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  لثالثا الفصل
  دور المقاوالتية

  األستاذة مرزوق
  

  مقدمة
 عديدة اساترد بينت حيث بالمقاوالتية، اايدزمتا اهتمام األخيرة السنوات عرفت

 المعيشي المستوى وتحسين الوطني االقتصاد نمو معدالت ارتفاع في األخيرة هذه مساهمة
 بلد أي لتنمية يالرئيس املالع أن علىMcClleland ,1987)(يؤكد حيث . المجتمع دراألف

 )، Maslow( ويؤكد, والخالقة المبتكرة األفكار ذوي وإنما التكنولوجيا، أو المال ليس
 المتميزة، األفكار وأصحاب المقاولين توفر هو االقتصادي للنمو محرك أهم أن على 1968

 ( 100 ) ئةم توفر ليس متقدم غير مجتمع بيد لألخذ به القيام يمكن شيء أهم يرى أن حيث
 ريادية أفكار وصاحب مقاول )100(مئة  وإنما متميز، سياسي أو مهندس أو اقتصادي

 بما عام بشكل واالجتماعية االقتصادية التنمية في المقاوالتية دور تلخيص ويمكن .خالقة
  .يلي

  
  الدور االقتصادي للمقاوالتية. 1

ن ار م ة اعت  بينت فقد الوطني صادلالقت الفقر  العمود أنها على المقاوالت
ات ات في المنشورة اإلحصائ ة المتحدة الوال  ما هناك مشروع مليون  12 بين من أن األمر

ة أ مليون  20.5  قارب ن األعمال تلك من % 89 نس ارها م ة، مشروعات اعت  مقاوالت
ة المجاالت ل في المشروعات هذه وتعمل  على ترتكز أغلبها أن من الرغم على االقتصاد
  .الخدمات و التجارة

  
  واألنشطة األعمال جميع في اإلنتاجية مستوى رفع. 1.1

  
 تمع،لمجا في المقاولين أنفسهم قبل من الموارد استخدام في الكفاءة خالل من ذلك يتحقق

 إلى إنتاجية أقل مستوى من الموارد تحويل على القدرة خالل من الجديدة التوافقات وخلق
  .أعلى مستوى
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  جديدة عمل فرص خلق .2.1
 تقدمها العمل فرص ماليين فإن الخاص، القطاع هو العمل لفرص موفر أكبر أن بما   

 و الصغيرة المؤسسات بعض و الزراعية الشركات و الخدمات صناعة و المصانع
 و العاملين، من اآلالف يوظفون آخرين و الكبرى المتاجر فإن المثال سبيل فعلى المتوسطة،

 لها هذه مثل ضخمة عمل فرص خلق كثيرة، عمل فرص يخلقون كبرى شركات فإن بالمثل
 من المزيد يعني الوظائف من فمزيد ككل، االقتصاد نمو من تسرع تأثيرات و مضاعفات

 يزيد بالتالي و اإلنتاج، يزيد بالتالي و الخدمات و البضائع على الطلب يزيد هذا و الدخل
  ...وهكذا أخرى مرة الوظائف على الطلب

 
  اإلنتاج تنويع في اإلسهام. 3.1

 المنتجات أو السلع من تهمنشاطا تنوع خالل من المقاولين إبداعات وتعدد لتباين نظًرا   
 إضافة إلى تؤدي والتي الوسيطية المنتجات أو والخدمات العناصر إلى والخدمات الكاملة

 الخدمات، في أو الصناعة يف أو في التكنولوجيا اإلبداع هذا يكون وقد للمجتمع، جديدة قيمة
 أو الترويج أو التوزيع أو التسويق مثل المؤسسة في المختلفة والوظائف األنشطة في أو

  .العمل أداء في جديدة طريقة أو لألعمال، جديد مدخل خالل من أو التسيير أو التنظيم
  

    المنافسة على القدرة زيادة. 4.1
 أساليب وتطوير الخارجية والبيئة المحلية للبيئة الواعية الدقيقة المعرفة خالل من وذلك  

