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الثاني لصفال  

 ماهية المقاول
قوزرم ةذاتسألا  

 
  مقدمة

  
 مفهوم مجال في الباحثين جميع عليه يتفق ودقيق واضح نظري إطار هناك ليس

 في السبب ويرجع المفاهيم، مجموعة بين الكبير واالختالف التباين إلى أدى ما هذا المقاول،
 االقتصادي النموذج وبطبيعة جهة من االقتصادية بالنظريات مفهومه ارتبط ما كثيرا أنه ذلك

 لمحة إعطاء إلى المبحث هذا خالل من التطرق وسيتم ثانية، جهة من تمعجملا في السائد
   المقاول حول عامة

  
  المقاول تعريف .1
 التعاريف اختلفت فقد لذا االقتصادي، التطور مع بالموازاة المقاول تعريف تطور لقد  

 السادس القرن خالل فرنسا في ظهر"Entrepreneur" المقاول فمصطلح له أعطيت التي
 تعهد التزم، باشر، معناه والذي  "Enreprendre" الفعل من مشتقة كلمة وهي عشر

 نفس على للداللة "Entrepreneur"الكلمة نفس تستعمل  نهافإ االنجليزية للغة وبالنسبة
  .الفرنسية اللغة في المعنى

 من كل بباريس 1723 سنة نشره تم الذي للتجارة العام القاموس وعرف
   37 :التالي بالشكل "Entrepreneur"و "Enreprendre"المصطلحين

 
 .إلخ.....صناعة أو مشروع أو ما عمل مسؤولية تحمل تعني"Enreprendre":  . أ

 أن من بدال فمثال ما، مشروعا أو عمال يباشر الذي الشخص"Entrepreneur":  . ب
  .صناعي مقاول نقول صاحب مصنع نقول

  
 يقابل الذي المصطلح كان فقد عشر، والسابع عشر السادس القرنين وفي إنجلترا في أما
, "Undertaker" أو"Adventurer"مصطلح  هو "Entrepreneur"المقاول مصطلح

 يحاول الذي الشخص" :أنه على  "Undertaker"كلمة "J.Dictionary"عرف ولقد
   38 ."بالمخاطرة تتميز التي الفرص استغالل
  

 الشخص مقاوال اعتبر حيث فرنسا، في ظهر المقاول مصطلح أن على إجماع هناك
 بناء مثل العمومية المشاريع ببعض القيام ألجل العمومية مع السلطات عقدا يمضي الذي
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 هو فالمقاول الضرورية، الغذائية الجيش بالمواد تزويد أو الطرق شق أو جسور أو عمارات
 أن المخاطرة في عنصر يبرز هنا الحكومة، مع ديةتعاق عالقات تربطه الذي الشخص ذلك

 اإلنجاز، مدة وكذا تحملها الواجب للمشروع الحقيقية التكاليف عن تقريبية نظرة يملك المقاول
 هذا في خسائر من يتكبده أو أرباح من يجنبه أن يمكن ما مسبقا أن يحسب يمكنه ال وبالتالي

  .المشروع
 

 جاء ثم للمقاول، مفهوما وضع من أول)  "R.Cantillon"(1730االقتصادي يعتبر
وبعدها )Turgot" )1776"أمثال الفرنسية التقليدية المدرسة  من الباحثين من جملة بعده

J.B Say")"1829-1803(  وTrade"")1890 ( ، اهتمام محل الموضوع كان وكذلك 
 "Mises" و "Knight" (1921)  من كل أعمال في ذلك وتمثل النمساوية المدرسة

, Kirzner"1973" كل أعمال وكذلك ،)1934( "Schumpeter"و  ) 1985-1949(
"Baumol"  (1968)  ,"Casson")1982 (39 :يلي فيما تعاريفهم أهم تلخيص ويمكن    

 عن الناجمة المخاطر يتحمل الذي المال رأس صاحب هو لمقاولا :"Cantillon" .أ
 .البيئة الاليقين

  .محسوبة مخاطر يخوض الذي الديناميكي الشخص هو المقاول"D.Mc Clelland":. ب
 ويتحمل السوق، لتقلبات توقعاته أساس على يتصرف الذي هو المقاول"Knight":. ج

  .السوق  عمل ديناميكية في الاليقين
  

 ال ظل في يعمل أين مؤسسة بإنشاء يقوم المقاول أن على الباحثون هؤالء يتفق وهنا
 ذلك عن الناجمة المخاطر ويتحمل خاصة، بصفة األسواق وتقلبات عامة بصفة البيئة يقين

