حسب المقاوالتية نعرف أن يمكن سبق ما خالل ومن 

  .مشروع في تجسيد فكرة خالل من لمؤسسة
 

  للفرص استغالل المقاوالتية .2.2
 يتم التي العملية نهابأ المقاوالتية Shane و Venkatarmanيعرف  االتجاه هذا حسب 

.  مستقبلية وخدمات منتجات بخلق تسمح التي الفرص واستغالل اكتشاف وتثمين خاللها من
 أولية ومواد خدمات منتجات، بتقديم التي تسمح الحاالت تعني Cassonحسب  والفرصة

 تكلفة من بسعر أعلى وبيعها التنظيم، في جديدة طرق إدخال إلى أيضا باإلضافة جديدة،
 غير موارد اكتشاف على قادرا شخصا يعتبر الذي المقاول طريق عن ذلك ويتم إنتاجها،

 بشكل مثمنة ومنتجات سلع شكل في بيعها إعادة أجل من وتنظيمها قوم بشرائهاي والتي مثمنة
 مقاوالتية رؤية لديه يولد الفرص هذه لمثل وتفطن المقاول المستهلكين، طرف من أفضل
 أخرى مصادرDrucker حسب  أيضا يوجد كما 1 .استغاللها بهدف مؤسسة إلنشاء تدفعه

   2 :في تتمثل والتي للفرصة
 
 عن أو المعلومة، تناظر عن الناتجة الكفاءة لعدم كثمرة األسواق في المتواجدة الفرص 

  .المشبعة غير الحاجات لتلبية الالزمة التكنولوجيا امتالك عدم
 السياسية، االجتماعية، التلمجاا في الخارجية التغيرات عن الناتجة الفرصة 

  .واالقتصادية الديمغرافية
 جديدة معارف أيضا تولد والتي واالكتشافات االبتكارات عن الناتجة الفرص. 
         

 بالضرورة ليس والذي جديد، اقتصادي نشاط ظهور دراسة على االتجاه هذا يركز إذن
 تصوره في الرئيسية المشاكل بعض االتجاه هذا أيضا ويطرح جديدة، مؤسسة مرتبط

  على القدرة امتالك ويكفي هي، كما الطبيعة في الفرص أن يفترض حيث للمقاوالتية،
 أن يمكن الحقيقة في ولكن اقتصادية، لحقيقة وتحويلها امتالكها من نتمكن حتى عرفتهام

 .االنطالق نقطة تهابذا هي وليست النشاط إنشاء عملية خالل من المقاوالتية الفرص تتشكل
 بخلق تسمح التي الفرصة تجسيد أو استغالل طريقة دراسة على فقط االتجاه هذا يركز كما
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 فهم اجل من المقاوالتية في فعال يحدث ما دراسة علينا يتوجب أنه حين في خدمة، أو منتج
  1 .أفضل بصورة الظاهرة

 
  .مشروع بتجسيد تسمح التي للفرص ستغاللانها بأ المقاوالتية تعرف أن يمكن سبق ما خالل ومن

 
 )القيمة خلق– الفرد (الثنائية بين ازدواجية المقاوالتية .3.2

 والقيمة الفرد بين تربط التي العالقة دراسة حول المقاوالتية تتمحور االتجاه هذا حسب
 مجال في المدروس العلمي الموضوع يتمثل إليه فبالنسبة"Bruyat"  ويتزعمه أنشأها التي

  Morinطرف  من اقترح مبدأ عن عبارة هنا والثنائية القيمة، وخلق الفرد الثنائية في المقاولة
 ويعتبره الفرد من ينطلق األول منظورين، من ويعرف للتغير ديناميكية ضمن يندرج هو

 اإلنتاج، طرق بتحديد يقوم إذ الثنائية في الرئيسي العامل فهو القيمة خلق في األساسي الشرط
 عةلمجموا أو الشخص ذلك هو المقاول وبالتالي المقدمة، بالقيمة المتعلقة التفاصيل وكل سعته

  .تقدم أن القيمة لهذه يكن لم بدونه والذي مثال، جديدة مؤسسة كإنشاء قيمة خلق صدد في
  

 الفرد، هذا أنشأها التي المؤسسة خالل من القيمة خلق أن يعتبر فهو الثاني المنظور أما
 به، معرفا يصبح أنه درجة إلى أنشأته الذي بالمشروع مرتبطا األخير هذا جعل إلى تؤدي