 إطالق المقاوالتية، في الحديثة المبادرات أن كما بإيجابية، معها والتفاعل من خاللها العمل
 التنافسية تنمي عوامل كلها اإلنتاجية، تحفز مؤسسات قائمة، بعث إعادة أو جديدة مؤسسات

 األداء رفع مستوى وابتكار، أداء بأحسن ملالع على األخرى المؤسسات تجبر انهأ خالل من
 أو الخدمات المنتجات، العمليات، التنظيم، مستوى كان مهما المؤسسات في واالبتكار
 خالل من المستهلكون منه يستفيد ما وهذا عام، بشكل التنافسية االقتصادية وتدعم األسواق،

  .واألسعار الخيارات تنوع
 

  التكنولوجيا نقل. 5.1
 الدول إلى المتقدمة الدول من التكنولوجيا ووسائل أدوات بنقل المقاولون يقوم إذ   

 المستدامة االقتصادية التنمية تحقيق أجل من جديدة، بابتكارات تكنولوجية القيام أو النامية،
 حيث من متهالحتياجا تكون مطابقة تمعلمجا في األفراد من ولغيرهم لهم جديدة فرص وخلق
الخام،  للمواد جديدة توريد مصادر لألعمال، جديدة مداخيل جديدة، توخدما منتجات ابتكار

  .وغيرها جديدة عمل أساليب
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  وتطويرها وتنميتها االقتصادية المشاريع في الهيكلة وإعادة التجديد. 6.1
 المشاريع تعريف وإعادة االقتصادية القائمة، المؤسسات في هامة تغييرات إحداث أي  

 من ابتكارا أكثر بجعلها والمنظمات المشاريع هذه تحويل ذلك ويشمل القائمة، االقتصادية
 والمكافآت الحوافز وأنظمة والمصادر، الموارد وأنظمة األداء مجال في خالل التغيير

  .فيها المؤسسية اإلجراءات والمعايير صياغة وإعادة المنظمة،  ةثقاف إلى باإلضافة
 

     جديدة أسواق إيجاد .7.1
 الرغبة لديهم الذين األفراد من مجموعة عن السوق يعبر للتسويق، الحديث للمفهوم وفقا

 أناس هممقاولون فال الفعال، بالطلب اقتصاديا يسمى ما وهذا م،تهاحتياجا إلشباع والقدرة
 يجعلهم ما هذا و بائعين، و عمالء يخلقون بذلك فهم الفرص، و للموارد ومنشئون مبدعون
 التخطيط مثل التقليدية اإلدارية الوظائف يؤدون الذين لتقليدينا األعمال رجال عن مختلفين
 في والكفاءة الموارد في جديدة توافقات إجراء خالل من ذلك ويتحقق .المهام وتحديد والتنظيم

  . السوق في الفرص المقاول، واستغالل لدى استخدامها
  

    جديدة منتجات و جديدة صناعات و جديدة تقنيات. 8.1
المقاولين ا فإن المسؤولة، المخاطرة لتحمل مستعدون و مبتكرون منهكو على عالوة 
 و مادية مكاسب إلى تحويلها و جديدة أعمال البتكار الفرص استغالل يحسنون كذلك

. المنافسون يقدمه عما الشيء بعض ومختلفة جديدة أشياء تقديم من همتمكن ملموسة، اجتماعية
 الدول اقتصاديات ازدهار و تحديث في بقوة تساهم يناولمقال لدى الريادية الروح هذه مثل إن

 قبل من تقديمها و تبنيها تم جديدة تكنولوجيا و منتجات ظهور نرى عام كل في و النامية،
 االحتياجات إشباع إلى جميعها دفته المستحدثة التكنولوجيات و المنتجات هذه إن .نمقاوليال

  .عاليتين وفاعلية بكفاءة و مناسبة بطريقة البشرية
  

    المحلي االستهالك دعم. 9.1
 االستهالك حجم في زيادة الى يؤدي ما وهذا ، نسبيا منخفضة فيها العاملين أجور كون

 السلع نحو خاصة بصفة و االستهالك نحو دخولهم معظم أو كل لتوجيه نتيجة ، للعمال الكلي
  . االستهالكية