 )نفسية عائلية، جسدية، مالية، مخاطر(
  

 الذي الفرد ذلك اعتباره يمكن المقاول" :يلي كما المقاول عرفت األوربية اللجنة أما
 بطرق ومنتجات خدمات إنتاج في يبتكر فعال، بشكل الموارد بجمع األخطار، ويتحمل يأخذ
  .40 رد للموا الناجع بتخصيصه وذلك بلوغها، يريد التي األهداف يحدد جديدة، إنتاج

 
 الشخص أنه على المقاول عرف MeniamWebster  1988)(قاموس  إلى بالرجوع

 41 . اإلدارية مهارته باستخدام  شركته وإدارة تنظيم يستطيع الذي
  

ً  المذكورة التعاريف في مليا التمعن بعد  يمكن االقتصادي والتطور تزامنت والتي سابقا
  :كالتالي وذلك للمقاول تعريف تحديد

 
 الموارد لديه كان إذا – مستقل وبشكل والقدرة اإلرادة لديه الذي الشخص هو المقاول

 باالعتماد الواقع أرض على يجسد ابتكار إلى اختراع أو جديدة فكرة تحويل على - الكافية
 إلى باإلضافة المخاطرة ويتصف طريق عن مالية عوائد تحقيق أجل من هامة معلومة على
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 التطور يقود ذاو به .اإلبداع  على والقدرة التسييرية، المعارف بالنفس، الثقة بالجرأة، سبق ما
  42 .االقتصادي

  
 :أنه على المقاول تعريف يمكن كما

 مال رأس في كبيرة بنسبة يساهم ومتوسطة صغيرة لمؤسسة ومسير مبدع شخص
  43 .مشاكلها حل أو بتوجهه القرارات المتعلقة في نشيط بدور ويقوم المؤسسة
 

 الخصائص الشخصية، الخصائص(  مجموعات في الصفات هذه وضع تم لقد المقاول ومميزات خصائص . 2
  :يلي كما وذلك ربطها و فهمها ليسهل )اإلدارية الخصائص السلوكية،

 
   الشخصية الخصائص .1.2

 المقاول لدى توفرها الواجب الجوانب في كبير وتنوع تعدد هناك "R.Papin"حسب 
 أم الناجح المقاول مزايا ما شخص لدى أنه بالقول تسمح صفة اقتراح باإلمكان فليس الناجح،

 والتي الفكرة صاحب الشخص لدى توفرها ينبغي التي الصفات من أدنى حد هناك ولكن ال،
  44 :يلي فيما حصرها يمكن

 
 مؤسسة إنشاء عملية ألن عنه االستغناء يمكن ال ضروري سلوك  :والحركية الطاقة .1

 .األعمال إلنجاز الالزمة والطاقة الكافي الوقت و معتبر جهد بذل تتطلب
 من مجموعة بتطوير القيام الفكرة صاحب على ينبغي  :الوقت احتواء على القدرة  .2

 تصور يمكن فال الحقا، إال أثر أي لها يكون لن سوف والتي الحاضر، في األنشطة
 .والطويل المتوسط المدى على الرؤية وتحديد المستقبل في التفكير دون مؤسسة نجاح

 يفرض ما وهذا عقبات عدة المقاول تواجه فقد  :المشاكل مختلف حل على القدرة .3
 يجب ال ذلك ومع أخرى أطراف إلى األحيان بعض في واللجوء حلها محاولة عليه
 بالنسبة كذلك يكون ال مشكلة له يشكل قد ما ألنه ما، استشاري إلى المشاكل كل نقل
 .مساعد أو استشاري إلى

 والحلم الخطأ الفشل، للمقاول وبالنسبة النجاح من جزءا الفشل يشكل  :الفشل تقبل .4
 .مستقبلية نجاحات تحقيق وبالتالي جديدة، فرص الستغالل مصادر هي

 يعتمد ال وأن المستقبل في تواجهه التي المخاطر يواجه أن ينبغي  :المخاطر قياس .5
 وتقييم دائم وعمل طويلة لجهود نتيجة يأتي فالنجاح يتكرر، ما نادرا الذي الحظ على

 .للنشاط مستمر
 هياكله أو منتجاته ناحية من تتطور أن يجب المؤسسة فالستمرار  :واإلبداع التجديد .6