 تدفعه إذ عليه، كبير بشكل تؤثر نهاأ كما حياته، في كبيرة مكانة قدمها التي القيمة وتحتل
على  حتى قادرة وهي متطلباته، مع يتماشى بما عالقاته شبكة لتعديل جديدة، أشياء لتعلم
 يصبح بالمقابل فاته ما ابتكار تقديم أو مؤسسة بإنشاء الفرد يقوم وعندما وقيمه، صفاته تغيير
 .أقامه الذي بالمشروع مقيدا

 التي والشخصية المالية التقنية، النتائج مجموع في تتمثل فهي المقدمة القيمة عن أما
  2 .المهتمة أو الفاعلة واألطرافالمقاول  رضا تولد والتي المنظمة يقدمها

 لتعريف لوحده اتجاه أي يكفي ال حيث متكاملة الثالث االتجاهات هذه أن اعتبار يمكن 
 من يتم النشاطات مجموعة هي المقاوالتية :كالتالي تعريفها عامة يمكن وبصفة المقاوالتية،

 فرد طرف من المتاحة الفرص خالل استغالل من تنظيمي طابع ذات مؤسسة إنشاء خاللها
 توفر فإنه يجب ومنه .قيمة خلق وبالتالي مبدعة فكرة تجسيد أجل من معينة بخصائص يتمتع
  1 :هي المقاوالتية في أساسية عناصر ثالث

  ؛نهمدو من إبداع هناك يكون لن الذين المقاوالتية 
  التحوط للفشل، التحوط اإلبداع، المثالية، الثقة بالرؤية، المرتبط التنظيمي البعد 

 الداخلية؛ الرقابة للغموض،
 األسواق؛ في بالتنوع المرتبط البيئي البعد 

  
 :يلي كما للمقاوالتية الرئيسية الجوانب تحديد يمكن سبق ما على وبناءا

 قيمة؛ ذو جديد شيء إنشاء عملية هي 
 والمال؛ الجهد الوقت تخصيص 
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 المخاطرة؛ عن الناجمة المختلفة المخاطر تحمل 
 المخاطرة عن الناجمة العوائد على الحصول 

  
 ةتالمقاوال  إنتشار. 3

ة العلوم في المقاول دراسة تناولت التي النظرات تعدد ساعد  علوم أو االقتصاد
ة العلوم أو التسيير  الثمانينات سنوات دتهش حيث المقاول، المتزايد تمامهاال على السلو

حاث واسع اتتشار ( 1980 ) ع مستو  على ةتالمقاوال مجال في لأل  العلوم تخصصات جم
ة ا، واإلدارة اإلنسان  األول الحدث يتمثل التحول؛ ذاه أبرزا امينه حدثين ناكه ان و تقر

ة حول " موسوعة " أول نشر في طة المعارف وضع ة مجال المرت م وه والثاني المقاول  تنظ
جر  الجديد التخصص ذاه حول مؤتمر أول ةهن في و ة السنة ل ا  ُعِرف وقد ,الجامع

سون  ا حث حدود  «ب المعنون  و  (Babson)ب   .»ةتالمقاوال مجال في ال
من المجال  ذاه في شيوًعا األكثر موضوًعا ( 25 ) وعشرون  خمسة استخراج تم

ات سون  أجراه الذ السنو  المؤتمر هدا محتو   ا
 اقي تطور عن مختلف وه ةتالمقاوال تخصص تطور أن إلى اإلشارة مهالم ومن       

، التخصصات حاث عدة ناكه انت حيث األخر  منط و ثقافة من انطلقت اهأغلب أ
ة لدراسة تمامها إعطاء تخصص ل طرف من المتبناة جهالمنا  الصغيرة والمؤسسات المقاول

ازة تم ولقد .والمتوسطة توراه ادةهش أول ح ة في المجال ذاه في د   الثمانينات بدا
احثين أكثر ولكن  ,)1980(  عن عيدة تخصصات ذو  المجال ذاهب تمواها الذين ال

ة،  أن بل ،هدراست على عملون  انوا الذ األساسي الحقل األخيرة ذهه تكن ولم المقاول
ة مهأنشطت حث ة ال م طة والتعل ة المرت ل انت المقاول ة مهألنشطت ملح تش س  .الرئ
ما ازدادت ولكن       احثين أعداد عد ف  تمامهوا وقت تسخير بذلك بدأ و فشيئا، شيئا ال
حث أكبر ة مجال في لل حاث حول الدول تماماتها تتزايد بدأت فشيئا وشيئا ذاه .المقاول  األ