  
     االستثمار حجم زيادة. 10.1

 حجم نمو إلى يؤدي مما ، لمؤسساتا هذه في المال سأر انردو دلمع الرتفاع ارنظ
 االقتصاد على ايجابي بشكل التأثير بالتالي و ، الكبيرة للمؤسسات نواة يجعلها و ، المال سأر

   .المعجل االستثمار مضاعف خالل من الوطني
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  الصادرات دعم. 11.1
  

 الطلب حاجة من جزء سد خالل من الصادرات دعم في مؤثرا دورا المقاوالتية  تلعب 
 ذلك و ، الكبرى بالمؤسسات الخاص اإلنتاج لتصدير اكبر فرصة إتاحة بالتالي و ، المحلي

 مباشر بشكل منتجاتها تصدير خالل من او ، اقتصادية تاروف و نسبية ياازم من به تتميز لما
   . الصعبة العملة توفير في تساهم بذلك و

 
    الكبرى للصناعات العرضية النواتج و المحلية اردالمو على االعتماد .12.1

  
 داراالستي من تقلل فهي . مزدوجة فائدة الصغيرة ةيتالواقملا الصناعات تحقق بذلك و

  . أخرى ناحية من لالستغالل قابلة موارد هدر من الحد في تساهم و ناحية من
 

  الدور االجتماعي للمقاوالتية. 2
  

 الشخصي الدخل تحسين و الربح تحقيق هدفه اقتصادي مشروع هي المقاولة ان رغم
 و اجتماعية اقتصادية، مؤسسة المقاولة أن إذ أيضا كبير اجتماعي دور لها أن إال للمقاول

  تتمثل في اجتماعية ياامز لها مستقلة مالية
  

  و الحد من البطالة   التشغيل زيادة .1.2
 مستوى على تؤديه الذي الدور إلى راجع بالمقاوالت المتزايد الدولي االهتمام إن
 كثيفة اإلنتاجية األساليب تستخدم اكونه البطالة مشكلة حل في المساهمة وبالتالي التشغيل،

 الدول في خاصة العاملة، للقوة ايد زالمت العرض الستيعاب هامة أداة يجعلها مما العمل،
 في تساهم فهي لذلك  . المال سرأ حساب على العاملة لليد النسبي بالتوفر تتميز التي النامية
   .توازنه وضمان العمل سوق تحريك

  
 تّوفر الوطنية االقتصاديات في الكبيرة ومساهمتها وحجمها المؤسسات هذه طبيعة

  :خالل وذلك من العمل، فرص لخلق قويا حافًزا
 
 أو الماهرة غير العمالة استيعاب على وكثافتها بتنوعها الصغيرة المؤسسات قدرة 

 وبتكلفة النامية، الدول في قوة العمل من الكبيرة النسبة تشكل والتي ماهرة النصف
ً  منخفضة  األساليب تستخدم التي الكبيرة بالمؤسسات قورنت ما إذا العمل لفرصة نسبيا

 .العاملة القوى من قليلة نسبة مقابل المال رأس اإلنتاجية كثيفة
 هامة أداة يجعلها مما النائية، ناطقالم في األنشطة لتوطين فعالة أداة تكون أن يمكن 

 بين الجهوي والتوازن والتكامل وسائل االندماج وإحدى المحلية الثروة وتثمين لترقية
  والعائلي؛ المنظم غير للقطاع اإلدماج وسائل إحدى تشكل نهاأ كما المناطق،
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 ،أن لوحظ الحجم، مؤشرات بكل العمالقة الشركات يمنتهحيث  الغربية الدول ففي
 50 بحدود توفر فهي وبالتالي صغيرة، مؤسسات في تشتغل العاملة اليد من % 50 من أزيد
 المؤسسات تمثل المتحدة العربية اإلمارات دولة فيو   .االقتصاد في العمل فرص من %

 العاملة، القوى من 85٪ نحو وتوظف المؤسسات إجمالي من ٪ 90 والمتوسطة الصغيرة
 من ٪ 77 وتستوعب ٪ 93 حوالي والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس تشكل السعودية وفي