 ما وهذا والتطوير، التجديد على لالنفتاح ضرورة تنشأ لهذا االجتماعي، مخططها أو
 لالستجابة الالزمة الطاقة وتوفير لالستماع واستعداد التحليل على قدرة يتطلب

 .المؤسسة تطوير مفاتيح ستكون التي الجديدة للتوجهات
 وحساسا متفوقا شعورا يملك حيث ناجحة، أعماله المقاول يجعل فيها  :بالنفس الثقة .7

 يملكون المقاولين أن الدراسات أظهرت إذ أعلى بدرجات المختلفة المشاكل بأنواع
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 بطريقة معها التعامل و وتصنيفها المختلفة المشاكل ترتيب على وقدرة بالنفس الثقة
 45 .اآلخرين من أفضل

 في الرغبة التفاؤل، االلتزام، للعمل، االندفاع :مثل أخرى خصائص إلى باإلضافة
  .إلخ........االستقاللية

  السلوكية الخصائص. 2.2
  :وهي المهارات من نوعين المقاول يمتلك

 
 حيث من المهارات مجموعة وتمثل"Interaction Skills":التفاعلية  المهارات .1

 والعملية األنشطة على والمشرفين واإلدارة بين العاملين إنسانية عالقات وتكوين بناء
 في واالحترام والمشاركة التقدير إلى تستند تفاعلية عمل بيئة لخلق والسعي اإلنتاجية،

 توزيع في العدالة تحقيق عن فضال االبتكارات، وتنمية ورعاية المشكالت حل
 بروح العمل سير تضمن متفاعلة اتصال قنوات األنشطة وإقامة وتقسيم األعمال
 .عملال اإلنتاجية وتطوير لتحسين األجواء توفر المهارات وهذه الواحد، الفريق

 
 إلى باستمرار يسعون المقاولون "Integration Skills":التكاملية المهارات .2

 خلية وكأنه المشروع أو المؤسسة تصبح العاملين حيث بين التكاملية مهاراتهم  تنمية
 46.و األقسام  الوحدات بين والفعاليات األعمال إنسانية وتضمن متكاملة عمل

 
 

 47 :يلي ما منها نذكر المهارات من متنوعة توليفة أو تشكيلة على تشتمل  اإلدارية الخصائص. 3.2
 على والتركيز اإلنساني بالتعامل الخاصة المهارات تمثل  :اإلنسانية المهارات  .1

 بتقدير الخاصة األجواء و تهيئة اإلنسانية واالجتماعية ظروفهم العاملين، إنسانية
 استثمار فيها يتم التي والكيفية اإلنسانية المشاعر احترام عن فضال الذات واحترام
 .واإلنساني السلوكي الجانب على تركز عمل بيئة بناء خالل الطاقات

 
 وامتالك الفكرية المهارات مجموعة المشروعات إدارة وتتطلب  :الفكرية المهارات .2

 تحديد على والقدرة مشروعه إلدارة والرؤيا والتخطيطية العلمية والجوانب المعارف
 .والعقالنية الرشد أسس على األهداف وصياغة والنظم السياقات

 
 حاليا المؤثرة والمتغيرات العوامل بين العالقات بتفسير و تهتم  :التحليلية المهارات .3

 والضعف القوة عناصر وتحديد األسباب( وتحليل المشروع أداء على ومستقبليا
 بالمشروع المحيطة والتهديدات الفرص عناصر للمشروع، الداخلية بالبيئة الخاصة

 سلوكيات للمؤسسة، التنافسي المركز على ذلك أثر تحديد ،الخارجية بيئته في
 الحصة على ذاك وأثر المستهلكين سلوكيات وكذا المستقبلية تهموتصور المنافسين

 ).ذلك وغير والتسويقية واإلنتاجية والمحاسبية المالية والجوانب للمشروع، السوقية
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 العالقات طبيعة ومعرفة األدائية المهارات في وتتمثل : ) التقنية(الفنية  المهارات .4

 من العديد أداء كيفية ومعرفة للسلع والمهارات التصميمية اإلنتاجية، المراحل بين
 يرتبط وكل ما أدائه تحسين وكيفية المنتج بتصميم يتعلق فيما خاصة الفنية األعمال

 واآلالت، المعدات بعض وصيانة األجزاء تركيب كيفية ومعرفة التشغيلية، بالجوانب
 في كبير تأثير ذات تكون المهارات وهذه والمعدات، األساسية لآلالت والمكونات