ة ق ة وذلك المجال، ذاه في والنظرة التطب  حول الزائن و الطالب حاجات لتطور استجا
ة، ان المقاول احثين  األساتذة من معتبر عدد تواجد الضرور  من و غي الذ وال  ميهعل ين

ة معرفة  واعتماد إدماج فإن ذلك إلى إضافة .والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات المقاول
ة تخصص ة العلوم وخاصة األخر  التخصصات في المقاول ل اإلدارة والعلوم اإلنسان  ش

ن في قبل من اهمثل حدث لم والتي اهنوع من فردة رةهظا  تخصص أل النموذجي التكو
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ة، العلوم مجال في آخر حث الكبيرة تماماتهاال يبين الموالي والجدول اإلنسان  مجال في لل
ة   :المقاول

  
ائن  المقاولية حول البحث مجاالت  :1 جدول ع  الز   المناهج  المختصين  المواض

اسي النظام- اسات-  الس ة الس وم  الح
ة - ةهالج التنم   و

 االقتصاد علماء-
  االجتماع علماء -

ة -   م
 المقاولون -
 المحتملون  المقاولون  -
  المعلمين -

 المقاول مواصفات -
  المقاولي الوس -

ات علماء  السلو
 االجتماع علماء -
ا علماء -   األنثرولوج

ة- ة و م   ف

 المقاولين-
 المحتملين المقاولين -
 المعلمين -
  المقاولين مجلس -

 األعمال-
 التسيير نشاطات -
ل -  التمو
 االدار  القائد -
ير -   االستراتيجي التف

ة-  التسيير علوم- ة و م   ف

Harold P. Welsch, Entrepreneurship: the way ahead, Routledge, New : المصدر 
York, 2004, p.35.  

  
التالي   ة التخصصات ل أن نالح فإننا و اس ة الس  علوم والخاصة واالقتصاد

ة، جوانب من جانب معالجة قامت التسيير ة أسس على اعتمادا المقاول ة م ف   محددة، و
حاث اليوم تتنامى   .اهوحصر اهتعداد على القدرة عدم حد إلى وتتشعب المجال ذاه في األ

  
ة. 4 المقاوالت   مصطلحات متعلقة 

 بموضوع وطيدة صلة لها أخرى بمصطلحات المقاوالتية مصطلح ارتبط لطالما
  المقاوالتية الروح ماهية. 1.4  :منها نذكر المقاوالتية
 مع بالمقارنة كبير اهتمام حيز والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات المقاولة موضوع أخذ
 للوظائف الوحيد المولد باعتبارها الكبيرة المؤسسات فقط تخص االهتمام كان حيث الماضي،
 المقاولة لقطاع المتنامية األهمية بروز بعد النظرة هذه تغيرت ما سرعان لكن والثروة،

 .التي غالبا ما يرتبط اسم المقاول بها .PME المؤسسات في خاصة
  عند خاصة كبير اهتمام حيز يشغل المقاوالتية الروح تطوير موضوع أصبح لذا
 المقاوالتية؟ بالروح نعني ماذا والسؤال المطروح .البطالة مشكلة يمس ألنه الشباب، شريحة
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 يتم ما غالبا مصطلحين بين االختالف أوجه إظهار في نختصرها السؤال على واإلجابة
 وروح (L'esprit d'entreprise )المؤسسة  روح وهما االستعمال، في المزج بينهما

حيث يعرفون , بين المفهومين المؤلفون فكما يفرق. ( l'esprit d'entreprendre)المقاولة 
 المؤسسة مفهوم إزاء وااليجابية العامة المواقف من مجموعة"بأنها  المؤسسةروح 

  1 "والمقاول
 مرتبط فهو لذلك، فباإلضافة المؤسسة روح مفهوم من أشمل فهو المقاولة روح أما 

 جديدة، أشياء تجريب إرادة لهم المقاولة روح يملكون الذين فاألفراد .والنشاط بالمبادرة أكثر
 ليس األفراد وهؤالء .للتغيير إمكانية لوجود نظرا وهذا مختلف، بشكل باألشياء القيام أو

 مهني مسار تكوين حتى أو مؤسسة، إلنشاء رغبة أو اتجاه لهم يكون أن بالضرورة
 عن وهذا التغيير، مع والتكيف للتماشي خاصة قدرات لتطوير يسعى هدفهم ألن مقاوالتي،

