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:ملخص الدراسة


تيدفىذهالدراسةإلىالكشفعنالقدراتالمقاوالتيةلدىالّشبابوالفروقبينمستوياتياعمى
مختمفالمجموعاتفيمايخصالبياناتالفردّيةوالّرغبةفيإنشاءمؤّسسةمنخاللالمتغيراتالمدروسة

.عمىعينةمنالشبابالمقبمينعمىالمراكزمحلالدراسةبواليةوىرانوالكشفعنالفروقبينيم
إلبرازمايفّرقبينيمالخاصلقياسالمؤشراتالنفسيةلمقدراتالمقاوالتيةستبياناالأداةالباحثكاستعمل

اإلنضباطو,التميزبالخصائصالقيادية,اإليجابيةوالثقةبالنفس،القدرةعمىالتعممواإلبداع:منخالل
فردمن(157)واعتمدتالدراسةعمىعينة.الرغبةفيالتفّوقوتحديالصعاب,الصرامةفيالعمل

وقدتمجمعالبياناتو,شبابواليةوىرانمنمختمفالجنسينومنمختمفالمستوياتوالتخصصات
(20SPSS)تحميمياواختبارفرضياتالدراسةباستخدامبرنامجالحزمةاإلحصائيةلمعموماالجتماعية

المقّننةمعالشبابالذينجحفيإنشاءمؤسستووأتّمسنةعمل،بغرضنصفومنجيةأخرىالمقابمة
النتائجالمتحصلوقياسالقدراتالّسابقذكرىاوالبحثعنقدراتأخرىتتماشىمعالمحيطالخارجي

:ىياعميو

.عدموجودفروقداّلةإحصائيابينالّذكورواإلناثمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدراتالمقاوالتية-
سنةو31سنةوأقّلوبينالشبابأصحاب30عدموجودفروقداّلةإحصائيابينالشبابأصحاب-

.أكثرمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدراتالمقاوالتية
.عدموجودفروقداّلةإحصائيابينالعّزابوالمتزّوجينمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدراتالمقاوالتية-
عدموجودفروقداّلةإحصائيابينالشبابذويالمستوىالّدراسياألساسيبينالّشبابذويالمستوى-

.الّدراسيالجامعيمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدراتالمقاوالتية
عدموجودفروقداّلةإحصائياباختالفميادينعملاألولياءمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدرات-

.المقاوالتية
عدموجودفروقداّلةإحصائياباختالفالحالةالمينيةلمشبابمنحيثالمؤشراتالنفسّيةلمقدرات-

.المقاوالتية
الّرغبةفيالتّفّوقوتحديمؤّشروجدفرقداّلإحصائيابينالمكَونينمينياوغيرالمكَونينمنحيثي-

.الّصعاب
فروقداّلةإحصائيابينالراغبينوغيرالراغبينفيإنشاءمؤّسسةمنحيثالمؤشراتالنفسّيةوجود-

 .لمقدراتالمقاوالتية
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Résumer de l’étude : 
 

          Cette étude vise à révéler les capacités entrepreneuriales des jeunes et les 

différences entre les niveaux de différents groupes, par rapport aux données 

individuelles ainsi que  l’envie de créer une entreprise, à travers les variables étudiées 

sur un échantillon des jeunes qui fréquentent les centres concernées de la wilaya 

d'Oran, cette recherche a pour objectif de détecter les différences entre eux. Le 

chercheur à utiliser un questionnaire pour mesurer les indicateurs psychologiques des 

capacités entrepreneuriales ce qui les divises par: la positivité et la confiance en soi, la 

capacité d’apprentissage et de la créativité, les caractéristiques du leadership, la 

discipline et la rigueur dans le travail, l’envie de l’excellence et de défier les difficultés. 

L'étude s’est appuyée sur un échantillon de (157) personne d’Oran des deux sexes et de 

différents niveaux et disciplines. Les données recueillies ont été analysées et tester par 

des hypothèses en utilisant le programme des statistiques des sciences sociales (SPSS 

20). D'autre part, le chercheur a mené (5) cinq entretiens avec des jeunes qui ont réussi 

a créer leurs propres entreprises et compléter une année de travail, dans le but de 

mesurer les capacités précédents et rechercher d'autres capacités liées  à 

l'environnement    extérieur et les principaux résultats sont les suivants: 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les hommes et les 

femmes en termes d'indicateurs psychologiques des capacités entrepreneuriales. 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les jeunes âgés de 30 

ans et moins, et les jeunes âges de 31 ans et plus en termes d'indicateurs 

psychologiques des capacités entrepreneuriales. 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les célibataires et les 

mariés en termes d'indicateurs psychologiques des capacités entrepreneuriales. 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les jeunes avec un 

niveau d’études scolaire, et entre les jeunes avec un niveau d'études universitaire en 

termes d'indicateurs psychologiques des capacités entrepreneuriales. 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives selon les domaines de 

travail des parents en termes d'indicateurs psychologiques des capacités 

entrepreneuriales. 

- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives selon le statut 

professionnel des jeunes en termes d'indicateurs psychologiques des capacités 

entrepreneuriales. 

- Il existe  une différence statistiquement significatives entre les personnes qui ont subi 

une formation professionnelle et les personnes qui n’on pas subi une formation en 

termes de l’envie de l’excellence et de défier les difficultés. 

- Il existe des différences statistiquement significatives entre les personnes avec une 

envie de crée une entreprise et des personne sans envie de la créer en termes 

d'indicateurs psychologiques des capacités entrepreneuriales. 
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 :مــقـــدمـــة  -

 

 تحديات النظام االقتصادي العالمي و ما يعرفو من تحوالت عمى أكثر من صعيد أضحت إطارفي 
 حيويا لخمق االمؤسسات الصغيرة و المتوسطة رافدا حقيقيا لمتنمية ، باعتبارىا قطاعا منتجا لمثروة و فضاء

فرص العمل، و بالتالي فيي وسيمة اقتصادية و غاية اجتماعية، فينبغي عمييا أن تأخذ عمى عاتقيا 
كميا عوامل أدت األعباء الناتجة عن البحث عن موقع جديد ضمن خريطة االقتصاد العالمي الجديد، 

بالمؤسسة المعاصرة بمختمف تخصصاتو إلى البحث عمى من يقودىا نحو النجاح لكن قبل ذلك البد من 
، إذ يعتبر المورد البشري العنصر االستمرارية  لالنطالقة وإنشاءىا و يعتبر ىذا األخير حجر األساس

لمؤسسة، حيث أّنو من أىم التغيرات الجذرية التي أحدثتيا التوجيات الفكرية المعاصرة في ااألكثر أىمية 
عمى مفيوم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ىو المقاول، نظرا ألىميتو الفائقة و قدرتو عمى المساىمة 

وبناءا عمى ما سبق ذكره فان إنشاء المؤسسات في عصرنا , إيجابيّا أو سمبيّا في بناء المؤسسة و نجاحيا
األخذ بعين االعتبار كل ىذه األمور تعمل عمى الحالي مرىون بعدة عوامل ومتغيرات و الييآت المعنية 

 . من خالل الّتغيير و التطوير المستمر ألنظمتيا، والتشخيص المستمر لذلك
 

وعمى ىذا الّنحو جاء القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليعطي حموال لمعديد        
من المشاكل التي تعرفيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بوضعو لمجموعة من اآلليات التنظيمية التي 
من شأنيا اتخاذ كل التدابير الالزمة من أجل تشجيع و دعم وترقية ىذه المؤسسات، كما أّن إنشاء مراكز 

و مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنو أن يشّكل محورا يساىم في تشجيع إنشاء , التسييل
مؤسسات، و من المؤكد أّن آليات الّدعم لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليا أىمية كبرى في المرافقة، 

 .وتمويل ىذه المؤسسات بما يمزميا إلنشائيا ولضمان إستمراريتيا
 

 وىران   لوالية  و المتوسطة الصغيرة   لممؤسسات  مركز التسييل  الباحث  راختا لقد        
(Centre de facilitation des P.M.E)،   و تميو الوكالة الوطنية ,االستطالعيةكأول ميدان إلجراء الدراسة 

والوكالة الوطنية  (Pépiniére d’entreprise)  ومشتمة المؤسسات (A.N.S.E.J)لدعم تشغيل الشباب
 فرد من الّشباب المقبمين عمى )157(و ثّم جمع عينة ,  في الّدراسة األساسّية(A.N.E.M)لتشغيل الشباب
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وقد تناول الباحث ىذا . ىذه المراكز و في األخير الخمس مقابالت مع الشباب أصحاب المؤّسسات
 :الموضوع من خالل خطة البحث التي اشتممت عمى أربعة فصول حيث

 تطرق الباحث في الفصل األول إلى تقديم البحث، و احتوى عمى مقدمة و إشكالية البحث       
وتساؤالتو، ثم الفرضيات التي بني عمييا البحث، و أىميتو واألىداف التي يصبو إلييا البحث، و الّدراسات 
الّسابقة باإلضافة إلى تحديد الّتعاريف اإلجرائية لممصطمحات، وكذا ذكر الصعوبات التي واجيت الباحث 

 .أثناء إجراء الدراسة
 

و الجانب الّنفسي لممقاول من   الفصل الثاني تطّرق الباحث  فيو إلى مفيوم المقاوالتّيةفي أما      
. و الميارات التي يجب توفرىا فيو و التي يجب أن يمتمكيا المقاول الممّيزات الشخصّية

 

أما بالنسبة لمفصل الثالث فقد تضّمن جانب المؤسسة و آليات الدعم إلنشائيا و مرافقتيا فقد احتوى 
عمى تعريف المؤّسسة و الّتطور التاريخي لممؤّسسة الجزائرّية مرورًا بأنواع المؤسسات وأىدافيا ثم 

المؤسسات الصغيرة و المتوّسطة بالجزائر و مراحل تطّورىا و خصائصيا و أىميتيا، بعد ذلك إيضاح 
واقع و تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوّسطة و أىم ىيئات دعم المقاوالتّية ومرافقة المؤسسات الصغيرة 

 .و المتوّسطة
 

أواًل الدراسة االستطالعية وكل ما : ثم الفصل الرابع الذي احتوي عمى منيجية الدراسة الميدانية وفيو
تحتويو من دواعي الدراسة االستطالعية، والمجال الجغرافي ليا، باإلضافة إلى وسائل الدراسة 

ثانيًا الدراسة األساسية والتي تحتوي عمى عينة الدراسة األساسية ومدة . االستطالعية و صدقيا وثباتيا
أّما الفصل األخير فقد احتوى . إجرائيا وخصائص العينة، ثم أدواتيا، واألساليب اإلحصائية المستعممة

عمى عرض نتائج الدراسة، ثم مناقشتيا، ويمي ذلك تقديم توصيات و اقتراحات الدراسة، وختامًا بخاتمة 
 . عامة لمبحث
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: إشكالية البحث .1

في ظّل التطّورات الراىنة، كثيرا ما يطمح الشاب الجزائرّي إلنشاء مؤسسة خاّصة بو، إاّل أن ىذا 
النوع من المشاريع يحتاج صفات وقدرات ذات طابع خاص من أجل الّنجاح في إنشاءه، وعمى ضوء ىذا 

:  تم طرح التساؤل التالي
: اإلشكالّية األولى

ما مدى وجود المؤّشرات الّنفسّية لمقدرات المقاوالتّية لدى الّشباب؟ - 
: اإلشكالّية الثانية

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين مختمف البيانات الفردّية لدى الشباب من حيث المؤشرات النفسّية - 
لمقدرات المقاوالتية في إنشاء مؤّسسة ؟ 

: وعميو تم طرح األسئمة الفرعّية لإلشكالّية الثانية
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين الّذكور و اإلناث من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .1

؟  لصالح الذكورالمقاوالتية 
 31 سنة و أقّل و بين الشباب أصحاب 30ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين الشباب أصحاب  .2

سنة و أكثر من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاوالتية ؟ 
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين العّزاب و المتزّوجين من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .3

المقاوالتية لصالح العّزاب؟ 
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين الشباب ذوي المستوى الّدراسي األساسي بين الّشباب ذوي  .4

المستوى الّدراسي الجامعي من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاوالتية  لصالح الجامعيين ؟ 
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا باختالف ميادين عمل األولياء من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .5

؟  المقاوالتية
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا باختالف الحالة المينية لمشباب من حيث المؤشرات النفسّية  .6

لمقدرات المقاوالتية ؟ 
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين المكَونين مينيا و غير المكَونين من حيث المؤشرات النفسّية  .7

لمقدرات المقاوالتية ؟ 
ىل توجد فروق داّلة إحصائيا بين الراغبين وغير الراغبين في إنشاء مؤّسسة من حيث المؤشرات  .8

النفسّية لمقدرات المقاوالتية ؟ 
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 :فرضيات البحث .2

: انطالقا من اإلشكالية المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية 

 :الفرضية األولى

 . متوّسطةيتميز الشباب الجزائري بقدرات مقاوالتّية -

 :الفرضية الثانية

توجد فروق دالة إحصائيا بين مختمف البيانات الفردّية لدى الشباب من حيث المؤشرات النفسّية  -
  .لمقدرات المقاوالتية في إنشاء مؤّسسة

: الفرضيات الفرعية -
 توجد فروق داّلة إحصائيا بين الّذكور و اإلناث من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاوالتية  .1

. لصالح الذكور
 31 سنة و أقّل و بين الشباب أصحاب 30توجد فروق داّلة إحصائيا بين الشباب أصحاب  .2

. و أكثر من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاوالتية سنة 
توجد فروق داّلة إحصائيا بين العّزاب و المتزّوجين من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .3

. المقاوالتية لصالح العّزاب
توجد فروق داّلة إحصائيا بين الشباب ذوي المستوى الّدراسي األساسي بين الّشباب ذوي  .4

. المستوى الّدراسي الجامعي من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاوالتية  لصالح الجامعيين
توجد فروق داّلة إحصائيا باختالف ميادين عمل األولياء من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .5

. المقاوالتية
توجد فروق داّلة إحصائيا باختالف الحالة المينية لمشباب من حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات  .6

. المقاوالتية
توجد فروق داّلة إحصائيا بين المكَونين مينيا و غير المكَونين من حيث المؤشرات النفسّية  .7

. لمقدرات المقاوالتية
توجد فروق داّلة إحصائيا بين الراغبين وغير الراغبين في إنشاء مؤّسسة من حيث المؤشرات  .8

. النفسّية لمقدرات المقاوالتية
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 :أهمية الدراسة وأهدافها .3

 :تتمثل أىمية ىذه الدراسة في الجوانب التالية
 .الّتعّرف عمى المميزات النفسية لمشخص المقاول  -
تكمن أىمية الدراسة أيضًا في كونيا تعرفنا عمى آليات الدعم الحكومية ألصحاب المشاريع  -

 .المقاوالتية
إثراء المكتبات الجامعية وغيرىا بحيث يأمل الباحث أن تكون ىذه الدراسة مرجعًا لمباحثين  -

 .والطاّلب فيما بعد و بداية لدراسات أخرى في نفس الميدان
 

: وتتمثل أىم أىداف الدراسة في ما يمي      

 . لدى الشبابالقدرات المقاوالتّيةالتعّرف عمى الفروق فيما يخص  -
 .محاولة استخالص توصيات لممرافقة الّنفسية لمشباب الّراغب في إنشاء مؤّسسة -
 

: حدود الدراسة .4

: تمثمت حدود الدراسة في ما يمي
 ،(Centre de facilitation des P.M.E)مركز التسييل لممؤسسات الصغيرة : الحد المكاني -

  (Pépinière des entreprises)تمشتمة المؤسسا ،(A.N.S.E.J)       الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  (A.N.E.M) و الوكالة الوطنية لمتشغيل بوالية وىران

 .ستة أشير حوالي: الحد الزماني -
 .الشباب المقبل عمى المؤسسات محل الدراسة: الحد البشري -
 

 :صعوبات البحث .5
 .نقص المراجع بالمغة العربّية في الجانب الّنفسي لممقاول  -
 وزيععدم السماح لمباحث بالدخول عمى مستوى إدارة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و ت  -

 . في قاعة االنتظاروزيعيااالستمارة، و مع ذلك تّم ت
. نقص أفراد العينة، أي الشباب حاممي المشاريع في الفترة الصيفية، خاصة في فترة العطل السنوية -
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 . األساسي خاصة ألصحاب المستوى الدراسياالستمارة فردياّ ضرورة شرح وتبسيط محتوى  -
 .رفض اإلجابة عمى محتويات اإلستمارة من طرف بعض األفراد -
صعوبة تقسيم اإلستمارة عمى مستوى الوكالة الوطنّية لدعم تشغيل الّشباب لكثرة المقبمين عمييا في  -

 .طابورات
 .نقص الّشباب المقبمين عمى مستوى مشتمة المؤّسسات -

 
 :التعاريف اإلجرائية  .6

 

ىي مجموعة من األبعاد الّنفسّية نقيسيا من خالل درجات يتحصل عمييا الفرد : المؤشرات الّنفسّية (1
 .بعد التقييم الذاتي

 . ىي الطموح لتحقيق األحالم بكل تفاءل وثقة بالنفس و المبادرة في ذلك: اإليجابية و الثقة بالنفس (2
 .ىي الرغبة في التطور و التغيير نحو األفضل و التكيف مع التغيرات: القدرة عمى التعمم و اإلبداع (3
     ىي القدرة عمى إتخاد القرار و تقدير المخاطر الناجمة عن ذلك : التميز بالخصائص القيادية (4

 .و تحمل المسؤوليات و القدرة عمى التواصل و إقناع اآلخرين 
الجدية و تحمل الصعاب و الصرامة  ومتابعة العمل و التنظيم في : اإلنظباط و الصرامة في العمل (5

. إنشاء الميام و تثمين الوقت
ىي الرغبة في التحدي و المنافسة دون خوف ومواجية : الرغبة في التفوق و تحدي الصعاب (6

 .المصاعب و العقبات
 كّل ماىو نالمقاول ىو الشخص الذي يّتسم بعدة خاصيات و ميارات ولديو المبادرة بالبحث ع (7

. االبتكاراتجديد عمى مستوى المنتجات و الخدمات و 
الميارة نقصد بيا مستوى اإلجادة و اإلتقان ألنماط معّينة من التصرفات و العادات الّسموكّية التي  (8

 .يتطّمبيا أداء ذلك العمل
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  :الّدراسات السابقة .7
 

 لم يكن من الّسيل تحديد 1988 يؤّكد الباحث أن قبل (:1997)دراسة أحمد يعقوب  .أ 
الجوانب البسيكوسوسيولوجية لممقاول الجزائري، و درس خصائص المقاولين الجدد و نشاطيم 

االقتصادي و كحوصمة استنتج  خاصة التفّرد لدى المقاولين الجدد، و االرتباط بين مستقبل البالد 
  .والمؤسسة الخاّصة

 

ىذه الّدراسة رّكزت عمى المقاولة من جانب :  (Hernandez,2008) "هرننداز"دراسة  .ب 
الّتغيير حيث درست موضوع المقاولة كسيرورة  لمتغيير التنظيمي، والذي استنتجت  أن المقاولة 

 .المقاومة و الّصمود في ظّل الّتغّيرات تستطيع
 

التي درست عّينة من  تؤّكد الدراسة(:  ,2012Malaoui et al)دراسة معالوي وآخرون  .ج 
الشباب الفنمندي حول موضوع تأثير السّن في الرغبة المقاوالتّية و التي كانت أىم استنتاج فييا 

 . سنة ال يممكون رغبة عالية تؤّىميم لمدخول في عالم المقاوالتّية40أن األفراد األكبر من 
 

 لقد أجرى الباحث ىذه الّدراسة التي تدور حول (:Aliouat, 2013)دراسة بوعالم عميوات  .د 
فرت عمى شرح مقاربة الّتمسك سالمقاولة في الجزائر في ظّل غياب توجيو شامل، و التي أ

 .بالتقاليد في دراسة الفعل المقاوالتي في محيط معارض
 

التي درست موضوع معايير الوظيفة : (Giraud et al, 2014)و آخرون " جيغود"دراسة  .ه 
في تحّديات المقاولة الذاتية و المؤسسات الفردّية الّصغيرة، لمتعّرف عمى  أىم العناصر المتدّخمة 

في ذلك عمى مستوى فرنسا و البرازيل و التي خرجت بتدّخل عنصر االستثمار االجتماعي، 
 .وسياسة الّدولة ، و الذاتية واالستقاللية

 

الّنفسي  أن الجانب تناتنّوعت الّدراسات السابقة من حيث اإلشكاليات و النتائج و الذي أفاد
و سموكات ىؤالء المقاولين، و المجال االقتصادي والّسياسي يمعب دورا كبيرا  في النجاح  االجتماعيو

 .لمقاول الجزائريّ  ألىمّية العامل الّنفسي في شخصية اثا البحذالمقاوالتي، و ليذا يتطّرق ه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الثانـي
 

       المؤّشرات الّنفسّية للمقاول
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 :تمهيد     
يعّد مفيـك المقاكؿ كالمقاكالتية مف المفاىيـ المتطكرة مع تغير الزماف ك المكاف، إذ أصبحت أغمب  

الدكؿ  ترّكز عمى إنشاء مؤسسات باختبلؼ أنكاعيا كجعؿ أىدافيا تمس عدة مستكيات في ظؿ عالـ 
متغير يسكده التنافس، فالعامؿ البشرم أم الشخص المقاكؿ ىك أىـ عنصر في ىذه الظاىرة، كعمى 

 في ىذا الفصؿ عمى مفيـك المقاكؿ، ثـ ماىية المقاكالتية، إلى إبراز أىـ  الباحثرّكزمأساس ىذا 
 .مركران بأىـ الميارات الكاجب تكفرىا في ىذا األخير المؤشرات النفسية لممقاكؿ،

 
  :مفهوم المقاول .1

خبلؿ العصكر الكسطى كانت كممة أّف  (2011) كّضح خذرم ك عمارم في مفيـك المقاكؿ          
أصبح تطّكر كالمقاكؿ تعني الشخص الذم يشرؼ عمى مسؤكلية كيتحمؿ أعباء مجمكعة مف األفراد، ثـ 

يعني الفرد الجرمء الذم يسعى مف أجؿ تحّمؿ مخاطر اقتصادية أما خبلؿ القرنيف السادس عشر كالسابع 
 .عشر فقد كاف يعد الفرد الذم يتجو إلى أنشطة المضاربة

 
مف أكائؿ المنظريف ليذا المفيـك إذ اعتبره المبدع الذم يقـك  (Say، 1803)" سام"كيعتبر           

 .بجمع كتنظيـ كسائؿ اإلنتاج، بيدؼ خمؽ منفعة جديدة
 

بأنو ذلؾ الشخص الذم لديو , المقاكؿ (1950)في سنة   (Chum Peter)"شـك بتر "كما عرؼ          
اإلرادة كالقدرة لتحكيؿ فكرة جديدة أك اختراع جديد إلى ابتكار كبالتالي فكجكد قكل الّريادة في األسكاؽ 

كالصناعات المختمفة تنشأ منتجات كنماذج عمؿ جديدة، كبالتالي فإف الّريادييف يساعدكف كيقكدكف التطكر 
 .الّصناعي كالّنمك االقتصادم عمى المدل الطكيؿ

 
فيك الذم يتكّفؿ بحمؿ  (Julien Marchesney &) " جكلياف ك مارشسنام ""كحسب  كؿ مف         

يتخيؿ الجديد كلديو ثقة كبيرة في نفسو، المتحمس كالصمب الذم يحّب : مجمكعة مف الخصائص األساسية
حؿ المشاكؿ كيّحب الّتسيير، الذم يصارع الركتيف كيرفض المصاعب كالعقبات كىك الذم يخمؽ معمكمة 

 .ىامة
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نما ىك عبارة عف شخصية تتصرؼ بمفردىا كبشكؿ        غير أف المقاكؿ ليس بالشخص الخيالي، كا 
، متمرد، كمبدع"مستقؿ   .(05، ص2011 ،خذرم ك عمارم). "مقاـك

 
:      أما فيما يخص خصائص المقاكؿ في القرف الحادم كالعشريف، تتمثؿ في ستة عناصر أساسية كىي

 Musk, 2012, p.46) ).اإللياـ، عيش المكاقؼ االكتشاؼ، التكقع، المباشرة بالعمؿ، التّقّدـ،
 

 :فيما يخّص أفعاؿ المقاكؿ فيي تككف نتيجة  تداخؿ ثبلت عناصر ىي
 .كّؿ ما تعرؼ عميو المقاكؿ يساعده في تغيير نظرتو ك ينعكس ذلؾ عمى ميامو: الجانب المعرفي- 
ك ىك الجانب المحيط ك الجانب السكسيكتربكم كالجانب الّتساىمي كالعبلقة مع الزبائف : الجانب الػبنيكم- 

 .ك العمبلء
 .كىك الكضعّية المختارة في المجتمع أك التي تدفعو لمكصكؿ إلييا: الجانب القيمي- 

(Schott & Jurquet, 2013). 
 

كعميو فالمقاكؿ ىك الشخص الذم لديو اإلرادة كالقدرة عمى تحكيؿ فكرة جديدة أك اختراع إلى         
مف اجؿ  باالعتماد عمى معمكمة ىامة،  عمى ارض الكاقع إذا كاف لديو المكارد الكافية،قابتكار يجسد

الثقة بالنفس، المعارؼ  تحقيؽ عكائد مالية عف طريؽ المخاطرة، كيتصؼ باإلضافة إلى ما سبؽ بالجرأة،
.  ك بيذا يقكد التطكر االقتصادم لمبمد،التسييرية، كالقدرة عمى اإلبداع

 
 :تتمثؿ في خذرم كعمارم ك حسب كلقد تعددت المقاربات التي تناكلت المقاكؿ مف عدة جكانب

 
 :المقاربة الوظيفية .أ 

 كىك األب الحقيقي لمحقؿ المقاكالتي مف خبلؿ (Shumpeter)" شكمبتر"  ىذه  المقاربة التي يمثميا
، ىذا األخير اعتبر المقاكؿ شخصية محكرية في التنمية االقتصادية، يتحمؿ "التطكر االقتصادم" نظريتو

 .مخاطر مف أجؿ اإلبداع، كخاصة خمؽ طرؽ إنتاج جديدة
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: المقاربة التي ترتكز عمى الفرد الهادف إلى إنتاج المعرفة .ب 
 لممقاكؿ مثؿ الصفات الشخصية كالدكافع كالسمكؾ السيككلكجيةكالتي ترتكز عمى الخصائص 

 الضكء عمى أىمية نظاـ القيـ (Weber) "فيبر "باإلضافة إلى أصكليـ كمساراتيـ االجتماعية كقد سمط
. كدكرىا في إضفاء الّشرعية كتشجيع أنشطة المقاكالتية كشرط ال غنى عنو لمتطكر الرأسمالي

 
: المقاربة العممياتية أو التشغيمية .ج 

كالتي أظيرت القيكد المفركضة عمى المقاربة السابقة، كاقترحت عمى الباحثيف االىتماـ بماذا يفعؿ 
 .(06، ص2011خذرم كعمارم، ).المقاكؿ، كليس شخصو

 
تتكّفر أف  ق ال بدّ  أف"بكشناتة ك بكسيميف"يرل  باإلضافة إلى العديد مف الميارات الكاجب تكفرىا

 :الميارات التالية في المقاكؿ الناجح
 

كىي تتمثؿ في الخبرة، المعرفة، كالقدرة التقنية العالية المتعمقة باألنشطة الفنية : المهارات التقنية .أ 
لممشركع في مختمؼ المجاالت مف إنتاج، بيع، تخزيف كتمكيؿ كىذه الميارات تساعد في إدارة 

 .أعماؿ المشركع بجدارة
 

 ردكد فعؿ، مناقشة القرارات المعمكمات، استبلـ  ك كىي قدرات االتصاؿ، نقؿ:المهارات التفاعمية .ب 
 يحتاجيا المقاكؿ في حالة تحكيؿ الصبلحّيات البلزمة  ككؿ ىذه الميارات.قبؿ إصدارىا، اإلقناع
 .إلدارة النشاط لآلخريف

 
 كتتمثؿ في القدرات التي تمكف المقاكؿ مف تطكير عبلقاتو مع مرؤكسيو :المهارات اإلنسانية .ج 

كزمبلئو لخدمة المشركع كالمؤسسة بشكؿ عاـ، حيث أف ىذه العبلقات تبني عمى االحتراـ  كالثقة 
كالّدعـ المستمر لمعنصر البشرم داخؿ المؤسسة كاالىتماـ بمشكبلتو خارج المؤسسة، كىي قدرات 

تتعمؽ باالستجبلب كالتحفيز كاالستمالة لآلخريف كالمعاممة الحسنة كالتصرؼ المبؽ مع أعضاء 
 .المؤسسة
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 تتمّثؿ في اكتساب أسس كمبادئ عممّية في ميداف اإلدارة كاتخاذ القرار كالمحاكمة :مهارات فكرية .د 
يجاد العبلقات بيف المشكبلت كأسبابيا كحمكليا  .المنطقية كتحميؿ المشكبلت كا 

 
 أم القدرة عمى التفكير المجرد حياؿ نظرتيـ إلى مؤسساتيـ التي تعمؿ ككؿ :مهارات تحميمية .ه 

كليس كجزء كاف أجزاؤىا ككظائفيا تترابط مع بعضيا البعض لتصبح كبل في محيطيا، حيث أف 
ىذا اإلدراؾ في حد ذاتو تخّكلو تعقيدات العمؿ الحاصمة أمامو بعد مكاجيتو أغمبية المشاكؿ 

 (04، ص2006بكشنافة كبكسيميف، ) .ليتمكف فيما بعد مف كضع الحمكؿ المناسبة
 

في الجمع بيف المقاربات ك الميارات التي يحتاجيا المقاكؿ ك التي تتداخؿ مع  بعضيا 
البعض تبقى طريقة التنسيؽ فيما يبنيا كبيف الكضع ك الحالة، العامؿ الّرئيسي الذم يبقي المقاكؿ 

 .مختمؼ عف غيره ك متأقمـ أكثر مع ميداف عممو

 
 :يةتماهية المقاوال .2

 
ىا كؿ تعددت أيضا التعاريؼ التي تناكلت المقاكالتية ،إذ عرؼك تعددت تعاريؼ المقاكؿ         لقد

الفعؿ الذم يقـك بو المقاكؿ كالذم ينفذ في سياقات مختمفة " عمى أنياخذرم ك عمارم  مف
كبأشكاؿ متنكعة، فيمكف أف يككف عبارة عف إنشاء مؤسسة جديدة بشكؿ قانكني، كما يمكف أف 

مارساؿ " إذ أنو عمؿ اجتماعي بحت عمى حد قكؿ. يككف عبارة عف تطكير مؤسسة قائمة بذاتيا
كآخركف  (Beranger)" بيرانجر"كيعرؼ (. 1924-1923)(  Marcel &Mauss ) " ك مكس
كالمرتكزة عمى إنشاء كتنمية ( Entrepreneurship)المشتقة مف  (Entrepreneuriat)ية تالمقاكال

: أنشطة، فالمقاكلية يمكف أف تعرؼ بطرقتيف
 

أك مجمكعة مف األنشطة كالسيركرات تدمج إنشاء كتنمية مؤسسة أك : عمى أساس أنها نشاط -
. بشكؿ أشمؿ إنشاء نشاط

أم عمـ يكضح المحيط كسيركرة خمؽ ثركة كتككيف اجتماعي : عمى أساس أنها تخصص جامعي -
 (06، ص2011خذرم كعمارم،) .مف خبلؿ مجابية خطر بشكؿ فردم
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  فقد حددىا عمى أنيا حالة خاصة، يتـ مف خبلليا (Alain Fayol ) "آالف فايكؿ "أما         
 أم تكاجد الخطر، كالتي تدمج تّأكدخمؽ ثركات اقتصادية كاجتماعية ليا خصائص تتصؼ بعدـ اؿ

فييا أفراد ينبغي أف تككف ليـ سمككات ذات قاعدة تتخصص بتقّبؿ التغيير كأخطار مشتركة كاألخذ 
 كخاصة األمريكيكف فقد استعممكا يكفأما بالنسبة  لؤلنجمكساكسكف.بالمبادرة كالّتدّخؿ الفردم 

              "ىاكارد ستيفانسكف "المصطمح منذ سنكات التسعينات، إذ نجد أف البركفيسكر
(Howard Stevenson)  ىافارد "بجامعة "(Harvard) المقاكالتية عبارة عف : " يكضح بأف

. مصطمح يغطي التعّرؼ عمى فرص األعماؿ مف طرؼ أفراد أك منظمات كمتابعتيا كتجسيدىا
(2011،(Gastine .  

   
إذف المقاكالتية ىي األفعاؿ كالعمميات االجتماعية التي يقـك بيا المقاكؿ، إلنشاء مؤسسة       

مف خبلؿ األخذ  جديدة، أك تطكير مؤسسة قائمة في إطار القانكف السائد، مف اجؿ إنشاء ثركة،
تحمؿ المخاطر، ك التعرؼ عمى فرص األعماؿ، ك متابعتيا ك تجسيدىا عمى خاّصة بالمبادرة، ك

. رض الكاقعأ
 

 :مقاوللل  النفسّيةالمؤشرات .3
 

يحتاج المقاكؿ إلى مجمكعة مكاصفات تجعؿ منو المقاكؿ الّناجح كالمسّير الجيد، كىذا عف              
طريؽ الدمج بيف مجمكعة مف الصفات الشخصية، كيمكف عرضيا مف خبلؿ مجمكعة مف المقكمات 

: التالية
 أم تقديـ أفضؿ أداء كالسعي إلى إنجاز األىداؼ كتحمؿ المسؤكلية :الحاجة إلى اإلنجاز 1.3

نجازه في ضكء  كالعمؿ عمى االبتكار كالتطكير المستمر كالتمييز، كلذلؾ فالمقاكؿ دائما يقّيـ أداءه كا 
. معايير قياسية كغير اعتيادية

 
 حيث يمتمؾ المقكمات الذاتية كالقدرات الفكرية عمى إنشاء مشركعات األعماؿ  : الثقة بالنفس 2.3     

كذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى الذات كاإلمكانيات الفردية كقدرتو عمى التفكير كاإلدارة كاتخاذ القرارات لحؿ 
المشكبلت كمكاجية التحديات المستقبمية، كذلؾ بسبب كجكد حالة مف الثقة بالنفس كاالطمئناف لقدراتيـ 

  .Adam,2009,p.165) ).كثقتيـ بيا



-14- 

 الّتحديات ك يجعمكف ا             األفراد الذيف يممككف الثقة بالنفس يشعركف بأّنيـ يمكف أف يقبمك
أعماليـ ناجحة، إنيـ يممككف شعكرا متفكقا، إذ أّف لدييـ القدرة عمى ترتيب المشاكؿ ك تصنيفيا 

 .كالتعامؿ معيا بطريقة أفضؿ مف اآلخريف ك االستفادة مف األخطاء
 (33، ص2010النجار ك العمّي،)     

 
الثقة بالّنفس عمى أّنيا اإلحساس  (Vigneault & Riverin)" ريفريف"ك " فيقنكلت"         ك عّرؼ 

بالقدرة عمى فعؿ شيء، ك اإلدراؾ اإليجابي، ك التّأّكد مف اإلمكانيات ك إبداء الّرأم الخاص في 
  (Vigneault & Riverin, 2006)     مختمؼ الحاالت

 
مكانية تحقيؽ مركز متميز : المستقبميةةالرؤي 3.3  أم التطمع إلى المستقبؿ بنظرة تفاؤلية كا 

 .كمستكيات ربحية متزايدة
 

 يعتقد المقاكلكف بأف تحقيؽ النجاحات كضماف استمراريتيا، إنما يتحقؽ مف :التضحية والمثابرة 4.3
خبلؿ المثابرة كالصبر كالتضحية برغبات آنية مف أجؿ تحقيؽ آماؿ كغايات مستقبمية، كلذلؾ 

. فالضمانة األكيدة ليذه المشركعات إنما تنبع مف خبلؿ الجد كاالجتياد كالعطاء
(Adam,2009,p161) 

 ىي القدرة عمى الّتعّمـ ك الّتحّكـ ك تحقيؽ مشركع ما رغـ الّصعكبات، ك متابعة :   المثابرة
 .(Vigneault & Riverin, 2006)األىداؼ حتى تحقيقيا 

 
 كيقصد بيا االعتماد عمى الذات في تحقيؽ الغايات كاألىداؼ، كالسعي :الرغبة في االستقاللية 5.3

باستمرار إلنشاء مشركعات مستقمة ال تتصؼ بالّشراكة خاصة عندما تتكافر لدييـ المكارد المالية 
الكافية، كما يستبعد المقاكلكف العمؿ لدل اآلخريف تجّنبا لحاالت التحجيـ بحيث يتمكنكف مف التعبير 

كما يكفر ليـ إنشاء المؤسسات الخاصة الدخؿ  .كالتجسيد الحقيقي ألفكارىـ كآرائيـ كطمكحاتيـ
إلى جانب التحكـ في شؤكف العامميف لدييـ مما يعطييـ استقبللية في  الكافي لممعيشة كتحقيؽ الثراء،

  (Adam,2009,p.163)  .ةبالمممكة الصغير (Shumpeter)" شكمبتر"كىذا ما سماه  العمؿ،
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في اآلخريف ك الّتجاكب بفعالّية  مىي قدرة الفرد عمى التأثير اإليجاب:  إدارة انفعاالت اآلخرين6.3
مع مشاعرىـ كرغباتيـ، كقدرتو عمى تطكير مشاعر اآلخريف ك مزاجيـ ك تحسينيا، ك مساعدتيـ 

 .عمى الّتخّمص مف المشاعر الّسمبّية بميارة
 
ىي قدرة الفرد أف يقّر مصيره ك أف يككف مستقّؿ بذاتو ك قادر عمى مقاكمة :  االستقالل الذاتي7.3

 (35،ص2014صالح،  ) .الّضغكط الّنفسّية عند التّفكير، ك الّتصّرؼ بمكاقؼ معّينة
 أضاؼ (Vigneault & Riverin, 2006)باإلضافة لمعنصريف السابؽ ذكرىما  مف طرؼ 

 :الباحثْيف مجمكعة أخرل مف  الخصائص الّنفسّية الضركرّية لممقاكؿ ك التي ىي
 
 ك ىك الّرغبة في عمؿ شيء، العمؿ بحماس في تحقيؽ المبتغى، ك حّب طعـ المنافسة : الّدافع8.3

 .ك الفرحة بالّنجاح
 
ك ىك تكّفر جيد لمعمؿ، ك إدارة المياـ بإيجابية ك إتقاف العمؿ الذم يرضى بو :  الجهد9.3 

 .الجميع
 

ك ىك أخد المسؤكلّية المفكضة مف الجماعة أك الّنظاـ أك مف الشخص :   حس المسؤولّية10.3
 . ذاتو، كاحتراـ االلتزامات

 
البدء في العمؿ ك تحكيؿ المشاكؿ إلى خبرات ك االرتكاز بيا في المكاقؼ :  المبادرة11.3

 .المتشابية
 

ك ىك تقاسـ األىداؼ المشتركة، ك العمؿ بمفيـك أّف كّؿ فرد ىك مكرد بالّنسبة :  الّتضامن12.3
 .لآلخر ك بإمكانّيتو لجمب شيء جديد

 
ىي الّتعامؿ مع اآلخريف بطريقة حسنة ك العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ :  روح الجماعة13.3

 .المنشكدة ك األخذ بعيف االعتبار اآلراء المختمفة ألصحاب الجماعة



-16- 

 (Vigneault&Riverin, 2006). ىك االنضباط الذاتي ك الّتركيز عمى اليدؼ المسّطر:  العزم14.3
 

 :                  كأضاؼ النجار كالعمّي بعض الخصائص التي يتمّيز بيا المقاكؿ كتتمتؿ في
 

يمتمؾ أصحاب األعماؿ الصغيرة خاصية تفاؤلّية أكثر مف غيرىـ فيـ غير : الّتفاؤل  15.3
متشائميف كمتفاؤلكف أكثر مف غيرىـ،  فالتفاؤؿ جزء مف الّنجاح خاّصة عند االستفادة ك تحكيؿ 

