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 :ملخص
راد حناج  مةرفا  ماا ماتو هجهاا ا فا، قياا  الوجهاا املقااولع لةينا  مان   ااؤاس املالصااة الملاوسط واملوجلا   و  ذا املقاالھمن خالل  حاولنا       

ماتنا  لاا الترالا  خلق  وإنشاء هذا النجع من املشاريع اليت هوميز باإلبتاع، واملخاطرط، واملنافص  واللوقاللي  ، وحملاولا  مةاةا  إاايالي  ا،ناا، ا و
ؤاس  املشاااريع وبيهااو ت وبةاات راااتنا  هاات مااا يوةلااق ب ااا. بجلياا  لااةيتط امليتانياا  الاايت جملااة ممج اا  ماان  اااؤاس املشاااريع الملااوسط واملوجلاا  

وإدخال  لاليب وطرق هتيتط لوصس اااون مالصاوا وهاذا ،   املقاول يصةا هاهتا إىل خلق فرص و   مال هتيتط اللو،ماري ، هجالنا اىل  ن 
 . يف ظل البيه  واملنافص  كما لحظنا من خالل النوائج اليت مت واجل إلي ا  نقص املقاول  النصجي  يف  ولي  لةيتط 

 مقاوالتي،  أبعاد التوجه المقاوالتي مقاول، توجه مقاولة، :الكلمات المفتاحية
  JEL: M13رموز 

Abstract:  
 

   Nous essayons à travers ce papier de mesurer l'orientation entrepreneuriale d’un ensemble d’entrepreneurs 

des petites et moyennes entreprise et de savoir a quel point sont ils tirés vers la création et la  mise en place 

de ce type de projets qui sont généralement  caractérisés par la créativité, la prise de risque, la concurrence et 

l'indépendance. 

 Afin  de répondre à la question susvisée, nous nous sommes  basé sur une étude exploratoire  sur un 

échantillon d’entrepreneurs dans la wilaya de Saida. l’étude montre que l’entrepreneur essaie toujours de 

créer de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés des  affaires ainsi d’introduire de nouvelles 

techniques et méthodes dans la gestion des affaires de son entreprise dans un monde caractérisé par la  

concurrence , la compétitivité et une participation infime de la part de la femme.  

Mots clés :entreprise , entrepreneur, orientation entrepreneuriale, dimension de l’orientation 

entrepreneuriale  

Jel : M13 ;  
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 : مقدمة

حيث . ازداد الهومام مبجال املقاولهي  يف اآلون  ا خسط و ابح مي،ل حيزا كبسا يف ليالاة احليجماة والةتيت من التول  
كما . هقجم املقاولهي   لا  لا  املبادرط وه جد الفرد اجتاه مشرو ا اخلاص وازدهارها وهذا يو لب  هجهيا ا فراد اجملومع حنج ذلك

الوجها املقاولع  يحظيف حني .(Brockhaus, 1980) الوةتاد املقاول للمشارك  يف املخاطر املوملل  با  مال الوجاري  هركز   لا
من بين ت  . من  هل انشاء مشاريع هوملف  ادط باملخاطرط واإلبتاع واملنافص  ب مهي    لمي  كبسط من طرف الةتيت من الباح،ني 

Rauch)) . فاقرتح(Miller)   البتاع، النواهي ، و  خذ اخل ر: " ال،الث قيا  الوجها املقاولع من خالل  بةاد 3891 لن ."
 -م،الي  "ف ابح البويار ميزط . iبةتين، اللوقاللي  والةتواني  ضت املنافص   6991لن     Lumpkin et Dess و ضاااااااااااااااااف
  (.. Schumpeter ,)للمشاريع من خالل "  منجذهي 

ف ابح الوجها املقاولع  مي،ل ايو  فيري  ووه   نظر باجتاه مقاولهي ، ويشس إىل الصلجك الذي ياثر يف  ملي  انع   
للمالص ، وهنا يظ ر  هجها الفرد حنج إنشاء مشرو ا اخلاص با الذي  القرار و ممارلاة  اؤاس املشاريع اليت هقجد  داء موفجق