 يتعمقون اآلخر والبعض .والمرونة االنفتاح من بكثير والتصرف أفكارهم عرض طريق
 أجل من والمختلفة الالزمة الموارد وجمع الفرص تحديد تتطلب المقاولة روح أن ويعتبرون

 منهما فلكل المؤسسة وروح المقاوالتية روح بين الخلط ال يجب Leger-Jarniouحسب   .لمؤسسة تحويلها
 المؤسسة تجاه االيجابية المواقف مجموع في تتمثل المؤسسة فروح  به الخاص مفهومه

 على التعرف عملية يعتبرها الذي التصور تنتقد فهي المقاوالتية روح عن أما والمقاول،
 يجب بل مؤسسات، إلى تحويلها أجل من المختلفة الطبيعة ذات الكافية الموارد وجمع الفرص

  .لها كمفهوم وليس المقاوالتية لروح التحقق ممكنة كنتيجة العملية هذه إلى ينظر أن
 

 للتطبيق، االنتقال أو والعمل المبادرة بأخذ األولى بالدرجة المقاوالتية روح ترتبط حيث
 على أو جديدة، أشياء تجريب على العزيمة يمتلكون المقاوالتية بروح يتمتعون الذين فاألفراد

 وليس للتغيير، إمكانية وجود في يكمن بسيط بسبب وذلك مختلفة بطريقة األعمال انجاز
 في حتى وال الخاصة، مؤسستهم إنشاء في الرغبة األفراد لهؤالء يكون أن بالضرورة

 التغيير، مع للتعامل قدرة تطوير إلى األولى بالدرجة يهدفون فهم مقاوالتي، في مسار الدخول
 .والمرونة االنفتاح من بكثير والتعامل أفكارهم وتجريب الختبار

 المكلفين األوروبي االتحاد في المختصين من مجموعة من المقدم التعريف وحسب
 المؤسسات، إنشاء عملية في فقط المقاوالتية روح تنحصر ال أن يجب المقاوالتية، تدريسب

 اليومية حياته في فرد كل طرف من بفائدة استعماله يمكن عام كموقف إليها النظر يجب بل
 الوسائل مجموعة في المقاوالتية روح حصر يجب ال ولذلك .المهنية النشاطات كل وفي

   .والعمل بالمبادرة شيء كل قبل تتعلق تسمح باالنطالق في نشاط تجاري ألنها التي والتقنيات
  

 عملية مفهومها في تتعدى والمعاني الدالالت واسعة عبارة هي المقاوالتية روح إذن
 مما منفتحة بروح التغيير إمكانية تقبل في الكفاءات تطوير لتشمل,  لفرديةا المؤسسات إنشاء

                                                           1 "un ensemble d'attitudes générale positives vis-à-vis de la notion d'entreprise et de celle d'entrepreneur" 
 وفرص التكوين : المقاوالتية حول األولى الدولية العلمية األيام ضمن مداخلة ؛"والمقاوالتية المؤسسة ثقافة ":عبير بوضياف & بلقاسم ماضي 7
 األعمال،
 7 ص ؛ 2010 أفريل 18 و 17 أيام بسكرة .
8 
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 العلمي للميدان االنتقال عن ناتجة جديدة مهارات واكتساب أنفسهم، تطوير من األفراد يمكن
 في مرونة واكتساب التغيير من الخوف حاجز كسر وبالتالي الجديدة، األفكار وتجريب
   .المستجدات مع التعامل
 

  المقاوالتية الثقافة ماهية . 2.4
 بشكل الثقافة تعرف حيث الخارجية، العوامل وبعض المحيط لتأثير يخضع مفهوم هو  

 بين المشتركة األفكار كذلك الثقافة وتتضمن المحيطة، العوامل مع التوافق أو التالؤم  نهاأ على عام
 يجعل ما وهو ،بها األفكار إيصال من خاللها يتم التي اللغات وكذا األفراد مجموعات

  30 والتبادالت التعامالت في المجتمع أطراف بين المتقاسمة المشتركة القيم مجموعة   29 .مكتسبة لسلوكيات نظام عن عبارة الثقافة من
  

 المحيط لتأثير إضافة المقاوالتية الروح ماهية عن يختلف ال مفهوم المقاوالتية ثقافة
 المهارات مجمل" :  انهأ على المقاوالتية ثقافة تعرفو  .الخارجية العوامل وبعض