 .الفشؿ إلى نجاح
 

 أصحاب األعماؿ الّصغيرة لدييـ القدرة عمى ترتيب ك تنظيـ كقتيـ بشكؿ :الّنظام والمنهجّية 16.3
دراؾ التّفاصيؿ الّدقيقة ك الربط بيف المتغّيرات  .جّيد، ك ىـ قادركف عمى الرؤية الكاقعّية كا 

 

ىـ األشخاص الذيف يمتمككف درجات أكبر مف األشخاص العادييف مف  : الرغبة في النجاح 17.3
حيث الرغبة في الّنجاح حيث يقّدمكف مسؤكلّية ذاتّية ألعماليـ كلكظائفيـ كالقفز فكؽ الحكاجز 

 .كالتشبث باليكّية
 

مستكل اإلندفاع ك الحماس يككف مرتفع بالمقارنة مع األشخاص العادييف :  االندفاع لمعمل18.3
حتى يمكف أف يأخد شكؿ العناد ك الرغبة في العمؿ الّصعب أك الشاؽ، إّف أصحاب المشركعات 

 .الّصغيرة يزدىكف ك يتألقكف  في مكاجية التحديات
 

إّف أّم شخص يممؾ عمبل صغيرا ال يمكف أف :  اإلستعداد الّطوعي لمعمل ساعات طويمة19.3
يعمؿ ثماف ساعات يكميّا ك خمسة أياـ في األسبكع، فيك أّكؿ القادميف ك أخر المغادريف ك قكة 

اإلرادة تمكنيـ مف عمؿ حتى في حالة المرض ك عدـ أخد إجازات مرضّية أتناء العمؿ ك االبتعاد 
 .عف المرض بعينو

 
ال بّد ألصحاب األعماؿ الصغيرة مف إدامة ترّكزىـ عمى أىدافيـ ك يمكف ألم :  االلتزام20.3

شخص أف ينجح في العمؿ بشرط أف ال يتراجع ، ك تؤّكد دراسات كجكد عبلقة إيجابّية بيف مدل 
 .فااللتزاـ  يتعدل أساسا عمى الّتضحية. االلتزاـ كمستكل نجاح العمؿ

 (33 ص2010النجار ك العمّي، ) 
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 الظروف  المحيطية

 

 

 

ك تعتبر أنيا العبلقة العامة بيف أعضاء جماعة مف الجماعات حيث  : القدرة القيادية 21.3
ظيار قدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية كتسيير بعض  يكتسب  القائد مكانة خبلؿ المشاركة الفعالة كا 

 .كتحقيؽ أىداؼ الكصكؿ بيا لئلنجاز األعماؿ التعاكنية بيدؼ المياـ أك
 (116ص,2009,أبك الحجاج) 

 
 

   
  
 

التكازف 
منطقة 
الفاعمية 

 
 
 
 
 
 

 
( 2012) نجم  متطمبات القيادة  الناجحة نجم عبود (1)الشكل رقم 

 
إف القائد البد أف يتمتع بمجمكعة الخصائص الذاتية التي تمكنو مف أف يككف فعاال سكاء في          

 باإلضافة طرح الرؤية المميمة أك التأثير في اآلخريف ك في ىذا السياؽ يمكف أف نحدد خمس خصائص
 : إلى نكعّية المرؤكسيف

 

ك القائد ىك ,  رؤية القائد ىي تصريح بما ستككف عميو الشركة في المستقبؿ:(Vision)الرؤية  -
فاف  الظركؼ  تخمؽ  ,  المحرؾ األساسي في ضبط االتجاه ك تكجييو ك تخصيص  المكارد

. احتماالت  شتى  كاحد  منيا  مبلئـ ك كؿ  البدائؿ األخرل غير مبلئمة

من 

الخارج 

إلى 

 الداخل

من 

الداخل 

إلى 

 الخارج

القيادة 

 الناجحة

                                   

 سمات القائد 

 و المرؤوسين 

 امتالك الرؤية 

 الكارزما 

 البراعة 

 الذكاء العاطفي 

 القيم 

 نوعية المرؤوسين 

 العالقات مع اصحاب  المصالح 

 اتجاهات  التطور 

 عالقات  البيئية  الداخلية 

القيادة 

 الناجحة
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كليذا  فاف الرؤية  ىي التي  تقدـ  مسار النشاط  كفؽ  تفضيبلت  القائد  كىي  التي  تعكس  
اليكية  كالتفكير  االستراتيجي  ك البراعة  الذىنية  في جعؿ  الشركة  ىي  المبادرة  في  صنع  

كبناء عمى ذلؾ نقكؿ ال قيادة  بدكف  رؤية  تككف  .  األحداث ك تحقيؽ األىداؼ كقيادة السكؽ
ك لنتذكر  ذلؾ  القكؿ  ، جزء  مف حمـ  اكبر ىك  ما تقدمو  القيادة  لتحريؾ  كؿ  ما حكليا

المأثكر  باف  الشيء  الحقيقي في االكتشاؼ ال يتمثؿ  في  الكصكؿ  إلى أرض  جديدة  بؿ  في 
. رؤية  األشياء بعيكف  جديدة  ىي عيكف  القائد  الذم  يأتي بالرؤية  الجديدة

 

  الشخصية  القكية  الجذابة  المقنعة  إلى اف الرؤية  العظيمة  المميمة  بحاجة  :الكارزما  -
إف التغيير الكبير الذم تأتي  بو  الرؤية  يمكف  أف  يثير  . بإمكانية  تحقيؽ  ىذه الرؤية

مخاكؼ  ك قمؽ  ك مقاكمة، ك كؿ  ىذه  المكاقؼ  يمكف  لمشخصية  الكارزمية أف  تبددىا  في 
 .كقت  قياسي ليتاح  لمف ال يمتمؾ مثؿ ىذه الخصائص

 

إف البراعة في القيادة ليست سكل الميارة كالقدرة عمى التصرؼ القيادم  :(Dexterity )لبراعةا -
إنيا الحرفية القيادية ك الخبرة  في التعامؿ  بطريقة  تقديـ الدليؿ . في المكقؼ التي تكاجو القائد

القيادة في بعدىا  إف.  عمى القائد أف يقكد ك يكجو ك يؤثر  في اآلخريف،المرة  تمك المرة األخرل
البراعة  مثؿ ىذه المكاقؼ المختمفة، ك مجمكعة الخبرات المتراكمة لنماذج القيادة في ىي الرشيد
 االستعداد جراء عالي مف الجدية بقدر معالجة المكاقؼ التي تضمف لمقيادة سرعة البديية ك ىي

 .ىذه الخبرات الكبيرة
 

ّف المعامؿ  أإف مّما  يمتاز بو القادة ىك :  ( Emotional Intelligence)الذكاء  العاطفي  -
 مما يؤىميـ لمتأثير في الذيف  يعممكف  معيـ  لدييـيككف  عاليا  ((Emotional quotientالعاطفي 

ك الذكاء  العاطفي  ىك القدرة  عمى فيـ كاحتراـ عكاطؼ اآلخريف كالتأثير بيا  ك اإلستجابة  
 .الذكية  ليا ك ىذه  السمة ىي التي تقرب القائد مف فريؽ العامميف معو بطريقة فّعالة

 (53ص، 2012، نجـ عبكد )
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" تحدم القيادة " في كتابيما (kouzes and posner)" ككزيس ك بكسنير"  إفّ   :(Values)القيم  -
الؼ األفراد  أف النزاىة ىي السمة الجيدة األكثر تكرارا التي  آكجدا  مف خبلؿ مسح  شمؿ  

,  إف  قيـ األداء التي  يحتاجيا  القائد  لمتقدـ  نحك  تحقيؽ  الرؤية. يجب  تكفرىا  في القيادة
كما  يحتاج  إلى الثقة  لمتقدـ  في عبلقاتو مع . بحاجة  إلى قيـ  أخبلقية  كالنزاىة كالعدالة

األخبلقيات التي تحد   العامميف  الذيف  يتطمعكف  لمقائد  كقدكة  في األداء ك قدكة  في القيـ ك
مف االنتياكات األخبلقية التي تضمف سمعة الشركة  خارجيا ك سبلمة ك تعزيز العبلقات  داخميا  

الذم  يمكف  إف  يككف  ناجحا  في " الميكافيمي " ك ىذا  خبلؼ  القائد  .  في المدل  البعيد
ك لكنو  لف  يككف  قائد  العبلقات بعيدة  " قائد  الصفقة  ك الفترة  االنية " المدل  القصير  

  .األمد 
 

 ال يمكف  فيـ  القيادة  عمى أنيا مسالة  فردية رغـ  أىمية  كاريزما  :نوعية  المرؤوسين  -
 ىي فعالية ذلؾ المزيج مف فعالية القائد التي تتحكؿ مف خبلؿ تأثير  إنماالقيادة  ك براعتيا  ك 

 (Leadership effectiveness) إف  فعالية  القيادة. القيادة  إلى فعالية  ك كفاءة  المرؤكسيف
ىي الممارسة  الناجحة  لمتأثير الشخصي  بما  يحقؽ  األىداؼ المشتركة ك الكاقع  أف  التأثير  

ف ال أالشخصي  لمقائد  يككف  عظيـ  التأثير  مع مرؤكسيف  كفكؤيف  ك مؤىميف  ك يمكف  
إف القائد  يجب  إف  . يككف  كذلؾ  مع مرؤكسيف  خامميف  ك غير مؤىميف  ك يفتقركف  لمحماسة

يحسف  اختيار  مرؤكسيو ك يساىـ  في  تطكيرىـ ك تحفيزىـ  ك إلياميـ  برؤيتو  مف اجؿ  
 .تحقيؽ ذلؾ  المزيج  الفعاؿ  مف  القائد  ك المرؤكسيف  لتحقيؽ  األىداؼ  المشتركة  الكبيرة 

 .(54ص، 2012، نجـ عبكد )
 

: الظروف  المحيطة  -
ك في  مقابؿ  خصائص  القائد  ك المرؤكسيف  ىناؾ  الظركؼ  التي  تمثؿ  بشكؿ  كبير              

.   بأخرل  لضماف  تحقيؽ رؤيتيا  ك أىدافياأكاألبعاد المكضكعية  التي  تتعامؿ  معيا  القيادة  بطريقة  
: إف الظركؼ  الخارجية  ىي ذات  بعديف 
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 ك ىي  مجمؿ  الظركؼ السياسية  ك القانكنية  ك االقتصادية  ك :البيئة  الخارجية  العامة  (1
ك ىذه  ,  التكنكلكجية  ك االجتماعية كالثقافية السائدة  في البمد  ك التي  تؤثر  عمى  الشركة

الظركؼ  عندما  تككف  مشجعة  فإنيا  تكفر دكافع  ك محركات  إضافية  لمقيادة  مف اجؿ  
ك لكف  عندما  تككف  غير  مشجعة  ك تتسـ  باالضطراب  ك , العمؿ  ك المبادرة  ك االبتكار

عدـ  االستقرار فإنيا تأخذ  الكثير  مف التفكير كالجيد مف اجؿ  الحد  مف تأثيراتيا السمبية  
كمع التأكيد  عمى دكر  القيادة  في التأثير  عمى ىذه الظركؼ  الخارجية  ، إال  , عمى الشركة

عماؿ أأف ىذا  يتطمب  جيدا جماعيا  لقطاع  األعماؿ بالتعاكف مع الحككمة  مف اجؿ  بيئة  
 .أفضؿ لمجميع

 
 ك ىذه  تتمثؿ  بأصحاب  المصالح الذيف  يتأثركف  ك يؤثركف  :البيئة  الخارجية  الخاصة  (2

بشكؿ  مباشر  بأعماؿ ك أنشطة  الشركة  كما  ىك  الحاؿ  في الزبائف، المنافسيف، النقابات  
. حممة األسيـ 

ففي  عصر  المسؤكلية  االجتماعية  ك االىتماـ بالزبكف جرل  التحكؿ  مف المسؤكلية  االقتصادية  
لمشركات  التي  ترتكز  عمى مسؤكلية كاحدة  ىي المسؤكلية  حياؿ  المالكيف  أك  حممة  االسيـ 

(Stakeholders)  حيث  أصبح  حممة ) الى المسؤكلية  االجتماعية  بالتركيز  عمى  أصحاب  المصالح
 (األسيـ  يمثمكف احد أصحاب  المصالح 

 

 إف القيادة  تدرؾ  اليـك  أىمية  العبلقات بعيدة  األمد  مع أصحاب  المصالح  ليس  فقط            
النيـ  يمثمكف  راس ماؿ  جديد ىك رأس الماؿ العبلقات  الذم   ينعكس  ايجابيا  عمى القيمة  
السكقية  لمشركة، ك إنما  ألف النجاح  في قيادة  ىذه  العبلقات  سيجعؿ  الظركؼ  الخارجية  

إف القيادة  . الذم  يضمف  بقاء  الشركة  ك نمّكىا, لمشركة  مكاتية  بما  يحقؽ نجاحيا  بعيد  األمد
الفعالة  في بيئة  االعماؿ  اليـك  ىي القيادة  الفعالة  ألصحاب  المصالح  كفي المقدمة  منيـ  قيادة  

 .(55ص، 2012، نجـ عبكد) .الزبكف كالمجيزيف
 

 ك يظؿ  المنافسكف  ىـ األكثر  تأثيرا  في تجدد القيادة  ك تحدم  مقدرتيا  عمى االستجابة          
إف المنافس بالنسبة لمشركة ىك العامؿ األكثر .  ك تكليد الحمكؿ الجديدة  لمكاجية  ىذه  التحديات
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فالميزة التنافسية ىي مقدرة الشركة عمى أداء . حيكية ك خطكرة  في إتبلؼ  القيمة  في  الشركة
أعماليا  بالشكؿ  الذم  يصعب  عمى منافسييا  تقميدىا، ك ىي  أيضا قدرة  الشركة  عمى تجاكز  
المنافسة  مف خبلؿ  تقديـ  منفعة  لمزبائف  ال  يستطيع  المنافسكف  مجاراتيا ك تككف  ىذه  الميزة  

 ك ىذا  دكر  القيادة  في  لصؽ  ،فقط  إذا  يخفؽ  المنافسكف  في تقميدىا  ك استنساخيا مستدامة 
الميزة  التنافسية  بالقدرات  الجماعية  ك الكامنة ك المعرفة  الضمنية  لمشركة،  ك كذلؾ  في  تجديد 

كما  القيادة  في الشركات  . الميزة  باستمرار بما يجعؿ المنافسيف  يميثكف  كراء الشركة  لمحاؽ بيا
التي  ال تككف  قائدة  السكؽ  تساعد عمى تحقيؽ  التعمـ  االستراتيجي مف المنافسيف األفضؿ  في 

إف الشركات  التي  تضع  نصب  أعينيا  المنافس  األفضؿ، تضع  نفسيا  في . مجاؿ عمؿ  الشركة
   فعالية  مف  مصدر  الخطر عمييا  ك إف اليندسة  المعاكسةكاألكثردائرة  التعمـ  المكجو  

(Reverse engineering)  تقدـ  نمكذجا  صارخا  يقرب  مف البلمشركعية  أحيانا  لمتعمـ  مف 
أنظمة ك تكنكلكجية  ك منتجات  ك خدمات  المنافسيف  المتميزيف ك إذا  كانت  الشركات  في 

الماضي تتعمـ  فاف  الجديد  حقا  ىك  أف الشركات  أصبحت  تتسـ  بالتعمـ  االستراتيجي ك كما  
,  تشاكرم ك يتمثؿ  بالتعمـ:  كؿ إستراتيجية  فّعالة  تمشي  بقدميف األكؿ أفّ   "ىنرم  مينتزبيرغ"يرل  

انبثاقي  ك يتمثؿ  في صنع  اإلستراتيجية الجديدة  التي  ترتقي  بقدرة  الشركة  عمى : ك الثاني  
االستجابة  لمبيئة كالكاقع  اف  التعمـ  االستراتيجي  مف  المنافسيف األفضؿ ىك الذم  يحقؽ المعايرة  

  .(56ص، 2012، نجـ عبكد ) اإلستراتيجية
 

: الفرؽ بيف القيادة ك الرئاسةالجدكؿ التالي يبّيف لنا ك    
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( 2009)يوضح الفرق بين القيادة والرئاسة حسب أبو الحجاج  (1)الجدول رقم 
الرئاسة القيادة 

ك غالبا , تنبع مف داخؿ الجماعة ك تظير تمقائيا
ما تككف مسبكقة بعممية تنافس مف قبؿ عدد مف 

. أعضاء الجماعة

الرئاسة تقـك نتيجة لنظاـ معيف كليس  نتيجة  العتراؼ 
تمقائي  مف جانب  األفراد  بمساىمة  الشخص  في تحقيؽ 

. أىداؼ الجماعة 

يختار الرئيس ىذه طبقا لمصالحو أم ال تحدده الجماعة .  الجماعة ىي التي تحدد ىدفيا ك ليس القائد
. نفسيا

التفاعؿ الدينامي بيف األفراد  شرط  لظيكر 
. القيادة

تتميز الجماعة بمشاعر مشتركة قميمة أك عمؿ مشترؾ 
. ضئيؿ ك ىي تسعى لتحقيؽ ىدؼ الجماعة

يكجد تباعد اجتماعي اكبر بيف الرئيس ك أعضاء  
يحاكؿ األكؿ االحتفاظ بو ككسيمة لمسيطرة عمى , الجماعة

. الجماعة ك دفعيا لتحقيؽ مصالحو

تسند الرئاسة  إلى السمطة  ك السيطرة  ك ىكذا ال يمكف 
. أف نسمي المرؤكسيف  بدقة أتباع

 
سمطة الرئيس مستيدفة مف سمطتو خارج الجماعة ك عمى األفراد أف يقبمكىا خكؼ مف العقاب بينيا سمطة 

. القائد مستمدة مف أفراد الجماعة
المعركؼ أف الفرؽ بيف القيادة ك الرئاسة يعني انفصاليا فاالتجاىات التربكية الحديثة تيدؼ إلى التقريب 

. بينيـ بحيث نجد بعض المؤسسات تتخمميـ خصائص القائد ك العكس الصحيح
 

أّف قائد أّم  (Robbins & Decenzo)" ركبنس ك ديسانزك"أما مف جانب آخر فيرل كؿ مف          
 :مشركع ال بّد أف تتكفر فيو ستة عناصر أساسّية تمّيزه عف الباقي األفراد ك ىي

 

القادة يبرزكف مستكل مرتفع لمرغبة في الّتدّخؿ ك الّتحقيؽ أكتر مف المتكّسط ك لدييـ :  الحيوّية-
 .طمكحات كجيد كبير مع الّتمسؾ بالعمؿ ك أخد المبادرات في ذلؾ

 القادة يبدكف رغبة قكّية في التأثير ك قيادة اآلخريف ك الحصكؿ عمى عّدة مسؤكليات: الرغبة في القيادة- 



-23- 

القادة يتسمكف بعبلقات صادقة ك أمنة لمتابعيف، ك إظيار إستقامتيـ قدر : الّنزاهة و االستقامة- 
 .المستطاع بيف أقكاليـ كأفعاليـ

التابعيف يبحثكف عف عدـ الشّؾ في قيادىـ، ك البد مف القادة أف يبرزكف ثقتيـ في أنفسيـ حتى : األمان- 
 .يتمكنكف مف إقناع غيرىـ حكؿ األىداؼ ك القرارات

ستعاب مجمكعة : الذكاء-  ال بّد لمقادة أف يتميزكف بقدر مرتفع مف الّذكاء لتحميؿ ك تمخيص ك استنتاج كا 
 .كبيرة مف المعمكمات، ك القدرة عمى نشر ك تقاسـ الّرؤية ك مكاجية الّصعكبات كأخد القرارات الصائبة

القائد ال بّد أف يتمّيز بمعارؼ عميقة في جميع المياديف الخاّصة بالعمؿ حتى تمّكنو : الجدارة المهنّية- 
 (.Robbins, Decenzo,2008). مف إتخاد القرارات الّصائبة

 
 : الفكر اإلبداعي 24.3

         التفكير اإلبداعي ىك ذلؾ الّنكع مف التّفكير الذم يّتسـ بحساسّية فائقة إلدراؾ المشكبلت 
كقدرة كبيرة عمى تحميميا ك تقييميا ك إدراؾ نكاحي الّنقص ك القصكر فييا، كما يمتمؾ صاحب ىذا 

الّنكع مف التّفكير قدرة كبيرة عمى إنتاج األفكار التي تتسـ بالّتمّيز ك التّفّرد ك الجدّية، كما يتمّيز 
بالّسيكلة في إنتاج عدد كبير مف األفكار في كقت قصير، ك بالمركنة في الّتحّكؿ مف فكرة إلى 

أخرل، ك يّتسـ صاحب ىذا الّنكع مف التّفكير بقدرة كبيرة عمى الّتخّيؿ ك الّتصّكر ك اإلنشاء كالّتركيب 
ك البناء، ك إيجاد عبلقات جديدة ك تفسيرات متمّيزة لفيـ الكاقع ك الّتعبير عنو ك تغييره نحك األفضؿ، 

 (18،ص2011لطيؼ، )كتككف نتائجو خبّلقة كليست ركتينّية أك نمطّية 
 

إستعداد "        أما تعريؼ اإلبداع الكامف حسب المعجـ العربّي لتحديد المصطمحات الّنفسّية فيك 
 (12،ص2014صالح عمي،  )"  الفرد إلنتاج أفكار أك نكاتج سيككلكجّية جديدة 

 

تعتبر  القدرات العقمية  أك  الذىنية احد المتغيرات  الميمة  التي  تميز  بيف الرؤساء            
 االختبلفات  المكجكدة  بيف  الرئيس  عمى إمعاف النظر  ال بّد مفالناجحيف  كغير  الناجحيف  ك

 النتائج استغبلؿ  ينبغي  أيضا  ك  ك الرئيس  الفاشؿ  فيما  يتعمؽ بالقدرات العقمية كاإلبداعية جحالنا
       التي كانت متكقعة مف ىؤالء األفراد كقد تضمنت مستكيات مرتفعة مف القدرات االستداللية 

 أف تمييز يمكننا ، كماقبعاد الشخصية بيفأعمى  اإلبداع القائـإلى باإلضافة  (تقييـ الفكر الناقد)
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أيضا في اإلدارة الفعمية ، كالرئيس الماىر كالمبدع  أثناء التدريب مف الضركرم  أف يككف  ناجحا
 ينمي المعرفة ك  لممؤسسات ينبغي عمينا أيضا ذكر أف عند  التعرض لعكائؽ ثابتة بدرجة كبيرة

 يبدكا أف ىذا االفتراض  منطقيا  حيث  تشير كؿ المنافسات ك العبلجات إلى صحتو كلكف .الخبرة
الحقائؽ كانت  تشير إلى عكس ذلؾ فمـ تكف معدالت الرؤساء الناجحيف  في القدرات العقمية  أعمى 

  (11ص، 2009، ميرديث ) مف المتكسط أك أكثر إبداعان مف نظر أىـ الذيف حققكا نجاحا اقؿ منيـ
 

بطات جديدة مف عناصر معركفة لسبب إرتيعتبر اإلبداع عممية تتككف نتيجة عبلقات أك          
مكاجية مشكمة أك مكاجية نقص أك نتيجة لتككيف عبلقة بيف المثير كاالستجابة كبيف االستجابة 

كنتيجة لما يتمتع بو الفرد مف استعدادات كما لديو مف  كالمناخ المحيط  كالتعزيز أك نتيجة لمكسط 
 إذف اإلبداع ىك ثمرة تفكير كنظرة لممألكؼ .دكافع ألجؿ تمبية احتياج أك تحقيؽ ىدؼ أك حؿ مشكمة

بطريقة أك زاكية غير مألكفة، كيتـ تحكيؿ ذلؾ التفكير كالنظرة إلى تصميـ قابؿ لمتنفيذ كاالستعماؿ مف 
خبلؿ العبلقات الترابطية التي تنشأ في الذىف لتمبية االحتياج الشخصي أك االجتماعي كلتحقيؽ 

األىداؼ كحؿ المشكبلت الناشئة مف المثير كاإلثارة أك التعزيز كالدافع أك بسبب الجك المبلئـ كالمناخ 
 .(163، ص2003صالح دركيش،)المساعد، أك اإلدراؾ كالحدس

 

أنو إبتكار كتطبيؽ، ممارسات، عمميات، لييئة أك تقنية متجددة في  " كينظر إلى اإلبداع عمى      
 .(Besbes et al,2013,p163) "التسيير، كىذا بيدؼ تحقيؽ غايات جديدة

    
 :الخطوات السبع لتنفيذ اإلبداع -

 

ستعداد لمؤازرة  فكرة  معينة  ك رغباتيا  فيما  فاف  ذلؾ  يعني  انؾ  مستعد لمعمؿ  اإل  إفّ  
 :   تمكنؾ  مف  تنفيد األفكار التاليةّسبع  اؿخطكات ك اؿالجاد  المتعمؽ  بتنفيدىا 

 

كسب ت عبارة  تصؼ  الفكرة  ك تساعد  ؼىيىذه  الرؤية  ك  الرؤية الطمكحية لئلبداع  خمؽ .1
. الدعـ ليا 

 الذيف   أكفكرتو  اإلبداعية  ب  يتأثركفحدد األشخاص الذيف  سكؼ   تعريؼ  مف  ييمو اآلمر،  .2
ة  اىتمامات  طبخاـيتحكمكف  في  المكارد  التي  تحتاجيا  لتطبيؽ  ىذه  الفكرة  حتى  نستطيع  

 .ىؤالء  األشخاص  في بداية  العممية 
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 األشخاص  الذيف  بإمكانيـ  إلى ك رعاية  شبكة  الدعـ  غير الرسمي ، سكؼ  تحتاج  صقؿ .3
 حتى  تتحكؿ  ، األخرل  لمدعـاألشكاؿالمالي  ك كذلؾ  كتقديـ  الدعـ  التقني  ك السياسي  

 الداعميف  غير  الرسميف  الذيف  إلى في المراحؿ  األكلية  سكؼ  تحتاج  ، ك الكاقعإلىفكرتؾ 
 .د  عمييـ  كقت الحاجةـقد  تعت

تكضيح  خبلؿ ذلؾ مف، ك تكضح ىذه الحالة إلعطاء قيمة لمفكرة التي تتقدـ بيا عممية، بناء حالة .4
الدعـ  الحالة لكسب سكؼ تستخدـ ىذه عمى شركتؾ ك عمبلئؾ ك ستعكد عمى الفكائد التي

 .الضركرم لمفكرة
شخاص  داخؿ ك خارج  منطقتؾ  لؤل  تكضح  أف التكاصؿ مع  مف  ييمو  األمر،  عميؾ   .5

 .قيمة  ىذه  الفكرة ، حتى  نستطيع الحصكؿ  عمى المكارد ك الدعـ الذم نحتاجو 
 مف  المؤكد  انو  سكؼ  يعارض  بعض  الناس  الفكرة  التي  ، المعارضةإدارة المقاكمة أك .6

  ىؤالء  األشخاص  حتى  ال ت  اىتماماإلدارة  تعمؿ جديا  أف  عميؾ عندئذنتقدـ  بيا  ك 
 .كف  في طريؽ  مشركعؾقؼم

  القكل  رؾازؤ بعض الكقت  لكي  تإلى  صاحب الفكرة يحتاج  ،التعمؽ  بالفكرة  اإلبداعية .7
 . في  حماسؾ  ليذه  الفكرة ستمر  تأف  إلىنؾ  تحتاج  ك إ ،الداعمة  لمشركعؾ

 
الضركرم أف تككف بنفس  الخاصة بتنفيذ اإلبداع ليس مف الخطكات التي سبؽ ذكرىا ك         إف

   يتكقؼ ذلؾ،بترتيب مختمؼ تكازم أك الخطكات في الترتيب المذككر أعبله ربما تقـك ببعض ىذه
 .(22 ص، 2011،محمد يكسؼ). عمى تفصيؿ  ك طبيعة  المكقؼ

 
 ال ينفصبلف عف فمف خبلؿ ما ذكر سابقا حكؿ القيادة ك الفكر اإلبداعي في المقاكلة ك المذا        

بعضيما البعض، فالقيادة تتأثر بالمرؤكسيف الذيف ال بّد مف تسييرىـ بطريقة مرنة ك التي تطمب إبداع        
ك إقناع بكّؿ ما ىك جديد، خاصة بكجكد مؤّسسات مختمطة الجنسيات أك أجنبّية التي تختمؼ في 

تسييرىا لممكاقؼ ك التي يمكف لممؤّسسة الّصغيرة أك المتكّسطة التعامؿ معيا، مع ذكر أىـّ صعكبة 
 .كىي مقاكمة التغيير مف قبؿ المرؤكسيف
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 : اإلدارية لممقاولاتالمهار .4
 

: مهارة التخطيط 1.4
التقرير سمفان لما يجب عممو، ككيؼ يتـ كمتى كمف الذم  ىناؾ مف يعرؼ التخطيط بأنو          

أنو عممية ذىنية تختص بالتحديد مقدمان لما يجب إنجازه مف قبؿ  يقـك بو، كما يعرؼ التخطيط عمى
جراءات  شخص أك جماعة خبلؿ فترة زمنية محددة إلنجاز أىداؼ محددة مستعينيف بسياسات كا 

ستراتجيات مكضكعية مف قبؿ اإلدارة العميا  (.55، ص2003سعيد، )كالقكاعد كا 
 

: مهارة التنظيم 2.4
نظاـ يتككف مف مجمكعة مف النشاطات المتعاكنة عف قصد  حيث يعرفو برنارد بأنو          

ككعي لجماعة معينة كىك يتطمب نظاـ لبلتصاؿ ك ىنا يركز عمى أىمية دكر الفرد في التنظيـ 
 (.71، ص2003سعيد،)ز األفرادمحؼتكعمى دكر التنظيـ في 

 
:  مهارة التوجيه 3.4

ضـّ تتيدؼ كظيفة التكجيو إلى إرشاد كتحفيز المرؤكسيف لضماف تحقيؽ أىداؼ الفعالية         
مجمكعة العمميات التي تحدد اختيارات أك بدائؿ مياـ األفراد ك مف ثـ سمككيـ كعمى الرغـ مف أف 

أنػو يمكف كضع إطار ليا حيث يبدأ  عمميات التحفيز معقػدة جدان، كغير مفيكمة بصكرة عامة إال
ىذا اإلطار مف االحتياجات التي تمّثؿ القكة التي تقكد إلى السمكؾ ك كمما ازدادت شدة ىذه 

  .المبذكلة إلشباع لذة االحتياجات االحتياجات كمما ارتفعت الجيػكد
 (.338، ص2004إسماعيؿ،  )
 

:  مهارة الرقابة 4.4
كالخطط  المنظمة ىي عبارة عف قياس كتصحيح أداء المرؤكسيف لمتأكد مف أف أىداؼ       

كيمكف تعريفيا كذلؾ بأنيا قياس لؤلداء  .المكضكعة لبمكغ ىذه األىداؼ قد تـ تنفيذىا بشكؿ مرضي
 (.103، ص2003غنية، ) .كتصحيحو

 
: مف أىـ خصائص الرقابة الفعالة ما يمي: خصائص الرقابة الفعالة         

.                        أف يككف الجياز الرقابي ذا كفاءة كخبرة في مجاؿ نشاط المراقب -
. أف تككف الرقابة كاقعية دكف اإلساءة ألطراؼ المراقبة -
. أف تككف الرقابة اقتصادية كغير مكمفة -
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. أف تككف الرقابة محددة ك سيمة -
. أف تككف الرقابة متناسبة مع طبيعة عمؿ المنظمة كأىدافيا -
. أف ترتكز عمى نظاـ اتصاؿ فعاؿ -
. أف ترتبط الرقابة بالسمطة -
 (.205، ص2002العتيبي، ) .أف تككف مرنة -
 
: مهارة اإلتصال 5.4

 طرفيف أك أكثر في مكقؼ معيف لتبادؿ  معتعامؿاؿاإلتصاؿ ىك القدرة عمى التفاعؿ أك       
 أك ىي تبادؿ رسائؿ  بيف ،مف الطرفيف (أك كؿ)المعمكمات بيدؼ تحقيؽ تأثير معيف لدل أّم 

          عممية تأثير متبادؿ بيف طرفيفمك ق .لمتكصيؿ (قنكات)أطراؼ مختمفيف باستخداـ كسائؿ 
 (321،ص1996السممي،) .ىدؼ كؿ منيما لمسيطرة عمى سمكؾ اآلخرم (أك أكثر)

 
: مهارة إتخاذ القرارات 6.4

  اختيار اتخاذ القرارات  بأنيا  عمؿ  فكرم  ك مكضكعي  يسعى  إلى ميارةيمكف  تعريؼ        
البديؿ  األنسب  مف بيف  بدائؿ  متعددة  ك متاحة  أماـ  متخذ  القرار ك ذلؾ  عف طريؽ  

 ك بما يتماشى مع الظركؼ  الداخمية  ك الخارجية  ،المفاضمة بينيا  باستخداـ  معايير  تخدـ  ذلؾ
   معّيفالتي تكاجو  مّتخذ  القرار، ك بالتالي  فالقرار ك اتخاذه ىما في الكاقع  إاّل انعكاس  لسمكؾ

 .متكقعة  التي ستترتب عمى ىذا السمكؾاؿالذم يقع  مستقببل  ك النتائج  
 

تخاذ  القرار عمؿ  مرادؼ  لعمؿ  المدير  ك بالتالي ال  نجد مديران  إكعميو  يمكف  القكؿ  إف       
أيان  كاف  تخصصو  ك مجاؿ  عممو  كمستكاه اإلدارم  إاّل  ك يتخذ  قرارات  متعددة  ك متنكعة 

 .(23ص، 2010، ىاشـ). ضمف  نطاؽ  السمطة  الممنكحة  لو
 

كالقدرة عمى اتخاذ القرار ينسجـ مع العممية المعقدة التي تتـ الختيار الحؿ المبلئـ لمشكمة    
معينة، ميما كانت طبيعة ىذه المشكمة، كأف ىذه العممية تتدخؿ فييا عكامؿ متعددة نفسية كاجتماعية 
كتنظيمية كفنية كبيئية، كما تتضمف عناصر متعددة ككثيرة لما ليا مف صفات تميزىا عف غيرىا مف 
العمميات األخرل، كفي اعتقادنا أنو يمكف بياف ماىية عممية اتخاذ القرارات مف خبلؿ تحديد الصفات 

:  المميزة ليذه العممية كالتي نجمميا فيما يمي
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. أنيا عممية قابمة لمترشيد -
. (الماضي كالمستقبؿ)أنيا عممية تمتد في  -
. أنيا عممية تقـك عمى الجيكد الجماعية المشتركة -
. أنيا عممية تتصؼ بالعمكمية كالشمكؿ -
. أنيا عممية ديناميكية مستمرة -
. أنيا عممية مقّيدة تتسـ بالبطء أحيانا -
 (.87، ص1983كنعاف،) .أنيا عممية معقدة كصعبة -
 

 :   كمف جانب آخر يجب عميو أف يتقف القدرات التالية
 .القدرة عمى الكبلـ/ القدرة عمى االستماع - 
 .طريقة تّفكير الزبكف/  التّفكير المؤسساتي - 
 التّنسيؽ في المحيط الداخمي/ الّتكيؼ مع المحيط الخارجي -
 .الخركج بمعايير/احتراـ القانكف - 
 .تسيير المخاطر/ تكلي الّنيابة - 
 .الّتذكر بالماضي/ التفكير المستقبمي - 
 .تقييـ حاالت عدـ الكصكؿ لؤلىداؼ/ تقييـ األىداؼ - 
 .العمؿ الجماعي/العمؿ الفردم -
 .الّتحكـ في االستقرار/ تسيير الّتغيير - 
 التحميؿ ك الّتمخيص/  البقاء متماسؾ - 
 .االنطبلؽ مف الخبرات/ اإلبداع - 
 (Schott et Jurquet, 2013) .التفكير في المؤسّسة/ التفكير في الفرد- 
 

         كمف كجية نظر حجازم أّف ال بّد عمى مدير المشركع أف تتكّفر فيو خمس ميارات أساسّية 
 :متمثمة في 

تشتمؿ ىذه الميارة عمى أدكات ككسائؿ تخطيط كتنفيذ المشركع مثؿ : مهارات إدارة المشروع -
القدرة عمى تقدير الّتكاليؼ ك إعداد جداكؿ زمنّية مناسبة مف أجؿ تنفيذ المشركع، ك التحميؿ ك 

 .الّتدقيؽ ك إعداد تقارير كاضحة ك العمؿ المستمّر عمى تحسيف الميارات
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في العمؿ الجماعي يستخدـ مدير المشركع مزيجا مف ميارات اإلقناع ك الّسمطة : مهارات إنسانّية -
 .ك إدارة األفراد نحك الّنجاح ببراعة االتصاؿ ك ميارة إدارة الّصراع ك الّتغيير

 
مف الكاجبات الرئيسّية لصاحب المشركع التأّكد ك التّنسيؽ بشكؿ مبلئـ مع عمؿ : مهارات الّتكامل -

المشركع مثؿ الّتكامؿ بيف المكاصفات الكظيفّية ك الّتصميـ ك المشاركة العاّمة في المكافقة ك 
 .القبكؿ

 
الّتعرؼ عمى المياـ التنفيذية لممشركع لمعماؿ ضركرة ك أساس لمتعّرؼ عمى : مهارات فّنية -

 .المشاكؿ المحتممة ككسيمة إليجاد تكامؿ بيف أكجو المشركع
 
 مف أكثر ميارات إدارة المشاريع ىي الّتعّرؼ الّدقيؽ عمى ثقافة الشركة ك :معرفة المّنظمة -

سياستيا، فكّمما زادة معرفة مدير المشركع بالمنّظمة فإّنو يككف أفضؿ تأىيبل ك استعدادا مف أجؿ 
المناكرة فيما يتعّمؽ بالمآزؽ التي يمكف أف تبرز أمامو ك الحصكؿ عمى ماىك مطمكب مف أخؿ 

 .(51 ص2015الحجازم، ) .مكاجيتيا  ك تنفيذ المشركع

 2015المهارات األساسّية التي يحتاجها مدير المشروع  حسب حجازي  (2)الشكل رقم
 

 

مهارات إدارة 
المشروع

مهارات إنسانّية

مهارات الّتكامل

مهارات فّنية

معرفة المنّظمة
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:  سيمات  المدير الكفء  .5
ف  يتحمى بالرحمة  كالتعاطؼ   أالحـز  عند  المزـك  كالصرامة  لكف  يجب  عمى  المدير   -

 .عندما  يقتضي االمر 
القدرة  عمى  استقباؿ  شكاكم  العامميف  ك االستماع  الى  تطمباتيـ   بعقؿ مفتكح  قصد  إزالة   -

 .المشاركة  الكجدانية  كالتعاطؼ  ك المشاركة  في  االفراح ك االحزاف . أسباب  شكاكىـ 
يجب  اف  يتسـ  بسمكؾ   القدير  بالعدالة  في تكزيع  االنعكاسات  ك العالقات  ك الترقيات  ك  -

 .االبتعاد  عف  كؿ غير ذلؾ 
 . الخدمات  خاصة  المكجية  لمجميكر أك  المنتجات  رفع األسعار  عدـ المبالغة في -
  تدريب العماؿ عمى اآلداب في التعامؿ  ك قضاء  حاجات  دكف  إرىاؽ  أك إذالؿ  -
تشجيع  ك تحفيز  العامميف  عمى تادية  الكاجبات  بأقصى  جيد ك طاقة  بعض االستثمار الجيد   -

 .لمطاقة  البشرية  ك لمكقت 
 .القدرة  عمى تقسيـ  العمؿ  ك  كزرع  ركح  المنافسة  بيف العامميف  -
 .(144ص، 2007،العيسكم ). درجات النجاحأقصى بطبيعة العممية اإلنتاجية لتحقيؽ اإلكماؿ -