 ذات الشركات أو, و االقمشةالمالبس  مصانع في الحال هو كما المشروعات، بعض
لمجاالت ا بعض في وحتىاألخرى  والمشاغل كالنجارة والفنية التصنيعية الطبيعة

 إلى العاملين ينظر حيث األخرى، والمعدات الكهربائية األجهزة الخدمية كصيانة
 .هذا النشاط في لهم األساسي المرجع المقاولين و كأنهم 

  
  التصنيفية والمقاربات المقاول .3
  

و  المقاول عن بنظرة تمدنا فهي فائدتين؛ لنا تقدم النوعية أو التصنيفية المقاربات
 أن يمكن إذن .تصرفاته و المقاول عن تعبر التي العوامل المهمة و جهة، من وأبعاده معاييره

 المقاوالتية، أو األفعال/و لألعمال اإلجرائية والمحددات المقاولين أنواع بين روابط نجد
  :يلي كما مقاربات تطوير أجل من وشاملة واسعة أدبيات تعرض فالتصنيفات

  
  :"شومبيتر" مقاربة. 1.3

 
 بعين تأخذ و االقتصادية بوظائفه تتعلق 1935 سنة مقاربة ببلورة شومبيتر قام لقد
  :للمقاول معالم أربع وأرسى  االجتماعي، موقعه االعتبار
 
 المقاولين من النوع هذا يمارس حيث رأسمالي، مشروع يقدم الذي المسوق المنتج 

  .متعددة وظائف
 

 أو الملكية اكتساب خالل من أو الشخصي، التأثير خالل من سواء :الصناعة قبطان 
  .اإلجراءات أغلب مراقبة

 
 المؤسسة، لنتائج يهتم ال أو يهتم وقد به، خاص أساسي قانون يمتلك  :الموظف المدير 

  .رأسمالية ليست وأفعاله
 

 بعدها وينسحب نشاط يبعث فهو المؤسسة، نشاط بداية في بقوة المشارك المؤسس 
  .بسرعة
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  Arthur H COLEتصنيف  .2.3
 بجامعة للمقاولين تصنيفا اقترحوا الذين  بين الرواد من Arthur H COLE  يعتبر  

  :أنماط للمقاول أربعة اقترح حيث  1940 سنة هارفارد
 
 يلالعم المقاول. 
 الرياضيات على المعتمد المقاول. 
 المعلومة يمتلك الذي المقاول. 
 المتطور المقاول.  

  
  :االنتهازي المقاول مقابل الحرفي المقاول تصنيف.3.3

   :للمقاول وجهين وتشمل 1967) (سنة  هذا التصنيف وضع 
 

 فهذا ومركزة، تقنية بكفاءات يتمتع لكن التعليم من قليل يملك الذي  :الحرفي المقاول 
 لتوريثها قابلية له كما اآلباء من توارث الحرفة إمكانية يتقبل إذ قلبه من النشاط نابع

 يرفض و العائلة، من المهنة وخروج مؤسسته على السيطرة يخشى فهو لألبناء،
  .مؤسسته نمو بصفة عامة

 
 مرتفع  تعليمي مستوى يمتلك فهو لسابقه، متناقض وجه يعرض  :االنتهازي المقاول

 يعرف المقاول هذا ومتعددة، ةمتنوع األعمال فهي في خبرته أما األول مع بالمقارنة
 نمطيا، ليس فهو اآلباء من نشاطه يستمد أن يرفض بها، المتعلقة والعمليات اإلدارة

 حساب على ذلك كان وان حتى والتطور النمو في مكان لنفسه ويمنح المخاطرة، يحب
 .االستقاللية

 من النوعين هذين جوهرها في تتناول أخرى تصنيفات توجد األحيان من كثير ففي
  الشخصية سماتهم مع تتقاطع المقاولين لمعرفة هذين معايير فاستخدام المقاولين

 األهداف المتواصلة مع معا، والمهنة العائلة تاريخ في أو لالستقاللية كالحاجة البسيكولوجية
  .اإلدارة واحتراف األعمال نمو في كالرغبة المتطورة األفعال و
    

  (Laufer): تصنيفات. 4.3
 60 خالل من 1970 إلى 1950 من امتدت بدراسة 1975 سنة "لوفر جاكلين" قامت 