 في بتطبيقها وذلك استغاللها ومحاولة األفراد من مجموعة أو فرد من المكتسبة والمعلومات
 القطاعات مجمل في جديدة،ابتكار مبتكرة أفكار بإيجاد وذلك األموال رؤوس في االستثمار
 ردود التحفيز، التصرفات، تتضمن وهي تنظيمي، تسييري هيكل وجود إلى إضافة الموجودة

 ثالث هناك أن كما. والمراقبة التنظيم القرارات، ،اتخاذ للتخطيط باإلضافة المقاولين، أفعال
  31."المؤسسة المدرسة، العائلة، :هي الثقافة هذه فيها ترسخ أن يمكن أماكن

  
  

  المقاوالتية العملية .3.4
  قيمة ذي جديد شيء وإيجاد خلق عملية  انهأ على سابقا المقاوالتية مفهوم تقديم تم لقد 
 يمكن فإنه هنا أنفسهم ومن المقاولين من العملية لهذه المصاحبة والعوائد المخاطر اعتبار عم

 المشروع خطة تطوير ثم الفرص، وتقييم تعريف ىعل القدرة نهابأ المقاوالتية العملية تعريف
 فهذه .المنبثق المشروع وإدارة لبناء المطلوبة أو الالزمة الموارد تحديد ثم ومن المناسبة،
  34 .ريادي مشروع أو ريادية منظمة أي انطالقة مع تتولد وأن بد ال واإلجراءات األنشطة
 

   35 :التالي النحو على المقاوالتية العملية خصائص Hofer و Baygraveحدد  وقد
  

  اإلنسان وإرادة واختيار بمحض تنشأ عمليةأنها. 
  األحوال أغلب في الفردية الشركات مستوى على تحدثأنها 
  األوضاع  تغيير من نوعا تتضمنأنها 
 االستمرارية عدم من نوعا تتضمن أنها.  
 شاملة عملية أنها  
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 ديناميكية عمليةأنها 
 كبير حد إلى بالذاتية تتمتع أنها 
 حدوثها على السابقة المتغيرات من العديد تتضمن أنها  
 المتغيرات هذه تتخذها التي المبدئية لألوضاع جدا حساسة نتائجها أن.  

  
  المؤسسية ولة المقا .4.4

  
 Corporate Entrepreneurship المؤسسية بالمقاولة الخاصة المفاهيم تعددت لقد

 عمل أو التنظيم، داخل المقاول تمثل والتي Intrapreneurshipفمنها المقاولة الداخلية 
 أو مستوى المقاولة المؤسسية  Internal Intrapreneurshipللمنظمة   التابعةالمشاريع 

الباحث  إلى الفضل ويعود  Internal Corporate Intrapreneurship.التنظيم  داخل
Pinchot Gifford في يعمل بها  مقاوالتية أنها على المؤسسية المقاولة مفهوم أبرز الذي 

 .36باألصل  قائمة منظمة
  

 :اآلتية الرئيسية األبعاد خالل من المؤسسية والمقاولة المقاوالتية بين التمييز ويمكننا
 على واالعتماد واالستقاللية والصعاب، المخاطر وتحمل ومهمتها، وطبيعتها الممارسة، واقع

  :اآلتي الجدول في تظهر كما الخارجية البيئة ورقابة النفس،
  

   المؤسسية والمقاولة المقاوالتية بين االختالف أوجه:2 الجدول
  املقاولة املؤسسية  املقاوالتية  جمال االختالف

 واقع املمارسة
  

املنظمات صغرية  نلتمسها أكثر يف
  احلجم

  نلتمسها أكثر يف املنظمات كبرية احلجم
  ألصل قائمة منظمة وإدارة تشغيل  وإدارته احلجم صغري مشروع ابتداء  ومهمتها طبيعتها

املقاولة  مع مقارنة ومصاعب خماطرة أقل  والصعاب املخاطر حتمل
  املؤسسية

املقاوالتيةأكثر صعوبة وخماطرة من   
  املالية املخاطرة وخصوصا

 نفسه على ويعتمد بذاته مستقل املقاول  النفس على واالعتماد االستقاللية
  منظمته إدارة يف

ملنظمة  بع وإمنا بذاته مستقال ليس
ا معينة خيضع   وقوانينها إلجراءا

 فيها يعمل اليت البيئة على سيطرة أكثر  اخلارجية البيئة رقابة
  الداخلية البيئة وخصوصا

ا اليت البيئة على سيطرة أقل   يعمل 
  .230 ص سابق، مرجع مبارك، عوض جمدي :املصدر

  
  