 من ٪ 80 وتوظف ٪ 70 الصغيرة المؤسسات تمثل عمان سلطنة في أما العمالة، إجمالي
    .العمالة إجمالي
  

    الدخول توزيع عدالة .2.2
 تنافسية ظروف في تعمل والتي الحجم، في ومتقاربة الكبير، بالعدد مقاوالت وجود إن
 إمكانيات تتطلب نهاأ ثيبح الدخول، توزيع في العدالة تحقيق في يساهم مما بسيطة،

 المقاوالت، تلك بإنشاء  لمجتمعا أفراد من كبير لعدد يسمح والذي متواضعة استثمارية
 تحتاج بينما الفقيرة الطبقة حجم وتقليص المتوسطة الطبقة حجم توسيع على سيساعد وبالتالي

 حجم زيادة نحو تدفع ضخمة استثمارية إمكانيات إلى الكبيرة الصناعات في االستثمار عملية
  .االجتماعي  الطبقي التفاوت

  
 

  االجتماعية والترقية الفقر مكافحة. 3.2
  

 وإدماج الفقر لمكافحة كوسيلة المصغرة المقاولة أهمية ظهرت الثمانينات، منتصف منذ
 التعديل مخططات مع بالتزامن اميةالن الدول في بداية واقتصاديا، اجتماعيا المقصاة الفئات

 النسبي بالنجاح مدفوعة البطالة معدالت ارتفاع نتيجة المتقدمة الدول في ثم ، الهيكلي
 الطريقة تمثل فهي .بنغالديش في "الفقراء بنك" تجربة وخاصة النامية الدول في للتجارب
 في المعيشة مستوىو الرفاهية تحسين ذلك عن وعوضا الفقر، من للخروج الدائمة الوحيدة
 الحسابات (المالية ،)تجهيزات أرض، سكن،(  المادية سواء األصول، بناء في الطويل األجل
  ).والتعليم الخبرة( والبشرية )االجتماعية والعالقات الشبكات( االجتماعية ،  )مثال البنكية

  
   المبادرة روح ترقية .4.2

 منبع هي المقاولة أعمال أن على يةالصناع بالتنمية المهتمة الدراسات مختلف تؤكد 
 طبقة إنشاء تشجيع على تعمل منظمين بروز االقتصاديات مختلف شهدت بفضلها المبادرة،

 بقوله 1985 سنة ريغان األمريكي الرئيس أكده ما وهذا المستقلين، الصغار المقاولين من
 الراهن الوقت ف ديةاالقتصا والقوة والتقنيات الجديدة، واألعمال االبتكارات معظم تأتي"

 الصغيرة، األعمال رجال هم الذين األبطال من النمو، في آخذة ولكن صغيرة، دائرة من
 و االستثمار سبيل في كبيرة مخاطر يتحملون وجرأة كفاءة ذو األمريكيون والمنظمون

   "المستقبل ابتكار
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 والمهارة تيةالذا المبادرة روح ترقية في المقاولة أعمال دور يبرز األساس هذا على
  .الفرص هذه   توفر ال التي الكبيرة المؤسسات بعكس

  
   االجتماعية اآلفات محاربة. 5.2

 لكن ألخرى، دولة من كثيرا تتفاوت الهيكلة إعادة ممارسات أن فيه شك ال مما 
 فرص وانعدام والبطالة، العمل، من والتسريح للرفاهية، المخصصة الموازنات من االقتطاع

 التغيرات عن الناجمة األساسية االجتماعية األعباء من بجزء تسببت تج،المن العمل
 وعدم التعليم، إلى المحدود النفاذ يؤدي األحيان أغلب في .العالم عبر الحديثة االقتصادية

  هامش إلى الشباب دفع إلى الالزمة ، والمهارات تحفيزات وجود وعدم العمل، في الثبات
 والمرض الجرائم منها عديدة لمخاطر عرضة ويصبحون ،الضعف بهم فيتحكم ,المجتمع
  .المخدرات على واإلدمان
 