 
 باإلضافة إلى ىذا  ىناؾ عدة قيـ أساسية مثؿ: 

 ركح اإلنتماء إلى المجمكعة -
 .عيش الحاالت الممّيزة -
 .الحصكؿ عمى عبلقات قكّية مع الغير -
 . اإلنشاء ك االزدىار -
 . احتراـ الذات -
 .(Schott et Jurquet, 2013)  .اإلحساس باألماف -

 
 : الخالصة

       كمف خبلؿ ىذا الفصؿ استعرض الباحث أىـ المفاىيـ المتعّمقة بالمقاكؿ كالمقاكالتّية، تمييا 
المؤشرات الّنفسية لممقاكؿ ك التي تتداخؿ ك تترابط مع بعضيا البعض كالتي ىي محكر الّدراسة الميدانّية،  

ك سنعرض في الفصؿ التالي الذم . باإلضافة إلى الميارات اإلدارّية الكاجب تكّفرىا في المقاكؿ الّناجح
 .              يحتكم عمى أىـ مفاىيـ  ك أنكاع المؤّسسات الّصغيرة ك المتكّسطة التي تككف كنتيجة لمنشاط المقاكالتي



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الثالــــث
 

 المؤّسسة و آليات دعم المقاولة
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: تمهيد  
ا مجاال واسعا لمدراسات العممية واالقتصادية واألبحاث ذ       مازالت المؤسسة إلى يومنا ه

، و قامت الجزائر بتطبيق مجموعة من اإلصالحات عمى المستوى النظرية والميدانية
 التشريعي من أجل تييئة األرضية القانونية المالئمة لنشاط المقاولين و مؤسساتيم الخاّصة،

  .و آليات المرافقة  و الدعم إلنشائيالدى يجب عمينا المرور عمى موضوع المؤسسة  
 

تعريف المؤسسة  .1
والمفكرون االقتصاديون لممؤسسة وذلك المنظرون        تتعدد التعاريف التي أعطاىا 

: لتشعبيا ولتعقد وظائفيا، نختار و نذكر البعض منيا
 

 ىي اندماج عدة عوامل بيدف إنتاج وتبادل السمع و الخدمات مع أعوان المؤسسة       - 
اقتصاديين آخرين وىذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط 

اقتصادية تختمف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم 
 .(14، ص1999، عدون ناصر).بو

 
 ىي جميع أشكال المنظمات االقتصادية المستقمة ماليا، : االقتصاديةالمؤسسة       - 

   الميام  فييا   توٌزع بكيفية  لغرض التسويق و ىي منظمة و مجيزة  ىدفيا توفير اإلنتاج
و يمكن أن تعرف بأنيا وحدة اقتصادية تتجمع فييا الموارد البشرية و المادية  .و المسؤوليات

 .(13، ص1999،عرباجي).الالزمة لإلنتاج االقتصادي
 

سواء كانت بشرية  (عوامل اإلنتاج)ىي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعممة          و
. أو مادية أو مالية، تيدف إلى تحقيق أىداف معينة

 
        وىي عبارة عن وحدة إقتصادية تقوم بمزج عوامل اإلنتاج لتحصل في األخير عمى 

سمع وخدمات لتصريفيا في السوق، وتحقيق عوائد تمّكن من إعادة اإلنتاج وتوسيعو    
 (.13، ص2007خوني وحساني،)
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       المدخالت الضرورية لإلنتاج    العممّية اإلنتاجية   المخرجات    تحديد الكّميات و األسعار
 

 (1999)ماهية المؤسسة حسب غنيم  (3) الشكل رقم                                  
 

 :التطور التاريخي لممؤسسة الجزائرية .2
   مرت المؤسسة الجزائرية بعدة مراحل، ظيرت بعد االستقالل ونحن نعمم أن الجزائر خرجت     

من العاممين كانوا من المعمرين واألجانب، فكانت المرحمة األولى ىي مرحمة ( %90)ضعيفة اقتصاديا، و
قد وصل عدد و. التي ظيرت كرد فعل لمظروف االقتصادية، السياسية واالجتماعية، التسيير الذاتي

 مؤسسة وكانت اغمبيا (413)و( 345 )إلى ما بين  )1964(المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة
ه المؤسسات الصغيرة إلى ذصغيرة الحجم، لكن منيج التسيير الذاتي لم يدم طويال حيث تحّولت ه

 ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إاّل عمى( 1965 )مؤسسات وطنية تحت المراقبة المباشرة لمدولة في سنة
ه المرحمة تأسست الشركة الوطنية لمنفط ذلممؤسسات الوطنية، ففي ه من القوى العامة مقارنة معجزء قميل 

في ىذه المرحمة كانت تحّدد  .(SNS) والشركة الوطنية لمحديد والصمب(SONATRACH)والغاز
األىداف العامة لالقتصاد الوطني حسب منطق الخطة االقتصادية الموضوعية، وليس حسب قانون 

 بيذا أصبحت عممية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجياز  والعرض والطمب،
 .المركزي لمتخطيط

من المنتجات الصناعية ( %85 )كانت المؤسسة الوطنية تساىم بإنتاج حوالي ) 1971) مع بداية
ه المؤسسات الوطنية ذمن إجمالي القوى العاممة، تّم ضبط نمط جديد لتسيير ه( %80 )وتوظف حوالي

 لكن ىذه المرحمة لم تنجح لعدة أسباب منيا صعوبة تسيير  المتمثل في التسيير االشتراكي لممؤسسات،
 (.2011قوجيل وبوغابة،) .ىذه الشركات الوطنية

 

 عنصر انعمم 

 عنصر رأس انمال

 انسوق   منتجات نهائية 
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تتميز ىذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعميا صعبة 

ه الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة ذالتسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الييكمة لو

الحجم لتمكن لممسيرين من التحكم فييا وتحسين مردوديتيا المالية واالقتصادية بيدف التخمص من 

لك بقيت المؤسسة العمومية في عجزىا وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة ذلكن رغم , البيروقراطية

فيذه المرحمة الجديدة، مرحمة  .ه المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترولذفي تمويل فشل ه

لكن رغم محاوالت .  شّجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر األجنبي(1988 )االستقاللية في سنة

الحكومة لطمأنة المتعاممين األجانب بقي دائما تخّوف من طرف المستثمرين األجانب بالنسبة لموضع 

  (.2011قوجيل وبوغابة،) .ائرزالداخمي في الج

 
 :لممؤسسة أنواعا و أشكاال مختمفة تظير تبعا لما يمي: أنواع المؤسسات .3

 .الشكل القانوني    -
 .حسب طبيعة الممكية-      

 .حسب الطابع االقتصادي     - 
 

المؤسسات تبعا لمشكل القانوني لدينا   :أنواع المؤسسات تبعا لمشكل القانوني  1.3
 :  نوعان ىما
 ىي المؤسسات التي يمتمكيا شخص واحد و ليذا النوع مزايا   :المؤسسة الفردية

 :منيا
.       سيمة اإلنشاء و التنظيم -
المؤسسة، ىو ل  األول و األخير عن نتائج أعماالمسؤولصاحب المؤسسة ىو  -

الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و ىذا يكون دافعا لو عمى العمل 
. بكفاءة و جّد ونشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن

: كما ليذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في
.  الماللرأس المال لكون صاحب المؤسسة ىو الممول الوحيد رأسقمة  -
داريةضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية  -  . وا 

 (24، ص2003شعبان، )



-35- 

  الشركات: 
يمتزم كل منيم بتقديم حّصة ووىي المؤسسات التي تعود ممكيتيا إلى شخصين أو أكثر،        
. ه المؤسسة من أرباح أو خسارةذس مال أو من عمل القتسام ما قد ينتج عن هأمن ر

: تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين ىما
 

 شركات األشخاص :
      كشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة 

(SARL),وليذا النوع من الشركات مزايا رئيسية ىي  :
. سيولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائو فقط -
زيادة القدرة المالية لممؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسيل أكثر إمكانية  -

  الحصول عمى قروض
: كما ليذه المؤسسات مساوئ ىي

 وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات وسوء التفاىم وتناقص وتعارض  -
 . بعض القرارات

 .حد الشركاءأحياة الشركة معرضة لمخطر نتيجة انسحاب أو وفاة  -
 

 شركات األموال :
: من مزايا شركات األموال ووشركات المساىمة ،(S.P.A)   كشركات التوصية باألسيم

.  حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما -
. سنداتو  كل مساىم لو مسؤولية محدودة بقيمة أسيمو أو -

 :ما المساوئ في حالة شركات األموال فيي متمثمة فيأ
. ضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومةخا 

 .ظيور البيروقراطية -
 .نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة المساىمون فييا -

 (.25، ص2003شعبان، ) 
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: أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الممكية 2.3
:      المؤسسات حسب طابع الممكية ىي ثالث أنوع

 

 المؤسسات الخاصة :
    وىي المؤسسات التي تعود ممكيتيا لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات األشخاص      

. وشركات األموال
 

 المؤسسات المختمطة :
بصورة عاّمة ىي المؤسسات التي تعود ممكيتيا بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع         

. العام و القطاع الخاص
 

 المؤسسات العامة :
 ولين عنيا التصرف فييا كماؤ  ىي المؤسسات التي تعود ممكيتيا لمدولة، فال يحق لممس    

.   وال يحق ليم بيعيا أو إغالقيا إال بموافقة الدولةيشاءون
كما أن ىذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تيدف من خالل نشاطيا 

 .االقتصادي إلى تحقيق مصمحة المجتمع
و ليس ىناك أىمية كبيرة لمربح، حيث أنيا تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من األىداف 

. العامة
 

: أنواع المؤسسات تبعا لمطابع االقتصادي  3.3
: لدينا خمس أنواع لممؤسسات حسب طابعيا االقتصادي تتمثل في

 

  المؤسسات الصناعية :
وىي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنيا مؤسسات الصناعات الثقيمة مثل الحّجار والتي 

ومؤسسات صناعية تحويمية أي الصناعة  تتطمب رؤوس أموال ضخمة و ميارة عالية لنشاطيا،
. الخفيفة
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 المؤسسات الفالحية :
وىي المؤسسات التي تيتّم برفع إنتاجية األرض أو استصالحيا، حيث تقوم ىذه          

: المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية
. إنتاج نباتي                  - 
. إنتاج حيواني                  - 

 

 المؤسسات التجارية  :
ىي التي يتمثل نشاطيا في التجارة أي القيام بعممية توزيع الخيرات المادية والخدمات،          
 .مؤسسة سوق الفالح، مؤسسات األوراق الجزائرية:نذكر منيا

 

 المؤسسات المالية :
 .مينأ        ىي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات الت

 

 مؤسسات الخدمات :
ىي تمك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصالت،           

 (.26، ص2003شعبان، )عيادة الطب ومؤسسات النقل
 

 :أهداف المؤسسة .4
يسير أصحاب المؤسسات ميما كانت طبيعتيا عمى تحقيق األىداف المسطرة، حيث           

ه األخيرة تختمف حسب اختالف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان ذأّن ه
. نشاطيا

: ّن ىذه األىداف تتداخل و تتشابك، يمكن تمخيصيا في األىداف األساسية التاليةإلذا ف         
 

 أهداف اجتماعية :
. ضمان مستوى مقبول من األجور- 
. تحسين مستوى العمال -
.  أنماط استيالكية معينة بتقديم منتجات جديدةإقامة -
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. الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال -
 .مين الصحي والمطاعمأالت:توفير تأمينات ومرافق اجتماعية لمعمال مثل    - 

 
 أهداف اقتصادية: 

: تمثل أىم األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا المؤسسة وتتمثل في
تحقيق األرباح الذي يعتبر من المعايير األساسية لصحة المؤسسة، حيث أن ال يمكن ليا  -

س أا تحّقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن ليا إمكانية رفع رإذاالستمرار في نشاطيا إال 
ماليا و بالتالي توسيع نشاطيا لمصمود أمام المؤسسات المنافسة ليا، كما تستعمل ىدا الربح 

 .في تسديد ديونيا
تحقيق متطمبات المجتمع بالقيام بعممية بيع منتجاتيا المادية أو المعنوية لتمبية حاجيات  -

. المجتمع
س المال، مادة رأالعمل، ) ترشيد وعقمنة اإلنتاج الذي يتم باالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج -

ورفع إنتاجيتيا بواسطة التخطيط الجيد والدقيق لإلنتاج  (العمل، الطاقة، المعمومات، التسيير
ا تتجنب ذوالتوزيع، باإلضافة إلى مراقبة عممية تنفيذ ىده الخطط أو البرامج، فبفضل ه

 .المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية ومالية
 

 أهداف تكنولوجية :
. البحث و التنمية لتطوير الوسائل اإلنتاجية عمميا        - 
( 14ص 2002،رياض)تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي        - 

 

 :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .5
     لقيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورا كبيرا واىتماما بالغا من طرف العديد من 
المنظمات العالمية والباحثين االقتصاديين باعتبارىا من أفضل الوسائل التي تدفع إلى التطّور 

االقتصادي وذلك نظرا لتميزىا بسرعة إنشائيا وخصائص أخرى ونظرا لمدور الفعال الذي تمعبو في 
 .التنمية االقتصادية
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        يوضح الشكل التالي مراحل اختيار تنفيذ أو رفض مشروع إنشاء المؤسسة  
 

 قرار أنشاء المشروع

 يمثل مقترح استثماري

 اليدف منو خمق طاقات إنتاجية أو رفع إنتاجية طاقات قائمة

 يستمزم  تقييم المخاطر المصاحبة

 تقييم العوائد المتوقعة

 دراسة تكاليف التنفيد

 دراسة مصادر التمويل

 خمق ارتباطات مالية طويمة األمد

 االستقرار عمى اختيار تنفيد المشروع أو الرفض

 (1999)مراحل اختيار تنفيذ أو رفض مشروع إنشاء المؤسسة حسب غنيم (4) الشكل رقم 
 

 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة1.5
 عامال ، 49 عمال إلى 10المؤسسة الصغيرة ىي التي تضم بين :" تعريف المجنة األوروبية  -

 عامال و تتميز 249 عامال إلى 50أجيرا ، أما المؤسسة المتوسطة فيي التي تشغل بين 
 " .باستقالليتيا 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ىي وحدات تنتج وتوزع سمع  " :تعريف منظمة العمل الدولية  -
وخدمات وتتألف غالبا من منتجين مستقمين يعممون بحسابيم الخاص في المناطق الحضرية في 

البمدان النامية ، وبعضيا يعتمد عمى العمل من داخل العائمة ، و بعضيم يستأجر عماال و 
حرفيين و بعضيا يعمل برأس مال ثابت ، يعتمد عمى عائد منخفض، و عادة ما تكسب مداخيل 
غير منتظمة و تييء فرص عمل غير مستقرة، ويضيف ىذا التعريف  بأنيا قطاع غير رسمي 

 ".بمعنى أنيا منشأة ليست مسجمة لدى األجيزة الحكومية أو اإلحصائيات الرسمية غالبا 
 (63ص2003شعبان، )
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 إن ىذه المشروعات ىي التي تعتمد عمى استقاللية :تعريف لجنة التنمية االقتصادية األمريكية  -
اإلدارة و أن يكون المدير ىو مالك المشروع و تتشكل من مجموعة من األفراد و محمية النشأة، 

 " .بحيث يكون أصحاب المشروع قاطنين في منطقة المشروع
 

 تعّرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب ىذا اإلتحاد كما يمي  " :تعريف اإلتحاد األوروبي  -
  عمال 9-1المؤسسات الصغيرة جدا من . 
  عامال 99-10المؤسسات الصغيرة من . 
  عامال 499-100المؤسسات المتوسطة من . 

 
 :تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفقا لممشرع الجزائري -

ال يمكن إعطاء تعريف محدد ليذا النوع من المؤسسات، فقد وضعت عدة معايير لتحديد تعريف 
إلخ ، لكن .....عدد العمال، رقم األعمال، القيمة المضافة: واضح ليا من حيث الحجم و ىي

 .المعيار األكثر استعماال ىو معيار عدد العمال
 : و عمى ىذا األساس يعرف المشرع الجزائري، ىذه المؤسسات كما يمي

  أفراد ، 9-1 تعرف عمى أنيا المؤسسة التي تشغل ما بين :بالنسبة لممؤسسة الصغيرة 
 .مميون دينار 20وتحقق رقم أعمال يقل عن 

  عامال ، 250 و 50 ىي تمك المؤسسات التي تشغل بين :بالنسبة لممؤسسة المتوسطة 
 (59ص2003شعبان، ) مميار دينار2 مميون و 200ويتراوح رقم أعماليا بين 

 
 :تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر 2.5

تيماوي )حسب بالجزائر ومحيطيا االقتصادي وقد مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 : وىيبثالث مراحل( 241، ص2006

 اعتماد الجزائر غداة االستقالل النظام االشتراكي الذي يقوم عمى (:1982-1963)المرحمة األولى - 
عطاء األولوية لمقطاع العام عمى الخاص أدى إلى تيميش  تحكم الدولة في القوى االقتصادية لمتنمية وا 

 .وبقي تطّور القطاع الخاص محدودا عمى ىامش المخّططات الوطنّية  PME-PMI دور قطاع
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 حظي القطاع الخاص ألول مرة بعد صدور قانون االستثمار لسنة (:1988-1982)المرحمة الثانية- 
 بدور في تحقيق أىداف التنمية الوطنية إال أنو لم يشجع عمى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة 1982

بسبب تحديد سقف االستثمارات مما أدى إلى توجيو جزء من االدخار الخاص نحو نفقات غير منتجة أو 
.  مضاربية

 بسبب النتائج السمبية المسجمة عمى مستوى مختمف :(1988انطالقا من سنة )المرحمة الثالثة- 
 :  ومن أجل ذلك ،القطاعات دفعت إلى تبني اقتصاد السوق كخيار بديل

 مكرسا مبدأ حرية االستثمار األجنبي وتشجيع كل 1990 أفريل 14صدر قانون النقد والقرض في - 
 .أشكال الشراكة

 لتعزيز إرادة تحرير االقتصاد والذي نص عمى 1993-10-05صدر قانون ترقية االستثمار في - 
إنشاء وكالة لدعم  المساواة بين المستثمرين الوطنيين واألجانب أمام القانون، الحق في االستثمار بحرية،

  .االستثمارات ومتابعتيا
 الخاص بتطوير االستثمار والقانون التوجييي لترقية 2001 في سنة 03-01صدر األمر رقم - 

 والذي ييدف إلى تحسين المحيط الخاص 2001-12-12المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
. بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصائص3.5

 :تتميز ىذه المؤسسات بالخصائص التالية لرقط وآخرون             حسب 
فيي ال تتطمب أمواال كبيرة إلنشائيا والتمويل غالبا ما يكون محميا، وتعتمد : سيولة إنشائيا -

 .عمى مستمزمات إنتاجية محمية أيضا ال تتطمب استيرادىا في الكثير من األحيان
تستخدم تمك المؤسسات تكنولوجيا أقل، تناسب ظروفيا المحمية و نقصد بذلك أنيا ال تتطمب  -

 .تكنولوجيا معقدة أو مستوردة 
ال تتطمب مساحات كبيرة إلقامتيا بل تستغل مساحات و تجييزات بسيطة ، مما يجعل  -

 .تكاليفيا منخفضة 
تتميز بالمرونة في أعماليا وعممياتيا ومنتجاتيا بما يمكن تعديميا وفقا لمظروف المتاحة      -

 . والمحيطة بالمؤسسة
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تعمل عمى إحداث التوزيع المتوازن لمسكان بين الريف والمدينة وذلك من خالل توطين  -
 .الصناعة في المناطق الريفية 

 .ىيكميا التنظيمي بسيط يعتمد عمى مستويات إشراف محدودة  -
لرقط وآخرون، ). تستخدم نظام معموماتي غير معقد يتالءم مع نظام اتخاذىا لمقرارات -

 (.120، ص2009
 

  الصغيرة و المتوسطة أهمية و دور المؤسسات4.5
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية : أوال : 

 الصغيرة و المتوسطة أىمية بالغة في االقتصاد العالمي بصفة عامة و تحتل المؤسسات
االقتصاد الوطني بصفة خاصة  ألنيا تشكل أىم عناصر ومكونات النشاط االقتصادي لكل دول 

العالم ، فيي تعتبر المحرك األساسي لمتنمية و التطور االقتصادي ، والتي توّفر قاعدة صناعية    
و بنية تحتية واسعة، و ركيزة أساسية لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و نجد من بين 

 :  التي أدت إلى االىتمام بيذه المشاريع الصغيرة و المتوسطة األسباب
 

خاصة في الدول النامية، وبالتالي ضعف القدرات االستثمارية و عدم : انهيار األوضاع المالية .1
 .قدرة المؤسسات الكبيرة عمى االستمرار و البقاء

 

و التي جاءت ببرنامج التحويل الييكمي مثل الخوصصة ، التي  : التحوالت االقتصادية العالمية .2
قد نعتبرىا بأنيا كانت السبب و العامل األساسي الذي أدى إلى ضرورة تنمية و تطوير تمك 

 .المؤسسات ، و ذلك كمو في إطار الدور المتزايد لمقطاع الخاص 
 
 المتوسطةالمؤسسات الصغيرة ودور : ثانيا: 

نظرا لألىمية البالغة التي تحتميا ىذه المؤسسات في اقتصاديات الدول فإن دورىا يظير بشكل جمي 
 :وواضح و أساسي و يمكن حصر ىذا الدور في النقاط التالية 
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 : الدور االقتصادي  .أ 
 :يمكن تمخيص ىذا الدور في النقاط التالية 

 

 . من خالل استعمال تكنولوجيا قميمة رأس المال ، كثيفة العمل :تثمين قوة العمل  .1
 

و ذلك بجمع أموال مختمفة المصادر ، إذ بإمكان ىذه : تعبئة الموارد المالية  .2
المؤسسات أن تنشأ من طرف العائالت و األسر و بالتالي تجميع تمك األموال ، أو كأن 
يقوم أحد األشخاص أو العمال الميرة مع مجموعة من العاممين بتكوين وحدات إنتاجية 
باالعتماد عمى مدخراتيم ، و بالتالي تشكيل طاقات إضافية ، تمكنيم من إبراز كفاءاتيم 

 .و المحافظة عمى استقالليتيم المالية ووحدتيم
 

 وذلك من خالل تجسيد نظام رقابي فعال و باستمرار لضمان السير :رفع إنتاجية العامل .3
 .الحسن لمعمل، وكذلك السيطرة عمى سير العمل نظرا لصغر حجم ىذه المؤسسات

  

يمكن أن نممسو من خالل مساىمة القطاع الخاص بنسبة : خمق الناتج الخام الداخمي .4
 .معينة من اإليرادات في الناتج الخام الداخمي

 

تقوم ىذه المؤسسات كغيرىا من المؤسسات بجميع عمميات  : ترقية التجارة الخارجية .5
المبادالت التجارية من تصدير واستراد، وتوفير متطمبات السوق من السمع و الخدمات،  

 .(المقاولة الباطنية  )وتوفير مستمزمات المؤسسات الكبرى بالمواد األولية 
 

في ظل التطورات : حماية الطابع الصناعي المحمي من منافسة المنتوج المحمي .6
   الراىنة،  وأمام االنفتاح عمى األسواق العالمية وتحرير التجارة و رفع الرقابة الجمركية

و إلغاء الرسوم الجمركية، أصبحت ىناك منافسة خارجية لممنتوجات و التي تؤثر عمى 
المنتوجات المحمية ، لذلك فإن ىذه المؤسسات تعمل عمى حماية منتجاتيا عن طريق 

مراقبة الجودة ، والتحكم في التكاليف ومحاولة خمق ميزة تنافسية لمواجية تمك المنافسة ، 
 .وبالتالي إذا استطاعت المواجية فإنيا بذلك تستطيع حماية المنتوجات المحمية
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 :الدور اإلجتماعي  .ب 
           تعمل ىذه المؤسسات عمى تحقيق التوازن الجيوي و إحداث تطورات عمى المستوى 

القضاء عمى : االجتماعي، ويمكن حصر الدور االجتماعي ليذه المؤسسات في النقاط التالية 
 .البطالة من خالل توفير مناصب شغل 

وذلك من خالل إنشاء بعض المشاريع في المناطق الريفية أو : الحد من ظاىرة النزوح الريفي 
النائية ، و بالتالي تقريب مناصب الشغل من سكان تمك المناطق الريفية و في ىذا الصدد 

 :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تحقق ما يمي يمكن لممؤسسات  
  القضاء عمى اآلفات اإلجتماعية. 
  تحسين مستوى المعيشة في الريف. 
  اإلستغالل األمثل لمطاقات المادية و البشرية. 
  (122، ص2009لرقط وآخرون،  ).اإلستغالل األمثل لمموارد المحمية 
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 يوضح الشكل التالي سيرورة القرار االستثماري إلنشاء مشروع  
        قرارات االستثمار تعني                                  

 
    أ  

 توافر فرص أو بدائل لإلستثمار داخل السوق           المشروعات          ب
    ج   
     د   

:استخدام معايير المفاضمة بين ىذه البدائل مثل      
    
   

 الفترة الزمنية   التدفقات النقدية                 المخاطر المرتبطة   حجم التكاليف 
   المتوقعة لعممية اإلسثتمارية             المتوقعة لممشروع                 بقرار اإلسثتمار

    اإلسثتمار المطموبة
 

 مخاطر،تمويل   تدفق نقدي خارجي     تدفق نقدي داخمي 
  "المخاطر الكمية"  
   

 استخدام معايير لتقييم بدائل اإلسثتمار                     
   

 أساليب تراعي القيمة الزمنية لمنقود                         أساليب ال تعتمد عمى مفيوم القيمة الزمنية لمنقود
 

  لتنفيذ قرار اإلسثتمار      و تمثل ىذه التكمفة الحد األدنى لقبول تنفيد المشروعأىمية احتساب تكمفة التمويل الالزم
 

 إتخاد قرار بقبول أو رفض تنفيد المشروع                   
 

 (1999)سيرورة القرار االستثماري إلنشاء مشروع حسب غنيم (5)الشكل رقم 
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 : الصغيرة والمتوسطة المشاكل التي تواجه المؤسسات5.5
  كما يعرف عن جميع المؤسسات أنيا بحاجة إلى أموال ، فإن ىذه المؤسسات ىي أيضا 

بحاجة ليا ، لذلك فيي تبحث دائما عن مصادر لمحصول عمى تمك األموال، ونجد أن ىذه 
   بصفة خاصة تعاني من الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل،المتوسطة  الصغيرة والمؤسسات

 : كما تواجو معّوقات ومشاكل أخرى و يمكن تمخيص أىم المشاكل في ما يمي
 .صعوبات اإلجراءات اإلدارية و التنفيذية لمحصول عمى قبول المشروع و تنفيذه  .1
ارتفاع مساىمات أرباب العميل في مجال دفع مصاريف التأمين، مما أدى بأصحاب المشاريع  .2

 .باالمتناع عمى توظيف العمال أو التقميل من توظيفيم
 .ارتفاع معدالت الضريبة عمى رقم األعمال، الدخل و األرباح .3
 و التي تتمثل في جيل أو عدم التمكن من تقنيات التسيير فكثيرا من  :المشكالت اإلدارية .4

األشخاص يمجؤون إلى الخمط بين بين األعمال الخاصة بيم و األعمال الخاصة بالمشروع ، 
مما يؤدي إلى اختالط الذمة المالية، أيضا نقص العمالة المدّربة نظرا الرتفاع تكاليف التدريب و 

 .التكوين 
 :  و التي يمكن حصرىا في ما يمي  :المشكالت التسويقية .5

  ىذا المجال و اإلمكانيات و المعمومات و عدم القيام بالبحوث نقص الخبرة في
 .التسويقية نظرا الرتفاع تكاليفيا 

  ظيور المنتجات البديمة باستمرار و بأقّل التكاليف. 
 ىناك العديد من المشكالت التمويمية التي تعيق أو تحد من عمل  :المشكالت التمويمية .6

 :  الصغيرة و المتوسطة نذكر منيا المؤسسات
  صعوبة الحصول عمى القروض بسبب : 

 .تعقد اإلجراءات الخاصة بالحصول عمييا  .أ 
 وجود ضمانات تعجيزية و التي تكون في بعض األحيان غير متوفرة أمام  .ب 

 .أصحاب المشاريع ، كاشتراط ضمانات عقارية أو عينية 
 (421، ص2009محفوظ، ). ارتفاع أسعار الفوائد .ج 
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 :وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  واقع6.5
 الصغيرة و المتوسطة إبتداءا من لقد اىتمت الدولة الجزائرية كغيرىا من الدول بالمؤسسات          

سنوات التسعينات و ذلك مع تعاقب برامج اإلصالح االقتصادي، حيث كان النسيج الصناعي 
 في أغمبو من الصناعات و المؤسسات العمومية، لكن في ظل التطورات الراىنة   سابقا يتكون

 الصغيرة و المتوسطة،     و التغيرات العالمية المختمفة زاد اىتمام الدولة الجزائرية بالمؤسسات
بيا، و بالتالي تعمل عمى زيادة  و إنشاء وزارة خاصة بيا دليل قاطع عمى زيادة االىتمام

االستثمار الوطني من جية و األجنبي من جية أخرى، خاّصًة و أنيا في صدد التحضير 
لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة و الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، األمر الذي يحّتم تأىيل 

 العمل ، و يتم ذلك بتييئة جميع ظروفو ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 (.31، ص2004صالحي، )المالئمة في كل المجاالت 

 

 : وضعية وأهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر7.5
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أداة  فّعالة لمتوسع االقتصادي و ذلك              تعتبر 

لمساىمتيا في تحقيق التنمية االقتصادية و تحريك عجمة االقتصاد، فيي بمثابة المحرك 
القاعدي لالقتصاد، خاصة و نحن في زمن العولمة و المنافسة االقتصادية و تحرير التجارة،            

و التحضير لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة، و الشراكة مع اإلتحاد األوروبي ، لذلك 
 .تقوم الدولة الجزائرية، بتشجيع قيام مثل ىذه المؤسسات، والعمل عمى ترقيتيا و تأىيميا 

     و يجدر الذكر ىنا إلى أن النسيج الصناعي الجزائري كان في السابق مكونا من المؤسسات 
المتبقية فيي عبارة عن  (%20)أما  (%80)الصناعية العمومية، حيث كانت تمثل نسبة 
 (.47، ص2003عمي، )صناعات و مؤسسات صغيرة و متوسطة 

 :      ولكن حاليا زاد عدد تمك المؤسسات كما يمي
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 إلى 1997المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشئة من سنة يمثل عدد  (2)الجدول رقم 
 :(ABEDOU et al, 2013,p98 )2011سنة

 مناصب العمل المتوقعة  المؤسسات المنشئة  السنة
1997 69 386 
1998 7223 23753 
1999 14818 39574 
2000 10704 29783 
2001 7309 20267 
2002 6604 18132 
2003 5666 14774 
2004 6691 19077 
2005 10549 30376 
2006 8645 24501 
2007 8102 22685 
2008 10634 31418 
2009 20848 57812 
2010 22641 60132 
2011 42832 92502 
 485074 183124 المجموع

 
: الخدمات التي تقدمها هيئات الدعم والمرافقة 8.5

لقد تطورت ىيئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حيث برز ىذا           
، وارتكزت عمميات (...الو م أ، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا،)التوجو بشكل كبير في الدول المتقدمة 

:  Albert et al, 2002,p8)) حسب   دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة عمى ثالثة محاور أساسية
 لمعالجة مشكل عدم كفاية األموال الالزمة عند انطالق المشاريع: الدعم المالي . 
 وغيرىا...في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة: تطوير شبكات النصح والتكوين. 

 توفير مقر لنشاط المؤسسات الصغيرة في محالت متاحة وخالل فترات زمنية : وجيستيكيلالدعم ال
محدودة وخدمات إدارية مختمفة وذلك بشروط تحفيزية أقل تكمفة، باإلضافة إلى تقديم بعض النصائح 
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البسيطة أو معقدة حسب المشروع الصغير وتقوم بيذه العمميات من خالل االنفتاح عمى جميع 
 .شبكات األعمال والييئات الحكومية المختمفة لتدعيم ىذه الييئات

وعموما أظيرت الدراسات العممية مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقّدميا ىيئات 
المرافقة لممؤسسات الصغيرة، قبل وخالل وبعد إنشاء المؤسسة، تتمثل ىذه الخدمات خالل كل مرحمة 

: فيما يمي
 
 يظير التحميل المقارن الذي قامت بو الدراسة العديد من المالحظات عمى (:Accueil)االستقبال .أ 

: النحو التالي
   عند قدوم أي مقاول إلى ىيئة المرافقة ألول مرة تقام معو جمسات أولى تسمى بمرحمة      

 ويختمف شكل االستقبال من ىيئة ألخرى، حيث أن بعضيا يكتفي بأول لقاء لتقديم بعض  االستقبال،
، أما األخرى فيي تقوم منذ المقاء األول تحميل وتقييم  (حامل المشروع)المعمومات وتوجيو المقاول

. (...شكل المشروع، المنتج، السوق)إمكانيات المشروع
  وبالتالي فمرحمة االستقبال تقوم في األساس عمى التعارف بين كل من حامل المشروع والييئة       

المرافقة، كما تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع؛ احتياجات المشروع؛  التوفيق بين حاجيات ىيئة 
. الدعم ومتطمبات حامل المشروع

وتختمف مدة وشكل االستقبال من ىيئة ألخرى، حيث يمكن أن تكون عبارة عن مقابالت أو        
مكالمات ىاتفية دورية، أو عبارة عن مواعيد مستمرة، كما يمكن أن يكون استقبال حاممي المشاريع 
بشكل فردي أو جماعي، باإلضافة إلى ذلك فمدة االستقبال متغيرة أيضا من موعد واحد إلى عدة 

. مواعيد ومن بضع دقائق إلى عدة ساعات حسب أىمية ونوع المشروع
    فعممية االستقبال ىي أول اتصال بين حامل المشروع وىيئة المرافقة، والتي يطغى عمييا الطابع 
اإلعالمي، حيث يتم فيو أخد فكرة حول ىدف المشروع وأىميتو وكذلك وضعية صاحب المشروع وما 
ىي طموحاتو وما ينتظره، في المقابل تسعى ىيئة المرافقة في ىذه المرحمة إلى تسميط الضوء عمى 

ظيار أىمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع،  الخدمات التي يمكن أن تقدميا لحامل المشروع، وا 
ولذلك تحتاج ىذه الييئات إلى كفاءات مينية وخبرات عالية في الميدان الستقبال وتوجيو حاممي 
المشاريع، واإلجابة عمى األسئمة المختمفة لممقاولين الذين يختمفون في أىدافيم وطموحاتيم وفي 

 (2011قوجيل وبوغابة،)أشكال المشاريع المقترحة
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تتميز ىذه المرحمة بمجموعة من الخدمات التي تقدميا ىيئات المرافقة : المرافقة خالل اإلنشاء .ب 
: تتمثل فيما يمي

 تقديم صاحب المشروع: يتمثل في خطة عمل تتضمن: إعداد وتشكيل ممف إنشاء المشروع، 
 ، وسائل اإلنتاج، الوسائل التجارية، رقم األعمال، السوق، وصف السمعة أو الخدمة،وصف المشروع
جدول حسابات نتائج تقديري، االحتياج في رأس المال العامل، خطة التمويل، مخطط : الممف المالي

 . ، عتبة المردودية( TVA )الخزينة، الرسم عمى القيمة المضافة
 (...قروض، إعانات، مساعدات،): البحث عن الوسائل المالية. 
 القيام بالخيارات الجبائية، االجتماعية، والقانونية. 
 نجاز خطوات إنشاء المشروع  .المرافقة يمكن أن تصل إلى غاية المساعدة في تخطيط وا 
 

إن ىذه الخدمات المذكورة موجودة في أغمب ىياكل الدعم والمرافقة، إال أن تنظيم ىذه               
العمميات يختمف من ىيئة ألخرى، فيناك بعض الخدمات التي يمكن أن تقدم لحاممي المشاريع بشكل 
فردي أو جماعي في حالة التدفق اليائل لحاممي المشاريع، وفي ىذه األخيرة يتم تحقيق الحد األدنى 

. ، وذلك في شكل مواعيد فردية مع حاممي المشاريع(الخصوصية)من األبعاد الفردية
فيناك : وىناك اختالف أيضا في الوقت المخّصص لحامل المشروع ومدة تركيب المشروع           

بعض الييئات التي تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة بالنسبة لممشاريع البسيطة حيث 
 ساعات، أما بالنسبة لممشاريع األكثر تعقيدا يمكن أن تصل (10)تتراوح مدتيا المتوسطة في حدود 

 يوم كحد أدني ويمكن أن تصل (15) ساعة ومدة تركيب المشروع تكون خالل (40)إلى( 30)من
 (2011قوجيل وبوغابة،) إلى غاية سنة كاممة

 
 تحاول ىيئات الدعم والمرافقة تشجيع استقاللية المقاول في اتخاذ القرارات الخاصة  :االستقاللية

: بمشروعو وذلك راجع لسببين
األول ىو أن االعتماد عمى الذات يمّكن المقاول من التعمم الذاتي ألساليب قيادة وتسيير المشروع، 

وذلك باالعتماد عمى الشركاء والمتعاممين االقتصاديين، بحيث يستفيد المقاول من ىذه المعارف حتى 
في حالة فشل المشروع ألنيا تعتبر مكسب معرفي في حالة القيام بمشروع جديد، أما السبب الثاني 
ىو تمكين ىيئة المرافقة من تحقيق اقتصاد في الخدمات المقدمة، بيدف ربح الوقت والتوجو إلى 
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مشاريع جديدة، وفي ىذا اإلطار تقوم أغمب ىيئات الدعم باالستعانة بمؤسسات أخرى لخدمة 
 .إلخ...المقاولين مثل الغرف االستشارية، ومكاتب الدراسات،

القميل من ىيئات الّدعم تقوم بمتابعة المؤسسات الصغيرة بعد  :(المتابعة)المرافقة بعد اإلنشاء  .ج 
ومع ذلك تيّتم الييئات المتخصصة في الدعم المالي كثيرا بيذه العممية، والسبب في ذلك  إنشائيا،

 األموال المقروضة، وعموما تتضّمن المتابعة بعد استرجاعبدون شك ىو محاولة التحّقق من إمكانية 
قوجيل ) حسباإلنشاء مواعيد شيرية مع صاحب المشروع طوال السنتين األوليتين، يتم

:  العناصر التالية فيبحثال فييا ( 2011وبوغابة،
 الخزينة، الوضعية المالية، تشكيل لوحة قيادة مالية: التسيير. 
 االتصالالبحث عن الزبائن، : الجانب التجاري. 
 الرؤية اإلستراتيجية. 
 إلخ...العقود، المناقصات: أسئمة مختمقة. 

وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتممة في بعض المشاريع، يتم تنظيم مواعيد دورية             
. مع صاحب المؤسسة لحل ىذه المشاكل

وىناك بعض الييئات تقوم بتنظيم اجتماعات إعالمية كل شيرين أو ثالثة أشير يقوم            
بتنشيطيا مختصون، تتمحور حول تسيير المؤسسات الصغيرة، طرق التوظيف، تأمين الممتمكات 

. إلخ...واألشخاص، اإلعفاءات،
ىناك اختالفات كبيرة بين المرحمتين، من مدة المرافقة، اإلجراءات المتبعة واألدوات           

: والوسائل المستخدمة، وترجع ىذه االختالفات إلى أسباب
  السبب األول ىو قمة التمويل المخّصص لممتابعة بعد اإلنشاء، ىذه النقطة تفّسر في جزء منيا

 .تشابو عممية اإلنشاء القانوني، والعمل عمى تشجيع استقاللية المشاريع
  أما السبب الثاني مرتبط بالكفاءات الواجب تجنيدىا من أجل تأمين المتابعة بعد إنشاء المشاريع

الجديدة، ىذه الكفاءات مطموبة في ىذه المرحمة أكثر من المراحل السابقة، التي تحتوي إجراءات 
إدارية بسيطة وخدمات أقل تعقيدا، أما في ىذه المرحمة يحتاج المشروع الصغير إلى مراقبة ومتابعة 

التسيير المالي، مراقبة التسيير، التسيير التجاري، تحميل القرارات  المتخصصين في مجاالت التنظيم،
 (2011قوجيل وبوغابة،)اإلستراتيجية، تسيير الموارد البشرية، التسيير الجبائي والقوانين االجتماعية
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لكن في الواقع من الصعب توفير كل ىذه الكفاءات، وىو أمر يتحقق نادرا في بعض          
ىيئات المرافقة، باإلضافة إلى ذلك من الصعب إيجاد أشخاص يمتمكون معارف عميقة في كل ىذه 

 ات المعارف األساسية وبعض الخبر أغمب المرافقين عمىامتالكالمجاالت، وبالتالي فالمطموب 
. اب المشاريعحالميدانية إن أمكن، لموصول في النياية إلى اإلجابة عمى انشغاالت أص

  السبب الثالث يكمن في خصوصية ىذه المرحمة، فالمتابعة بعد اإلنشاء تقتضي إجابة المرافقين
تحميل )عمى األسئمة المطروحة من طرف أصحاب المشاريع، ىذه األسئمة تغطي مجال واسع ومعقد 

، حيث انو عادة (...المشاكل مع العمال، مشاكل تسديد الزبائن، معالجة مشاكل تسييرية واجتماعية،
ما يطمب المقاولون أجوبة دقيقة عن ىذه المشاكل وفي حالة عدم تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى 
نتائج سمبية كبيرة عمى المشروع، وبالتالي يجب أن ترتكز المتابعة بعد اإلنشاء عمى عالقة تشاورية 

. بين المؤسسة وجياز المرافقة
نصل في النياية إلى أنو حتى ىذه الييئات تعاني من مشكل كبير وىو صعوبة             

الحصول عمى الكفاءات الالزمة لمرافقة المشاريع، مما يؤدي إلى صعوبة تطوير الخدمات التي 
.  تقّدميا ىذه الييئات

يتمثل برنامج التأىيل في مجموع اإلجراءات التي تتخذىا السمطات قصد تحسين موقع المؤسسة 
في إطار االقتصاد التنافسي و اتخاذ عدة إصالحات داخمية عمى المؤسسات اإلنتاجية، 

 :االستثمارية، التسويقية و غيرىا و الذي ييدف إلى 
 إنعاش النمو االقتصادي. 
 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةتشجيع الميزة التنافسية ل. 
 تسييل الحصول عمى الخدمات المالية لتمويل احتياجاتيا. 
 تحسين الخدمة البنكية في معالجة ممفات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
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:  أهم هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر-6
عرفت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية كان اليدف منيا التحّول نحو اقتصاد السوق كان             

من بينيا ىيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقامت بإنشاء مجموعة من 
: الييئات المختصة في ىذا المجال تتمثل أىميا فيما يمي

 
الوطنية لدعم  حسب الموقع الّرسمي لموكالة  :(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .أ

 أنشأت ىذه الوكالة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم (www.ansej.org.dz)تشغيل الشباب 
، وقد كانت في البداية  موضوعة تحت إشراف رئيس 1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 296-96

الحكومة، ويتولى الوزير المكمف لمتشغيل المتابعة العممية لنشاطيا، تم تحولت لنصبح تابعة لوزارة 
 .التشغيل والتضامن الوطني،  وىي ىيئة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

ن كان اليدف من إنشائيا اجتماعي في إطار سياسة التشغيل ومكافحة البطالة، فأنيا               وا 
:   أيضا توكل بالميام التالية

 تدعيم وتقديم االستشارة، ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في تطبيق مشاريعيم االستثمارية. 
  ،تبميغ الشباب ذوي المشاريع الذين استفادت مشاريعيم من قروض البنوك والمؤسسات المالية

بمختمف اإلعانات التي يمنحيا الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب واالمتيازات األخرى التي 
 .يحصمون عمييا

 القيام بمتابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع. 
  وضع تحت تصرف الشباب كافة المعمومات ذات الطابع االقتصادي، والتقني، التشريعي

 والتنظيمي المتعمقة بممارسة نشاطيم؛
 إحداث بنك لممشاريع المقيدة اقتصاديا واجتماعيا. 

 
 لموكالة (www.andi.dz)حسب الموقع الّرسمي :(ANDI)االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  .ب 

فقد  (Agence Nationale Développement de l’Investissement)االستثمارالوطنية لتطوير 
 كييئة حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة (APSI) االستثماروكالة ترقية ومتابعة أوال أنشئت 

، 2001 في أوت االستثمار، ومنذ صدور قانون 1993بموجب قانون االستثمار الصادر في 
، (ANDI) االستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير ،(APSI) االستثمارعوضت وكالة ترقية ومتابعة 
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تنشأ لدى رئيس : " من القانون الذي ينص عمى ما يمي7حيث ورد إنشاء ىذه الوكالة في المادة 
 ." ودعميا ومتابعتيا االستثماراتالحكومة وكالة لترقية 

:  لقد أوكمت العديد من الميام ليذه الوكالة منيا: ميام الوكالة
 .ضمان ترقية االستثمارات و تنميتيا  ومتابعتيا -
عالم ومساعدة المستثمرين الوطنيين واألجانب -  .استقبال وا 
تسييل اإلجراءات المتعمقة بإقامة المشاريع من خدمات الشباك الموحد الذي يظم جميع المصالح  -

 .اإلدارية ذات العالقة باالستثمار
 .منح االمتيازات المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيبات المعمول بيا -
 .تسيير صندوق دعم االستثمارات -
 .ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعمقة باالستثمار -
 .مراقبة ومتابعة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة -
 .تقديم التسييالت الجمركية الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األولية في المدة المحددة -

 

ويظم الشباك الموحد لموكالة كافة األدوات والتنظيمات التي ليا عالقة باالستثمار، ويقوم بتقديم الخدمات 
اإلدارية الضرورية بالتنسيق مع الجيات والييئات التي ليا عالقة بإنشاء المؤسسات، حيث تظم الوكالة 

ممثمين عن المؤسسات والييئات المعنية مباشرة باالستثمار، ومنيا المركز الوطني لمسجل التجاري، 
مديريات الضرائب، الوكاالت العقارية، ولجان دعم المشاريع المحمية وترقيتيا، ومديريات السكن والتعمير، 
مديرية التشغيل، مديرية الخزينة ، البمديات المعنية، والتي تكون ممثمة في ىذا الشباك من أجل تخفيف 
وتسييل اإلجراءات التأسيسية لمشركات وضمان الالمركزية في إنجاز المشاريع عمى مستوى الواليات 

. التابعة
كما تحتوي الوكالة عمى صندوق لدعم االستثمار وىو مكمف بتمويل المساعدات التي تقدميا          

الدولة لممستثمرين في شكل امتيازات جبائية وجمركية وتغطية تكاليف القاعدة الييكمية الالزمة إلنجاز 
. االستثمارات
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 (:FGAR): صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ج 
(                                               www.fgar.dz)استنادا من الموقع الّرسمي                 
 بمقتضى المرسوم التنفيذي  (Fonds de Garantie des crédits Aux PME)أنشئ الصندوق

 بيدف ضمان القروض الضرورية لالستثمارات التي يجب 11/11/2002 المؤرخ في 373-02رقم 
 المؤرخ في 18-01عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزىا كما ىو محدد في القانون رقم 

 والمتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتولى الصندوق 12/12/2001
:  ما يمي
  التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في

. إنشاء المؤسسات؛ تجديد التجييزات؛  توسيع المؤسسات:   المجاالت التالية
  إقرار أىمية المشاريع والضمانات المطموبة؛ 
 ضمان متابعة البرامج التي تضمنيا الييئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
  ضمان االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان

 .القروض
  ترقية االتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة وتطويرىا؛
  ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض، وتسميم شيادات الضمان الخاصة بكل

 صيغ التمويل؛ 
 إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
  القيام بكل عمل ييدف إلى المصادقة عمى التدابير المتعمقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتدعيميا في إطار ضمان االستثمارات، حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية 
 .فيما يخص آجال تسديد المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر طبقا لمتشريع المعمول بو

 
حسب المعمومات المؤخودة من الموقع  (:ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .د 

       (Agence National de Gestion du Micro-crédit) الّرسمي لموكالة 
(www.angem.dz ) يوّفر خدمات مالية متماشية مع احتياجات رجياز القرض المصغف 

لالستفادة من القرض البنكي والمشكمين أساسا  من فئة األشخاص بدون ، المواطنين غير المؤىمين

http://www.fgar.dz/
http://www.fgar.dz/
http://www.angem.dz/
http://www.angem.dz/
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دخل أو ذوي الدخل غير المستقر أو البطالين والذين ينشطون عموما في القطاع غير الشرعي، 
 :وتتمثل المساعدات والخدمات التي يوفرىا الجياز في

 . دج موجية لشراء المواد األولية30.000 سمفة بدون فائدة ال تتعدى -
 مميون سنتيم (05) دج أي 50.000 قرض بنكي صغير لممشاريع التي تتراوح قيمتيا ما بين -
 .(%90) إلى(%80)مميون سنتيم بفوائد مخفضة بنسبة ( 40) دج أي 400.000و

وال تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لممستفيدين المساعدات المالية فقط، بل يتعدى ذلك إلى 
مساعدات غير مالية كالتوجيو والمرافقة عمى مستوى كل الدوائر ، الدراسة التقنية واالقتصادية لممشروع، 
والتكوين في التربية المالية و تسيير المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة ليؤالء المستفيدين من المشاركة في 

المعارض والصالونات أين يتم التعارف بينيم و اكتساب خبرات مختمفة و كذا خمق فضاءلت جديدة 
. لتسويق منتجاتيم

 
من خالل انموقع انّرسمي نهمشاتم انمحهيّة :(Pépinières d’entreprises)مشاتلالمؤسسات .ه

 ىيكل عمومي، لمدعم واالستقبال والمرافقة عمى أّنيامشتمة المؤسسة أو الحاضنة  يمكن تعريف
 . وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنشأتياومساعدة أصحاب المشاريع، 

 أصحاب المشاريع لمدة استضافة: ة ألصحاب المشاريع أساسا في متشمل المساعدة المقد -
 :محددة وعرض الخدمات التالية

  .أثاث المكاتب وأجيزة اإلعالم اآللي اتب ومحالت لمدة محددة؛مك -
التوثيق ووسائل االتصال والنسخ وشبكة االنترنت والفاكس الياتف، تصوير المستندات  -

 .والطباعة
صناديق  المؤسسات المالية؛إضافة   :مرافقة أصحاب المشاريع في جميع التعامالت مع -

 .واليات والبمديات وىيئات األخرى ذات الصمة بمشاريعيم المساعدة والدعم؛
 .تقديم النصائح الشخصية عمى المستوى المالي و القانوني والضريبي، والتجاري والتقني -
تنظيم أي شكل من أشكال اإلنعاش و الدعم والتكوين الخاص ومتابعة أصحاب المشاريع  -

نشاء مؤسساتيم  .عمى المستوى الوطني مشاتل 20و قد ثم إنشاء  ،حتى مرحمة النضج وا 
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  :(C.N.A.C) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .و 
 

نشئ هذا أ(www.cnac.dz) من خالل المصادر المأخوذة من الموقع الرسمي

 كمؤسسة عمومية 1994 سنة في ( Caisse nationale Assurance Chômage)الّصندوق 
 عمل ي (تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي) لمضمان اإلجتماعي

اآلثار اإلجتماعية المتعاقبة الناجمة عن تسريح العمال األجراء في " تخفيف"عمى الّصندوق 
  عرف الصندوق  الوطني لمتأمين  عن .القطاع اإلقتصادي  وفقا لمخطط  التعديل الييكمي

في مساره ّعدة  مراحل  مخصّصة  لمتكفل بالميام الجديدة المخّولة   (ب.ت.و.ص)البطالة  
. من طرف السمطات العمومية

، و بتقّمص عدد المسّجمين في نظام التأمين عن البطالة، ّتم تسطير (2004)  منذ سنة  
 بإعادة التأىيل لصالح البطالين ذوي المشاريع و المؤّسسات المدمجة في إجراءات ترقية التكوين
. التشغيل

( 35) دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة و ثالثين 
:             سنة (50)و خمسين 

في إطار مخطط دعم التنمية االقتصادية و تطبيق برنامج رئيس الجميورية، الخاص  بمحاربة 
 2004 من سنة انطالقاالبطالة و عدم االستقرار، عكف الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة، 

أولويا، عمى تنفيذ جياز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة 
. 2010سنة،  لغاية شير جوان  (50)و خمسين (35)و ثالثين 

، سمحت اإلجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة االجتماعية التي يتراوح 2010 إبتداءا من سنة 
سنة االلتحاق بالجياز، بمزايا متعددة منيا مبمغ  (50)و خمسين  (30)عمرىا ما بين ثالثين 

ماليين دج بعدما كان ال يتعدى  (10)االستثمار اإلجمالي الذي أصبح في حدود عشرة 
ماليين دج  و كذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج السمع و الخدمات لذوي المشاريع  (05)خمسة 

. الناشطين
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  :(C.F-P.M.E)مركز الّتسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .ز 
قامت الدولة الجزائرية  فقد 02/04/2007 المؤرخ في 07/103المرسوم التنفيذي رقم استنادا إلى 

 )14( المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،و ذلك بإنشاءبتطبيق أحكام القانون التوجييي لترقية 
 .لتسييل ميمة إنشاء و تأسيس و توجيو و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مركز

و  ىيئة عمومية ذات طــابع إداري تتمتع بالشخصيـة المعنويـة، :اإلطار القانوني .1
 حدد الطبيعة 25/02/2003 المؤرخ في 03/79المرسوم التنفيذي رقم .االستـقالل المـالي

 . القانونية ليذا المركز من حيث الميام والتنظيم
 جاء المرسوم 25/02/2003 المؤرخ في 03/79طبقا لمحتوى مضمون المرسوم التنفيذي رقم 

 الذي تضمن إنشاء مراكز تسييل المؤسسات 02/04/2007 المؤرخ في 07/103التنفيذي رقم 
الصغيرة والمتوسطة والذي بموجبو أيضا أنشئ مركز تسييل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .  ضمن قائمة المراكز عمى مستوى التراب الوطن وىرانلوالية 
  : من أىم األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا المركز ما يمي :التسهيل مركز أهداف .2
  .تشجيع تطوير التكنولوجيا الجديدة لدى حاممي المشاريع- 
  .تشجيع تطوير النسيج االقتصادي المحل- 
  .تثمين الكفاءات البشرية ، وعقمنة استعمال الموارد البشري- 
االقتصاد الوطني  إنشاء قاعدة معطيات لنسيج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة باالندماج في- 

  . والدولي
 والدولي مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالندماج في االقتصاد الوطني- 
.  تقميص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعيا- 
يتولى مركز التسييل في إطار تطبيق األىداف السالفة الذكر  : مركز الّتسهيلمهـــــــــام .3

 : القيام بالميام التالية 
دراسة الممفات التي يقدميا حاممو المشاريع واإلشراف عمى متابعتيا من طرف  :إلستقبـــالا -

. طاقم مكون من مرافقين ومنشطين
تجسيد اىتمامات أصحاب المؤسسات في أىداف عممية وذلك بتوجيييم حسب  :التـوجيــــو -

 . المينيمسارىم 
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مساعدة حاممي المشاريع عمى تخطي العراقيل التي تواجييم أثناء مرحمة تأسيس  :المرافقــة -
 . اإلجراءات اإلدارية و مرافقة أصحاب المشاريع في ميداني التكوين والتسيير 

تقديم خدمات في مجال االستشارة في وظائف التسيير و التسويق واستيداف  :االستشارة -
 .األسواق وتسيير الموارد البشرية

 : التكوين في
 .كيفية إنشاء وتسيير المؤسسة -
 .كيفية إعداد مخطط أعمال -
 .التسويق -
  .مبادئ في المحاسبة والمالية -
 .المركز خدمـــات -
 .األنترنت فضاء -
 .المكتـــبــة -
 .التــكويـــن -
 

 : لتمويل المؤسسات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (MEDA)برنامج الّدعم .ح 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تمويميا ، و ىو برنامج مشترك و ىو برنامج خاص لتدعيم 

 : بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي ، يعمل ىذا البرنامج عمى 
 .القدرات اإلداريةتدعيم  .1
 .إحصاء المؤّسسات الّصغيرة و المتوّسطة في الجزائر .2
 .المؤسسات تحسين األداء و التنافس بين .3
 .لممؤّسسات الّصغيرة و المتوّسطة تقديم تشخيص إستراتيجي .4
 .المساعدة عمى تطوير ووضع خطة األعمال لممؤسسات الّصغيرة و المتوّسطة .5
 .تسييل الحصول عمى التمويل من خالل صندوق ضمان القروض .6

 

 )3,4( بمبمغ1999-1995وقد إستفادة الجزائر من ىذا البرنامج بالّدعم المادي في مرحمة 
مميار أورو والمتابعة  (5,4) ب2006 إلى 2000مميار أورو، و في مرحمة أخرى من 

ىذا ما أدى إلى إرتفاع نسبة المؤّسسات الّصـــــــــــــــــــــــــــغيرة و المتوّسطة ،سواءا الخاّصة أو 
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التابعة لمحكومة، و تأىيل عدد معتبر من المؤّسســــــــــــات، و إرتفاع عدد العّمال المؤّمنين 
 .إجتماعيا ووضع برامج أخرى لمسايرة ىذا اإلرتفاع و التّقّدم

((Mimoune et Kheladi,2006  
 

 :خالصة الفصل
             من خالل ما تم عرضو في ىذا الفصل، و ىو جزء تناول الباحث فيو التعريف 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ما يتعمق بيا من جوانب أخرى ، فيي تعتبر جد ميمة ب
نظرا لمدور الفعال الذي تمعبو و تم تقديمو في ىذا الجزء كما عرف الباحث أن تمك 

المؤسسات لقيت اىتماما بالغا من طرف الدولة الجزائرية التي وجيت جميع الجيود و عممت 
عمى ترقية و ىذه األخيرة عن طريق إنشاء وكاالت لممتابعة و الّتطوير وما زالت في لمتّقييم 

 .و التقويم المستمّر في ضّل التغيرات التي تعيشيا الجزائر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الرابع
 

 منهجية الدراسة الميدانية
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  :تمهيد
بعد التطرق في الجانب النظري إلى المؤشرات النفسية لمقدرات المقاوالتية  والمؤسسات الصغيرة          

و المتوّسطة وآليات دعميا، َتمَّ التطرق إلى الدراسة الميدانية من خالل اإلطار المنيجي لمدراسة، وذلك 
بالقيام بكل من الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية، الستخالص نتائجيا واختبار الفرضيات 

 .المذكورة سابقا
 

 :الدراسة االستطالعية: أوال- 

 

: دواعي الدراسة االستطالعية .1
 . استكشاف األرضية الميدانية لمدراسة -
 .االطالع والتعرف عمى آليات الّدعم المختمفة لمشباب حاممي المشاريع- 

 .التعرف عمى حدود البحث من الجانب التطبيقي- 
 .تأكيد فعالية األداة لجمع البيانات الالزمة التي تخدم موضوع البحث- 
 

   : االستطالعيةالمجال الجغرافي لمدراسة .2

 من الشباب المقبمين عمى مركز تطبيق االستبيان عمى عّينةإجراء الدراسة االستطالعية وتم 
 .التسييل لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوىران

 

 :االستطالعيةالدراسة  ةأدا .3

 لما لو من مميزات تتمثل بوضوح المعمومات ىذااستخدام االستبيان في الدراسة الميدانية، و تم 
 المستمّدة من دراسة األستاذ غيات  االستبياناستعمل الباحث أداةوسيولة الحصول عمييا، حيث 

  استعملوقدالتي طبقت عمى عّينة جزائّرية والتي تقيس نفس المؤشرات النفسية،   (2014)سنة
 : قسمين بحيث يشتمل عمى سؤال مقسمة عمى خمس أبعاد 40الذي ضم  االستبيان  ىذاالباحث

 

 : والمتمثمة في ما يميالفردّيةويشمل عمى البيانات  :القسم األول -

 .الجنس     - 

 .السن- 

 .الحالة المدنية- 
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. المستوى الدراسي- 
 .ميدان عمل األولياء- 

 . طالب، عامل،  دون عمل : المينية الحالة    -
 .التدريب الميني ونوعو إن وجد  - 
 .خاصة أو عدم الّرغبة، و الّدافع لذلك (مؤّسسة)الرغبة في إنشاء مقاولة   - 
 

  :و يشمل لمخصائص النفسية:  الثاني القسم -

( 1) أنظر الممحق رقم أبعاد، 5تقيس كل متغيرات الدراسة، موزعة عمى  فقرة (40) يشمل عمى
 .يوضح مجاالت االستبيان حسب متغيرات الدراسة استبيان الدراسة، والجدول التالي

 

 أبعاد االستبيان يوضح (3)الجدول رقم

 فقراتعدد ال المجال الرقم

 8 . و الثقة بالنفسةاإليجابي 1

 8 .القدرة عمى التعمم و اإلبداع 2

 8 .التميز بالخصائص القيادية 3

 8 .اإلنظباط و الصرامة في العمل 4

 8 الرغبة في التفوق و تحدي الصعاب 5

 40 المجموع

وتجدر اإلشارة إلى أن االستبيان يحتوي عمى عبارات تندرج من السمب الكمي إلى اإليجاب           
 بوضع  إمكانية واحدة اختياروتتطمب من المفحوص ,  وىذا حسب سمم ليكرت 5 إلى 1 أي من الكمي 
 .في الخانة المناسبة (X)عالمة 
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 :لبحثاة الخصائص السيكومترية ألدا .4

: صدق االستبيان       
: (صدق المحّكمين)الصدق الظاهري لالستبيان 1.4            

قام الباحث وقد  استعان الباحث باستبيان مصمم لقياس المؤشرات النفسية لمقدرات المقاوالتّية ،
، (من جامعة وىران)من األساتذة في مجال عمم النفس العمل والتنظيم  (5)بعرض األداة في عمى خمسة 

باإلضافة إلى المصمحة المختصة في المرافقة ألصحاب المشاريع المقاوالتية عمى مستوى مركز التسييل 
 وضوح لمتغيراتالو قياسال، بيدف تقويم بنود االستبيان من ناحية لممؤسسات الصغيرة و المتّوسطة

الدراسة، واقتراح ما يرونو مناسبًا من أفكار أو حذف ما يرونو غير مناسب، فتكرموا مشكورين بتقديم 
 عمى ضوء تعديالت فقرة (40) من ةمكونالوضع أداة الدراسة في صورتيا النيائية  تعديل واقتراحاتيم، وتم

 : والجدول التالي يبّين الّتعديالت المنجزة عمى مستوى االستمارة.المحّكمين واقتراحاتيم
 

 .يبّين الّتعديالت التي أجريت عمى أداة البحث (4)الجدول رقم
 الفقرة المعدلة الفقرة األصمّية

 لي طموحات أسعى لتحقيقيا لي أحالم أسعى لتحقيقيا
 أسعى إلى تحسين أدائي باستمرار أسعى إلى الّتحّسن باستمرار

 أبحث غالبًا عن المبادرة أبحث دائما عن المبادرة
 قبل إتخاد أي قرار أختار أفضل البدائل أضع بدائل أختار أفضميا قبل إتخاد أّي قرار

 لدّي سيولة في التواصل مع الغير لي سيولة في التواصل مع الغير
 األحداث (توقع)لي القدرة عمى تصور لي القدرة عمى تصور األحداث

 مع التغيرات  (التّأقمم)لي القدرة عمى التكّيف لي القدرة عمى التكّيف مع التغيرات 

:  ميدان عمل األولياء تثالث إجاتات اختيارية وهي    مع إضافة سؤال في البيانات الشخصّية يخص 

 .(مستتلّل ) في مؤسسة خاصة، عمل حر بمنصة حكومي، منص
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: (صدق االتساق الداخمي)الصدق البنائي  2.4
 بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقيا عمى عينة الدراسة االستطالعية 

وقد سبق وأن تم وصف مؤسسات الدراسة االستطالعية وأفراد عينة الدراسة االستطالعية، وقد طّبق 
.    االستبيان بيدف التعرف عمى مدى االتساق الداخمي ألداة الدراسة، وحساب معامالت الثبات

وتم استخراج صدق االتساق الداخمي من خالل معامل االرتباط بيرسون بين كل مجال من 
مجاالت االستبيان والدرجة الكمية لو، وقد تم حسابيا باستخدام برنامج  الحزمة اإلحصائية لمعموم 

 .توضح معامالت االرتباط المحصل عمييا ، والجداول التالية(SPSS.20)االجتماعية 
 

  والثقة بالنفس والدرجة الكمية لمبعدةاإليجابي  فقرات بعديوّضح معامالت االرتباط بين (5)الجدول رقم 

معامل  المجال الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 المعنوية

 0,05غير دالة عند  0,329 أنا إنسان متفائل 1
 0,01داّلة عند  0,754 لي طموحات أسعى لتحقيقيا 2
 0,01داّلة عند  0,677 أشعر بالسرور عندما أحقق أىدافي 3
 0,05داّلة عند  0,377 أشعر بدافعية قوية لمعمل 4
 0,01داّلة عند  0,532 أنا إيجابي في تعاممي مع األحداث 5
 0,01داّلة عند  0,681 أشعر بأنني سأنجح في حياتي  6
 0,01داّلة عند  0,574 أبحث غالبا عن المبادرة 7
 0,01داّلة عند  0,640 لدي ثقة بقدراتي الخاصة 8

 
        من خالل ىذا الجدول يمكننا مالحظة ارتفاع معامالت االرتباط عمى مستوى أغمبّية فقرات البعد 

 ماعدا الفقرة األولى من البعد األّول والتي تم االبقاء عمييا في الدراسة 0.01األّول عند مستوى داللة 
األساسية بعد التشاور مع المؤطر، أما الفقرة الرّابعة من نفس البعد فقد كانت دالة عند مستوى داللة 

0.05. 
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 والدرجة الكمية القدرة عمى التعمم و اإلبداع  فقرات بعديوّضح معامالت االرتباط بين (6)الجدول رقم 
 لمبعد

معامل  المجال الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 المعنوية

  0,01داّلة عند  0,555 أشعر أنني دائم التعمم 1
 0,01داّلة عند  0,527 أسعى إلى التحسن باستمرار 2
 0,05داّلة عند  0,450 األحداث (توقع)لي القدرة عمى تصور 3
 0,05داّلة عند  0,436 مع التغيرات  (التأقمم)لي القدرة عمى التكيف 4

5 
أسعى دوما لمتعرف عمى أسباب الفشل لتحويمو 

 إلى نجاح

 0,01داّلة عند  0,659

 0,01داّلة عند  0,530 أكره الروتين و أبحث دوما عن التجديد 6
 0,01داّلة عند  0,829 أضع بدائل أختار أفضميا قبل إتخاد أي قرار 7
 0,01داّلة عند  0,701 أميل إلى تأمل األحداث و محاولة االستفادة منيا 8

 

 أو 0.01فيما يخص معامالت االرتباط في البعد الثاني فجميع الفقرات دالة سواءا عند مستوى الّداللة 
  .4 و رقم 3 بالّنسبة لمفقرة رقم 0.05عند 
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 والدرجة الكمية التميز بالخصائص القيادية  فقرات بعديوّضح معامالت االرتباط بين (7)الجدول رقم 
 لمبعد

معامل  المجال الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 المعنوية

 0,01داّلة عند  0,549 لي القدرة عمى إتخاد القرارات 1
 0,01داّلة عند   0,885 بإمكاني تقدير المخاطر في المواقف الحرجة 2
 0,01داّلة عند  0,707 لدي القدرة عمى إيجاد حمول لممشاكل المطروحة 3
 0,05غير داّلة  0,298 لدي سيولة في التواصل مع الغير 4
 0,01داّلة عند   0,509 أخطط لممستقبل 5
 0,01داّلة عند  0,626 أرى نفسي قادرا عمى تحمل المسؤولية 6
قناع اآلخرين 7  0,01داّلة عند   0,729 لي القدرة عمى تقديم الحجج وا 
 0,01داّلة عند  0,600 لي القدرة عمى التنبؤ بالمخاطر الحاذقة 8

 

 0.01في الجدول التالي معامالت اإلرتباط كانت مرتفعة مع الّدرجة الكمية لمبعد و عند مستوى الّداللة 
 . و ثم اإلبقاء عمييا في الّدراسة األساسّية4ماعدا الفقرة رقم 
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 والدرجة الكمية اإلنظباط والصرامة في العمل  فقرات بعديوّضح معامالت االرتباط بين (08)الجدول رقم 
 :لمبعد

معامل  المجال الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 المعنوية

  0,05داّلة عند  0,410 أنا صبور و بإمكاني التحمل 1
 0,01داّلة عند  0,722 أنا مثابر في عممي 2
 0,01داّلة عند  0,759 أفضل متابعة إنجاز أعمالي بنفسي 3
 0,01داّلة عند  0,713 أميل إلى التنظيم في العمل 4
 0,01داّلة عند  0,698 ألتزم بالصرامة في العمل 5
 0,01داّلة عند  0,583 ال أحتقر أي عائق ميما صغر 6
 0,01داّلة عند  0,746 تنظيم العمل شرط لنجاحو 7
 0,01داّلة عند  0,772 أسير عمى إنجاز أعمالي في أوقاتيا 8

 
اإلنظباط و الصرامة في العمل و الّدرجة الكمية             فيما يخص معامل اإلرتباط بين فقرات بعد 

 بالّنسبة لمفقرة 0.05 و عند 0.01لمبعد فيمكننا مالحظة إرتباط جميع فقرات البعد عند مستوى داللة 
 .األولى
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 والدرجة الرغبة في التفوق و تحدي الصعاب  فقرات بعديوّضح معامالت االرتباط بين (09)الجدول رقم 
 الكمية لمبعد

معامل  المجال الرقم
 االرتباط

مستوى الداللة 
 المعنوية

 0,05داّلة عند  0,444 أنا أرغب في المنافسة 1
 0,01داّلة عند  0,616 أنا أحب المغامرة 2
 0,01داّلة عند  0,515 أنا ال أتقبل الفشل 3
 0,01داّلة عند  0,609 أنا ال أعرف اليأس 4
 0,01داّلة عند  0,705 أسعى ألكون األفضل 5
 0,01داّلة عند  0,732 ال أعرف شيئا اسمو المستحيل 6
 0,01داّلة عند  0,788 أشعر بمتعة التحدي 7
  0,01داّلة عند  0,640 أواجو المصاعب و العقبات دون خوف 8

 
الرغبة في التفوق و تحدي الصعاب و الّدرجة الكّمية          فيما يخّص مستوى االرتباط بين فقرات 

  و بالّنسبة 0.01لمبعد فيمكننا مالحظة االرتباط بين فقرات البعد و الدرجة الكمّية لمبعد عند مستوى داللة 
 .0.05لمفقرة األولى عند 
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 الكمية أبعاد الدراسة و الدرجة  بين كلّ يوّضح معامالت االرتباط  (10)الجدول رقم 
معامل  المجال الرقم

 االرتباط
مستوى الداللة 

 المعنوية
  0,01داّلة عند  0,667  والثقة بالنفسةاإليجابي 1
 0,01داّلة عند  0,857 القدرة عمى التعمم و اإلبداع 2
 0,01داّلة عند  0,737 التميز بالخصائص القيادية 3
 0,01داّلة عند  0,790 اإلنظباط و الصرامة في العمل 4
 0,01داّلة عند  0,642 الرغبة في التفوق و تحدي الصعاب 5

 

مدى االرتباط بين متغيرات الدراسة والدرجة الكمية لالستبيان، إذ تراوحت  (10) يوّضح الجدول رقم
وبناءًا عمى ذلك فإن متغيرات البحث ليا عالقة قوية  (0,857)إلى  (0,642)معامالت االرتباط من 

األمر الذي يشير إلى تجانس ، 0,01بالدرجة الكمية لالستبيان، وىذه العالقة داّلة عند مستوى داللة 
االستبيان وانتماء المجاالت الفرعية إلى االستبيان ككل، مما يدل عمى درجة عالية من الصدق واالتساق 

. الداخمي لألداة
 

: ثبات االستبيان 3.4
 لكّل مجال و النتائج التالية تبّين أن معامل الثبات استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لحساب الثبات

 .(0,90)لمثبات يساوي   العام  معامل ألفا كرونباخ أما , (0,82)مرتفع لجميع الفقرات ابتداًء من 
أبعاد 

 اإلستبيان
اإليجابية و 
 الثقة بالّنفس

القدرة عمى 
التعمم 
 واإلبداع

التميز 
بالخصائص 

 القيادية

اإلنظباط و 
الصرامة في 

 العمل

الرغبة في التفوق 
و تحدي 
 الصعاب

 معامل ألفا

  كرونباخ العام

 معامل ألفا

  كرومباخ
0.85 0.82 0.83 0.84 0.83 0.90 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ                             (11)جدول رقم 
، صادقة في قياس ما وضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة (االستبيان)ونستخمص مما سبق أن أداة الدراسة 

 .بدرجة جيدة، مما يؤىميا لتكون أداء قياس مناسبة وفّعالة ليذه الدراسة و يمكن تطبيقيا بثقة
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 :خصائص عينة الدراسة االستطالعية .5
الشباب المقبمين   فرد من(30)البحث في الّدراسة االستطالعية عمى  عينة  عمىتم تطبيق االستبيان     

قسيم االستبيانات فرديا و جماعيا تو ثّم  عمى مركز التسييل لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوىران
 و العمل عمى التي ىي  االستبياناتواالستعانة بقاعة التكوين في أيام األبواب المفتوحة و تم استرجاع

 . قابمة لمتحميل
 بيانات الفردّية  الدراسة االستطالعية حسب الخصائص عينة( 12)جدول رقم 

  فرد30 ( فرد16)أنثى          ( فرد14)ذكر           الجنس

100% 
%46,7 %53,3 

 20أقل من  السن
 ( أفراد03)سنة 

 30 إلى 20من 
 ( فرد25)سنة 

 40 إلى 31من 
 (فرد واحد)سنة 

 50 إلى 41من 
 (فرد واحد)سنة 

 

  فرد30

 

100% 10% 83,3% 03,3% 03,3% 

 (عزباء)أعزب  لحالة المدنيةا
 ( فرد26 )

  (ة)متزوج 
 (ثالث أفراد)

  (ة)مطمق 
 (فرد واحد)

  فرد30 (ة)أرمل 

 

100% 
86,7% 10% 3,3% 00% 

المستوى 
 الدراسي

  فرد30 ( فرد27)جامعي  (فردين)ثانوي  (فرد واحد) توسطم  ابتدائي 

100% 00% 3.3% 6,7% 90% 

 الحالة
 المهنية

  فرد30 (فردين)ون عمل د (فرد13)عامل  ( فرد15)طالب 

100% 50% 43,3% 6,7% 
التدريب 
 المهني

  فرد30 ( فرد16 ) ال         ( فرد14)  نعم       
100% 46,7% 53,3% 

ميدان عمل 
 األولياء

منصب عمل 
 ( فرد15)حكومي 

منصب عمل في   
 ( أفراد07)مؤسسة خاصة

  (مستقلّ )عمل حر
 ( أفراد08  )

  فرد30
 

100% 50% 23,3% 26,7% 
الرغبة في 

 إنشاء مؤسسة 

  فرد30 ( فرد15)ال            ( فرد15)نعم      

100%             50% 50% 
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 في العينة تقارب بين الذكور و اإلناث، إال أن نسبة اإلناث  أن,أعاله يتضح من خالل الجدول          
 . %46,7 بنسبة  ذكر14 أنثى مقابل 16  أي%53,3فاقت الذكور و كانت 

 30 و20 فئة األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين مثمت ىي التي % 83,3  كانت قدرت بنسبةأكبر  أن و
، ونفس النسبة ما يعادل ثالث أفراد  %10نسبة ب  سنة20األقل من  فئة األفراد  وتمييا، فرد 25 ب سنة

 50 و 41 و فئة األفراد الذين تتراوح  أعمارىم بين  سنة40 و31فراد الذين تتراوح أعمارىم بين لفئة األ
 . سنة50إنعدام األفراد الذين يفوق سنيم عن ، و %3,3سنة و قدرت ب 

 و   نسبة %86و يمكننا أن نالحظ أيضا أن توزيع العينة االستطالعية كان لصالح غير المتزوجين ب 
  .مثلث فرد واحد بالنسبة لألفراد المطلّقة %3,3أما ,  لممتزوجين من الجنسين10%

في عينة الدراسة االستطالعية من جانب المستوى الدراسي نالحظ إنعدام أصحاب المستوى اإلبتدائي، 
 فيما تمييا أصحاب المستوى , تمثل بفرد واحد % 3.3ونسبة قميمة من أصحاب المستوى المتوسط ب 

 أي % 90و تبقى حصة األسد ألصحاب المستوى الجامعي ب  .  و تمثمث بفردين% 6,7الثانوي بنسبة 
  .  فرد27

 أي ما يعتبر %43 و %50 فئة الطالب و العمال تقاربت ب و من جانب الحالة المينّية نجد
 أي ما يعادل فردين فقط فيم من %6,7أما ما تبقى أي . من أفراد عينة الدراسة االستطالعية األغمبية

. دون عمل
 عمى التكوين من غيرىم من االتدريب الميني فكانت نسبة الذين حصمو\ و فيما يخص التكوين 

 . لممتكونين%53 عمى التكوين متقاربة في عدد األفراد و كانت تمثل االذين لم يحصمو
 

 ىم من %50نصف أفراد عينة الدراسة االستطالعية أي       أّما فيما يخص ميدان عمل األولياء ف
 أفراد، وما تبقى من 08 ما يعادل %26,7أصحاب المناصب الحكومية، أما نسبة األعمال الحّرة فكان 

 . أفراد07 ما يعادل %23,3المناصب في مؤسسات خاصة فقّدر ب 
 

 أفراد  كانت متساوية بين الراغبين في إنشاء مؤسسة عن غيرىم غير الراغبيننسبة     و في األخير 
 . لكمى الطرفين%50والذي يمثل عينة الدراسة االستطالعية 
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 :الدراسة األساسّية: ثانيا- 

 

 : و مجالها الجغرافيعينة الدراسة األساسية .1
 الشباب المقبل عمى المؤسساتمقصودة، خدمًة ألىداف البحث والتي تتمثل في العينة التم االعتماد عمى 

مركز ،  C.F  P.M.E مركز التسييل لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) التي أجريت فييا الدراسة الميدانية
، مشتمة  A.N.S.E.J ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب A.N.E.Mالتوظيف في عقود ما قبل التشغيل

 فرديا و جماعيا و التي تمت في   االستبيانات بعد توزيع( . pépinière d’entreprisesالمؤّسسات
عمى مراحل مختمفة وانتقاء منيا ماىي قابمة لمتحميل  تم استرجاع االستبياناتحوالي خمسة أشير، 

والجداول الموضحة الحقًا , فرد (157)اإلحصائي والمستوفية لشروطو، فمثمت عينة الدراسة األساسية 
 .بيانات الفردّيةتبين خصائص عينة الدراسة األساسية حسب ال
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 :مواصفات عينة الدراسة األساسية .2

 بيانات الفردّية  حسب الاألساسية الدراسة خصائص عينة( 13)الجدول رقم 

 ( فرد88)ذكر           الجنس
 

 ( فرد69)أنثى         
 

  فرد157

 

100% %56,1 %43,9 
 20أقل من  السن

 ( أفراد12)سنة 
 30 إلى 20من 
 ( فرد113)سنة 

 40 إلى 31من 
 ( فرد25)سنة 

 50 إلى 41من 
 ( أفراد07)سنة 

 

  فرد157

 