 يعتمد كليهما أن في فإنها تتمثل المؤسسية والمقاولة المقاوالتية بين التشابه أوجه أما
 تؤدي التي الجهود ودعم اإلنتاجية زيادة إلى يهدفان وكالهما واإلبداع، االبتكار على أساسا

 الفرص عن البحث حول يتمحور كليهما عند الدافع وأن المنظمة، ألعضاء قيمة خلق إلى
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 تمعفي المج اآلخرين من والمساندة الدعم إلى يحتاج وكالهما العمل، فرق بإنشاء واالهتمام
  .ترعاها التي والمنظمات األعمال عالم في المؤسسية للمقاولة أكبر أفضلية مع والمنظمة،

  
   للمقاوالتية المشجعة العوامل. 5
 ، المتغيرات من مجموعة في المقاوالتي العمل عن المشجعة البيئية العوامل أهم تتمثل  
  المتغيرات من هذه لكل تحليل يلي فيما و

   
 البشرية، المعرفية، اإلعالمية، الموارد هي االقتصادية العوامل :االقتصادية العوامل. 1.5

  أي تحقيق يمكن ال و شيء أي فعل يمكن ال نهابدو ، التي المادية و المالية ، التكنولوجية
 دون المؤسسة إنشاء يمكن ، فال األمر بداية في متداخلة كانت إذا حتى العوامل هذه ، شيء

 . المشروع لمصلحة تعبئتها و عليها الحصول و الموارد و الوسائل على البحث على القدرة
 البعض فحسب ، المقاوالتي النشاط على تؤثر االقتصادي السياق تشكل أخرى عوامل وهناك
 إنشاء بالتالي و متزايد نمو مع سكانية كثافة مع الصغيرة قوي للمؤسسات وجود هناك

 النمو و الصناعية الكثافة بين إحصائية داللة ذات ايجابية عالقةاد هناك  جديدة مؤسسات
   .أخرى جهة من المؤسسات و إنشاء جهة من السكاني

  
، لمجتمعاتا مختلف في المتبعة المعايير و القيم نظام على خاص بشكل هنا التركيز يتم  الثقافية االجتماعية العوامل. 2.5

المقصود  . المقاوالتي الفعل و للتوجه محدد عامل تعتبر ما غالبا الثقافية و االجتماعية فالبيئة
أن  يمكن التي البيئات بمختلف مباشرة المرتبطة العوامل هي و الثقافية االجتماعية بالعوامل

 ، العائلة بينها من المقاوالتية األفراد نحو توجه على سلبية أو ايجابية تأثيرات لها يكون
العوامل  أهم ولعل . لمجتمعا في العضوية و الدين ، المهن ، الجامعات ، المدارس

 الدين : يلي ما الباحثين و الكتاب بعض حسب المقاوالتي للتوجه الداعمة الثقافية االجتماعية
 ، العائالت ، الفرعية الثقافات ، الفشل و المخاطرة تحمل قبول ، .االقتصادية  السلوكيات و

  1 المهنية الخبرة ، التكوين و التعليم أنظمة
  : أهمها السياقية العوامل من مجموعة على ترتكز   : التشريعية المؤسساتية العوامل. 3.5 

 . فعالية األقل المؤسسات دعم على تعمل : العمومية السياسات. أ
 على الحصول في مهما عنصرا غالبا الواقع في البنوك تشكل : المصرفية المؤسسات .ب

 . مقاوالتي بعث مشروع اجل من المال رأس
 نحو التوجه تنمية في التعليم أهمية على اكدو الكتاب من العديد : التعليمي النظام .ج

 من يمكن للمقاولين المسؤولة و الديناميكية الصورة تثمين و خالل التربصات من المقاوالتية
 . الجمهور من واسعة فئة تحسين و المهن تشجيع

  . العالية المضافة القيمة ذاتspin off تطور مع البحث مراكز و الجامعات. د
  
 



17  

  اإلقليمية العوامل .5 .4
 مكان في يظهر ال النشاط االقتصادي أن حقيقة على الضوء االقتصادية الجغرافيا تسلط

 و تشجع التي هي . ثقافية ، اقتصادية ، اجتماعية بنية وجود بسبب بل الصدفة معين بواسطة
 بالنسبة أو للمقاول بالنسبة سواء إهمالها يمكن ال اإلقليم إذن فأهمية ،النشاط هذا بروز تدعم

  . للمؤسسة
 