 ات الفقيرة و التي ال تتوفر فيها أدنى تمعلمجا في عمل فرص إلى االفتقار يتسبب كما
 فإن لهذا. منظمة وغير حضارية غير القيام بأعمال إلى الشباب بدفع ,والخدمات الموارد
 خالل من المستقبل أجيال لضعف حد وضع خالل من المشاكل هلهذ الحل تمثل ةتيالمقاوال
 الوسائل األخيرة هذه توفر أن يفترض و  .التوظيف واستراتيجيات الهادف والتدريب التعليم

   .يرجونه الذي المستقبل بناء من الشباب تمكن التي لمناسبةا
  

    المسؤولية البيئية. 6.2
تشغيل  ثروة للمجتمع تقدم متهوإنجازا وقالس القتصاد المحركة القوة هم نوالمقاول

 النشاط بأثر يتعلق فيما للمجتمع المتزايدة للمطالب استجابة للمستهلكين، وخيارات متنوعة
 استراتيجيات بتبني الكبرى المؤسسات العديد من قامت والبيئة، تمعلمجا على المقاوالتي

 لالنشغاالت االجتماعية طلوبالم اإلدماج على خاصة تعمل االجتماعية، للمسؤولية رسمية
 المسئول السلوك أن منهم عرفانا االقتصاديين، المتعاملين مع وبتفاعلهم متهنشاطا في والبيئية

 بشكل منتوج إطالق :مثال يتضمن أن يمكن وهذا نجاحها، في أن يساهم يمكن المؤسسات من
 فالمؤسسات جاههم،ت حسن التعامل ويتبنى المستهلكين متطلبات يحترم أو البيئة، يحترم

 أكثر رسمي غير بشكل "مسئولة مقاوالتية روح" تعتمد أن عليها يجب والمتوسطة الصغيرة
  .للمجتمع المفيدة النشاطات من عدد أساسا تقدم إذا كانت حتى

 الخدمات دعم فعالية مستوى على فعاال ًرا دو أيضا تؤدي أن يمكن المقاوالتية أن كما 
 الفاعلين مع تشترك االجتماعي االقتصاد مؤسسات والتعليم، صحةال االجتماعي، اللمجا في

 أحد الزبون، نحو والتوجه االبتكار وبتمييز الخدمات هذه ودعم في تسيير االقتصاديين
  .للمستهلك الممنوحة مجموعة الخدمات وترقية العمومية الموارد بإكمال تسمح المقاربات
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  المستهلكين مع وثيقة عالقات تكوين. 7.2
  

 على للعمل جاهدة تسعى المستهلكين من قربها بحكم و ،األعمال المقاوالتية إن 
و  السلّع تقديم بالتالي و تام بشكل طلباتهم على التعرف و ارمبك احتياجاتهم اكتشاف

 و المؤسسة، لهذه الوالء من كبيرة درجة يعطي المستهلكين مع العالقات ربط إن الخدمات،
  .الكبيرة المؤسسات لدى الدرجة بنفس نالحظه ال ما هذا

  
    يةاالستقالل و بالحرية ادراألف إحساس زيادة. 8.2

 ذلك و االستقاللية و بالحرية ادراألف إحساس تعظم المتوسطة و الصغيرة المؤسسات إن
 المطلقة بالحرية الشعور و وصية سلطة ندو اترارالق اتخاذ في ادرباالنف الشعور طريق عن

 خالل من الذات تحقيق و السلطة و بالتملك اإلحساس و شروط و دقيو دون العمل يجعل
  .نجاحها اريةراستم على السهر و المؤسسة هذه إدارة

 
    األعمال أداء في متكامل قيمي نسق تكوين. 9.2

 العمل أداء في االنتماء أهمها و درااألف لدى اجتماعية قيم خلق على مقاوالتيةال تعمل
 الفرد يبدأ حيث ، األجيال يتوارثها التي الحرف في ذلك و ملمتكا أسري نسق إلى الحرفي