هاب   ليا من خالل مةاة  هذا املجضجع ان الصاال اةجهري الذي حناول اإلاملنافص  واللوقاللي  لذلك فيوميز باإلبتاع، واملخاطرط، و 
ما متو هجها ا فراد حنج مشارية ت الملوسط واملوجل   و حنج إنشاء مالصاة خاا  هبت، وانع قراراة إلرتاهيجي  ناهؤ  هربز : هج

 ؟متو حتقيق املقاولني  بةاد الوجها الريادي 

 سس النظرية للمقاولة و المقاول األ: المحور األول

  المقاولة: أوال

املقاول  مف جم قتمي الوةمل  ول مرط يف اللو  الفرنصي  يف بتاي  القرن الصاد  الةشر، وهضمن مف جم آنذاك املخاطرط 
، وبةت ذلك    Rachirad Cantillonوحتمل الملةاس، ودخل مف جم يف م لع  القرن ال،امن  شرا من قبل ريوشاد كانولجن

Sayii ، و بالنصب  لشجمبيرت املقاول  هو لب البويار، وهذا يةين  ن يفةلجا  اياء هيتط  و يفةلجا  اياء ب ريق  هتيتط، وحيتد مخس
 : فهاة من الةمل للمقاول

 . منوج هتيت او ختم  هتيت( خلق)  إنشاء -
 .اإلنواجالوؤتاث خم ط هتيت لةملي   -
 .جاق هتيتطفوح واكوشاف  ل -
 .اإلنواجالبؤث  ن مملادر هتيتط لةجامل  -
 .iii  الوؤتاث ايل هنظيمي هتيت يف الق اع -

البؤث  ن فرص اللو،مار يف البيه ، وييجن   لا  هنا رغب  وقترط الفرد  لا 0222املقاولهي  لن   Okparaو رف 
 .بنجاح و الوةرف  لا الفرص املميزط قادر  لا إنشاء وهشويل املالص  
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مف جم الريادط من خالل املقاول وهج ذلك الشخص الذي لتيا القترط  لا  خذ  0226لن  (   (Druidت  وضحوق
 .املخاطر بشراء البضائع،  و هزء من ا بصةر مةني وبية ا من  هل احلملجل  لا الربح لجءا  كانة بضائع هتيتط ام قتمي 

 الريادينيا فراد  -:  ن يوجافر في ا ثالث   ناار  لالي  ن املنظم  الريادي  لبت  0222لن     Caraung ))و اار 
 الوؤجط ،للفشل لوؤجطا، اإلبتاعالبةت الونظيمي املرهبط بالرؤي ، ال،ق ،  امل،الي ،  -من دوهنت،  إبتاعالذي لن ييجن هناك 

  .ivا لجاق بالونجع املرهبط البيهي البةت - التاخلي ، الرقاب  للومجض،

 المقاول: ثانيا

هت املبويرون الذين يةملجن  لا إثارط "فقت ا ورب  ن املقاولني " روح املوامرط"يف كوابا  1986لن   Gilaler  ما   
ال لب، ف ت الذين يملنةجن ا لجاق وييجنجن رؤو  ا مجال وخيلقجن الفرص ويقتمجن  لاليب هينجلجهي  هتيتط، وهت الذين 

الوصجيقي   و اخلملائص اةتيتط املب رط، وهت الذين يوسون ا لاليب الفني  ويةيتون  يبؤ،جن  ن املنوجاة املوميزط  و البوياراة
اياغ  الرغباة الةام  للمصو ليني، ف ت الذين يوسون ا لاليب الفني  ويةيتون اياغ  الرغباة الةام  للمصو ليني، ف ت الذين 

 .vخيلقجن ال،روط والجظيفي  إذن هت قادط ا لجاق

املقاول هج ليس هاهرا  و منصق للمجارد، وإمنا يفضل  خذ الظروف الوينجلجهي    Joseph Shumpterووفقا لا 
لوة ي بةتا هتيتا ملف جم الريادي  فقت ا وربه  3811، وهاءة آراءه  يف  ام  viكالبياناة اليت ل جيلب من ا لجو هوساة هذري 