 للمقاولين األساسية األهداف و المهيمن الدافع أن إلى : توصلت حيث مؤسسات، إلنشاء حالة
  : هي أنواع أربع في عرضها يمكن

 
 مسار وحقق كبيرة جامعة أو مدرسة في تكون حيث  :المبدع أو المدير المقاول 

 اإلنشاء حاجات تحركه المقاولين من النوع هذا كبيرة، مؤسسة في المع مهني
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 التطوير حول األول المقام في تدور األهداف هذه السلطة، والتحقيق،االنجاز،
  .واإلبداع

 
 من النوع هذا عند حاضر النمو هدف :النمو نحو والمتوجه المالك المقاول 

 النمو بين التوازن إيجاد خالل من المالية االستقاللية إشكالية ستطرح لكنها المقاولين،
 إلى ملحوظة حاجة وجود مع السابق التصنيف من تقترب الدوافع هذه والملكية،

  .السلطة
 

 هدف بوضوح يختار المقاول هذا :الفعالية عن يبحث لكنه للنمو الرافض المقاول 
 الهدف تحقيق عدم إلى يؤدي أن يمكن الذي النمو ويرفض أولى، كأولوية االستقاللية

  .السلطة حاجات حول ترتكز فدوافعه األول،
 

 األساسي فالدافع سابقا، المذكور المقاول وجه المقاربة هذه في نجد  :الحرفي المقاول 
 البقاء فهي األهداف أما االستقاللية، إلى الحاجة هو مؤسسته إلنشاء لديه

  .االقتصادية النجاعة من أهم عنده فاالستقاللية واالستمرارية،
 

 وشخصية المؤسسة نمو بين فالعالقة "لوفر" عنه تحدثت ما تؤكد السابقة المعطيات إن
 .آخرين كتاب طرف من أعيدت المقاول
  

 للفرص المنتهزون و الحرفيون التقليديون :اإلنشاء لظروف تبعا المقاولين أنماط  .5.3
 مضي عمجتم ىعل 1980 سنوات خالل Normane SMITH  ام بهقا اسةرد عدب 

مشهور  تيبرت اقترح ,مريكيةاأل ة المتحد الواليات يف عينم قطاع في المؤسساتمنشئ 
   .صلفرل زهالمنت لالمقاو و ل الحرفيالمقاو ينليفرق ب

  
 يقوم المقاول الحرفي بانشاء مؤسسة دون  أن تكون له خبرة كبيرة  :الحرفي لالمقاو

و يركز , مهارات تقنية أكثر فهو لديه, في مجاالت عديدة و باالخص مجال التسيير 
  .على نشاطات ذات تجديد ضعيف

  
 كبيرة في مجال ذو خبرة و أكبر سنه يكون : المقاول المنتهز للفرص 

ونضج مشروعه فيعود الستغالله  نمو أما )أو مهندس اطار يكون أن بإمكانه(التسيير
 الشخصية أمواله استثمار على  باالعتماد  )للفرص لذلك أعتبر منتهز( لفرصة تجديد

  .أخرى أطراف من متين دعم و
  

  أنماط المقاولين تبعا لمواصفات المسيرين و التقنيين و المدراء. 6.3
  

 يهتم اذ  .األعمال ،إدارةألسلوب  بالغ اهتمام يعطي حيث ,سابقهالتصنيف من  هذا يمتد
 لتثمين يسعون اإلطار هذا وفي ,المتوج تصنيع األول بظروف التقنيون في المستوى
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أما . ثسمي المقاول الحرفي هند  نمط من يقتربون لذلك نجدهم , و حرفتهم المهنية مهاراتهم
 متهبرخ أو/و )يرالتسي في مجال اداتشهل متالكا(  مهوينكت لطبيعة كنتيجة و ءارمدلل النسبةب

ل مجافي  اليقظةب يتميزون كما درالمواير تسي لاشكأ و رقط ىعل كزونري نجدهم , نيةهالم
  .)اتمولالمع نظام مثال (اإلنتاج االستثمار خارج و درالموا في  االقتصاد و , التكاليف تدني

 
  التجديد لظروف تبعا المقاولين أنماط. 7.3 
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        PIC/ CAP)((Julien et Marchesney) ةالنشأنماط المقاولين تبعا لمنطق أ .8.3
  :يةتثالث مبتغيات سوسيو اقتصادية للمقاوال