100% 
7.6% 72% 15,9% 4.5% 

 (عزباء)أعزب  لحالة المدنيةا
 ( فرد136)

 (ة)متزوج 
 (فرد 18)

 (ة)مطمق 
 ( أفراد03)

  (ة)أرمل 
  فرد157

100% 86,6% 11,5% 1,9% 00% 

المستوى 
 الدراسي

 03)ابتدائي 
 (أفراد

 15 )توسطم
 (فرد

  فرد157 ( فرد99)جامعي  ( فرد40)ثانوي 

 

100% 1,9% 9,6% 25,5% 63,1% 
 الحالة

 المهنية
  فرد157 ( فرد56)ون عمل د ( فرد71)عامل  ( فرد30)طالب 

 

100% 19,1% 45,2% 35,7% 
التدريب 
 المهني

  فرد157 ( فرد91 ) ال    ( فرد66)نعم     

100% 42% 58% 
ميدان عمل 

 األولياء

منصب عمل 
 ( فرد77)حكومي 

منصب عمل في مؤسسة 
 ( أفراد25)خاصة

 (مستقلّ )عمل حر
 ( أفراد55)

  فرد157
 

100% 49% 16% 35% 
الرغبة في 

 إنشاء مؤسسة

  فرد157 ( فرد54)ال            ( فرد103)نعم      

100%             65,6% 34,4% 
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إستحودت عمى نسبة الذكور أكثر   العينة أن,أعاله فيما يخص الجنس يتضح من خالل الجدول 
. %43.9 مقابل %56.1و تمثمت ب , من اإلناث

 
 

 فئة األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين مثمت التي %72  قدرت بنسبة        أما فيما يخص السن فأكبر 
 %15,9نسبة ب سنة 40 و31الذين تتراوح أعمارىم بين األفراد  فئة  وتمييا، فرد 113 ب  سنة30 و20

في األخير فئة  و فرد 12 ما يعادل %7,6 سنة بنسبة 20األقل من األفراد  ثم فئة ، فرد 25ما يعادل 
 و أفراد ىذه الفئة من أصحاب %4.5 سنة و قدرت ب 50 و 41األفراد الذين تتراوح  أعمارىم بين 

 .الحاالت الخاّصة
 

        بالنسبة لتوزيع العينة األساسية من جانب الحالة المدنّية فأعمى نسبة كانت لصالح العزاب ب 
مّثلث ثالث أفراد بالنسبة لفئة األفراد في  %3,3 أما,  لممتزوجين من الجنسين%11,5 و نسبة 86,6%

  .حالة طالق
 

        في عينة الدراسة األساسية من جانب المستوى الدراسي نالحظ إستحواد فئة أصحاب الشيادات 
ما % 25,5 و تمييا فئة أصحاب المستوى الدراسي الثانوي ب، فرد99ما يعادل % 63,1الجامعية بنسبة 

و نسبة قميمة من ،  فرد15ب % 9,6و تمييا فئة أصحاب المستوى المتوسط ب ,  فرد 40 يعادل
 . أفراد 3 ما يعادل %1,9أصحاب المستوى االبتدائي ب 

 
 فئة العمال ىي التي إستحودث عمى العينة ب  أننالحظ الجدول فيما يتعّمق بالحالة المينّية فمن

و فئة  ,%35,7 فرد ما يعادل 56 أما فئة األفراد دون عمل فتمثمت ب %45,2 فرد ما يعادل 71
.    %19,1 فرد ما يعادل 30الطالب تمثمت ب 

 
 عمى التكوين أكبر من غيرىم امن جانب التدريب الميني فكانت نسبة الذين من الذين لم يحصمو       

 %.42 مقابل %58 عمى التكوين و كانت تمثل االذين حصمو
 

 

 نصف أفراد عينة الدراسة قريب منأن فيما يخص ميدان عمل األولياء  أن نالحظ نا يمكن       
 (المستقّمة) ىم من أصحاب المناصب الحكومية، أما نسبة أصحاب األعمال الحّرة %49ية أي ساساأل
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 ما يعادل %16 فرد، وما تبقى من المناصب في مؤسسات خاصة فقّدر ب 55 ما يعادل %35فكان 
 . أفراد25
 

          في عينة الدراسة األساسية من جانب الرغبة في إنشاء مؤسسة خاصة نجد حصة األسد لمشباب 
، مايعادل %34,4مقابل % 65,6الراغب في إنشاء مؤسسة عن غيره غير الراغب في إنشاءىا بنسبة 

.  فرد54 و 103
 

 
 

:  الدراسة األساسيةأداة. 3
لقد تم استخدام األداة األساسية المستعممة في الدراسة االستطالعية، وىي  : اإلستبيان1.3

  في الّدراسة االستطالعيةاالستبيان ونظرًا لعدم وجود تعديالت وتغيرات عمييا، واتصافيا بالصدق والثبات
. تم تبنييا كأداة لمدراسة األساسية

، مع  (2) تمثمت الوسيمة الثانية في المقابمة نصف المقننة أنظر الممحق رقم  : المقابمة2.3
خمسة شباب أصحاب المؤسسات و الذين أتمو سنة من إنشاء مؤسساتيم بغرض تقييم قدراتيم و التعرف 

 . إن كانت ىناك قدرات أخرى تتماشى مع الّنجاح في إنشاء مشروع و إستمرارّيتو
 

: األساليب اإلحصائية المستعممة . 4
 وصمت إلىالكاممة والتي  وبيانات الصالحةال تم تفريغ توزيع واسترجاع االستبياناتبعد مرحمة   

، وذلك بغرض تحميميا ومعالجتيا عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  استبيان(157)
 :(SPSS 20)باستعمال

 . ألفراد العينةبيانات الفردّيةالتكرارات والنسب المئوية لوصف ال -

 .الّتحميل العاممي لفقرات اإلستبيان -

 .المتوّسطات واالنحراف المعياري لمتعّرف عمى مستوى القدرات المقاوالتّية لعّينة البحث -
 . الفرقّية الخاصة بيا مستقمتين، وذلك بيدف اختبار الفرضياتمجموعتينل (ت)اختبار  -

 . الفرقّية الخاصة بيا، وذلك بيدف اختبار الفرضياتكثر من مجموعتينأل (ف)اختبار  -

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الخامس
 

 عرض النتائج ومناقشتها
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 : النتائج و مناقشتهاعرض
         بعد انتياء الباحث مف جمع البيانات الشخصّية لعّينة الدراسة األساسّية ك حسابيا عف 

 .طريؽ برنامج الحـز اإلحصائية قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بعرض نتائج بحثو كمناقشتيا
 : النتائجعرض:  أوال

 :  نتائج الفرضية العامة       عرض

 مف خالؿ الجدكؿ يذي وجىد انًؤّششاد اننّفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُّخ نذي انّشجبة  .1
 :التالي

 

 يمّثل المتوّسط و االنحراف المعياري لجميع أبعاد الّدراسة (14)جدول رقم 

 

 

      

 
        في الجدكؿ التالي الذم يبّيف المتكّسطات ك االنحرافات المعيارّية لمقدرات المقاكالتّية لدل 

يمكف مالحظة أّف أعمى نسبة فيما يخّص المتكّسط ظيرت في ُبعد اإليجابية ك الثقة بالّنفس , الّشباب
كتميو القدرة عمى التعّمـ ك اإلبداع ثـ القدرات القيادّية ك اإلنظباط ك الّصرامة في العمؿ ك في األخير 

 .ك مع ذلؾ فالفرؽ بيف المتكّسطات يبدك ضئيؿ الّرغبة في التّفكؽ ك تحدم الّصعاب،
 . ك الّشكؿ التالي يبّيف متكّسط اإلجابات لكّؿ ُبعد حسب سّمـ ليكرت

 
 

 االنحرافات المعيارية المتكّسطات  
 0,75 4,13 اإليجابية ك الثقة بالنفس

 0,72 3,99 القدرة عمى الّتعّمـ ك اإلبداع

 0,73 3,93 القدرات القيادّية

 0,68 3,58 االنضباط ك الصرامة في العمؿ

 0,65 3,46 الّصعاب الّرغبة في التّفّكؽ ك تحدم

 0,64 3,82 المؤشر النفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية
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متوسطات القدرات المقاوالتية لدى الّشباب  (6)الشكل رقم 
في الشكؿ المبّيف أعاله الذم يبيف لنا المتكّسط الحسابي لمقدرات المدركسة حسب سّمـ ليكرت  

 ، كتمثؿ في 4,13مالحظة أعمى متكسط مف أدناه حيث أعمى متكسط ىك كالذم يمكننا مف خاللو 
، ثـ التميز بالخصائص 3,99قدرة اإليجابية كالثقة بالنفس كتميو القدرة عمى التعمـ كاإلبداع ب 

، ك في األخير تعتبر 3,58، كتميو القدرة عمى اإلنظباط كالصرامة في العمؿ ب 3,93ب  القيادّية
 ك رغـ ىذه االختالفات 3,46الرغبة في التفكؽ ك تحدم الّصعاب ىي أقؿ القدرات لدل الشباب ب 

  .3,82أّما متكّسط المؤشر النفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية فيك . إلى أّنيا ضئيمة

:التحميل العاممي  
 كالتي استخرج منيا نتيجة ،     قبؿ التحميؿ العاممي قاـ الباحث بالمعاينة كفؽ محكات كايزر

  مما يؤىميا أف تككف جّيدة جدا ك معنى ذلؾ أف حجـ العّينة كافي 0,90 أم أكثر مف 0,914
 .إلجراء الّتحميؿ العاممي

( Analyse des Composants Principal)كاستخدـ الباحث طريقة تحميؿ المكّكنات األساسّية
مع تحديد عدد األبعاد إلى خمسة أبعاد عمى حسب الّدراسة عمى الّترتيب  0,40عند مستكل 

 :األساسّية، ك نتائج الّتحميؿ في الجدكؿ التالي
 

ٌّة و الثقة  اإلجاب
بالّنفس

القدرة على التعلّم 
واإلبداع

التمٌز بالقدرات 
ٌّة القٌاد

اإلنظباط و 
الصرامة فً العمل

الّرغبة  فً 
المنافسة و تحدي 

الّصعاب

المؤّشر الّنفسً 
العام للقدرات 

ة ٌّ المقاوالت

4,13

3,99
3,93

3,58

3,46

3,82
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 0.40مستوى التشّبع  إستعمال  عندمصفوفة المكونات بعد الّتدوير بطريقة الفاريمكس( 15)جدول رقم 
 الفقرة 1 2 3 4 5
 أخطط لممستقبؿ 727,    
 ال أعرؼ شيئا اسمو المستحيؿ 677,    
 أسعى دكما لمتعرؼ عمى أسباب الفشؿ لتحكيمو إلى نجاح 607,    
 أشعر بأنني سأنجح في حياتي 588,    
 أميؿ إلى تأمؿ األحداث ك محاكلة االستفادة منيا 519,    
 أنا إيجابي في تعاممي مع األحداث 490,    
 أنا ال أتقبؿ الفشؿ 413,    
 أنا صبكر ك بإمكاني التحمؿ  620,   
 أنا إنساف متفائؿ  607,   
 لي طمكحات أسعى لتحقيقيا  565,   
 أشعر أنني دائـ التعمـ  530,   
 لي القدرة عمى إتخاد القرارات  513,   
 أشعر بالسركر عندما أحقؽ أىدافي  508,   
 أشعر بدافعية قكية لمعمؿ  475,   
 أنا ال أعرؼ اليأس  470,   
 أنا أحب المغامرة  448,   
 أشعر بمتعة التحدم   709,  
 أسعى ألككف األفضؿ   604,  
 أنا أرغب في المنافسة   595,  
 أسعى إلى تحسيف أدائي باستمرار   566,  
 أكره الركتيف ك أبحث دكما عف التجديد   545,  
 لدم ثقة بقدراتي الخاصة   517,  
 لدم سيكلة في التكاصؿ مع الغير   464,  
 أبحث غالبا عف المبادرة   446,  
 أسير عمى إنجاز أعمالي في أكقاتيا    659, 
 أميؿ إلى التنظيـ في العمؿ    617, 
 تنظيـ العمؿ شرط لنجاحو    616, 
 ال أحتقر أم عائؽ ميما صغر   436, 602, 
 أنا مثابر في عممي    567, 
 أفضؿ متابعة إنجاز أعمالي بنفسي  482,  511, 
 ألتـز بالصرامة في العمؿ  499,  508, 
مع التغيرات (التأقمـ)لي القدرة عمى التكيؼ    456,   
 أكاجو المصاعب ك العقبات دكف خكؼ 424,   424, 

األحداث (تكقع)لي القدرة عمى تصكر     715,  
 لي القدرة عمى التنبؤ بالمخاطر الحاذقة     682,
 بإمكاني تقدير المخاطر في المكاقؼ الحرجة     624,
قناع اآلخريف     580,  لي القدرة عمى تقديـ الحجج كا 
 لدم القدرة عمى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ المطركحة     554,
 قبؿ إتخاد أم قرار أختار أفضؿ البدائؿ 469,    517,
 أرل نفسي قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية     412,
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يمكف مالحظة تشّبع فقرات عمى عكامؿ أخرل ك كجكد فقرات ذات تشّبع  (15)انطالقا مف الجدكؿ 
 .مشترؾ، ك نالحظ غياب بعض الّتكازف في تكزيع العكامؿ المستخرجة

 عرض نتائج الفرضيات الفرعية:ثانياً 
 .انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخانفشوق ثُن انّزكىس و اإلنبث ين دُج  .1

 
  مه حيج أبعاد انّدزاسة انركىز و اإلواثبين  لقياس الفروق (ت)يبين إختبار  (16)الجدول رقم 

 العدد الجنس البعد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الداللة "ت"قيمة 

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 6,643 32.82 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.652

 5,124 33.45 69 أنثى 
القدرة عمى التعمـ ك 

 اإلبداع

 6,460 31.70 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.565

 4,836 32.23 69 أنثى
التميز بالخصائص 

 القيادية

 6,337 31.57 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.158

 5,112 31.42 69 أنثى
اإلنظباط ك الصرامة 

 في العمؿ

 5,995 28.36 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.914

 4,569 29.16 69 أنثى
الرغبة في التفكؽ ك 
 تحدم الصعاب

 5,596 27.63 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.276

 4,609 27.86 69 أنثى
المؤشر النفسي العاـ 
 لمقدرات المقاكالتّية

 28,957 152.08 88 ذكر
 0.05غير داّلة عند  0.497

 20,242 154.12 69 أنثى
 

 
 

ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نهزكىس و اإلنبث (7)انشكم سلى   
 

4,1 3,96 3,94
3,54 3,45

3,8
4,18 4,02 3,92 3,64 3,48

3,85

0

1

2

3

4

5

اإلٌجابٌة و الثقة 
بالنفس

القدرة على التعلم و 
اإلبداع

التمٌز بالخصائص 
القٌادٌة

اإلنظباط و الصرامة 
فً العمل

الرغبة فً التفوق و 
تحدي الصعاب

المؤشر النفسً العام 
ة ٌّ للقدرات المقاوالت

ذكر أنثى 
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 : مه حيج أبعاد انّدزاسةانركىز و اإلواثبين الفروق 

 
 كالتي تبيف أف قيمة اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفش        النتائج المبينة في الجدكؿ السابؽ فيما يخّص 

 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت" كىي أصغر مف 0,652المحسكبة تساكم " ت"
 تىجذ فشوق دانّخ إدصبئُب المما يجعمنا نرفض فرضية البحث، أم أنو ، 0,05 كمستكل داللة 155

 .اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننّفشثُن انّزكىس و اإلنبث ين دُج 
 

تىجذ فشوق  فالنتيجة ىي رفض فرضية البحث أم أنو ال القدرة عمى التعمـ كاإلبداعفيما يخّص 

 .القدرة عمى التعمـ ك اإلبداعين دُج ثُن انزكىس و اإلنبد  دانّخ إدصبئُب 

 

تىجذ  فالنتيجة ىي رفض فرضية البحث أم أنو ال التميز بالخصائص القياديةفيما يخّص 

 .التميز بالخصائص القيادية ين دُج  انزكىس و اإلنبثثُنفشوق دانّخ إدصبئُب 

 

تىجذ  فالنتيجة ىي رفض فرضية البحث أم أنو ال اإلنظباط ك الصرامة في العمؿفيما يتعّمؽ ب

 .اإلنظباط ك الصرامة في العمؿ ين دُج ثُن انزكىس و اإلنبث فشوق دانّخ إدصبئُب 

 

 فالنتيجة ىي رفض فرضية البحث أم أنو ال الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعابفيما يخّص 
 .الرغبة في التفكؽ ك تحدم الّصعاب ين دُج ثُن انزكىس و اإلنبث تىجذ فشوق دانّخ إدصبئُب 

 

 

 

 فالنتيجة تجعمنا نرفض فرضية البحث أم المؤشر الّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية       فيما يخّص 
 : أنو

 .المؤشر الّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّيةين دُج تىجذ فشوق دانّخ إدصبئُب  ثُن انزكىس و اإلنبث  ال 
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 صنخ و أكثش ين 31 صنخ و ألّم و ثُن انشجبة أصذبة 30انفشوق ثُن انشجبة أصذبة  .2

 .انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخدُج 
 

 سىة و أقّم و بيه 30انشباب أصحاب بين  لقياس الفروق (ت)يبين إختبار  (17)الجدول رقم 

 . مه حيج أبعاد انّدزاسة سىة وأكثس31أصحاب 

 العدد السنّ  البعد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الّداللة "ت"قيمة 

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 5,364 33,13 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  0,133

 8,173 32,97 32  سنة ك أكبر 31
القدرة عمى التعمـ ك 

 اإلبداع

 5,169 32,06 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  0,511

 7,849 31,47 32  سنة ك أكبر 31
التميز بالخصائص 

 القيادية

 5,248 31,52 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  0,071

 7,737 31,44 32  سنة ك أكبر 31
اإلنظباط ك 

 الصرامة في العمؿ

 5,057 28,45 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  1,216

 6,614 29,75 32  سنة ك أكبر 31
الرغبة في التفكؽ ك 

 تحدم الصعاب

 4,724 27,78 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  0,238

 6,725 27,53 32  سنة ك أكبر 31

المؤشر النفسي 
العاـ لمقدرات 
 المقاكالتّية

 22,403 152,93 125  سنة كأقؿ30
 0.05غير دالة عند  0,45

 35,350 153,16 32  سنة ك أكبر 31

 

 صنخ و ألّم و 30ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نهشجبة أصذبة  (8)انشكم سلى 

. صنخ و أكثش31انّشجبة أصذبة   

4,14 4 3,94
3,55 3,47

3,824,12 3,93 3,93 3,71 3,44
3,82

0
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4

5

اإلٌجابٌة و الثقة بالنفس القدرة على التعلم و 
اإلبداع

التمٌز بالخصائص 
القٌادٌة

اإلنظباط و الصرامة فً 
العمل

الرغبة فً التفوق و 
تحدي الصعاب

المؤشر النفسً العام 
ة ٌّ للقدرات المقاوالت

سنة و أقل30   سنة وأكثر31     

 انشكم سلى )( ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نهزكىس و اإلنبث
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 : مه حيج أبعاد انّدزاسة سىة وأكثس31 سىة و أقّم و بيه أصحاب 30انشباب أصحاب بين الفروق 

 

 التي ةالجدكلي" ت"المحسكبة ىي أصغر مف " ت"       مف خالؿ الجدكؿ السابؽ  نالحظ أّف قيمة 
مما يجعمنا نرفض فرضية البحث، أم أنو  ،0,05 كمستكل داللة 155عند درجة حرية  1,97تساكم 

 صنخ وأكثش 31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30انشجبة أصذبة بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب ال 

 .اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفشين دُج 

 

بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب  فالنتيجة ىي أّنو ال نمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاعأما ما يتعّمؽ با
انمذسح عهً انتّعهّى ين دُج   صنخ وأكثش صنخ31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30انشجبة أصذبة 

 .و اإلثذاع

 

َىجذ  فالنتيجة ىي رفض فرضية البحث، أم أنو ال انتًُّّز ثبنخصبئص انمُبدَّخفيما يخّص 

 ين صنخ وأكثش 31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30انشجبة أصذبة بيف فشق دال إدصبئُب 

 .انتًُّّز ثبنخصبئص انمُبدَّخدُج 

 

بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب  أنو ال نظجبط و انّصشايخ فٍ انعًم فبننتُجخ هٍفيما يتعّمؽ باإل
َخص اإلنظجبط و انّصشايخ ين دُج  صنخ 31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30انشجبة أصذبة 

 .فٍ انعًم

 

انشجبة  َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُنال : ين جبنت انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبة

انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ ين دُج  صنخ وأكثش 31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30أصذبة 

 .انّصعبة

 

 صنخ 31 صنخ و ألم وثُن انّشجبة أصذبة 30انشجبة أصذبة َىجذ فشق دال إدصبئُب ال 

 .انًؤّشش اننّفضٍ انعبو نهمذساد انًمبوالتُّخين دُج  وأكثش 
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انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخ نصبنخ انفشوق ثُن انعّزاة و انًتزّوجُن ين دُج  .3

 .انعّزاة

 

 مه حيج انمتزّوجيه انشباب انعّزاب وبين  لقياس الفروق (ت)يبين إختبار  (18)الجدول رقم 

 .أبعاد انّدزاسة
 الحسابيالمتوسط  العدد المهنيالتكوين  البعد

 مستوى الّداللة "ت"قيمة  المعياري االنحراف

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 6,112 33,03 136 العّزاب
 0.05غير دالة عند  0,194

 5,453 33,33 21 المتزّكجيف

القدرة عمى التعمـ ك 
 اإلبداع

 5,860 32,01 136 العّزاب
 0.05غير دالة عند  0,431

 5,427 31,43 21 المتزّكجيف

التميز بالخصائص 
 القيادية

 5,765 31,39 136 العّزاب
 0.05غير دالة عند  0,621

 6,212 32,24 21 المتزّكجيف

اإلنظباط ك الصرامة 
 في العمؿ

 5,482 28,43 136 العّزاب
 0.05غير دالة عند  1,65

 4,654 30,52 21 المتزّكجيف

الرغبة في التفكؽ ك 
 تحدم الصعاب

 5,320 27,69 136 العّزاب
 0.05غير دالة عند  0,215

 4,177 27,95 21 المتزّكجيف

انًؤّشش اننّفضٍ انعبو 

 نهمذساد انًمبوالتُّخ
 26,010 152,59 136 العّزاب

 0.05غير دالة عند  0,483
 21,780 155,48 21 المتزّكجيف

ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نهعّزاة و انًتزوجُن  (9)انشكم سلى   

4,12 4 3,92
3,55 3,46

3,81
4,16 3,92 4,03 3,81
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 :الشباب العزّاب والمتزّوجينبين نتائج الفرضيات الخاّصة بالفروق 
 

الشباب العّزاب يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف ال  :اإليجابية ك الثقة بالنفسفيما يخص 
. مف حيث اإليجابية ك الثقة بالنفسكالمتزّكجيف 

 

انشجبة انعّزاة     َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال  :انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاعأما مف جانب 

 .انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاعين دُج   انًتزّوجُنو
 

انشجبة انعّزاة        َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن  ال : ثبنخصبئص انمُبدَّخفيما يتعّمؽ بالتميز

 .انتًُّّز ثبنخصبئص انمُبدَّخ دُج  ينو انًتزّوجُن
 

انشجبة انعّزاة     َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال  : اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًمفيما يخص 

 . اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًمين دُج انًتزّوجُن و
 

 انشجبة انعّزاة وَىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ثُن  ال :انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبة

 .انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبةين دُج  انًتزّوجُن
 

انشجبة انعّزاة              َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال  : انًؤّشش اننّفضٍ انعبوأما المؤشر 

 .انًؤّشش اننّفضٍ انعبو نهمذساد انًمبوالتُّخين دُج   انًتزّوجُنو
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الفركؽ بيف الشباب ذكم المستكل الّدراسي األساسي بيف الّشباب ذكم المستكل الّدراسي  .4
 الجامعي مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية  لصالح الجامعييف

انشباب ذوي انمستىي انّدزاسي بين  لقياس الفروق (ت)يبين إختبار  (19)الجدول رقم  

 .مه حيج أبعاد انّدزاسة األساسي و بيه ذوي انمستىي انّدزاسي انجامعي 

 البعد
انمستىي 

 انّدزاسي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الّداللة "ت"قيمة 

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 6,623 33,00 58 أساسي 
 0.05غير دالة عند  1,52

 5,659 33,15 99 جامعي
القدرة عمى التعمـ ك 

 اإلبداع

 6,688 33,84 58 أساسي 
 0.05غير دالة عند  0,091

 5,230 31,99 99 جامعي
التميز بالخصائص 

 القيادية

 6,388 31,88 58 أساسي 
 0.05غير دالة عند  0,320

 5.470 31,28 99 جامعي
اإلنظباط ك الصرامة 

 في العمؿ

 5,956 29,12 58 أساسي 
 0.05غير دالة عند  0,644

 5,084 28,47 99 جامعي

الرغبة في التفكؽ ك 
 تحدم الصعاب

 5,751 28,14 58 أساسي 
 0.05غير دالة عند  0,259

 4,814 27,48 99 جامعي

المؤشر النفسي العاـ 
 لمقدرات المقاكالتّية

 29,463 153,98 58 أساسي
 22,901 152,38 99 جامعي 0.05غير دالة عند  0,145

 

ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ ألصذبة انًضتىي األصبصٍ و  (10)انشكم سلى 

.أصذبة انًضتىي انجبيعٍ  
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انشباب ذوي انمستىي انّدزاسي األساسي و بيه ذوي انمستىي انّدزاسي بين الفروق 

 :مه حيج أبعاد انّدزاسةانجامعي 

 

 ةالجدكلي" ت" كىي أصغر مف 1,52المحسكبة تساكم " ت"قيمة  : اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفش           
مما يجعمنا نرفض فرضية البحث،  ،0,05 كمستكل داللة 155عند درجة حرية  1,97التي تساكم 
ين دُج  انشجبة روٌ انًضتىي انّذساصٍ األصبصٍ و انجبيعٍبيف َىجذ فشق دال إدصبئُب أم أنو ال 

 .اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفش

 

انشجبة روٌ انًضتىي انّذساصٍ بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب ال : انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاع

 .انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاعين دُج  األصبصٍ و انجبيعٍ

 

انشجبة روٌ انًضتىي انّذساصٍ بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب  ال: انتًُّّز ثبنمذساد انًمبوالتُّخ

 .انتًُّّز ثبنمذساد انًمبوالتُّخين دُج  األصبصٍ و انجبيعٍ

 

انشجبة روٌ انًضتىي بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب  ال :اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًم 

 .اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًمين دُج  انّذساصٍ األصبصٍ و انجبيعٍ

 

انشجبة روٌ انًضتىي بيف َىجذ فشق دال إدصبئُب ال : انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبة

 .انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبةين دُج انّذساصٍ األصبصٍ و انجبيعٍ 

 

َىجذ فشق دال ال : انشجبة روٌ انًضتىي انّذساصٍ األصبصٍ و انجبيعٍبيف انًؤّشش اننّفضٍ انعبو 

انًؤّشش اننّفضٍ انعبو ين دُج  انشجبة روٌ انًضتىي انّذساصٍ األصبصٍ و انجبيعٍبيف إدصبئُب 

 .نهمذساد انًمبوالتُّخ
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 .  انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخ ين دُج ثبختالف يُبدَن عًم األونُبءانفشوق  .5
 انمؤشسات انىفسية نهقدزات انمقاوالتيةحيج مه ميدان عمم األونياء بيه انفسوق  (20)نجدول زقم ا

 
 

مستوى 
 الّداللة

" ف"
 الجدولية

" ف"
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مصادر  مجموع المربعات
 التباين

 البعد  

  غُش دانخ
  0.05عند 

2,6 

 

1,291 2 46,513 93,026 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
اإلَجبثُخ و 

 5546,541 36,017 154 انثمخ ثبننفش
انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  5639,567  156

  غُش دانخ
0.05عند   

2,6 0,758 2 25,482 50,964 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد  انمذسح عهً 

انتعهى و 

اإلثذاع 
154 33,639 5180,399 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  5231,363  156

  غُش دانخ
0.05عند   

2,6 0,468 2 15,910 31,820 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد  انتًُز 

ثبنخصبئص 

 انمُبدَخ
154 34,022 5239,429 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ     5271,248  156

  غُش دانخ
0.05عند   

2,6 0,004 2 0,108 0,215 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد       اإلنظجبط

وانصشايخ 

 فٍ انعًم
154 29,675 4569,887 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  4570,102  156

  غُش دانخ
0.05عند   

2,6 0,932 2 24.931 49,863 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
انشغجخ فٍ 

انًنبفضخ 

وتذذٌ 

 انصعبة
154 26.762 4121.360 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  4171.223  156

  غُش دانخ
0.05عند   

2,6 0.605 
2 393,848 787,697 

انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
المؤشر 

الّنفسي العاـ 
لمقدرات 
 المقاكالتّية

154 650,547 100184,202 
انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  100971,898  156
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 ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نًختهف يُبدَن عًم األونُبء (11)انشكم سلى 

 

 

 :انمؤشسات انىفسية نهقدزات انمقاوالتيةحيج مه ميدان عمم األونياء بيه انفسوق 
 

مف   ميداف عمؿ األكلياءلدراسة الفركؽ بيف فئات( ؼ)نتائج إختبار  (26)يبيف الجدكؿ رقـ         
 :حيث أبعاد الّدراسة

 (ؼ) كىي أصغر مف 1,291المحسكبة تساكم  (ؼ) اإليجابية ك الثقة بالنفس جانبمف 
 ك منو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات 154 ، 2عند درجة حّرية  3,1الجدكلية التي تساكم 
 .مف حيث اإليجابية ك الثقة بالنفس ميداف عمؿ األكلياء

 

مف   ميداف عمؿ األكلياءال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات: القدرة عمى التعمـ ك اإلبداع
 .القدرة عمى التعمـ ك اإلبداعحيث 

 

مف   ميداف عمؿ األكلياء ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات:القياديةالتميز بالخصائص 
 .التميز بالخصائص القياديةحيث 

 

 ميداف عمؿ األكلياءال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات  : إلنظباط ك الصرامة في العمؿا
 .إلنظباط ك الصرامة في العمؿامف حيث 

 

 مف ميداف عمؿ األكلياء ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات  :الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعاب
 .الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعابحيث 

 
المؤشر الّنفسي كجد فركؽ دالة إحصائيا فيما يخّص تال :  المؤشر الّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية

 .ميداف عمؿ األكلياء بيف فئات العاـ لمقدرات المقاكالتّية
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 .ثبختالف انذبنخ انًهنُخ نهشجبة ين دُج انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخانفشوق  .6

 مه حيج انمؤشسات في ما يخص الحالة المهنية الفروق نقياس (ف)إختباز ( 21)لجدول رقم ا

 .انىفسية نهقدزات انمقاوالتية
مستوى 
 الّداللة

" ف"
 الجدولية

" ف"
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مصادر  مجموع المربعات
 التباين

 البعد  

  غُش دانخ
0.05عند   

3 

 

0,589 2 21,420 42,814 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
اإلَجبثُخ و 

 5596,726 36,342 154 انثمخ ثبننفش
انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  5639.567  156

 غُش دانخ
0.05عند   

3 1,985 2 65,742 131,484 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد  انمذسح عهً 

انتعهى و 

اإلثذاع 
154 33,116 5099,879 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  5231,363  156

  غُش دانخ
0.05عند   

3 0,954 2 32,268 64,536 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد  انتًُز 

ثبنخصبئص 

 انمُبدَخ
154 33,810 5206,712 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  5271,248  156

  غُش دانخ
0.05عند   

3 1,106 2 32,358 64,715 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد  اإلنظجبط و 

انصشايخ فٍ 

 انعًم
154 29,256 4505,387 

انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  4570,102  156

 غُش دانخ
0.05عند   

3 1,890 2 49,971 99,941 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
انشغجخ فٍ 

انًنبفضخ و 

تذذٌ 

 انصعبة

154 26,437 4071,282 
انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  4171,223  156

 غُش دانخ
0.05عند   

3 1,388 2 894,229 1788,458 
انتجبَن ثُن 

انًجًىعبد 
المؤشر 
الّنفسي العاـ 

لمقدرات 
 المقاكالتّية

154 644,048 99183,440 
انتجبَن داخم 

انًجًىعبد 

انتجبَن انكهٍ  100971,898  156
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.ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  نًختهف فئبد انذبنخ انًهنُّخ (12)انشكم سلى   

 
 :باختالف انحانة انمهىية نهشباب مه حيج انمؤشسات انىفسيّة نهقدزات انمقاوالتيةانفسوق 

 

 ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات الحالة المينية مف حيث :بالنفساإليجابية ك الثقة 
. اإليجابية ك الثقة بالنفس

 

 يخّص المينية فيما ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات الحالة :.القدرة عمى التعمـ ك اإلبداع
. القدرة عمى التعمـ ك اإلبداع

 
  ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات الحالة المينية مف حيث:التميز بالخصائص القيادية

 .التميز بالخصائص القيادية
 
ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات الحالة المينية مف حيث :  إلنظباط ك الصرامة في العمؿا      

 .إلنظباط ك الصرامة في العمؿا
 
فئات الحالة المينية مف   ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف:الصعابالرغبة في التفكؽ ك تحدم       
.  الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعابحيث

 
المؤشر ال يكجد فركؽ دالة إحصائيا فيما يخّص : المؤشر الّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية       

 .  بيف فئات الحالة المينيةالّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية
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انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد  ين دُج ثُن انًكَىنُن يهنُب و غُش انًكَىنُنانفشوق  .8

 .انًمبوالتُخ
بيه انمكَىويه مهىيا و غيس انشباب بين  لقياس الفروق (ت)يبين إختبار  (22)الجدول رقم 

 . مه حيج أبعاد انّدزاسةانمكَىويه

 البعد
التكوين 
 المهني

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الّداللة "ت"قيمة 

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 4,534 33,50 66 نعـ
0,717 

غير دالة عند 
 6,900 32,80 91 ال 0.05

القدرة عمى التعمـ ك 
 اإلبداع

 4,651 32,44 66 نعـ
0,927 

غير دالة عند 
 6,495 31,57 91 ال 0.05

التميز بالخصائص 
 القيادية

 4,934 31,55 66 نعـ
0,770 

غير دالة عند 
 6,402 31,47 91 ال 0.05

اإلنظباط ك الصرامة 
 في العمؿ

 4,731 28,73 66 نعـ
0,270 

غير دالة عند 
 5,883 28,70 91 ال 0.05

الرغبة في التفكؽ ك 
 تحدم الصعاب

 3,809 28,73 66 نعـ
    0.05دالة عند 2,088

 5,882 27,00 91 ال
المؤشر الّنفسي العاـ 
 لمقدرات المقاكالتّية

 19,396 154,94 66 نعـ
0,823 

غير دالة عند 
 29,074 151,55 91 ال 0.05

 

 
ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ نهًكّىنُن و غُش انًكّىنُن (13)انشكم سلى   
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  : مه حيج أبعاد انّدزاسةبيه انمكَىويه مهىيا و غيس انمكَىويهانشباب بين الفروق 

 
 التي ةالجدكلي" ت"  كىي أصغر مف 0,717المحسكبة تساكم " ت"قيمة : اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفش

مما يجعمنا نرفض فرضية البحث، أم أنو  ،0,05 كمستكل داللة 155عند درجة حرية  1,97تساكم 
 .اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفش ين دُج انشجبة انًكّىنُن و غُش انًكّىنُنَىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال 

 

 انشجبة انًكّىنُن وغُش انًكّىنُنَىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن  ال  :انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاع

 .انمذسح عهً انتّعهّى و اإلثذاعين دُج 

 

 انشجبة انًكّىنُن و غُش انًكّىنُنَىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال  : انتًُّّز ثبنمذساد انمُبدَّخ

 .انتًُّّز ثبنمذساد انمُبدَّخين دُج 

 

انشجبة انًكّىنُن و غُش َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن ال : اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًم

 . ين دُج اإلنظجبط و انّصشايخ فٍ انعًمانًكّىنُن

 

 كىي 2,088المحسكبة تساكم " ت" قيمة انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبةأيب ين دُج 
مما يجعمنا  ،0,05 كمستكل داللة 155عند درجة حرية  1,97 التي تساكم ةالجدكلي" ت"أكبر مف 

 ين دُج انشجبة انًكّىنُن و غُش انًكّىنُنَىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن نقبؿ فرضية البحث، أم أنو 

 .انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبة

 

انشجبة انًكّىنُن و َىجذ فشق دال إدصبئُب ثُن  ال : انًؤّشش اننّفضٍ انعبو نهمذساد انًمبوالتُّخ

 . ين دُج انًؤّشش اننّفضٍ انعبو نهمذساد انًمبوالتُّخغُش انًكّىنُن
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انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد  ين دُج ثُن انشاغجُن وغُشانشاغجُن فٍ إنشبء يؤّصضخانفشوق  .9

 انًمبوالتُخ
بيه انساغبيه وغيس انساغبيه في إوشاء انفسوق  لقياس (ت)يبين إختبار  (23)الجدول رقم 

 .  أبعاد اندزاسة  مه حيجمؤّسسة

 البعد

الرغبة في 
إنشاء 
 المؤسسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى الّداللة "ت"قيمة 

اإلَجبثُخ و انثمخ 

 ثبننفش

 4,58 34,05 103 نعـ
 0,05دالة عند  2,802

 7,79 31,28 54 ال

القدرة عمى التعمـ ك 
 اإلبداع

 4,80 33,05 103 نعـ
 0,05 دالة عند   3,437

 6,87 29,81 54 ال

التميز بالخصائص 
 القيادية

 4,98 32,45 103 نعـ
 0,05دالة عند  2,873

 6,83 29,70 54 ال

اإلنظباط ك الصرامة 
 في العمؿ

 4,48 29,67 103 نعـ
 0,05دالة عند  3,144

 6,50 26,89 54 ال

الرغبة في التفكؽ ك 
 تحدم الصعاب

 4,31 28,46 103 نعـ
 0,05دالة عند  2,484

 6,31 26,33 54 ال

المؤشر الّنفسي العاـ 
 لمقدرات المقاكالتّية

 19.83 157,67 103 نعـ
 0,05دالة عند  3,293

 31.93 144,02 54 ال

 

 
ًَثم يتىّصطبد انمذساد انًمبوالتُّخ  ثُن انّشاغجُن و غُش انّشاغجُن فٍ  (14)انشكم سلى 

.إنشبء يؤّصضخ  
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 كالتي تبيف أف قيمة اإلَجبثُخ و انثمخ ثبننفشفيما يخّص  (29)      كالنتائج المبينة في الجدكؿ رقـ 
 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت" كىي أكبر مف 2,802المحسكبة تساكم" ت"

اإلَجبثُخ و انثمخ َىجذ فشق فًُب َخص مما يجعمنا نقبؿ فرضية البحث أم أنو ، 0,05كمستكل داللة 

 . ثُن انشاغجُن و غُش انشاغجُن فٍ إنشبء يؤّصضخثبننفش

 

 3,510المحسكبة تساكم " ت" كالتي تبّيف أّف قيمة القدرة عمى التعمـ ك اإلبداع        فيما يخّص 
، أم أنو 0,05 كمستكل داللة 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت"كىي أكبر مف 

 . ثُن انشاغجُن و غُش انشاغجُن فٍ إنشبء يؤّصضخالقدرة عمى التعمـ ك اإلبداع َىجذ فشق فًُب َخص 

 

 2,873المحسكبة تساكم " ت"كالتي تبّيف أّف قيمة  التميز بالخصائص القيادية       فيما يخّص 
، أم أنو 0,05 كمستكل داللة 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت"كىي أكبر مف 

 .ثُن انشاغجُن و غُش انشاغجُن فٍ إنشبء يؤّصضخ التميز بالخصائص القياديةَىجذ فشق فًُب َخص 