 في تمارس التي للحرف ممارسته حتى و الطفولة احلرم منذ إليه تلقى التي القيم اكتساب في
 التي و المنتجة العمالة من فئة تكوين عليه يترتب الذي األمر ، الواحدة األسرة إطار داخل
 يمكن البيئية و التقليدية أو منها الحرفية خاصة الصغيرة الصناعات و الواحد النسق في تعمل

 ، المختلفة األقاليم مستوى على ذلك تحقق نأ يمكن و المتكامل األسري النسق هذا تدعم أن
 األعمال أداء في المتكامل .االجتماعي النسق بذلك نفيتكو الصناعات هذه تنتشر حيث

  .كله المجتمع مستوى على الصغيرة
  
   المجتمع في الهامشية للفئات نح الفرصةم. 10.2

  
 أو المالية اترالقد تملك ال والتي المجتمع في الهامشية للفئات تمنح المقاوالتية 

 ، تأسيسها أو الكبيرة بالمؤسسات االلتحاق من تمكنّها التي العامة العالقات أو األكاديمية
 على تعمل وبالتالي ةصغير مشروعات وتأسيس إقامة عبر فاعلة قوى تصبح ألن فرصة
 العالقة عادة يغلّف الذي التوتّر الةزإ إلى . يؤدي وهذا ، المبدعة اإلنتاجية العملية في دمجهم

  . بينها األواصر ويقوي المجتمع ائحرش وباقي الفئات هذه بين
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  دور المقاوالتية في مجال التنمية. 3
  

  القومي الناتج زيادة في المساهمة.1.3
  

 تحقيق إلى الصغيرة المؤسسات تؤدي حيث النامية، الدول في وصالخص وجه وعلى 
 توجيهب وذلك واالستثمار، االدخار عمليتي خالل من تمعلمجا شرائح جميع مشاركة

 توجه أن الممكن من كانت التي األموال رؤوس وتعبئة االستثمار نحو الصغيرة المدخرات
 إلى القومي، الناتج زيادة وبالتالي ماراتواالستث المدخرات زيادة يعني وهذا االستهالك، نحو

 والنسيجية الغذائية الصناعات سيما المضافة القيمة إجمالي في كبير بنصيب مساهمتها جانب
  .وغيرها

 
   رد للموا جديدة مصادر اكتشاف .2.3

  
 بسبب و إنما و للموارد، المتاحة أو التقليدية بالمصادر أبدا يرضون ال مقاولونفال
 من خالل ذلك و للموارد جديدة مصادر اكتشاف على يعملون منهفإ بتكارية،اإل طبيعتهم
 بشكل يسعون المقاولون فإن ثم ومن األعمال، مجاالت كافة في متهمنشآ في الوضع تحسين
 و التكلفة و النقل حيث من تنافسية بميزة تتسم للمواد جديدة مصادر تطوير نحو مستمر
  .الجودة

 
  أسماليةالر الموارد تنمية .3.3

 الموارد و األرض مثل اإلنتاج، عناصر لمعظم المحددون و المنظمون هم مقاولونفال   
 إن جديدة، خدمات و بضائع لخلق هذه اإلنتاج عناصر يمزجون و المال، رأس و البشرية
 علم في المالية الموارد فإن ذلك مع و المال، تعني ليمان نظر وجهة من الرأسمالية الموارد

 فالرياديين اإلنتاج، في المستخدمة األخرى المادية الموارد و المباني و اآلالت تمثل االقتصاد
 إلنشاء األموال رؤوس تحريك و تجميع من تمكنهم التي النفس في الثقة و االبتكار لديهم

  .قائمة أعمال توسيع أو جديدة أعمال
  

    المناطق مختلف بين افيارجغ المتوازنة التنمية تحقيق. 4.3
 اإلقليمية التنمية و افيرالجغ التوازن تحقيق في هاما اردو األعمال المقاوالتية  عبتل  

 مختلف على العمل فرص و ائيةرالش القوة و الدخل توزيع في العدالة ضمان و ، المتوازنة
 تنمية على يساعد مما األقاليم من العديد في االنتشار على لقدرتها ا رنظ ذلك و ، البلد مناطق

  .السكان اراستق و قاليماأل تلك
    