  
 استمرارية المؤسسة: (pérennité)   أي أمل استمرار المؤسسة عبر الزمن حتى

 .أخرىلعائلة أو المؤسسات حد أفراد األآخرين أو  ألفرادلو أضطر المقاول لبيعها 
 

 يةلالستقالا (l’indépendance ) :  ويرغب  األنايملك المقاول مستوى عالي من،
ك رأس المال أو مستقل فيما الفيما يخص امت يةلالستقالدائما في الحصول على ا

 .يخص إتخاذ القرار
 

 النمو ( la croissance ) : و الذي يشبه إلى حد ما الرغبة في القوة و السلطة.  
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 ص نمطين هامين من المقاولينالثة قام الباحثين باستخالل هذه العناصر الثالومن خ
  :وهما
 الفرد الذي يعمل تبعا للمنطق الوراثي PIC  ة قبل كل شيء، قد تكون في شكليبحث المقاول في ظل هذا النمط عن تكديس الثرو 

 ويطمح للحفاظ ستمرارية المؤسسة،الولوية أليعطي ا. استعماليةممتلكات ذات قيم 
 ما قد يجعل فيرفض إدخال شركاء أومقرضين خارجيين، ية ذمة المالية ،لالعلى استق

وينتشر هذا النمط بشكل كبير  .لية الماليةالستقالهدف نمو المؤسسة يتنافى مع فكرة ا
فيها بتوسيع استثمارات  لى مستوى المؤسسات العائلية ،التي يرغب المقاولع

  .في استثمارات البناء و الزراعة ريبك عائلته،ويظهر بشكل
  

 الفرد الذي يعمل تبعا لمنطق الفعل المقاولي CAP  البحث عن مشاريع ذات  .عكس منطق تكديس الثروة و هو منطق رأس المال
يولون  الف(croissance ة ذات النمو القوينشطأليبحثون عن ا .مردودية عالية

وهم في بحث  خطرةبالقيمة المادية للمؤسسة ،ويتجهون نحو المشاريع ال إهتماما كبيرا
 ليةالستقالاهتمام بمسألة الدون ا Autonomieلية في اتخاد القرارالستقالدائم عن ا

لتي قد تؤدي إلى أموال خارجية ، و ا بحث عنيمر الذي قد يجعله ألفي رأس المال ،ا
ستمرارية اليأبه كثيرا  الللمؤسسة ،في حين  لية فروع المؤسسة ،مع بقائه سيدالاستق

 .االستثنائيةت االما عدا في بعض الح فيمكن تغيير النشاط بسهولة مؤسسته ،
 

 التصنيفات حسب عدة معايير الجدول التالي يبين 
  

  أنواع المقاولين 1الجدول 
  األنواع  التاريخ  بتاالك
Smith  1967  - مقاول األعمال الحرفية 

  مقاول األعمال -
Collins & 

Moore  
 المقاول االداري -  1970

  المقاول المستقل -
Laufer  1975  - المسير أو المبتكر 

 المقاول الموجه نحو النمو -
 الفعاليةالمقاول الموجه نحو  -
  مقاول األعمال الحرفية -

Miles & 
Snow  

 المستشرف أو الباحث -  1978
 المبتكر -
 المقاول التابع -
  المقاول التفاعلي -

Vesper  1980  - المستقلين 
 فرق بناة -
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 مبتكرين مستقلين -
 مضاعفي النماذج الموجودة -
 مستغلي وفورات الحجم -
 جامعي رؤزس األموال -
 المشترين -
 يشترونالفنانين الذين يبيعون ة  -
 بناة التكتالت -
 المضاربين -
  متداولي القيم المكشوفة -

Julien & 
Marchesnay 

1988  - PIC )النمو, االستقاللية, االستدامة( 
- CAP )استدامة ‘ الحكم الذاتي, النمو القوي

  )أقل
Carland, 

Hoy, 
Carland 

 المقاول -  1988
  مالك المؤسسة الصغيرة و المتوسطة -

Dussault & 
Lorrain 

 المقاول الحرفي -  1988
  المقال االنتهازي -

Lafuente & 
Salas 

 الحرفي -  1989
 الموجه نحو الخطر -
 الموجه نحو العائلة -
   اإلداري  -

Filion 1998  - العامل 
  الحالم -

Marchesnay 1998  - المنعزل 
 البدوي -
 الجدير بالذكر -
  المغامر -

Duchéneaut 1999  - المتمرد 
 الناضج -
 المطلع -
  المبتدئ -

  
  
 

  
 
 