 

 3,144المحسكبة تساكم " ت" كالتي تبّيف أّف قيمة اإلنظباط ك الصرامة في العمؿ      فيما يخّص 
، أم أنو 0,05 كمستكل داللة 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت"كىي أكبر مف 

 ثُن انشاغجُن و غُش انشاغجُن فٍ إنشبء اإلنظباط ك الصرامة في العمؿَىجذ فشق فًُب َخص 

 .يؤّصضخ

 

المحسكبة تساكم " ت" كالتي تبّيف أّف قيمة الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعاب     فيما يخّص 
، 0,05 كمستكل داللة 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت" كىي أكبر مف 2,484
 ثُن انشاغجُن و غُش انشاغجُن فٍ  الرغبة في التفكؽ ك تحدم الصعابَىجذ فشق فًُب َخصأم أنو 

 .إنشبء يؤّصضخ

 

" ت"كالتي تبّيف أّف قيمة     أما فيما يتعّمؽ بالمؤشر الّنفسي العاـ لمقدرات المقاكالتّية لدل الّشباب 
 155 عند درجة حرية 1,97الجدكلية التي تساكم " ت" كىي أكبر مف 3,388المحسكبة تساكم 
 انشاغجُن و غُش جميع المؤّشرات الّنفسّية بيفتىجذ فشوق فًُب َخص ، أم أنو 0,05كمستكل داللة 

 .انشاغجُن فٍ إنشبء يؤّصضخ
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: عرض نتائج المقابالت-  
(صاحب مشروع الخراطة و التفريز ) 1المقابلة رقم     

ما ىك نكع المقاكلة التي تنشط فييا ؟ - 

 .أنا أعمؿ في ميداف الخراطة ك التّفريز ك حتى الّتمحيـ

 متى كانت أكؿ فكرة لديؾ إلنشاء ىذا المشركع ك لماذا ىذا المجاؿ خصكصا؟- 

بعد تخّرجي مف مركز الّتككيف بحي جماؿ الّديف عممت في مؤّسسة خاّصة عمى مستكل كالية حاسي 
مسعكد لمّدة سنتيف ك تكّكنت خالؿ ذلؾ عمى طريقة الّتمحيـ لجميع المعادف ك أنكاع األنابيب، خاّصة 

الحاممة لمغاز ك عممت مع المؤسسة المكّكنة في عّدة مشاريع ك ىنا كاف الراتب مرتفع مقارنة مع 
 مالييف في الّشير صافية، لكف بعد انتياء المشاريع أصبحت 10 كصؿ إلى إذاألعماؿ في الشماؿ 

عاطؿ عف العمؿ ك بدأت في استيالؾ مدخراتي ، ك قّررت البحث عف عمؿ يناسب ميداف خبرتي أك 
دبمكمي، كلـ أجد ك في نفس الكقت كنت أبحت عف محّؿ ألمارس الّتمحيـ ك أكسب قكت يكمي، ىنا 

كجدت صديقي يعمؿ في نفس ميداف الخراطة عند أحد المقاكليف الخكاص ك كانت لديو رغبة في 
إنشاء مؤسستو الخاّصة، ك قررنا فتحيا معا ك بدأنا في زيارة الككالة الكطنّية لتشغيؿ الّشباب ك تككيف 

 أشير كجد صديقي منصب عمؿ في الّصحراء ك ذىب لمعمؿ ك أصبحت 6لكف بعد حكالي . الممؼ 
. كحدم في المشركع

كـ استغرقت مف الكقت إلنشاء ىذا المشركع ؟ ك كـ لديؾ مف سنة عمؿ ؟ - 

استغرقت حكالي  سنة ك نصؼ إلى يـك حصكلي عمى اآلالت كاآلف ىي عند صديؽ لي ألنو كقع 
لي مشكؿ مع صاحب المحؿ الذم قد إستأجرتو ك الذم فسخ العقد ك طردني دكف سابؽ إنذار، 

فأصبحت دكف محؿ ك رفعت عميو قضّية في المحكمة ك اآلف أعمؿ قميال مع الزبائف الذيف يعرفكنني 
بإستخداـ آالت صديقي ك نتقاسـ الفكائد ك حتى اآلف لـ أستعمؿ آالتي الجديدة ك أنا اآلف أبحت عف 

. محؿ يناسبني بمساعدة مركز الّتسييؿ

ماىي الصعكبات التي مررت بيا ؟    كيؼ قمت بحميا ؟ - 

الّصعكبات كثيرة أّكليا كانت مع البنؾ الذم يتطّمب كثائؽ كثيرة ك متنّكعة، ك صعكبات أخرل تتمثؿ 
في تغّير القكانيف ك الكثائؽ الاّلزمة مف كقت ألخر ك الّصبر ىك الحّؿ الكحيد، أّما المشكؿ الكبير 

الذم تعّرضت لو ىك عدـ تكّفر آالت بجكدة ككجكد السمعة الصينّية فقط إال أف ىناؾ ممكليف آلالت 
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ألمانّية لكف بأسعار مرتفعة ك حسب الّطمب، ك التي ال تتكافؽ مع ماىك مسمكح بو في الككالة، ك لـ 
. يكف لدّم الخيار إلى بالرضا ك قبكؿ ىذه اآلالت التي لست متيّقنا مف فعاليتيا ك طكؿ عمرىا

في مرحمة بعد اإلنشاء؟ , ماىي األمكر التي اكتسبتيا في مرحمة اإلنشاء- 

". الثقة في الكثيقة"الصبر ،اإللحاح، عدـ الثقة في جميع األشخاص  

التسيير ؟ , كيؼ تقّيـ مشركعؾ مف ناحية صعكبة اإلنشاء- 

متكسط في اإلنشاء ك سيؿ في الّتسيير ككجكد طمب كبير لمثؿ ىذه األعماؿ خاّصة في كاليات 
. الجنكب

ىؿ كنت متأكدا مف أنؾ سكؼ تنجح في تسيير مؤسستؾ ؟ - 

. نعـ ك لقد تعّممت الكثير ك مازلت أتعمـ

ىؿ لديؾ طمكحات مستقبمية ؟ - 

. أكال أريد أف أفتح كرشتي الخاّصة تـ التكّسع نحك الجنكب ك العمؿ قانكنيا ك حصريا مع مؤسسات

 سنكات ؟   ك كيؼ يمكف لؾ الكصكؿ إلى ذلؾ  ؟ 5كيؼ ترل نفسؾ بعد - 

أرل نفسي مسؤكؿ في كرشة كبيرة المساحة مع آالت متطكرة أكثر ك عماؿ، كربما كرشة أخرل في 
يمكنني أف أحّقؽ ذلؾ عف طريؽ اإلنطالؽ في ىذه الكرشة أّكال ك جمع الماؿ الالـز ثـ . الجنكب
 .التكّسع

ىؿ شغمت منصب مسؤكؿ ؟   ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في المسؤكؿ أك المقاكؿ ؟ - 

كنت مسؤكؿ عمى فرديف في العمؿ التقني في حالة غياب المسؤكؿ المباشر، أما القدرات فيي 
الصبر، الّتحكـ في اآلالت حسف الكالـ ك التعامؿ مع الزبائف ك اإلحتراـ ك التّفرقة بيف العمؿ ك 

. الراحة

ىؿ تفضؿ إتخاد القرارات فرديا أك جماعيا ؟ - 
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أفّضؿ إتخاد القرار الذم يخصني فرديا ك ربما باإلستعانة بخبرات مف سبقكني، لكف في  العمؿ 
أفّضؿ أف يككف جماعيا لكي أتعّرؼ عمى مف ىـ حكلي ك أف ىذا العمؿ يتطّمب المساعدة في بعض 

. األحياف

؟ ... الكسالء, اإلندفاعيكف, في ميداف العمؿ كيؼ يمكف التحكـ في األشخاص سريعك الغضب - 

. في العمؿ ال بد عميؾ التأقمـ مع جميع األشخاص ك التعامؿ معيـ حسب مستكاىـ ك طريقة تفكيرىـ

في رأيؾ ماىي الطرؽ الفّعالة لدفع العماؿ لمعمؿ ؟ - 

حسف الّتعامؿ معيـ ك التقييـ حسب الجكدة في العمؿ ك الكقت إلنجاز المياـ خاّصة لبعض القطع 
. التي تكقؼ عمؿ آالت الزبائف ك الكقت ىك الماؿ

حياتؾ المينية ؟  ك كيؼ قمت بإتخاده ؟ ,  ماىك أىـ قرار إتخدتو في حياتؾ - 

كفي .  في حياتي الشخصية ىكقرار الزكاج لكف حتى اآلف لـ أتزكج ك أنا أنتظر انطالؽ العمؿ 
الجانب الميني الرغبة في تغيير طريقة ربح الماؿ سابقا مف العمؿ في كرشة إلى التجارة في 

المالبس، ك قد ذىبت إلى تركيا ألستطمع السكؽ ك كجدت أنو لـ يكف مف اختصاصي ألنني أعتبر 
المالبس لمحماية مف البرد ك الحرارة فقط ك لـ أستطع التّفرقة بيف درجات الجكدة ك ليس لدم زبائف ك 

. رأس ماؿ كافي،  كدرجة الخطر مرتفعة في ىذا الميداف ك يمكنني خسارة كّؿ شيء

كيؼ يمكنؾ التعامؿ مع منافسؾ في  مجاؿ عممؾ؟ - 

. التعرؼ عمى جميع الكرشات عمى مستكل الكالية ك مسؤكلييا ك االحتراـ المتبادؿ

؟  (كيؼ تستطيع تطكير كفاءاتؾ الشخصية)الضعؼ /  ماىي نقاط القكة التي تتمّيز بيا - 

عدـ التحكـ في اآلالت المتطكرة التي تعمؿ أكتكماتيكيا ك البّد / الصبر التحمؿ المثابرة في العمؿ   
. أّف أتعّمـ عف طريؽ االستعماؿ ك الّتككيف

ماىك سر نجاح ك استمرار المشركع ؟ - 

. الصبر ك المثابرة
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في رأيؾ ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في الّشاب صاحب المشركع حتى ينجح في إنشاء -
 ؟مؤسسة

 .صبكر، قادر عمى تحمؿ المسؤكلّية

 (1)عرض نتائج المقابمة رقم  (24)الجدول رقم 

 تعريف القدرة مستوى القدرة

 

 القدرات

 5 4 3 2 1 

 +    
هٍ انطًّىح نتذمُك األدالو ثكم تفبءل وانثمخ ثبننفش و 

.انًجبدسح فٍ رنك  

اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

+     
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

+     
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 

ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 

 القٌادٌة

+     
الجدّية ك تحمؿ الصعاب ك الصرامة ك كمتابعة العمؿ ك 

.التنظيـ في إنشاء المياـ كتثميف الكقت  

االنضباط و 

 الصرامة فً العمل

+     
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب ك العقبات  
الرغبة فً التفوق 

 و تحدي الصعاب

 

 3 كتعني قدرة ضعيفة، 2 كتعني قدرة غير مكجكدة، 1رقـ  )مستكيات طريقة التقييـ ىي عمى خمسة
. ( تعني قدرة متطكرة 5 تعني قدرة أكثر مف المتكسط، ك4كتعني قدرة متكسطة،    
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(ناقل البضائع عبر الطريق) 2المقابلة رقم   

 ما ىك نكع المقاكلة التي تنشط فييا ؟- 

. نقؿ الّسمع ك البضائع عبر المسافات القصيرة ك الّطكيمة

متى كانت أكؿ فكرة لديؾ إلنشاء ىذا المشركع ك لماذا ىذا المجاؿ خصكصا؟ - 

مف قبؿ كنت سائؽ تاكسي في مؤسسة خاّصة ك كنت أريد أف تككف لي سيارتي الخاّصة لكف بالعدد 
اليائؿ لمؤّسسات التاكسي غّيرت ىدفي إلى نقؿ البضائع ك قمت بتككيف ممّؼ في الككالة الكطنّية 

لتشغيؿ الّشباب لمساعدتي عمى تحقيؽ ىذا المشركع ك بعد سنة ك نصؼ مف المعانات حصمت عمى 
ما كنت أريد ك أنا أعمؿ مع أصحاب قطاع الغيّار مف الشرؽ إلى الغرب ك أيضا في بعض األحياف 

. الجنكب

كـ استغرقت مف الكقت إلنشاء ىذا المشركع ؟ ك كـ لديؾ مف سنة عمؿ ؟ - 

. سنتيف مف المعانات حتى حصمت عمى المركبة كلذم تقريبا ثالث سنكات مف العمؿ

ماىي الصعكبات التي مررت بيا ؟    كيؼ قمت بحميا ؟ - 

الصعكبات كثيرة منيا سكء التنظيـ عمى مستكل الككالة إذ كنت أزاحـ الناس مند الساعة الثالثة 
صباحا حتى المساء ك كاف لذم صديؽ يسكف بالقرب مف الككالة ك كنا نذىب سكيا ك يكميا في 

. الصباح الباكر، كخاّصة البيركقراطّية

في مرحمة بعد اإلنشاء؟ , ماىي األمكر التي اكتسبتيا في مرحمة اإلنشاء- 

ك بعد اإلنشاء ىي .  قبؿ اإلنشاء الصبر ك عدـ اليأس ك اكتسبت طريقة الّتعامؿ مع اآلخريف
المخاطرة مع بعض الزبائف في المعامالت كنقؿ أمكاؿ كثيرة نتيجة بيع الّسمعة ك ىذا ممنكع ك يمكف 

. أف أقع في مشاكؿ مع الّدرؾ الكطني

 

 



-102- 

 

التسيير ؟ , كيؼ تقّيـ مشركعؾ مف ناحية صعكبة اإلنشاء- 

لـ يكف صعبا إذ كانت لذّم خبرة في السياقة ككنت أعمؿ ك أناضؿ لمحصكؿ عمى عمؿ أككف 
ك ال أجد أّم صعكبة في الّتسيير ، لذم كّؿ الكثائؽ القانكنّية لكف ىناؾ دائما  فيو مسؤكؿ نفسي،

. أمكر جديدة في القانكف الجزائرمّ 

ىؿ كنت متأكد مف أنؾ سكؼ تنجح في إنشاء المؤسسة ؟ - 

كنت متيّقنا أّنني سأنجح في إيجاد عمؿ أككف فيو مسؤكؿ نفسي إال أّنني لـ أكف أعرؼ نكعّية 
. ىذا العمؿ، كاآلف أنا في أحقؽ في اليدؼ األّكؿ الذم أردتو

ىؿ لديؾ طمكحات مستقبمية ؟ - 

نعـ أنا أريد أف يككف لذّم شاحنة أكبر مف المركبة األكلى، ألف في بعض األحياف يككف لذم 
سمعة أكبر مف قدرة المركبة، فيبحث زبنائي عف شخص أخر ك أنا أريد أف أككف الكحيد الذم 
يتعاممكف معو، ك مف جية أخرل سكؼ يعمؿ لصالحي شخص أخر كسائؽ لمشاحنة الذم أريد 

الحصكؿ عمييا، ك أنا في طكر إنياء الّذيف حتى أتمّكف مف طمب الشاحنة مف الككالة ك أنا أعرؼ 
.   أني سأتحصؿ عمييا

 سنكات ؟   ك كيؼ يمكف لؾ الكصكؿ إلى ذلؾ  ؟ 5كيؼ ترل نفسؾ بعد - 

أرل نفسي صاحب مؤّسسة كبيرة لنقؿ البضائع بعّدة شاحنات ك سيارات، لكّف ىذا سيأخد أكتر 
 .مف خمس سنكات، ك سأصؿ إليو إنشاء اهلل بالعمؿ ك العمؿ

ىؿ شغمت منصب مسؤكؿ ؟   ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في المسؤكؿ أك المقاكؿ ؟ - 

ال لـ أعمؿ مسؤكؿ ك ال أستطيع العمؿ عند الحككمة، عممت في األمف الكقائي لبعض شيكر في 
مؤّسسة خاصة لكنني لـ أستطع المكاصمة لكثرة المسؤكليف ك المشاكؿ الّزائدة ك مف ذلؾ الكقت قّررت 

. العمؿ الحرّ 

 المسؤكؿ ال بّد أف يككف كبير في السّف ك عمى دراية جّيدة بالعماؿ الذيف ىـ تحت مسؤكليتو بخطكرة 
. عممو ك يحسف الّتعامؿ مع الّناس



-103- 

 

ىؿ تفضؿ إتخاد القرارات فرديا أك جماعيا ؟ - 

. أّتخد القرارات فرديا ك أنا المسؤكؿ عف كّؿ ماىك لي

؟ ... الكسالء, اإلندفاعيكف, في ميداف العمؿ كيؼ يمكف التحكـ في األشخاص سريعك الغضب - 

. أكاجو في بعض األحياف مشاكؿ مع األفراد ك لكف البد بالتأقمـ. أنا ال أتحّكـ في أحد إال نفسي

في رأيؾ ماىي الّطرؽ الفّعالة لدفع العماؿ لمعمؿ ؟ - 

. الّتحفيز الماّدم

حياتؾ المينية ؟  ك كيؼ قمت بإتخاده ؟ ,  ماىك أىـ قرار إتخدتو في حياتؾ - 

ىك عدـ الذىاب لمعمؿ في الجيش إذ عندما خرجت مف الثانكّية كنت أريد أف أككف في الميداف 
العسكرّم لكف بنصيحة مف زمالئي األكبر سنا كأفراد العائمة الذيف لـ يرغبك في ذلؾ خصكصا األخ 
األكبر المكجكد في خارج البالد الذم إقترح عمي العمؿ معو في مشركع ىنا بالبالد ك لـ تنجح الفكرة 

. ال يكجد قرار ميـ في حياتي المينّية. في إنشائو

كيؼ يمكنؾ التعامؿ مع منافسؾ في نفس المجاؿ؟ - 

أنا لذم معارؼ ك زبائف مف الشرؽ ك الغرب ك أنا أتعامؿ معيـ بأمانة ،إذ أكّزع السمع ك أسترجع 
الماؿ ألصحاب الّسمع بكؿ أماف ك المبالغ كبيرة بعشرات المالييف، ك بعض األحياف ال أخد أجرم إاّل 

. بعد بيع السمعة، ك ىذا ما يساعد الّزبائف كثيرا ك يكسبيـ ثقة بي

؟  (كيؼ تستطيع تطكير كفاءاتؾ الشخصية)الضعؼ /  ماىي نقاط القكة التي تتمّيز بيا - 

العمؿ في جميع األكقات، أعرؼ جميع كاليات الكطف ك الطرؽ الرّابطة بينيا ك أحتـر القانكف، 
. صبرم كبير، عديـ الغضب، أحسف الكالـ ك اإلقناع

أريد أف تككف لي رخصة لسياقة الشاحنات ك أنا في صدد القياـ بذلؾ، كأريد تعّمـ طريقة كتابة تحرير 
. الفاتكرات ألنني مطالب بتحريرىا مع بعض الّزبائف

ماىك سر نجاح ك إستمرار المشركع ؟  - 
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. حسف النّية ك الصرامة في العمؿ ك األمانة ك اإلىتماـ بكسائؿ العمؿ

في رأيؾ ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في الشاب صاحب المشركع حتى ينجح في إنشاء -
 ؟مؤسسة

. الصبر، حسف الكالـ، حّب العمؿ، البّد أف يتكافؽ المشركع مع خبرة صاحب المشركع

 (2)عرض نتائج المقابمة رقم  (25)الجدول رقم 

 

 3 كتعني قدرة ضعيفة، 2 كتعني قدرة غير مكجكدة، 1رقـ  )مستكيات طريقة التقييـ ىي عمى خمسة
( تعني قدرة متطكرة 5 تعني قدرة أكثر مف المتكسط، ك4كتعني قدرة متكسطة،    

 

 

 تعريف القدرة مستوى القدرة

 

 القدرات

 5 4 3 2 1 

+     
هٍ انطًّىح نتذمُك األدالو ثكم تفبءل وانثمخ ثبننفش و 

.انًجبدسح فٍ رنك  
اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

+     
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

 +    
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 

ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 

 القٌادٌة

 +    
الجدّية ك تحمؿ الصعاب ك الصرامة ك كمتابعة العمؿ ك 

.التنظيـ في إنشاء المياـ كتثميف الكقت  

اإلنضباط و 

 الصرامة فً العمل

  +   
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب ك العقبات  

الرغبة فً التفوق 

 و تحدي الصعاب
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(مؤّسسة لكراء الّسيارات ) 3المقابلة رقم -   

 ما ىك نكع المقاكلة التي تنشط فييا ؟- 

. مؤّسسة كراء الّسيارات

متى كانت أكؿ فكرة لديؾ إلنشاء ىذا المشركع ك لماذا ىذا المجاؿ خصكصا؟ - 

 سنكات، ك حاكلت إيجاد عمؿ لكّنني لـ أكفؽ في ذلؾ، ككاف 5كنت عاطؿ عف العمؿ لمدة أكثر مف 
صديقي في نفس الحالة إاّل أّنو قاـ بمشركع كراء الّسيارات ك نجح في ذلؾ، ك أردت الّنجاح مثمو، 

.  فقمت بذلؾ ك أخرجت ستة سيارات ك أنا أعمؿ اآلف بيا

كـ استغرقت مف الكقت إلنشاء ىذا المشركع ؟ ك كـ لديؾ مف سنة عمؿ ؟ - 

. سنتيف ، ك لدّم أكثر مف سنة مف العمؿ

ماىي الصعكبات التي مررت بيا ؟    كيؼ قمت بحميا ؟ - 

كثرة الكثائؽ ك محّؿ لمكراء، السبيؿ الكحيد لمحصكؿ عمى ما تريد ىك الّصبر ك البحث عف شخص 
. يساعدؾ ك يسّيؿ عميؾ

في مرحمة بعد اإلنشاء؟ , ماىي األمكر التي اكتسبتيا في مرحمة اإلنشاء- 

. الّصبر: في مرحمة اإلنشاء

عدـ التعامؿ مع جميع األشخاص بنفس الّطريقة فيناؾ أشخاص يمكنيـ أف يكقعكا بؾ : بعد اإلنشاء
. في مشاكؿ كبيرة مثمما كقع مع صديقي

التسيير ؟ , كيؼ تقّيـ مشركعؾ مف ناحية صعكبة اإلنشاء- 

. نعـ كاف صعب عمّي االنتظار لمحصكؿ عمى الّسيارات ك أردت أف ألغي المشركع عّدت مرات

ىؿ كنت متأكدا مف أنؾ سكؼ تنجح في إنشاء المؤسسة ؟ - 

. لـ أكف أدرم ،لّكف كانت لدّم رغبة في الحصكؿ عمى عمؿ
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ىؿ لديؾ طمكحات مستقبمية ؟ - 

. نعـ أريد أف تككف لي عّدة سيارات أخرل ك أف ترتفع الفائدة

 سنكات ؟   ك كيؼ يمكف لؾ الكصكؿ إلى ذلؾ  ؟ 5كيؼ ترل نفسؾ بعد - 

 .ال أدرم لكّف أتمنى أف أككف قد أنييت دفع الماؿ لمبنؾ

ىؿ شغمت منصب مسؤكؿ ؟   ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في المسؤكؿ أك المقاكؿ ؟ - 

ال لـ أعمؿ مسؤكال، القدرات ىي أف تككف لديؾ معارؼ ك طريقة لجدب الّزبائف 

ىؿ تفضؿ إتخاد القرارات فرديا أك جماعيا ؟ - 

. أف أّتخد قراراتي  لكف أستفسر مع صديقي الذم لديو نفس المشركع مثمي

؟ ... الكسالء, اإلندفاعيكف, في ميداف العمؿ كيؼ يمكف التحكـ في األشخاص سريعك الغضب - 

. ال أريد الّتعامؿ مع ىؤالء األفراد لإلبتعاد عف المشاكؿ

في رأيؾ ماىي الطرؽ الفّعالة لدفع العماؿ لمعمؿ ؟ - 

المراقبة المستمّرة 

حياتؾ المينية ؟  ك كيؼ قمت بإتخاده ؟ ,  ماىك أىـ قرار إتخدتو في حياتؾ - 

.  الحقيقة ىي أردت في كقت مضى الذىاب إلسبانيا بطريقة اليجرة الغير شرعّية ك لكني لـ أفعؿ

كيؼ يمكنؾ التعامؿ مع منافسؾ في نفس المجاؿ؟ - 

أنا أتعامؿ مع صديقي ففي حالت لـ يكف لديو السيارات يرسؿ إلّي زبائنو ك العكس صحيح، اما 
. الباقي فكّؿ شخص لو رزقو

؟ (كيؼ تستطيع تطكير كفاءاتؾ الشخصية)الضعؼ /  ماىي نقاط القكة التي تتمّيز بيا - 

. حسف معاممة الّناس، أنا شخص ابف عائمة: نقاط القّكة
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عندما أصبح قمقا أخد قرارات غير صائبة ك ال أرجع فييا، ك أسيئ الّتصّرؼ مع : نقاط الضعؼ
. جميع الناس المحيطة بي

ماىك سر نجاح ك إستمرار المشركع ؟  - 

. المكاضبة عمى العمؿ ك فتح المحؿ مف الّصباح إلى كقت متأّخر

في رأيؾ ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في الشاب صاحب المشركع حتى ينجح في إنشاء - 
مؤسسة ؟ 

. صبر كبير، ك مساعدة مف شخص يعرفؾ

 (3)عرض نتائج المقابمة رقم  (26)الجدول رقم 
 تعريف القدرة  مستوى القدرة

 

 القدرات

 5 4 3 2 1 

  +   
هٍ انطًّىح نتذمُك األدالو ثكم تفبءل وانثمخ ثبننفش و 

.انًجبدسح فٍ رنك  
اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

  +   
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

  +   
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 

ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 

 القٌادٌة

 +    
الجدّية ك تحمؿ الصعاب ك الصرامة ك كمتابعة العمؿ ك 

.التنظيـ في إنشاء المياـ كتثميف الكقت  

اإلنضباط و 

 الصرامة فً العمل

  +   
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب ك العقبات  

الرغبة فً التفوق 

 و تحدي الصعاب

 

 3 كتعني قدرة ضعيفة، 2 كتعني قدرة غير مكجكدة، 1رقـ  )مستكيات طريقة التقييـ ىي عمى خمسة
. ( تعني قدرة متطكرة 5 تعني قدرة أكثر مف المتكسط، ك4كتعني قدرة متكسطة،    
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(صاحب مشروع الحّفارة متعّددة االستعماالت )  4المقابلة رقم -   

 ما ىك نكع المقاكلة التي تنشط فييا ؟- 

. أنا لذّم حفّارة آلّية متعّددة االستعماالت ك أجني ربحي مف خالليا

متى كانت أّكؿ فكرة لديؾ إلنشاء ىذا المشركع ك لماذا ىذا المجاؿ خصكصا؟ - 

أّكؿ فكرة كانت لذّم منذ حكالي خمس سنكات لمكراء، ك لـ أكف متأّكدا مف أنني سكؼ أقـك بقرض 
مالي ألمّكؿ ىذا المشركع، إذ أنا أممؾ محّؿ لبيع قطع الغيار الجديدة ك أشترؾ مع فرد مف عائمتي 
في ذلؾ ك نحف مف مّكؿ ىذا المّحؿ بمساعدات عائمّية فقط، ك لـ أخد أّم قرض مف الّدكلة، ك أنا 

 سنة، لّكف بدخكؿ المنتجات الّصينّية في الّسنكات األخيرة، نسبة البيع 12أعمؿ في ىذا المجاؿ منذ 
القطع األصمّية تراجعت ك الفائدة أيضا خصكصا أنني أتقاسـ الفائدة مع شريكي في ىذا العمؿ كدكف 

. أف أنسى أف أقكؿ أّف ثمف كراء المحّؿ في ارتفاع مستمّر، فأنا ىنا في طريقي نحك الخسارة

حقيقة أّنو ليست لذّم خبرة في مجاؿ المقاكلة ك البناء إاّل أّف أبي كّؿ خبرتو في البناء ك ىك يعمؿ 
 سنة ك ىناؾ عّدة مشاريع تستمـز إمكانيات إلنيائيا  كىنا يمكنني االستفادة 25فييا منذ  أكثر مف 

مف ىذا الّنقص ألضمف ربح كبير ك إمكانّية تمكيؿ محمي الذم ىك في طريؽ اإلغالؽ أك فتح محّؿ 
. جديد يتناسب مع الّسكؽ

كـ استغرقت مف الكقت إلنشاء ىذا المشركع ؟ ك كـ لديؾ مف سنة عمؿ ؟ - 

استغرقت حكالي سنة ك نصؼ كانتظرت مّدة ستة أشير ألستمـ الحّفارة، ألنو كاف لدّم سجّؿ تجارم 
لـ أعمؿ كثيرا بالحّفارة إذ ليس لذّم رخصة الّسياقة الخاّصة بيا، . حّكلتو عمى إسـ شريكي في العمؿ

ك أنا أعمؿ مع سائؽ خاّص كأضّف أّنو يستعمؿ اآللة بطريقة ال تضمف طكؿ عمرىا ك ىذا ما 
فطمبت مف أخي األصغر مني الذم لـ يفمح في دراستو، أف يقـك بتككيف لمحصكؿ عمى . يقمقني

رخصة لسياقتيا إاّل أّف مدرسة الّتككيف مكجكدة عمى مستكل كالية الجمفة أك حاسي مسعكد المعركفتيف 
. بجكدة الّتككيف ك سكؼ أّسجمو في الدفعة القادمة مف ىذه الّسنة

لذم حكالي سنة مف حصكلي عمى الحّفارة كأنا أعمؿ بطريقة متقّطعة، ك ىناؾ العديد مف المشاريع 
. 2015في اإلنتظار لسنة 
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ماىي الصعكبات التي مررت بيا ؟    كيؼ قمت بحميا ؟ - 

ك الّصبر ك . الّصعكبات كانت إدارّية بما يتعّمؽ بالككالة أما ما تبقى فكّؿ شيء مّر عمى ما يراـ
. الّتعمـ مف ىـ حصمكا عمى مشاريع قبمي ك مركز الّتسييؿ لتقميؿ الكقت لمحصكؿ عمى مبتغام

في مرحمة بعد اإلنشاء؟ , ماىي األمكر التي اكتسبتيا في مرحمة اإلنشاء- 

. لـ أكتسب شيء قبؿ اإلنشاء إاّل التعب مع اإلدارات ك األكراؽ الّزائدة

ىناؾ اختالؼ بيف العمؿ الّتجارم ك الخدماتي إذ كّؿ خبرتي في ميداف الّتجارة كأنا أسّيرىا بطريقة 
ناجحة، أما ما يخّص الخدمات في ىذا الميداف فال بّد عميؾ أف تأخذ أكثر مف مشركع عمؿ في نفس 
الكقت ك إال سكؼ تبقى بدكف عمؿ لمّدة طكيمة ك الّتعّرؼ عمى مقاكليف أىـ شيء في ىذا العمؿ ك 

أنا أعمؿ مع المقاكلة التي يعمؿ فييا أبي لكّنني في بحت مستمر عمى أخد المشاريع مع البمدّية التي 
لدييا مشاريع عمى طكؿ الّسنة ك التي تتطّمب عالقات اجتماعية  ك غير رسمّية حتى تحصؿ عمى 
مشركع لمعمؿ، مع إمكانّية كراء اآللة لبعض المؤّسسات الكبرل لبضعة  أّياـ، أما مف جانب كراء 
. اآللة فمـ أعد أقـك بذلؾ حتى يتحّصؿ أخي عمى رخصة الّسياقة ك يصبح ىك الكحيد الذم يديرىا

التسيير؟ , كيؼ تقّيـ مشركعؾ مف ناحية صعكبة اإلنشاء- 

في اإلنشاء ال بّد بالمركر بجميع اإلدارات المعنّية ك ىذا ما يأخذ كقت كبير جدّا بدكف فائدة، ك لك 
. كاف معي الماؿ الالـز لشراء ىذه الحّفارة لقمت بذلؾ بأقّؿ مف نصؼ المّدة

مشركعي ال يتطّمب شيء كبير أك تسيير إاّل في صيانة الحّفارة، ك أنا أضع كّراس صغير أسّجؿ فيو 
. كّؿ شيء يخّص الحفارة مثؿ تغيير الزيكت ك مراقبة العجالت مثمما أقـك بو بسيارتي الخاّصة

ىؿ كنت متأكدا مف أنؾ سكؼ تنجح في إنشاء المؤسسة ؟ - 

الّتجارة مخاطرة بالماؿ، ك في ىذه المشاريع الممّكلة نسبة المخاطرة فييا أقّؿ، إذ أّف الّدكلة ىي التي 
. تضمف لؾ الكسائؿ ك لك كانت ىناؾ طريقة لمتمكيؿ بالماؿ فقط  لفضمت أف أستثمر في تجارتي

ىؿ لديؾ طمكحات مستقبمية ؟ - 
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نعـ أريد فتح محؿ أخر لبيع قطع الغيار المستعممة أك األسيكية  لكف في محمي الخاص ك أنيي رّد 
.  مميكف دينار700القرض الذم أخدتو الذم يقّدر ب أكثر مف 

 سنكات ؟   ك كيؼ يمكف لؾ الكصكؿ إلى ذلؾ  ؟ 5كيؼ ترل نفسؾ بعد - 

 سنكات إنشاء اهلل أككف قد أنييت الّديف ك استقريت في محّمي، أما في ما يخّص الحّفارة فيي 5بعد  
 .ك لي نّية في تركيا ألخي األصغر في المستقبؿ. إال كسيمة لمخركج مف المشكمة التي أتعّرض ليا

ىؿ شغمت منصب مسؤكؿ ؟   ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في المسؤكؿ أك المقاكؿ ؟ - 

. لـ  أشغؿ منصب مسؤكؿ لكّنني كنت دائما المسؤكؿ سكاءا في البيت أك في العمؿ

ال بّد أف تككف صبكرا ك أف تمّيز األمكر ك األشخاص ك قبؿ إّتخاد أّم قرار ال بّد مف دراستو جّيدا ك 
.  لؾ رؤية مستقبمّيةفأف تكك

ىؿ تفّضؿ إتخاد القرارات فرديا أك جماعيا ؟ - 

. أنا أّتخد القرارات جماعيا مع العائمة لكّف قبؿ ذلؾ أدرس القضّية ك أستفسر عمييا مف جميع الّنكاحي

؟ ... الكسالء, اإلندفاعيكف, في ميداف العمؿ كيؼ يمكف التحكـ في األشخاص سريعك الغضب - 

كّؿ شخص يختمؼ عف األخر ك بذلؾ يختمؼ الّتعامؿ معيـ ك حتى يمكف اإلستفادة مف ىذه 
. اإلختالفات بيف األشخاص ألف مصائب قـك عند قـك فكائد

في رأيؾ ماىي الطرؽ الفّعالة لدفع العماؿ لمعمؿ ؟ - 

. الحافز المادم  ك المساعدة اإلجتماعّية ك حسف المعاممة

حياتؾ المينية ؟  ك كيؼ قمت بإتخاده ؟ ,  ماىك أىـ قرار إتخدتو في حياتؾ - 

 مميكف دينار الذم لـ أبدأ في 700رّبما يمكنني القكؿ أّف أّىـ قرار إّتخدتو ىك القرض الذم ىك أكثر 
تسديده، ك قبؿ قيامي بذلؾ قمت بدراستو مف عّدة جكانب ك كاف بالّنسبة لي الحّؿ الكحيد ك إاّل كنت 

. قد غّيرت طريقة عممي كّميا ك ذىبت لمعمؿ في مؤّسسة خاّصة ك ىذا ما أريده

كيؼ يمكنؾ التعامؿ مع منافسؾ في نفس المجاؿ؟ - 
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اإلحتراـ ك الّسعي أف أككف األّكؿ في إيجاد الّسمعة الجّيدة ك شرائيا كّميا حتى أضمف أف أككف الكحيد 
أما في عممي بالحّفارة فيك البحث عف مشركع بناء أتعامؿ معو ألطكؿ مّدة . الذم يممؾ تمؾ الّسمعة

. ممكنة مف الّزمف

؟  (كيؼ تستطيع تطكير كفاءاتؾ الشخصية)الضعؼ /  ماىي نقاط القكة التي تتمّيز بيا - 

. سرعة الّتمييز، عدـ اليأس، تحّمؿ الّتعب: نقاط القّكة

أطّكر كفاءاتي الشخصية عف طريؽ التعّمـ مف خالؿ األنترنات التي أجد فييا كّؿ شيء، ك االحتكاؾ 
. بأصحاب الخبرة في الميداف

ماىك سر نجاح ك إستمرار المشركع ؟ - 

الصرامة في العمؿ، كتسيير الفكائد حسب األكلكّية، دكف نسياف القرض الذم يبقى يتبعؾ حتى أف 
. تنييو

في رأيؾ ماىي القدرات التي يجب أف تتكّفر في الّشاب صاحب المشركع حتى ينجح في إنشاء - 
مؤسسة؟حّب العمؿ، حّب الّنجاح، النّية الصالحة، تثميف الكقت 
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 (4)عرض نتائج المقابمة رقم  (27)الجدول رقم 

 تعريف القدرة  مستوى القدرة

 

 القدرات

 5 4 3 2 1 

 +    
هٍ انطًّىح نتذمُك األدالو ثكم تفبءل وانثمخ ثبننفش و 

.انًجبدسح فٍ رنك  
اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

 +    
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

 +    
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 

ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 

 القٌادٌة

+     
الجدّية ك تحمؿ الصعاب ك الصرامة ك كمتابعة العمؿ ك 

.التنظيـ في إنشاء المياـ كتثميف الكقت  

اإلنضباط و 

 الصرامة فً العمل

+     
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب ك العقبات  

الرغبة فً التفوق 

 و تحدي الصعاب

 

 3 كتعني قدرة ضعيفة، 2 كتعني قدرة غير مكجكدة، 1رقـ  )مستكيات طريقة التقييـ ىي عمى خمسة
. ( تعني قدرة متطكرة 5 تعني قدرة أكثر مف المتكسط، ك4كتعني قدرة متكسطة،    
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(المرأة صاحبة محلّ الوجبات الخفيفة)     5 المقابلة رقم    

ما ىك نكع المقاكلة التي تنشط فييا ؟  - 

. محّؿ لتحضير كبيع الكجبات الخفيفة الساخنة

متى كانت أّكؿ فكرة لديؾ إلنشاء ىذا المشركع ك لماذا ىذا المجاؿ خصكصا؟ - 

ك حصمت عمى الّسجؿ  (شراء كبيع لكاـز المطبخ ك البيت)في أّكؿ األمر كانت فكرة مشركع تجارم 
التجارم الخاص بيذا المشركع ك استأجرت محّؿ كبير لذلؾ في مكاف لـ يكف األفضؿ لمثؿ ىذه 

الّتجارة، فعممت لمّدة تقّدر بحكالي خمسة أشير ك لـ أبع إاّل القميؿ رغـ تكافد عدد كبير مف الّزبائف 
ـّ قّررت تغيير مكاف محّمي ك قد استنتجت أّف أّىـ عمؿ ال يمكف الفشؿ . الذيف كانكا فضكلييف فقط ث

فيو ىك ما يتعّمؽ باألكؿ ك الكجبات، خاّصة أّنو كاف لذّم دبمـك في الطبخ الذم كلـ أكضفو إاّل في 
مطبخ المنزؿ، فاستأجرت محّؿ أخر في مكاف يكتر فيو الماّرة ك قّسمتو إلى جزئيف، جزء أبيع فيو 
لكاـز المطبخ المتبّقية لذّم ك الجزء الثاني لتحضير الكجبات الّسريعة ك قمت بتكظيؼ شاب أعرؼ 
كالديو ليبقي في الجية الثانية مف المحّؿ ك كنت في حركة دائمة بيف الجزئيف، كعممت جّيدا فيما 

يتعّمؽ بالكجبات الخفيفة الساخنة ك الشكاء ك كنت في كّؿ مّرة أضيؼ كجبة  مف نكع جديد ألحصؿ 
كبعد أف بعت أغمبّية السمعة المتبّقية في الجزء اآلخر قمت . عمى زبائف جدد ك نجحت في ذلؾ

باستغالؿ ذلؾ الجزء بالعمؿ مع حاّلقة نسائّية التي كاف لدييا جميع لكاـز العمؿ ك كنت أنا مف يسّير 
لكنني تعّرضت لمضايقات كثيرة مف طرؼ أحد . ىذا العمؿ أيضا ك عممنا مع بعض في نفس المكاف

الجيراف الذم قاـ برفع دعكل عمّي ك قاؿ أّنني أعمؿ مع نساء فاسدات كألنني لـ أكف أممؾ الّسجؿ 
التجارم الخاص باألكؿ الخفيؼ ك ال بالحاّلقة النسائية، قامت بزيارتي خمّية المراقبة ك قمع الغش ك 
الفساد ك لـ يجدك شيء عندم إال أنني أعمؿ بدكف كثائؽ ك لـ يكف لدّم مرحاض ك دكرة المياه ك 
كنت أجمع الماء الغير صالح لالستعماؿ ك أرميو عمى جانب الّطريؽ ىذا الذم أمكف الجار مف 
التقاط بعض الّصكر لي التي عرضيا في المحكمة ك خسرت الكثير مف الماؿ ك غمقت المحّؿ إذ 

ك بعد ذلؾ تكّقفت عف العمؿ لفترة لكّنني لـ . ربح في القضّية مّرتيف ك كنت أنا مف يدفع الحقكؽ
أطؽ البقاء في البيت مكتكفة األيدم فغّيرت المكاف كميا ك ابتعدت ،ك اآلف قد فتحت ىذا المحّؿ 

القريب مف البيت ك أنا أبدأ مف جديد كأعمؿ عمى تحضير الكجبات السريعة مؤّقتا حتى أستطيع جمع 
. بعض الماؿ لتكسيع ىذا العمؿ
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كـ استغرقت مف الكقت إلنشاء ىذا المشركع ؟ ك كـ لديؾ مف سنة عمؿ ؟ - 

، ففي مشركعي األّكؿ (مالي الخاّص )لـ أستغرؽ كقت كبير إذ الشيء األىـ كاف لذّم ك ىك الماؿ 
استغرقت حكالي شير فقط إلعداد الّسجؿ ك في نفس الكقت كنت أبحث عف المحؿ ك أنتظر كصكؿ 

. الّسمعة مف الممّكؿ الذم لـ يستغرؽ كقت كبير

أما في المشركع الثاني الذم قّسمتو إلى مشركعيف كاف بعد إتخادم لقرار التغيير أخدت  بعض لكاـز 
المطبخ مف محمي ألعمؿ بيا ك البعض اآلخر مف البيت ك عممت حكالي سنة حتى ظيكر المشاكؿ 

. مف الجار

أما في ىذا المشركع الذم ىك نفسو المشركع الثاني الخاّص بالمأككالت أنا أبدا مف جديد ك أنا 
أستعيف بمكاـز مطبخي الخاّص ك لقد اشتريت أيضا الطاكالت ك الكراسي المستعممة كاستأجرت ىذا 
المحّؿ المجاكر لبيتي الذم كاف مف قبؿ محؿ لبيع الكجبات أيضا ك لـ أكضؼ ماؿ كثير في ىذا 

.   المشركع ك أنا اآلف في أحاكؿ جمع الّزبائف مف جديد ك سكؼ أجّدد المحؿ في شير رمضاف

ماىي الصعكبات التي مررت بيا ؟    كيؼ قمت بحميا ؟ - 

  .عدـ كجكد المحّؿ، ك الماؿ الالـز لشراء مستمزمات الطبخ ك التّبريد في ىذا المشركع األخير

في مرحمة بعد اإلنشاء؟ , ماىي األمكر التي اكتسبتيا في مرحمة اإلنشاء- 

التسيير؟ , كيؼ تقّيـ مشركعؾ مف ناحية صعكبة اإلنشاء- 

ـّ تحقيقيا لـ  األىـ في أّم مشركع ىك أخد المبادرة ك الّتحدم، ك جميع األفكار ك الطمكحات الذم ث
. تكف شيء غير ممكف بؿ ىدؼ ك يجب الكصؿ إليو، ك أنا أسّير أمكرم لكحدم

ىؿ كنت متأكدا مف أنؾ سكؼ تنجح في إنشاء المؤسسة ؟ - 

كمشركعي الحالي ىك ميداف تككيني . مف السيؿ القياـ بمشركع لكّف األىـّ ىك المكاصمة فيو ك الّربح
. كمكىبتي

ىؿ لديؾ طمكحات مستقبمية ؟ - 



-115- 

 

. نعـ كما ذكرت ىك فتح مطعـ كبير بطريقة قانكنّية

 سنكات ؟   ك كيؼ يمكف لؾ الكصكؿ إلى ذلؾ  ؟ 5كيؼ ترل نفسؾ بعد - 

مسّيرت مطعـ كبير بعدد مف العّماؿ ك أف أعمؿ معيـ حتى ال أفقد الحرفة كأف أكتسب  خبرات 
جديدة خاّصة أنني مازلت أطمح أف أطّكر قدراتي في تحضير الحمكّيات، ك بالكقت إنشاء اهلل سأصؿ 

 . إلى ىدفي

ىؿ شغمت منصب مسؤكؿ ؟   ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في المسؤكؿ أك المقاكؿ ؟ - 

أنا مسؤكلة نفسي ك عائمتي ألف لذم كلد في المدرسة اإلبتدائّية ك ال أستطيع أف يككف بعيدا عني في 
ىذه المرحمة مف عمره إذ ىناؾ مجتمع صعب ك ال بّد أف أحميو ك أكّجيو نحك الطريؽ الّصحيح ك 

. الّدراسة ك الّرياضة ك أنا أتابعو في كّؿ تحركاتو

ىؿ تفضؿ إتخاد القرارات فرديا أك جماعيا ؟ - 

. فرديّا ك جماعيا مع عائمتي بالمشاكرة ك البحث عف المعمكمات مف خالؿ الجماعات

؟ ... الكسالء, اإلندفاعيكف, في ميداف العمؿ كيؼ يمكف التحكـ في األشخاص سريعك الغضب - 

البّد أف تككف تعرؼ مف يعممكف معؾ معرفة جّيدة حتى تتمّكف مف الّتكيؼ معيـ ك أنا أفّضؿ أف 
 .أعمؿ مف الشباب ألف لدييـ طاقات كىـ بحاجة إلى العمؿ

في رأيؾ ماىي الطرؽ الفّعالة لدفع العماؿ لمعمؿ ؟ - 

. حسف المعاممة، الّتكبيخ أحيانا، ك المكافئات

حياتؾ المينية ؟  ك كيؼ قمت بإتخاده ؟  ,  ماىك أىـ قرار إتخدتو في حياتؾ - 

. أىـ قرار ىك إعادة محّؿ رغـ المشاكؿ القانكنّية التي كقعت فييا في الّسابؽ

كيؼ يمكنؾ التعامؿ مع منافسؾ في نفس المجاؿ؟ - 

األفضؿ يحصؿ عمى زبائف أكثر كأنا أقـك بتنكيع المأككالت خاّصة مف الّنكع المكجكد في البيكت 
. الجزائرّية ك ىذا ما يجدب عدد كبير مف الّزبائف ك مف البداية يجب اختيار المكاف المناسب
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؟  (كيؼ تستطيع تطكير كفاءاتؾ الشخصية)الضعؼ /  ماىي نقاط القكة التي تتمّيز بيا - 

. حّمو المبادرة، عدـ اليأس، القياـ بعّدة أمكر في نفس الكقت، التّفكير المتكاصؿ في المشكؿ حتى:القّكة

. الخكؼ عندما كنت في المحكمة، كثرة الكالـ أحيانا: الضعؼ

ماىك سر نجاح ك إستمرار المشركع ؟  - 

. عدـ اليأس ك حّؿ المشاكؿ

في رأيؾ ماىي القدرات التي يجب أف تتكفر في الشاب صاحب المشركع حتى ينجح في إنشاء - 
مؤسسة؟ 

عدـ الرجكع في القرارات ك تحمؿ الّصعكبات، كاألىـّ في كّؿ تجارة خاّصة ىك الماؿ ك االتصاالت 
. مع أصحاب النفكذ، ك كّؿ المشركعات التي قمت بيا مف مالي الخاّص 

 (5)عرض نتائج المقابمة رقم  (28)الجدول رقم 
 تعريف القدرة  مستوى القدرة

 

 القدرات

 5 4 3 2 1 

+     
هٍ انطًّىح نتذمُك األدالو ثكم تفبءل وانثمخ ثبننفش و 

.انًجبدسح فٍ رنك  
اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

 +    
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

 +    
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 

ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 

 القٌادٌة

+     
الجدّية ك تحمؿ الصعاب ك الصرامة ك كمتابعة العمؿ ك 

.التنظيـ في إنشاء المياـ كتثميف الكقت  

اإلنضباط و 

 الصرامة فً العمل

 +    
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب ك العقبات  

الرغبة فً التفوق 

 و تحدي الصعاب

 3 كتعني قدرة ضعيفة، 2 كتعني قدرة غير مكجكدة، 1رقـ  )مستكيات طريقة التقييـ ىي عمى خمسة
.( تعني قدرة متطكرة 5 تعني قدرة أكثر مف المتكسط، ك4كتعني قدرة متكسطة،    
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: مالحظات الباحث من خالل المقابالت -

:القدرات المذككرة مف طرؼ جميع أفراد المقابمة ىي عمى الّترتيب التّالي*   

.(الّتحمؿ ك عدـ اليأس)الصبر-   

.(التأقمـ، اإلقناع ك تقديـ الحجج)القدرة عمى التكاصؿ مع جميع األفراد -   

.(تكريس ساعات إضافّية)العمؿ طيمة اليـك -   

.المعرفة الجّيدة لمحيط العمؿ-   

.إدماج العالقات االجتماعية في العمؿ-   

.الرؤية المستقبمّية اإليجابية-   

.الّتركيز عمى حّؿ المشاكؿ العالقة-   

 

:أكجو الّتشابو بيف أفراد المقابمة*   

. سنة35 ك25يتراكح الّسف مابيف -   

.رغبة قكّية في الّنجاح ك التطّكر ك المكاصمة بأّم طريقة-   

.مكاجية المشاكؿ ك العقبات ك البحث عف حمكؿ ليا-   

   ، التنسيؽ بيف الجانب االجتماعي ك التّأقمـ مع جميع األشخاص قدرة مرتفعة في االتصاؿ- 
.(كسب زبائف كأصدقاء ) ك الميني     

.حيكّية ك سرعة في أداء جميع األعماؿ-   
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 :مناقشة النتائج. ثانيا
 

 :اتمناقشة الفرضي .1
 

 :مناقشة الفرضّية العامة التي تنص عمى
 . متكّسطةيتميز الشباب الجزائرم بقدرات مقاكالتّية

لرغبة في التفكؽ ك تحدم   لقدرة ا3,46         مف خالؿ نتائج المتكسطات ك التي تراكحت ما بيف
 قدرة اإليجابية كالثقة بالنفسالخاص ب 4,13ىك ك أعمى متكسط ك أقؿ القدرات ك التي تعتبرالّصعاب 

فكّؿ النتائج تدّؿ عمى نتائج أكبر مف المتكّسط لجميع األبعاد المدركسة , ك بالرجكع إلى الفرضية
ك التي تساعد عمى إنشاء مؤسّسة  ك المكاصمة فييا خاّصة , الخاّصة بالقدرات المقاكالتّية لمشباب

أيضا استنتاج نفس الّنتائج المرتفعة مف خالؿ المقبالت مف أصحاب الخمسة مع أصحاب 
 . أّف الفرؽ بيف المتكّسطات يبدك ضئيؿمع ذكر, المؤّسسات

 

 وجىد فشوق دانّخ إدصبئُب ثُن انّزكىس و اإلنبث ين مناقشة الفرضية الفرعّية األكلى التي مفادىا  - 

 .انًؤششاد اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُخ نصبنخ انزكىسدُج 

 

      تدّؿ نتائج ىذه الفرضّية ك التي درست الفرؽ بيف الّذككر ك اإلناث فيما يخّص المؤشرات 
الّنفسّية لمقدرات المقاكالتّية عف عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف الذككر ك اإلناث مف حيث جميع 

اإليجابية ك الثقة بالّنفس، القدرة عمى الّتعّمـ ك اإلبداع، الّتمّيز بالقدرات  )أبعاد االستمارة الخمس 
ك الذم لكحظ مف  (القيادّية، اإلنظباط ك الّصرامة في العمؿ، الرغبة في المنافسة ك تحدم الّصعاب

كالتي تستخمص  (16)بيف المجمكعتيف ك المتكّسطات الحسابّية في الجدكؿ رقـ  (ت)خالؿ إختبار 
عدـ كجكد فرؽ كاضح بينيما، ك يمكف إرجاع ذلؾ إلى األنظمة التعميمّية التي ال تفّرؽ بيف الّذككر 
كاإلناث منذ المراحؿ الّتعميمّية األكلى حتى المراحؿ الجامعّية فيما يخص الُشَعب ك الّتخّصصات 
كحتى الّتككيف الميني الذم يسمح لمراغب في الّتككيف باختيار التككيف المالئـ لو مف جية، ك 

األنظمة الخاّصة بتشغيؿ الّشباب مف جية ثانية ىذا ما يسمح بتدّخؿ الجانب الّنسكم في ىذا الميداف 
ك المساكاة بيف الجنسيف ففي البيانات الفردّية الخاّصة بعدد الّذككر ك اإلنات  لعّينة الّدراسة الحظ 

ك ىذا ما يمّمح لنا عمى  (%43.9)أصحاب الجنس األنثكم ب  الباحث كجكد مجمكعة كبيرة مف
كيمكننا مالحظة أيضا عدـ كجكد فرؽ في ما يخص المناصب . كجكد رغبة في المقاكلة لدل الّنساء

 .الّتسييرّية لممؤسسات الحككمّية ك القيادات العميا التي تخّمميا الجانب الّنسكم
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 30كجكد فركؽ داّلة إحصائيا بيف الشباب أصحاب  مناقشة الفرضية الفرعّية الثانية التي مفادىا- 
 . سنة ك أكثر مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية31سنة ك أقّؿ ك بيف الشباب أصحاب 

 

 الفرضّية ك التي استنتجنا مف خالليا عدـ كجكد فركؽ داّلة إحصائيا فيما يخّص  ىذهفي       
المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية  باختالؼ الفئة العمرّية، ك ىذا بعد تقسيـ العّينة إلى جزئيف، 

 سنة ك أكثر كالذم جاء بنتيجة عدـ كجكد فركؽ لجميع األبعاد المدركسة الذم 31 سنة ك أقّؿ ك30
يمكف تفسيره مف خالؿ أف الّشباب الذم أقدـ عمى المراكز محّؿ الّدراسة يتعّرض لنفس المتغّيرات 

 التي (2012) معالكم كآخركف االجتماعية ك نفس القكانيف الحككمّية ك ىذا ما يأتي عكس دراسة
 حكؿ مكضكع تأثير السّف في الرغبة المقاكالتّية ك التي كانت أىـ م الفنمنددرست عّينة مف الشباب

 سنة ال يممككف رغبة عالية تؤّىميـ لمدخكؿ في عالـ 40استنتاج فييا أف األفراد األكبر مف 
 سنة ك أقّؿ 30لكّف مف جية اإلقباؿ عمى المراكز محّؿ الّدراسة فعدد الشباب أصحاب . المقاكالتّية

 ك ىذا ما يفّسر 125 فرد مقابؿ 32 سنة ك أكثر أم 31يفكؽ بثالث أضعاؼ الشباب أصحاب 
 .كجكد عدد كبير مف الّشباب برغبة كبيرة في إنشاء مؤّسسة

 

كجكد فركؽ داّلة إحصائيا بيف العّزاب ك المتزّكجيف مف  مناقشة الفرضية الفرعّية الثالثة التي مفادىا- 
. لصالح العّزاب حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية

 

في ىذه الفرضّية أيضا ك التي تكضح في نتيجتيا عدـ كجكد فركؽ داّلة إحصائيا لجميع        
، مجمكعة العّزاب ك األبعاد المدركسة بيف العّزاب كالمتزّكجيف ك ىذا بعد تقسيـ العّينة إلى مجمكعتيف

مجمكعة المتزّكجيف التي تظـّ جميع المتزّكجيف إضافة إلى المطمقيف ك األرامؿ التي لـ تأخد جزء 
الذم لـ ُيظِير كجكد فرؽ داؿ إحصائيا " ت "اختبار كحساب الفرؽ بينيما عف طريؽ كبير مف العّينة،

بيف المجمكعتيف رغـ اإلقباؿ الكبير لمعزاب ، ك ىذا ما لـ يؤثر في القدرات المقاكالتّية بيف 
المجمكعتيف، ك ىذا ما يراه الباحث أّف متغّير الحالة المدنّية ال يفّرؽ بيف المؤّشرات الّنفسّية المدركسة 

 .فيناؾ شباب عّزاب أصحاب مؤّسسات ك ىناؾ شباب متزّكجيف أصحاب مؤّسسات أيضا
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كجكد فركؽ داّلة إحصائيا بيف الشباب ذكم المستكل  مناقشة الفرضية الفرعّية الرابعة التي مفادىا- 
الّدراسي األساسي بيف الّشباب ذكم المستكل الّدراسي الجامعي مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات 

 . لصالح الجامعييفالمقاكالتية

ظير مف خالؿ نتائج ىذه الفرضّية التي مفادىا التأّكد مف كجكد فركؽ داّلة إحصائيا فيما يخص 
المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية باختالؼ المستكل الّدراسي لصالح الجامعييف ك التي خرجت 

 ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف مجمكعة أصحاب الّتعميـ ق بمعنى أفّ , بعدـ كجكد ىذه الفركؽ
األساسي ك بيف أصحاب التعميـ الجامعي، ك تعتبر ىذه الّنتيجة عامؿ يدّؿ عمى كجكد تمؾ القدرات 

، بما أّننا نعتبر بنفس المستكل تقريبا ك ىذا ما رأيناه مف خالؿ المتكّسطات الحسابّية لممجمكعتيف
الّتعميـ الجامعي تككيف لمحصكؿ عمى شيادة عميا، فالتككيف الميني أيضا يمكف مف خاللو اكتساب 
خبرات ك تطكير قدرات معّينة ك الحصكؿ عمى شيادة أيضا، كأصحاب الخبرة المكتسبة مف ميداف 

المؤشرات النفسّية لمقدرات العمؿ مباشرة بدكف المركر بالجانب الّنظرم، كّؿ ىؤالء ال تختمؼ عندىـ 
بيف مجمكعة أصحاب  ك جعمت فييـ مستكيات متقاربة مف ىذه القدرات، فاالختالفات المقاكالتية

 . قد تككف في نكعية المشركع فقطالّتعميـ األساسي ك بيف أصحاب التعميـ الجامعي

 
كجكد فركؽ داّلة إحصائيا باختالؼ مياديف عمؿ  مناقشة الفرضية الفرعّية الخامسة التي مفادىا- 

 .األكلياء مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية
 

          فيما يخّص الفرضّية التي تدرس الفركؽ بيف مختمؼ مياديف عمؿ األكلياء فيما يخّص 
المؤشرات الّنفسّية لمقدرات المقاكالتّية فنتيجة عدـ كجكد فركؽ شممت جميع األبعاد المدركسة، أم أّنو 

ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيّا بيف ميداف عمؿ أكلياء الّشباب محّؿ الّدراسة سكاءن أصحاب المناصب 
الحككمّية، أك أصحاب المناصب في مؤّسسات خاّصة، أك أصحاب األعماؿ الحّرة، ك التي الحظ 
الباحث فييا أّف أكبر نسبة لمكافديف عمى المؤّسسات محّؿ الّدراسة مف أكلياء بمناصب حككمّية ك 

يضيؼ الباحث أّف بعض الّشباب ذكر أنو ال يريد المصير الميني نفسو مع أكلياءه بؿ أخد المبادرة 
، ك مف جانب أخر (خاّصة األب)بفتح مقاكلة خاّصة يساعده في تغيير مستقبمو بخالؼ كالديو 

 في التخطيط ةيالحظ الباحث عمى ىذه الرؤية أف ىناؾ قدرة مرتفعة مف المبادرة الفردّية ك اإليجابي
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لكّف نقص أفراد العّينة مف ذكم أصحاب أكلياء بأعماؿ حّرة قد يعكد حسب . لتحقيؽ الّطمكحات
الباحث إلى تكريث األكلياء ألبنائيـ المقاكلة ك ىذا ما يسمى بالمقاكلة العائمّية، ما يشرح عدـ إقداميـ 

لممؤّسسات الّداعمة لتشغيؿ الّشباب إاّل دكم الّرغبة المرتفعة في االستقالؿ التّاـ عف األكلياء ك 
اإلنفراد بمقاكلة خاّصة، أك المحاكلة لمحصكؿ عمى دعـ مادم لتكسيع المقاكلة العائمّية كىذه األخيرة 

 .استخمصيا الباحث مف خالؿ تقسيـ االستمارات عمى مستكل المركز

 

كجكد فركؽ داّلة إحصائيا باختالؼ الحالة المينية  مناقشة الفرضية الفرعّية السادسة التي مفادىا- 
 .لمشباب مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية

 

انًؤششاد َخص         تدّؿ نتائج ىذه الفرضّية ك التي درست الفركؽ في الحالة المينّية فيما 

يف الطاّلب ك العّماؿ ك العاطميف عف العمؿ،  عدـ كجكد اختالفات ب اننفضُّخ نهمذساد انًمبوالتُّخ عن
اإليجابّية ك الثقة بالّنفس، القدرة عمى الّتعّمـ ك اإلبداع، القدرات )فيما يتعّمؽ باألبعاد الخمس المدركسة 

ك يمكف إرجاع ىذا  (القيادّية، االنضباط ك الّصرامة في العمؿ، الرغبة في التّفّكؽ ك تحدم الّصعاب
إلى العامؿ المشترؾ بيف أغمبيتيـ ك ىك الّرغبة في إنشاء مؤّسسة الذم يدفعيـ إلى البحث عف 

 . الطريقة إلنشاء مؤسسة خاصة كاإلستقاللّية رغـ اختالؼ كضعّيتيـ المينّية
 

كجكد فركؽ داّلة إحصائيا بيف المكَكنيف مينيا ك غير  مناقشة الفرضية الفرعّية السابعة التي مفادىا- 
وجىد فشق دال ، ك التي إستنتجنا مف خالليا المكَكنيف مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية

 .انّشغجخ فٍ انًنبفضخ و تذذٌ انّصعبة ين دُج انشجبة انًكّىنُن و غُش انًكّىنُنإدصبئُب ثُن 

 

 فحسب  المكَكنيف مينيا ك غير المكَكنيف         فًُب َتعهّك ثهزح انفشضُّخ انتٍ تذسس انفشوق ثُن
 مف حيث بيف المكَكنيف مينيا ك غير المكَكنيفالتي يبيف عدـ كجكد فركؽ  (22)الجدكؿ رقـ 

بالّنفس، القدرة عمى الّتعّمـ ك اإلبداع، القدرات القيادّية، االنضباط ك الّصرامة في اإليجابّية ك الثقة )
الّرغبة في المنافسة ك تحدم الّصعاب الذم أظير كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف إاّل في بعد  (العمؿ

مكّكنيف في مراكز الّتككيف اؿ  ك يمكف إرجاع ذلؾ إلى الخبرات الّسابقة لغير 0.05عند مستكل  داللة 
ك الذيف عممكا في مؤّسسات خاّصة أك في مستكدعات خاّصة في الّصيانة ك الترصيص كالحالقة ك 
ما شابو، ك أقرب مثاؿ ىك ذلؾ الفرد الذم لـ يقـ بأّم تككيف عمى مستكل المراكز الّتككينّية ك الذم 
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يحمؿ خبرة  خمس سنكات عمؿ في ميداف  ميكانيكا الّسيارات ك التي مف خالليا  اكتسب عّدة 
معارؼ ك قدرات أىميا  الّرغبة في المنافسة ك تحدم الّصعاب التي دفعت بو لمتقدـ إلى مركز 

 مستكدع خاص ك أدكات العمؿ رغـ عدـ حصكلو التسييؿ لالستفسار حكؿ طريقة الحصكؿ عمى
عمى تككيف ك شيادة تؤىمو لمحصكؿ عمى مشركع مف قبؿ مركز دعـ تشغيؿ الشباب، إال أّف الّدكلة 

خّصصت لمثؿ ىذه الفئة حمكال ك ىي شيادة التأىيؿ التي يمّر بيا صاحب الخبرة غير الحاصؿ عمى 
 المكَكنيف مينيا ك غير المكَكنيف ك ىذا الذم أقاـ الفرؽ بيف. شيادة في أياـ قميمة حسب نكعّية المينة

ك الذم يعطي مستكل مرتفع مف الكفاءة المينّية لمحاصميف عمى خبرات سابقة في نفس الميداف لكّف 
ليس بنفس نسبة الحاصميف عمى تككيف ميني ك الذيف زرعت فييـ رغبة في إنشاء مؤّسسة ك التي 

 .ترفع فييـ عّدة عكامؿ أخرل
كجكد فركؽ داّلة إحصائيا بيف الراغبيف كغير الراغبيف  مناقشة الفرضية الفرعّية الثامنة التي مفادىا- 

 .في إنشاء مؤّسسة مف حيث المؤشرات النفسّية لمقدرات المقاكالتية
 

اإليجابية ك )  خمس فرضيات جزئية تتمّثؿ فينقسـ بدكرىا إلى تاألخيرة التيالفرضّية   ىذهفي       
 ، اإلنظباط ك الصرامة في القدرة عمى التعمـ ك اإلبداع، التميز بالخصائص القيادية، الثقة بالنفس

، ك بعد التحميؿ الفردم لكؿ فرضّية نستنتج أف جميع ( الرغبة في التفكؽ ك تحّدم الصعابالعمؿ،
الفرضيات تحّققت أم أّف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف الشباب الراغبيف ك الشباب غير الراغبيف في 

 ك ىذا ما تبّيف في المتكّسطات الحسابّية كالفركؽ بيف .إنشاء مؤّسسة مف جميع األبعاد المدركسة
 (Azzadine tounés,2003) ك تأتي في ىذا الّسياؽ دراسة (ت) اختبارمجمكعتيف مف خالؿ 

 منذ مرحمة الدراسة في الجامعة  إلى مرحمة بعد خاّصة التي حمؿ فييا  نّية الطالب في إنشاء مقاكلة
 عف غيرىـ الذيف لـ يتككنكا فيو التي كجد فييا  في مقياس خاّص بالمقاكالتّيةتككنكاالّتخّرج الذيف 

 .كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف
        ك في نفس السياؽ فيما يخّص بعد اإليجابية ك الثقة بالّنفس ك الذم استنتجنا مف خاللو 

 المتكّسطات الحسابّية المكّضحة في الشكؿ ، ك(ت)اختبار استنادا إلى ، ككجكد فرؽ بيف المجمكعتيف
 ، 34.05بحيث كاف المتكّسط الحسابي لفئة الراغبيف في إنشاء مؤسستيـ الخاّصة يساكم  (14)رقـ 
 خرل نجد المتكسط الحسابي لفئة غيراألجية اؿمف ىي أكبر نسبة مف بيف جميع األبعاد، أمّا ك 

 ، كىذا ما يبّيف الفرؽ لصالح الرّاغبيف في إنشاء مؤسسة 31.28الراغبيف في إنشاء مؤسستيـ يساكم 
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نشاء مقاكالتيـ أىـّ بحيث أف اإليجابية ك الثقة بالّنفس مف   العكامؿ التي تدفع األفراد ألخد المبادرة كا 
 ىذا ك يرل الباحث أف الشباب الذيف يممككف الثقة بالنفس يشعركف أنيـ قادركف عمى الخاّصة ،

 أّنيـ االستبياناتخكض غمار الّتحّديات في إنشاء مؤسساتيـ، ىذا ك الحظ الباحث أثناء تقسيـ 
، عمى غرار الشباب الذيف ال يرغبكف  ك انتياز الفرصمتفائمكف جدّا ك ينظركف إلى الحياة بإيجابية

المسؤكلية ك المبادرة  الرغبة فيفي إنشاء مؤسسة كالذيف لكحظ عندىـ كجكد نكع مف الّسمبية ك عدـ 
 . الفردية

كبالرجكع الى الجانب النظرم نجد بأف لمجانب النفسي كخاصة ما تعمؽ بمؤشر الثقة بالنفس         
 أف األفراد الناجحكف ىـ الذيف يعتمدكف عمى أنفسيـ ك ( Adam،2009)" أداـ"  عمى حسب

. شعكر بالتّفّكؽ أكثر مف غيرىـلدييـ إمكاناتيـ الفرّدية ك
نستخمص مف خالؿ المقابالت مع الّشباب الذيف أنشئك مؤّسستيـ الخاّصة ك مف جية أخرل        

ـّ تسطيره ك المكاصمة في تطبيقو  .أف جميعيـ يمتمؾ رغبة قكية لبمكغ اليدؼ الذم ت
 

 التي تحققت كالتي عّبرت عمى كجكد فرؽ فيما يخّص بعد الثاني مف نفس الفرضّية بالّنسبة لؿ        
القدرة عمى الّتعّمـ ك اإلبداع بيف الّشباب الراغبيف ك غير الراغبيف في إنشاء مؤّسسة فالفرؽ الظاىر 

الذم تبّيف مف خالؿ األسمكب اإلحصائي لمفرؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف  ك النسب المؤكّية 
لممتكّسطات بيف المجمكعتيف مف خالؿ الّرغبة في التطّكر،ك أقرب مثاؿ لمقدرة عمى الّتعمـ ىـ الفئة 
الغير خاضعة لتككيف ميني كالتي أصبحت لدييا رغبة في الّتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الستكماؿ 
متطّمبات الممّؼ الخاّص بإنشاء مؤّسسة ك حتى الحضكر في الممتقيات الّتككينية عمى مستكل مركز 

   التي (2010النجار ك العمّي،)الّتسييؿ ك مشتمة المؤّسسات الّصغيرة ك المتكّسطة، ك ىذا ما يؤكده 
يذكر فييا أّف  الّناجحيف  في تسيير األعماؿ الصغيرة لدييـ رغبة في الّنجاح مرتفعة عف غيرىـ 

 كىذا ما نجده في .العادييف مما يدفعيـ إلى القفز فكؽ الحكاجز ك تقديـ مسؤكلّية ذاتية ألعماليـ
جميع أفراد عّينة المقابمة إذ نالحظ  رغبة في مسايرة الّتكنكلكجيا ك التّأقمـ مع المستجّدات كالّتغّيرات 

عمى جميع المستكيات ك ىذا بالّتعّمـ سكاءن مف خالؿ الخبرات السابقة لمفرد نفسو أك االستعانة 
بأصحاب الخبرات السابقة في نفس الميداف أك بالبحث في األنترنات ك حتى حضكر األياـ الّدراسية 

أك التككينّية في ميداف التسيير ك غيرىا التي أصبحت محّؿ اىتماـ لمعديد مف الّشباب أصحاب 
 .المؤّسسات لحّؿ مشاكميـ ك الخركج بإجراءات كقرارات تتكافؽ مع الّسير الحسف لمؤّسساتيـ



-124- 

 

 
 تبّيف كجكد فرؽ بيف األفراد الرّاغبيف في إنشاء كالتيفيما يخّص ىذه الفرضّية التي تحققت، 

كتتضح ىذه الفركؽ مف مؤّسسة كغير الراغبيف في إنشائيا مف جانب التمّيز بالخصائص القيادّية 
كالمتكسطات الحسابية المكضحة لمعينتيف، بحيث كانت لصالح األفراد  (23)خالؿ الجدكؿ رقـ 

في كتابو  (2012,نجـ عبكد ) كبالّرجكع إلى الجانب الّنظرم، فيرل الراغبيف في إنشاء مقاكلة خاصة
دارة االبتكار أّف شخصية القائد تختمؼ عف غيره فيك يتمّيز بمجمكعة مف الخصائص أىميا  القيادة كا 
الرؤية المستقبمّية التي تحتـّ عميو اتخاذ قرارات لمكاكبة التغّيرات القادمة، ك امتالؾ القدرة عمى اإلقناع 

، ك أيضا مف خالؿ اإلجابات حكؿ الّدافع إلنشاء مؤّسسة لدل ك التكاصؿ ك الّتحّكـ في المرؤكسيف
كمف الّراغبيف ك الذم ُأستخِمص فييا مجمكعة مف الّدكافع أىّميا الّرغبة في الّتسيير الذاتي لمؤّسسة  

المقابالت مع الناجحيف في إنشاء مؤّسسة، كجكد خاصّية تقديـ جية أخرل الحظ الباحث خالؿ 
الحجح بعد اإلجابة عف األسئمة ك سيكلة في التكاصؿ ك االستماع لمشخص المتكّمـ كمتابعة رّدة 

الفعؿ لمتأقمـ معو في الحديث، ك حتى االستفسار في آخر المقابمة حكؿ نتيجة المقابمة لمتعّرؼ عمى 
. الّنقاط الكاجب تغييرىا أك تطكيرىا في شخصّية الفرد

 
يعتبر كجكد فرؽ في الفرضّية التي تدرس اإلنضباط كالّصرامة في العمؿ لصالح الراغبيف 

  تمّكف الباحث خالؿ الّتكاجد عمى مستكل الككاالت الّداعمة لتشغيؿ الّشبابفي إنشاء مؤّسسة حيث
تمييز كجكد مجمكعتيف مف األفراد، فالمجمكعة األكلى تسعى إلى الحضكر باكرا لقضاء حاجياتيا 

بالّسرعة الممكنة بنسبة مرتفعة مف الحيكّية ك تثميف الكقت، أما المجمكعة الثانية ىـ األشخاص الذيف 
 مف غيرىـ في اإلجراءات المقّررة طكؿيتماطمكف في استخراج الكثائؽ ك الذيف يستيمككف كقت أ

إلنشاء مؤّسسة، ىذا الذم يتكافؽ مع نسبة المتكّسطات بيف الّراغبيف ك غير الّراغبيف في إنشاء 
، ك ىذا لصالح الّراغبيف، مف جية   عمى الّترتيب26.89 مقابؿ 29.67مؤّسسة حيث حصمنا عمى 

 التي درست مكضكع معايير الكظيفة في تحّديات (Giraud et al, 2014)أخرل أكدت دراسة 
 التي خرجت  كالمقاكلة الذاتية كالمؤسسات الفردّية الّصغيرة، لمتعّرؼ عمى  أىـ العناصر المتدّخمة

ك التي تدفع بالفرد إلى المثابرة برغبة فردّية إلى   الذاتية كاالستقاللية،أىّميابتدّخؿ عدت عناصر 
ىذا العنصر مف  نفس الّسياؽ مع إلى حّد ما فيىذا الذم يمشي أقصى الحدكد كّتحمؿ الّصعكبات 

الّدراسة، ك تبّيف ذلؾ أيضا في المقابمة حيث كجد الباحث مف خالؿ المقابمة األكلى أّف الفرد يعطي 
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أىمّية كبيرة لممسؤكلّية ك المتابعة الشخصّية لممياـ ك األمكر العالقة ك تثميف الكقت، ك ىذا ما ساعده 
في الكصكؿ إلى ىدفو ك الحصكؿ عمى اآلالت في كقت قياسي أقّؿ مف األفراد الذيف سجمكا معو 

عمى مستكل الككالة في نفس التّاريخ ك ىذا يمكف إرجاعو لمّسرعة في جمب الكثائؽ اإلدارّية ك احتراـ 
 . القانكف الخاّص بالحصكؿ عمى مساعدة مف طرؼ الّدكلة

 
 الّرغبة في التّفّكؽ كتحدم الّصعاب كالتي عّبرت عف كجكد فرؽ داّؿ إحصائيا لبعدبالّنسبة 

فقد كانت  (23)، كحسب الجدكؿ رقـ بيف الراغبيف كالغير راغبيف في إنشاء مؤّسسة لصالح الّراغبيف
 لصالح الراغبيف في إنشاء 28.46المتكسطات الحسابية متباينة بيف المجمكعتيف بحيث كاف يساكم 

 في المتكسط الحسابي، كىذا يعكس 2.13 لغير الراغبيف بحيث تبّيف فرؽ بػ26.33مؤسسة ك 
 لـ يكف مف الّسيؿ 1988 أّف قبؿ ،(1997)شخصية المقاكؿ الجزائرم، ىذا ما يؤكده أحمد يعقكب 

تحديد الجكانب البسيككسكسيكلكجية لممقاكؿ الجزائرم، ك درس خصائص المقاكليف الجدد ككحكصمة 
كىذه الخاصّية أمكف تمييزىا مف خالؿ جميع أفراد . استنتج خاصية التفّرد لدل المقاكليف الجدد

 .المقابمة
 

أّما فيما يخّص الّتعميؿ حكؿ الّدافع لدل الّراغبيف ك غير الّراغبيف في إنشاء مقاكلة خاّصة         
: فمّخص الباحث أىـ اإلجابات المتكررة كىي كاآلتي

 : الّراغبٌن فً إنشاء مقاولة خاّصة*
.االستقاللية بذاتي/ ألباشر عممي بنفسي /  البحث عمى االستقاللية -  
حممي ىك إنشاء مؤسستي / تحقيؽ غايات ك نجاحات عمى المستكل الشخصي ك المادم - 

.الشعكر بتحقيؽ شيء بنفسي كاف أككف شخص نافع لنفسي ك لغيرم/ تحقيؽ أىدافي / الخاّصة   
.لمستقبؿ أفضؿ/ الماؿ ك الرفاىية / م كاالستقراربالحصكؿ عمى المنفؽ المالي الخاص -   
أريد أف أصبح مقاكال ألف لدّم الكفاءات الالزمة ك أريد / الرغبة المستمرة في رفع المستكل - 

صالح المجتمع/ األفضؿ القتصاد البالد  .الرغبة في التغيير كا   
 استغالؿ بعض القدرات كالميارات في تسير أريدتدفعني الحاجة لمبحث عمى فرصة عمؿ ،كما - 

.عدـ كجكد كظيفة حككمية كشيادتي تسمح بإنشاء مؤسسة خاصة/ مؤسستي بنجاح   
. لكي نستفيد منيا كننجز أعماؿ خيرية كننشأ مستقبؿ زاىر لنا كلجميع المحتاجيف لمعمؿ-  
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.قدراتي  الخاصة كحب العمؿ/  استغالؿ قدراتي الخاصة بعد الدراسة كضماف معيشة مناسبة -   
أرغب كثيرا في / العمؿ ك الحرية في عممي / عدـ تقبؿ متابعة العمؿ عند الغير طيمة حياتي - 

. ممكيتي الخاصةلىأف أككف مسؤكال ع  
 

: الّراغبٌن فً إنشاء مقاولة خاّصةغير*   

لـ يتحّصؿ الباحث عمى أّم تكضيح مكتكب مف طرؼ أصحاب عّينة غير الراغبيف في إنشاء - 
.مؤّسسة عف سبب ذلؾ، عكس الرّاغبيف الذم أجاب أغمبّيتيـ عمى ىذا السؤاؿ  

 

: الدراسةتوصيات  .2
عمى المنظمات ك الييئات الميتمة بدعـ ك تطكير قطاع المؤسسات الصغيرة المتكسطة أف ييتمكا -  

بخمؽ كتعزيز ركح المقاكلة لدل األفراد ك دعـ المقاكليف ألجؿ امتالؾ الميارات التسييرية إلنشاء 
. مؤسساتيـ ك تطكيرىا

المرافقة التّنظيمية ك المتابعة حتى بعد اإلنشاء، ك اإلعانة بمختّصيف ذكم خبرة في ميداف إنشاء - 
المؤّسسات، كتككيف أصحاب المشاريع في مختمؼ المجاالت لممنافسة الخارجّية ك اكتساب أسكاؽ 

 .جديدة خاّصة عمى المستكل اإلفريقي
لمشباب المقاكؿ ك الشخصّية ضركرة تطبيؽ اختبارات نفسّية لمتعّرؼ عمى مختمؼ العكامؿ الّنفسّية -  

.  في الجزائر
ضركرة تخصيص برامج لمتككيف الّنكعي ترتكز عمى خصكصيات ك مميزات المقاكؿ حتى تزيد مف  - 

.  الخاصة زيادة عمى الجانب التّقني ك التّقييـ المستمّر بيدؼ قياس األثر الحقيقي ليذه البرامجقميارات
مف أجؿ تطبيؽ دكرات تككينية متخّصصة عمى مستكل الجامعات ك مراكز التككيف الميني - 

. الّتعريؼ بالمقاكلة ك اكتشاؼ أصحاب القدرات المقاكالتّية
. إدراج المقاكلة كمادة تعميمية ضمف مراحؿ النظاـ التعميمي- 
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: آفاق الدراسة .3
ألجؿ تمكيف الباحثيف ك الميتميف بيذا المكضكع ك حتى نفتح آفاقا أخرل يمكف أف نتناكؿ ىذا 
المكضكع مف عدة جكانب أخرل التي لـ يستطع الباحث التطرؽ إلييا نظرا لطبيعة المكضكع ك 
الحدكد التي إلتـز بيا فإننا تقترح مجمكعة مف المحاكر التي يمكف أف تككف انطالقات لبحكث ك 

: نذكر أىميا, دراسات أخرل في المكضكع
. ثقافة المجتمع ك المقاكلة- 
. أثر المقاكلة عمى التنمية- 
. المقاكلة الجماعية- 
. الحرية كركح المقاكلة- 
. المقاكلة األجنبية- 
. مقكمات المقاكلة في الجزائر- 
 .شخصّية المقاكؿ الجزائرم- 
 .المقاكلة في ضّؿ التغّيرات االقتصادية- 
 .مؤشرات الكفاءات المقاكالتّية كأداة تخطيط لمّتككيف- 
 

: خاتمة
كختامان يشير الباحث بأف ىذه الدراسة تستطمع المكرد البشرم ك خصائصو النفسّية التي يمكف 
استغالليا في إنشاء مؤسسات ك النجاح في تسييرىا ك االستفادة مف فعاليتيا عمى عدة مستكيات ك 

قطاعات، ك ذلؾ بضركرة التدقيؽ في دراستيا ك اإللماـ بجميع محاكرىا، كالمرافقة ك التككيف المستمّر 
لتطكير نقاط القكة ك القضاء عمى نقاط الضعؼ الخاص بيذه الفئة إذ أّنيا تعتبر بداية مف مؤسسة 

. خاّصة في ضؿ الّتغّيرات االقتصادية التي يعرفيا العالـ، صغيرة نحك تطّكر غير محدكد
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 المؤشر الىفسي للقدراث المقاوالتيت

 

، ألذَ ٌه هزا رخظض ػًّ و رٕظُُ  فٍ ػٍُ إٌفس ًٌُٕ شهبدح اٌّبجسزُش اٌؼٍٍّ فٍ إطبس اٌجحث

فٍ اٌخبٔخ " X"َه لشاءرهب وفهّهب، ووضغ اٌؼالِخ يهٕبن ِجّىػخ ِٓ اٌؼجبساد، ع. االسزجُبْ ٌٍّئه

، وتدل على المىافقت والتطبيق، حيث أن الخاوت األولى 5 إلى 1اإلجاباث متدرجت مه  حُث. إٌّبسجخ

مىافق جدا " 5"معىاها متىسط، و " 3"تدل على قلت المىافقت وضعف الرغبت في التطبيق، و " 1"

. والسعي بقّىة لتطبيقها

ٌُسذ هٕبن إجبثبد طحُحخ وأخشي خبطئخ وإّٔب االخزالف فٍ شخظُبد األفشاد وُِىٌهُ 

. اٌشجبء ِٕىُ اإلجبثخ ػٓ وً األسئٍخ، وشىشا. وِّبسسبرهُ اٌُىُِخ

 شكرا لتعاونك معنا

: معلومات شخصية. 1

 روش         أٔثً:    اٌجٕس 

 ٓوِب فىق 51         50-41     40-31           30-20       20ألً ِٓ : اٌس 

 (ح)أسًِ          (ح)ِطٍك        (ح)ِززوج           (ػزثبء)أػزة :اٌحبٌخ اٌّذُٔخ 

  ٍاٌّسزىي اٌذساسٍ؟  اثزذائٍ               ِزىسط              ثبٔىٌ                جبِؼ

  ِٕظت حىىٍِ       ِٕظت فٍ ِؤسسخ خبطخ     : ُِذاْ ػًّ األوٌُبء 

 :     ................................... (حذد ٔىع اٌؼًّ)                      ػًّ حش 

  ِبرا رشزغً حبٌُب؟: معلىماث مهىيت

:................................................. ِزشثض        اٌزخظض/ طبٌت         - 

 .........:.......األلذُِخ:......................................................... . ػبًِ        طجُؼخ اٌؼًّ         - 

هً حبوٌذ اٌمُبَ ثؼًّ؟   ٔؼُ          ال ...... ..........دوْ ػًّ        ِٕز ِزً؟         - 

 ................ِّذره؟..........................إْ ٔؼُ فّب ٔىػه؟-  ِهُٕب؟  ٔؼُ       ال       وىَٕبًا هً أجشَذ د- 

: (ٌّبرا) وضح رٌه- ال                 ٔؼُ (ِؤسسزه اٌخبطخ)ح هً رفىش فٍ إٔشبء ِمبوٌخ خبص- 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 

 

 

 

 



 :تقييم ذاتي للخصائص الىفسيت. 2

غير مىافق  

 تماماً 

مىافق لحد  مىافق  غير مىافق

 ما 

مىافق 

 بشدة 

1 2 3 4 5 

      أنا إنسان متفائل 1

      أشعر أنني دائم التعمم 2

      لي القدرة عمى إتخاد القرارات 3

      أنا صبور وبإمكاني التحمل 4

      أنا أرغب في المنافسة 5

      لي طموحات أسعى لتحقيقيا 6

      أسعى إلى تحسين أدائي باستمرار 7

      بإمكاني تقدير المخاطر في المواقف الحرجة 8

      أنا مثابر في عممي 9

      أنا أحب المغامرة 10

      أشعر بالسرور عندما أحقق أىدافي 11

      األحداث (توقع)لي القدرة عمى تصور 12

      لدي القدرة عمى إيجاد حمول لممشاكل المطروحة 13

      أفضل متابعة إنجاز أعمالي بنفسي 14

      أنا ال أتقبل الفشل 15

      أشعر بدافعية قوية لمعمل 16

      مع التغيرات (التأقمم)لي القدرة عمى التكيف 17

      لدي سيولة في التواصل مع الغير 18

      أميل إلى التنظيم في العمل 19

      أنا ال أعرف اليأس 20

      أنا إيجابي في تعاممي مع األحداث 21

      أسعى دوما لمتعرف عمى أسباب الفشل لتحويمو إلى نجاح 22

      أخطط لممستقبل 23

      ألتزم بالصرامة في العمل 24

      أسعى ألكون األفضل 25

      أشعر بأنني سأنجح في حياتي 26

      أكره الروتين وأبحث دوما عن التجديد 27

      أرى نفسي قادرا عمى تحمل المسؤولية 28

      ال أحتقر أي عائق ميما صغر 29

      ال أعرف شيئا اسمو المستحيل 30

      أبحث غالبًا عن المبادرة 31

      قبل إتخاد أي قرار أختار أفضل البدائل  32

قناع اآلخرين 33       لي القدرة عمى تقديم الحجج وا 

      تنظيم العمل شرط لنجاحو 34

      أشعر بمتعة التحدي 35

      لدي ثقة بقدراتي الخاصة 36

      أميل إلى تأمل األحداث ومحاولة االستفادة منيا 37

      لي القدرة عمى التنبؤ بالمخاطر الحادقة 38

      أسير عمى إنجاز أعمالي في أوقاتيا 39

      أواجو المصاعب و العقبات دون خوف 40

 



-دليل المقابلة -   

 

ما هو نوع المقاولة التً تنشط فٌها ؟-   

متى كانت أول فكرة لدٌك إلنشاء هذا المشروع و لماذا هذا المجال خصوصا؟-   

كم استغرقت من الوقت إلنشاء هذا المشروع ؟ و كم لدٌك من سنة عمل ؟-   

ماهً الصعوبات التً مررت بها ؟    كٌف قمت بحلها ؟-   

فً مرحلة بعد اإلنشاء؟, ماهً األمور التً اكتسبتها فً مرحلة اإلنشاء-   

ٌّم مشروعك من ناحٌة صعوبة اإلنشاء -  التسٌٌر ؟, كٌف تق  

هل كنت متأكدا من أنك سوف تنجح فً إنشاء المؤسسة ؟-   

هل لدٌك طموحات مستقبلٌة ؟-   

  سنوات ؟   و كٌف ٌمكن لك الوصول إلى ذلك  ؟5كٌف ترى نفسك بعد - 

هل شغلت منصب مسؤول ؟   ماهً القدرات التً ٌجب أن تتوفر فً المسؤول أو - 

 المقاول ؟

هل تفضل إتخاد القرارات فردٌا أو جماعٌا ؟-   

, اإلندفاعٌون, فً مٌدان العمل كٌف ٌمكن التحكم فً األشخاص سرٌعو الغضب - 

؟... الكسالء  

فً رأٌك ماهً الطرق الفّعالة لدفع العمال للعمل ؟-   

حٌاتك المهنٌة ؟  و كٌف قمت بإتخاده ؟ ,  ماهو أهم قرار إتخدته فً حٌاتك -   

كٌف ٌمكنك التعامل مع منافسك فً نفس المجال؟-   

ٌّز بها -  ؟ ( تطوٌر كفاءاتك الشخصٌةعكٌف تستطً)الضعف /  ماهً نقاط القوة التً تتم  

ماهو سر نجاح و إستمرار المشروع ؟ -   

فً رأٌك ماهً القدرات التً ٌجب أن تتوفر فً الشاب صاحب المشروع حتى ٌنجح فً - 

 إنشاء مؤسسة ؟



 

 

 

 تعريف القدرة  مستوى القدرة
 

 القدرات
 5 4 3 2 1 

     
هي انطّموح نتحقيق األحالم بكم تفاءل وانثقت باننفس و 

.انمبادرة في ذنك  
اإلٌجابٌة و الثقة 

 بالنفس

     
هً الرغبة فً التطور و التغٌٌر نحو األفضل و التكٌف مع 

.التغٌرات  
القدرة على التعلم 

 و اإلبداع

     
هً القدرة على إتخاد القرار و تقدٌر المخاطر الناجمة عن 
ذلك و تحمل المسؤولٌات و القدرة على التواصل و إقناع 

.اآلخرٌن  

التمٌز بالخصائص 
 القٌادٌة

     
الجدّية و تحمل الصعاب و الصرامة و ومتابعة العمل و 

.التنظيم في إنشاء المهام وتثمين الوقت  

اإلنضباط و 
 الصرامة فً العمل

     
 هً الرغبة فً التحدي و المنافسة دون خوف ومواجهة

.المصاعب و العقبات  
الرغبة فً التفوق 
 و تحدي الصعاب

 

 3 وتعني قدرة ضعيفة، 2 وتعني قدرة غير موجودة، 1رقم  )مستويات طريقة التقييم هي عمى خمسة
.( تعني قدرة متطورة 5 تعني قدرة أكثر من المتوسط، و4وتعني قدرة متوسطة،    

 

 

 

 

 

 

 



 مستوى القدرات
5المستوى رقم  4المستوى رقم   3المستوى رقم   2المستوى رقم   1المستوى رقم    القدرة 

طموحات كثٌرة-  
نسبة عالٌة من -

ٌّةالّتفاؤل . و اإلجاب  
ثقة بالّنفس-  
 أغلب المبادرة فً-

 المواقف
إبداء الرأي و  - 

.الّدفاع عنه بالحجج  

إبداء الرأي فً - 
.بعض الحاالت  

أخد بعض - 
المسؤولٌات 

.المحدودة  
قبول أراء جدٌدة - 

و القدرة على 
.رفض أخرى  

القبول بمستوى - 
 من المخاطرة

ثقة بالّنفس فً - 
 بعض الحاالت

ٌّة و -  إٌجاب
تسطٌر بعض 

  .األهداف
ترّدد فً إتخاد - 

.القرارات  

الخوف من - 
.المخاطرة  

 اإلحساس بعدم -
األمان فً 

المناصب ذات 
ٌّة .المسؤول  

-  

عدم وجود أّي -
.طموح  

عدم التفاؤل و -
.الّتشاؤم  

عدم ثقة بالّنفس و -
الحاجة إلى رفقة 

 للّتوجٌه
الهروب من - 

 الّصراعات

اإلٌجابٌة و الثقة 
 بالنفس

 توقع القدرة على- 
 الّتفكٌر فً حاالت و

أمور تساهم فً 
 الّتطوٌر

إقتراح طرق - 
.ووسائل جدٌدة  

البحث المستمّر - 
.على كّل ماهو جدٌد  

أخد خبرات من - 
.الحاالت السابقة  

.تنمٌة القدرات-   
تقمص بعض - 

.تجارب الغٌر  
تطبٌق الخبرات - 

.الساّبقة  

.مساٌرة التغٌٌر-   
رغبة فً - 

 فً الّتكوٌن
المواضٌع الهاّمة 

. فقط  

 وقت استهالك- 
كبٌر لقبول 

.الّتغٌٌر  
 جهد استهالك- 

.كبٌر للتعلّم  
صعوبات فً - 

.تقّبل الجدٌد  

عدم الّرغبة و 
القدرة على تعلّم 
وإستعاب أمور 

 جدٌدة
.مقاومة الّتغٌٌر-   

 
 

القدرة على التعلم و 
 اإلبداع

أخد الكلمة فً وسط - 
 الجماعة

  القدرة على اإلقناع- 
الّرغبة فً الّتحّكم - 

ٌّات  وأخد المسؤول
.التخطٌط للمستقبل-   
القدرة على اختٌار - 

.القرارات الّصائبة  

سهولة فً - 
ٌّف مع  التعامل التك

.اآلخرٌن  
التعامل مع - 

.المشاكل  
الّرغبة فً - 

الحصول على 
مكانة فً 

.الجماعة  

إتخاد بعض - 
القرارات خاّصة 

ٌّة و طلب  الشخص
المساعدة من 

.اآلخرٌن  
التعامل مع - 

بعض أفراد 
.الجماعات  

أخد القرارات - 
.جماعٌا  

االبتعاد عن - 
ٌّة و  المسؤول

.المرتبة األولى  
صعوبات فً - 

الّتعامل مع جمٌع 
.األشخاص  

عدم القدرة على - 
الّتكلم وسط 

 جماعة
عدم القدرة على - 

 إّتخاد قرارات
عدم الّرغبة فً - 

المناصب ذات 
ٌّة .المسؤول  

اإلبتعاد عن - 
.األنظار  

.إتباع الجماعة-   

التمٌز بالخصائص 
 القٌادٌة

.تنظٌم المعلومات-   
إعطاء أهّمٌة كبٌرة - 

فً تسٌٌر المهام و 
.الوقت  

اإللتزام بتحقٌق - 
.األهداف  

متابعة األعمال - 
.شخصٌا  

الخروج بإجراءات - 
 من الخبرات الساّبقة

إدماج تحقٌق - 
المهام و الوقت 

.المستهلك  
النظرة - 

ٌّة  المستقبل
.لؤلهداف  

اإللمام بجمٌع - 
العناصر المتداخلة 

.فً العمل  

.تقٌٌم الوقت-   
إعطاء أهمٌة - 

.متوّسطة للتنظٌم  
أخد بعض - 

.المسؤولٌات فقط  

عدم إعطاء قٌمة - 
.كبٌرة للوقت  

ٌّة و -  نفس األهم
ٌّة لجمٌع  األولو

.المهام  
 

  

عدم التنظٌم فً - 
.العمل  

عدم التحّمل فً -  
األعمال الّصعبة و 

.تركها لآلخرٌن  
عدم تقدٌر - 

الوقت فً إنجاز 
.المهام  

الفشل فً إنجاز - 
.جمٌع األعمال  

اإلنضباط و الصرامة 
 فً العمل

رغبة كبٌرة للّتفّوق - 
 وأخد المرتبة األولى

المنافسة و البحث - 
عن طرق للبقاء فً 

المقّدمة و تحقٌق 
  األهداف

عدم الٌأس من - 
.الخبرات الّسابقة  

أخد المبادرة فً - 
.بعض الحاالت  

.المنافسة-   

الرغبة فً - 
التفّوق و البحت 

عن مساعدة 
ٌّة  خارج

المواجهة فً - 
 بعض األحٌان

مستوى ضعٌف 
للرغبة فً الّتحدي 

و تفضٌل العمل 
.االنفرادي  

االبتعاد عن - 
.المواجهة  

عدم الّرغبة فً - 
.المنافسة  

فقد الطاقة فً -
.حاالت الفشل  

.الٌأس-   

الرغبة فً التفوق 
 و تحدي الصعاب



 



13    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1423    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    WWWWÒÒÒÒ−−−−××××����««««    ËËËË––––    25

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd³³³³IIII    26

190 ≠ 2000 r]— ÒÍc??O?HMÒ²�« Âu??Ýd?L�« v?C?²?I??LÐË ≠

u?O�u¹ 11 oI«u?L�« 1421 ÂU?Ž w½U?¦�« lOÐ— 9 wI ŒÒ—R?L�«

 U?????�?????ÒÝR?????L?�« d¹“Ë  U?????O?????Šö?????� œÒb?????×?¹ ÍcÒ�« 2000 W?MÝ

¨WDÒÝu²L�«Ë …dOGB�«  UŽUMÒB�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

s?. 13 …ÒœU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

1422 ÂU????Ž ÊU????C????.— 27 wI ŒÒ—R?????L�« 18≠01 r]— Êu?½U????I�«

sJL?¹ ¨Áö?Ž√ —u??Dc??L�«Ë 2001 WMÝ d??³?L??�¹œ 12 oI«u??L�«

Âu?I?ð  U?¾??O¼ ¨¢qO?N??�?²�« e??Dd?.¢ W??O?L??�ð X×ð Q??AMð Ê√

WDÒÝu??²???L�«Ë …d??O??G??B�«  U??�??ÒÝR??L�«  ¡U???A½≈   «¡«d??łSÐ

U???N???N???O???łuðË U????N???.ö???Ž≈Ë l¹—U???A???L�« w?K.U???Š «c???DË WK?.U???F�«

 ÆUN²II«d.Ë UNLŽœË

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWÒÒÒÒ....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

WÒO.uLŽ  U�ÒÝR?. w¼ ¨qON�²�« eD«d.     ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W?¹uM?F????????L�« W????????O???????B???????�????????A?�UÐ l?Ò²???????L????????²?ð¨ Í—«œ≈ lÐU?Þ  «–

Æ¢eD«dL�«¢ hM�« VK� wI vŽbðË w�UL�« ‰öI²Ýô«Ë

X?×ð l?{uðË ÒÍc??????O??????HM?ð Âu??????Ýd?????. V?łu??????LÐ Q??????AM?ð

…d???????O????????G???????B?�«  U???????�????????ÒÝR???????L?�UÐ n?ÒK?J?L�« d?¹“u?�« W?¹U???????�Ë

ÆWDÒÝu²L�«Ë

∫ WOðü« ·«b¼_« oOI×ð eD«dL�« všu²ð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

w¾?????A?M.  U?????łU????O?????²?????Š« l. n?ÒOJ?²¹ „U?????³?????ý l{Ë ≠

¨sO�ËUIL�«Ë  U�ÒÝRL�«

¨‰ËUI²�« WIUIŁ d¹uDð ≠

 «b?ŽU�?LÐ vC×ð w²�«  U?HKL�« d?OO?�ð ÊUL?{ ≠

…d???O???G???B�«  U???�???ÒÝR???L�« …—«“Ë Èb� …Q???AM?L�« o¹œUM?B�«

¨tÐ ‰uLFL�« rOEMÒ²K� UI³Þ WDÒÝu²L�«Ë

U????N????F???O????Ýu?ðË  U???�????ÒÝR????L�« ¡U????A?½≈ ‰U???ł¬ h?OK?Ið ≠

¨ U¼œ«œd²Ý«Ë

Èb� …b?¹b????−?�«  U????O????łu?�uMJ?²�« d?¹uD?ð lO????−?????Að ≠

¨l¹—UAL�« wK.UŠ

‰U???????????L???????????Ž_« r??�U???????????Ž s?O?Ð ¡U???????????I???????????²?�« ÊU??J?. ¡U???????????A?½≈ ≠

¨WOÒK×L�« Ë√ WÒ¹eDdL�«  «—«œù«Ë  U�ÒÝRL�«Ë

u??ł d?O??Iuð o¹d?Þ sŽ Y×??³�« sO??L?¦ð v?KŽ ÒY×�« ≠

 UDd?ýË Y×³�« e?D«d.Ë l¹—UA?L�« wK.UŠ sOÐ ‰œU?³²K�

WO?łu�uMJ²�« »UD]_«Ë s¹uJ²�«  U?�ÒÝR?.Ë …—UA?²Ýô«

¨WÒO�UL�«Ë WOŽUMB�«Ë

¨wK×L�« ÍœUB²]ô« ZO�M�« d¹uDð lO−Að ≠

WWWW???????? Ò ÒÒÒ−−−−????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––        24    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????....        79    ≠≠≠≠    03    rrrr]]]]————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍcccc????????OOOO????HHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????....

œœœœÒÒÒÒbbbb????????????????××××¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd????????????????³³³³????????????????IIII  25    ooooIIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1423    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ

    UUUU????????����???????? Ò ÒÒÒÝÝÝÝRRRR????????LLLL����««««    qqqqOOOO????????NNNN????????����ðððð    eeee????????DDDD««««dddd????????LLLL����    WWWW????????OOOO½½½½uuuu????½½½½UUUU????????IIII����««««    WWWW????????FFFF????????OOOO????????³³³³DDDD����««««

ÆÆÆÆUUUUNNNNLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    UUUUNNNN....UUUUNNNN....ËËËË    WWWWDDDDÝÝÝÝuuuu²²²²LLLL����««««ËËËË    …………ddddOOOOGGGGÒÒÒÒBBBB����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« f‡‡Oz— ÒÊ≈

…d????O???G????B�«  U????�????ÝR???L?�« d¹“Ë d¹d????I?ð vKŽ ¡U?MÐ ≠

¨W¹bOKI²�« WŽUMB�«Ë WDÝu²L�«Ë

125Ë 4≠85 ÊUðÒœUL�« ULÒO?Ýô ¨—u²ÝÒb�« vKŽ ¡UMÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«®

20 wI ŒÒ—R?????L�« 59 ≠ 75 r]— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oI«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

22 wI ŒÒ—R??L�« 01 ≠ 88 r]— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

1988 WM?Ý d¹U?M¹ 12 oI«u?????L�« 1406 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł

W??O?.u??L?F�«  U??�??ÝR?LK� w?N?O??łu?²�« Êu?½U?I�UÐ o?ÒKF?²??L�«Ë

¨W¹œUB²]ô«

 24wI ŒÒ—R??L�« 21 ≠ 90 r]— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oI«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd??×?.

¨WO.uLF�« W³ÝU×L�UÐ

14 wI ŒÒ—R??L�« 30 ≠ 90 r]— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰ÒË√ oI«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WÒOMÞu�« „ö._« Êu½U] sÒLC²L�«Ë

12 wI ŒÒ—R??L�« 08 ≠ 91 r]— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

oÒKF??²??L�«Ë 1991 WMÝ q¹dÐ√ 27 oI«u?L�« 1411 ÂU?Ž ‰«Òu?ý

 UÐU????�????×?�« wE?IU????×????.Ë VÝU????×????L�« d????O????³????�?�« W????L????N????LÐ

¨bL²FL�« VÝU×L�«Ë

19 wI ŒÒ—R?????L�« 20 ≠ 95 r?]— d‡?._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

1995 W?‡??‡?M??Ý u?‡??O?�u??‡?¹ 17 o??I«u???????????????L??�« 1416 ÂU??‡?Ž d??‡?H????????????????�

¨W‡³ÝU‡×L�« fK−LÐ o‡ÒKF²L�«Ë

27 wI ŒÒ—R??L�« 18 ≠ 01 r]— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?I«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

 U??�???ÒÝR??L�« W???O??]d??²� w?N??O??łu???²�« Êu½U??I?�« sÒL??C??²???L�«Ë

¨tM. 13 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨WDÒÝu²L�«Ë …dOGB�«

205 ≠ 02 r?]— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

u???O?½u¹ 4 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 22 wI ŒÒ—R????L�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2002 WMÝ

208 ≠ 02 r?]— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

u?O½u¹ 17 oI«u?L�« 1423 ÂU?Ž w½U?¦�« lOÐ— 6 wI ŒÒ—R?L�«

¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2002 WMÝ
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹UUUUMMMM¹¹¹¹    25

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

ÂU????F�« —U?Þù« Âu????Ýd????L�« «c?¼ œÒb????×¹    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆÁcOHMð  UOHOBË dGBL�« ÷dI�« “UN−�
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¨W¹—uNL−�« fOz— ÒÊ≈

s?0U?????C?????²�«Ë q?O?????G?????A?????²�« d?¹“Ë d¹d?????I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠

¨wMÞu�«

6≠ 77 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ýô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 © v�Ë_« …dIH�« ®  125Ë

20 w?L ŒÒ—R??????L?�« 59≠75 r?_— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oL«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

26 wL ŒÒ—R????L�« 11≠90 r_— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 21 o?L«u?????????????L?�« 1410 ÂU????????????Ž ÊU????????????C????????????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨qLF�«  U_öFÐ oÒKF²L�«Ë

23 w?L ŒÒ—R??????L?�« 07≠95 r?_— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oL«uL�« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý

¨ UMO0Q²�UÐ

19 w?L ŒÒ—R??????L?�« 01≠96 r?_— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

Íc�« 1996 WM?Ý d¹U?M¹ 10 o?L«u?????L�« 1416 ÂU??????Ž ÊU?????³??????F?????ý

¨·d×�«Ë W¹bOKI²�« WŽUMB�« rJ×ð w²�« bŽ«uI�« œÒb×¹

13 wL ŒÒ—R????L�« 12≠98 r_— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1998 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 31 o?L«u?????L�« 1419 ÂU?????Ž ÊU??????C?????0—

ÊUðÒœU?L�« UL?ÒOÝô ¨1999 WM�� W?O�UL�« Êu?½U_ sÒL?C²?L�«Ë

¨tM0 91 Ë 89

27 wL ŒÒ—R????L�« 12≠01 r_— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001 W?MÝ u??????O�u?¹ 19 o?L«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž w?½U?????¦?�« lO?Ð—

¨2001 WM�� wKOLJ²�« WO�UL�« Êu½U_ sÒLC²L�«Ë

7 wL ŒÒ—R?????L�« 21≠01 r_— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

2001 W?M?Ý d????????³????????L????????�?¹œ 22 o?L«u???????L?�« 1422 ÂU????????Ž ‰«u????????ý

¨2002 WM�� WO�UL�« Êu½U_ sÒLC²L�«Ë

296≠96 r_— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

8 o?L«u?????????L?�« 1417 ÂU??????????Ž w?½U?????????¦?�« l?O?Ð— 24 w?L ŒÒ—R?????????L?�«

W?OMÞu�« W�U?Bu�« ¡U?A½≈ sÒLC?²?L�«Ë 1996 WMÝ d?³?L²?³?Ý

‰ÒbFL�« ¨wÝU?Ý_« UN½u½U_ b¹b×ðË »U³?A�« qOGAð rŽb�

¨rÒL²L�«Ë
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12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1426 هـ هـ
14 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2005 م

- و �ــقـــتـــضى اIـــرســــــوم الـــرئـــاسـي رقــــم 136-04
اIـــــؤرخ فــي 29 صـــــفــــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافـــق 19 أبـــــــريل

 rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنــة 2004  وا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربيع األول عـام 1426 اIوافق أول مـايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
-  و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقــم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-137 اIؤرّخ
في 21 مـــحـــرّم  عـــام 1424 اIــــوافق  24 مـــارس ســـنـــة 2003
 rالذي يحدّد صالحيات وزير العمل والضمان االجتماعي
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-02 اIـؤرخ
في 10 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اIــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2004
الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــات اIــمــنــوحــة لــلــبــطــالـX ذوي
X(35) وخـمـس Xخـمس وثـالث Xما بـ Xـشـاريع الـبـالـغـIا

r(50) سنة ومستوياتها

يرسـم يرسـم  ما يـأتي :  ما يـأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـحـدّد هـذا اIـرسـوم كـيــفـيـات تـطـبـيق
أحــكـام اIـادة 52 من قــانـون اIــالـيــة لـســنـة 2004 واIـادة 54
من قـــانـــون اIـــالـــيـــة لـــســـنــة 2005 واIــتـــعـــلــقـــتـــX بــاIـــزايــا
اجلبـائية واجلمـركية اIـمنوحة لالسـتثمـارات اIنجزة من
طــرف األفـراد اIــؤهــلــX لالســتـفــادة من نــظــام دعم إحـداث
أنــــشــــطــــة إنــــتــــاج الــــســــلع واخلــــدمــــات اIــــســــيــــر من طــــرف

الصندوق الوطني للتأمX على البطالة.

اIادة اIادة 2 : االستثمـارات القابلة لالسـتفادة من اIزايا
اIــذكــورة هي االسـتــثــمـارات الــتي لــهـا طــابع اإلحـداث أي
اإلجنـاز اجلــديــد لـكــيـان اقــتـصــادي يــكـون مــوضـوعه إنــتـاج

سلع أو خدمات.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــســتــفــيــد االســتــثـــمــارات اIــؤهــلــة لــنــظــام
الـدعـم اIـذكـورr خالل فـتــرة إجنـاز االسـتـثــمـارr من اIـزايـا
اIـنــصــوص عـلــيــهــا في اIـادة 52 من قـانــون اIــالــيـة لــســنـة

2004 واIذكور أعاله.

كما تستـفيد هذه االستثـمارات خالل فترة الشروع
فـي االسـتـغـالل من اIـزايــا اIـنــصـوص عــلـيـهــا في اIـادة 54

من قانون اIالية لسنة 2005 واIذكور أعاله.

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي رقم  فيذي رقم  05 -  - 470 مؤرخ في  مؤرخ في 10 ذي ال ذي الـقعدةقعدة
يــــحــــدّد  rي r2005 ــــوافق وافق 12 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ةIا Iعــــام ام 1426 ا
كــــــيــــفــــــيــــات تات تــــــطــــــبــــيق اIيق اIــــــزايزايــــــا اجلا اجلــــبــــــائائــــيــــــة واجلة واجلــــــمــــركركــــــيــــة
اIاIــــــــمــــــــنــــــــــوحوحــــــــة لالسة لالســــــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات اIارات اIــــــــنــــــــــجــــــــزة من طزة من طــــــــرفرف
الالــــبـطــــالالــــX ذوي اXI ذوي اIــــشــــاريع الاريع الــــبـالالــــغــــX مX مــــا با بــــX خX خـمسمس

وثالثX (وثالثX (35) وخمسX () وخمسX (50) سنة.) سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اIــشــتـرك بــX وزيــر اIـالــيـة

rووزير العمل والضمان االجتماعي
-  وبـناء على الـدستـورr السيّمـا اIادتان 85-4 و125

r (الفقرة 2) منه
- و �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76-105 اIــؤرخ في 17 ذي
احلجة عام 1396 اIوافق  9 ديسـمبر سنة 1976 واIتضمن

rتمّمIعدّل واIا rقانون التسجيل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

rتمّمIعدل واIا rقانون اجلمارك
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا
-  و�ـقــتـضـى الــقـانــون رقــم 90-36 اIـؤرخ فــي 14
جــمــــادى الـثــانــيــة عــام 1411 اIـوافــق 31 ديــســمــبــر ســنــة
1990 واIتـضمن قـانـون اIالـيـة لسـنة r1991 السيـمـا اIادة

  r65 منه احملدثة لقانون الرسوم على رقم األعمال

- و �ـقـتضى الـقـانون رقـــم 03-22 اIـؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة r2004 السـيــمــا اIـادة 52

rمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-21 اIـؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اIـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة r2005 السـيــمــا اIـادة 54

rمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-514 اIـؤرخ
في 6 ذي القـعدة عام 1424 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2003
Xــتــعــلق بــدعم إحــداث الــنـشــاطــات من طــرف الــبــطــالـIوا
(35) Xخــــمس وثـالثـــ Xمــــا بــــ Xــــشــــاريع الــــبــــالــــغــــIذوي ا

r(50) سنة Xوخمس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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ÂÂÂÂ    2002    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLJJJJuuuu½½½½    13
13

190-2000 r\— Íc???O???HM?Ò²�« Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

 11 o?J«u?????L�«  1421  ÂU?????Ž w?½U?????¦?�«  lO?Ð— 9 w?J  ŒÒ—R?????L�«

d?¹“Ë  U???????????ÒO??????????Šö??????????� œÒb???????????×?¹ Íc?Ò�«  2000 W?M?Ý  u???????????O?�u?¹

¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«  UŽUMB�«Ë  U�ÒÝRL�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    »»»»UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³³³³����««««

WWWW0000UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

dddd‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIIILLLL����««««    ≠≠≠≠    ····bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡NNNN����««««    ≠≠≠≠    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡OOOOLLLL����²²²²����««««

s0  14 …ÒœU??????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I??????O???????³D?ð     ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

1422 ÂU???Ž ÊU???C???0— 27 wJ Œ Ò—R????L�«  18-01 r\— Êu?½U???I�«

Q??AMð ¨Áö??Ž√ —u??Fc??L�«Ë 2001 WMÝ d??³??L??�¹œ 12 oJ«u??L�«

÷Ëd???I�« ÊU???L???{  ‚ËbM?�  vL???�ð  W???O???0u???L???Ž W???�???ÒÝR???0

VK� w?J vŽbðË  ¨WDÝu???²??L�«Ë …d??O??G??B�«  U??�??ÝR???LK�

Æ¢‚ËbMB�«¢ hM�«

d¹“u?�« W¹U???�Ë X×?ð ‚ËbMB�« l?{u¹ ∫        2     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l²?L??²¹Ë ¨ WDÝu??²?L�«Ë …d?O??G?B�«  U??�?ÒÝR?L�UÐ n?ÒKJL�«

Æw�UL�« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL�« WOB�A�UÐ

÷Ëd????I?�« ÊU????L????{ v?�≈ ‚ËbM?B�« ·b?????N¹ ∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 U??�??ÒÝR??L�« vK?Ž V−¹ w²Ò�«  «—U??L??¦??²??Ýö?� W¹—Ëd??C�«

wJ œÒb??×??0 u?¼ U??L??F  U¼e??−M?ð Ê√ WDÝu??²??L�«Ë …d???O??G??B�«

1422 ÂUŽ ÊU?C0—  27  wJ Œ Ò—R?L�«  18-01   r\— Êu½U?I�«

ÆÁöŽ√ —uFcL�«Ë 2001 WMÝ d³L�¹œ 12 oJ«uL�«

¨dz«e???−�« WM¹b???LÐ ‚ËbMB?�« d??I???0 ÊuJ¹ ∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

w?M?Þu?�« »«d?????????²?�« s?0 d??????????š¬ ÊUJ?0 Í√ v?�≈ t?K?I?½  s?J?L?¹Ë

s0 d?¹d???I?ð vKŽ ¡U?MÐ c????�???²?¹ Íc???O????HM?ð Âu???Ýd????0 Vłu????LÐ

Æw�u�« d¹“u�«

‚ËbM?BK�  w?K×????0 Ë√ Íu????N???ł Ÿd????J Í√ ¡U????A½≈ sJ?L¹

Æw�u�« d¹“u�« WIJ«u0 bFÐ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBBHHHH����««««

ÂÂÂÂUUUUNNNNLLLL����««««

∫ WOðü« ÂUNL�« ‚ËbMB�« v�u²¹    ∫∫∫∫        5 …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U?�??ÒÝR?L�« …bzU??H�  U½U?L??C�« `M0 wJ  qšb??²�« ≠

wJ  «—U????L???¦???²????Ý« e???−M?ð w²Ò�« WD?Ýu???²???L?�«Ë …d???O???G????B�«

∫ WOðü«  ôU−L�«

¨  U�ÒÝRL�« ¡UA½≈ *
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ÆÆÆÆwwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    tttt½½½½uuuu½½½½UUUU\\\\    bbbb¹¹¹¹bbbb××××ððððËËËË    WWWWDDDDÝÝÝÝuuuu²²²²LLLL����««««ËËËË    …………ddddOOOOGGGGBBBB����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ W0u‡‡J×�« fOz— ÒÊ≈

W??O�U??L�« d¹“Ë s?OÐ „d??²??A??L�«d¹d??I??²�« vK?Ž ¡UMÐ ≠

W??ŽUMB�«Ë  W?DÝu??²??L�«Ë …d??O??G??B�«  U??�??ÒÝR??L�« d¹“ËË

¨W¹bOKI²�«

4 ≠85 ÊUðœU????L�« U????L????ÒO????Ý ô ¨—u???²????ÝÒb?�« vKŽ ¡U?MÐË ≠

¨ tM0 ©2 …dIH�« ® 125Ë

‰ÒË√ wJ ŒÒ—R??L�« 21-84 r\— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐË ≠

1984 WMÝ d??³?L??�¹œ 24 oJ«u?L�« 1405  ÂU??Ž w½U??¦�« lOÐ—

…ÒœU?L�« U??L?ÒO?Ý ô ¨1985  WM�� W??O�U?L�« Êu½U?\ sÒL??C?²?L�«Ë

¨tM0 31

27 wJ ŒÒ—R????L�« 12-01 r\— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

2001 WM?Ý  u??O?�u¹  19  oJ«u????L�« 1422 ÂU???Ž w?½U???¦�« l?OÐ—

¨  2001 WM��  wKOLJ²�« WO�UL�« Êu½U\ sÒLC²L�«Ë

27  wJ Œ Ò—R??L�«  18-01 r\— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?J«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????0—

 U??�???ÒÝR??L�« W???O??\d??²� w?N??O??łu???Ò²�« Êu½U??I?�« sÒL??C??²???L�«Ë

¨ tM0 14 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«

240-99   r?\— wÝU?zÒd�« Âu??????Ýd?????L?�« v?C?????²??????I?????L?ÐË ≠

d?Ðu?????²?????F√  27  oJ«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž Vł— 17 wJ ŒÒ—R?????L�«

W??O?½b??L�« n?zUþu�« wJ s?O??O??F???²�UÐ o?ÒKF??²???L�«Ë 1999 WMÝ

¨W�ËbK� W¹dJ�F�«Ë

205≠02 r?\— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u???O?½u¹ 4 oJ«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 22 wJ ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2002 WMÝ

208≠02 r?\— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u?O½u¹ 17 oJ«u?L�« 1423 ÂU?Ž w½U?¦�« lOÐ— 6 wJ ŒÒ—R?L�«

    ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2002 WMÝ

431-96 r\—  Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d???³???L???Ju½ 30  oJ«u????L�« 1417  ÂU??Ž  Vł— 19wJ  ŒÒ—R????L�«

w?EJU?????×?????0 s?O?????O?????F?ð  U?????ÒO?????H?????O?JÐ o?ÒKF?????²?????L?�«Ë 1996  W?MÝ

lÐU?D�«  «– W?????O????0u????L?????F�«  U?????�????ÒÝR????L?�« wJ  U?ÐU????�?????×�«

 U?¾O¼Ë W?OLM?²�«Ë Y×³�« e?F«d?0Ë Í—U−?Ò²�«Ë wŽUMÒB�«

lÐUD?�«  «– W??O?0u??L??F?�« s¹Ë«Ëb�«Ë wŽU??L??²??łô« ÊU??L??C�«

¨WKI²�L�« dOž WO0uLF�«  U�ÒÝRL�« «cFË Í—U−²�«