، واملبوير يف حت ذاها "يرت الشخص املبوير وخاا  يف اجملال الوينجلجهيالريادي  نت اجمب"هج حجر الزاوي  يف الونمي  القوملادي ، 
 . viiمبتع ومتد  يف  تط مالة موةتدط، وييجن مبويرا ملنوج هتيتا ي رح للوتاول يف الصجق

املقاول هج الشخص الذي خيلق ويبوير لبناء ايء ذي قيم   0222لن      Bloton & Thmpsonوفقا لــ 
وبالوايل ميين القجل  ن ااحب املشروع هج الشخص الذي لا التافع لولبي  الجنازاة و نش   .  viii ونت الفرصيو مةرتف هبا  و

 .ب ريق  مبويرط  إبتا ي 

 :خصائصه*

 شر خملائص للمقاولني الناهؤني حيث قرر  ن هذه اخلملائص هةورب  ك،ر   مهي  يف اخملي   3881لن      Bygraveقتم
  .ix يبني هذه اخلملائص الةشر املقاول و اةتول الوايل

 (10D’s ) و اليت يبت  كل من ا ارف D    يف الجنليزي. 
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 خصائص المقاول 10الجدول رقم 

 الوجايف   اخلملائص 

فاملقاولجن يوموةجن برؤي  ملا ميين  ن ييجن  ليا املصوقبل بالنصب  هلت و لشركاهتت و ا ك،ر  مهي    Dreamاحللت 
 .جن بالقترط  لا حتجيل  حالهت اىل حقيق  من ذلك  هنت يوموة

 احلصت
Decisiveness  

و لين ت ل يصار جن بملنا   القراراة وهةورب الصر    امال (  ل ياهلجن ) املقاولجن ل مياطلجن 
 .حامسا يف جناح ت 

القترط  لا 
  Doersالجناز

 . كمل وها و بالصر   الالزم  يقرر املقاول القيام بوملرف ما فانا يقجم باجنازه  لا   نمبجرد 

  الةزمي / الوملميت 
Determinition 

الةقباة  هجاه  تاملقاولجن ينفذون مشارية ت مع اللوزام اليامل نادرا ما يصوصلمجن حىت  نت ما  
 .اليت هبتو مصوةملي  احلل   

 و الوفاين  اإلخالص
Dedication 

 "ملزم " 

، وقت ي ع ذلك يف بةض  ا حيان  لا حصاس  القاهتت  هت خململجن وموفانجن متاما يف   ماهلت
يف ا لبجع ل   يام 21لا   يجميا و  30مع ا اتقاء و  لرهت ، ف ت يةملجن بال كلل فالةمل 

و    ماهلتف ت خململجن . يةورب ايء غريب يف املقاول الناهح الذي يصةا لنجاح مشرو ا 
 ملل   وو  ائالهتت وهت يةملجن دون كلل  ت اتقائ بويلف  كبسط لةالقاهتت مع   حيانا

 (اإلخالص) احلب  
Devotion 

فاملقاولجن حيبجن ما يةملجن ، فاحلب هج الذي يةني ت  حيانا  ل  مجاه   الملةجباة كما  ن 
خملص  ا  مالحب ت ملا يقتمجن من منوجاة وختماة هج الذي يصا تهت  لا النجاح ،فرهل 

 . ييجن ااحب املشروع  لا دراي  بالوفاايل اهلام  و بتق    نجيب   Details التق   .و حمب ملا يفةلجه 

 بالقضاء و القتر اإلميان
Destiny  " ، قادر

 "مملسي 

بتل من ا ومادهت  لا  اؤاس ا  مال يف كصب   قتارهتف ت يرغبجن يف  ن ييجنجا يف محاي  
 .ييجن مصاول  ن مملسه   ن رزاق ت ف ج حيب 

، فاملال بالنصب  هلت  ك،ر من مرد مةيار للنجاح و  ا  مالال،راء ليس التافع الرئيصي  لرهل   Dollars المةيار امل
 .كان ناهؤا لجف يياف    إذاانا  ا  ماليفرتضجن ان رهال 

 ( يشارك) هجزيع املليي  
Distribute  

 .الوجاري    ا  مالجاح احلامسني  لن الرئيصنيمع املجظفني    مالايجزع مليي   ا  مالرهل 

 

 التوجه  المقاوالتي: ثالثا

 ابح الوجها املقاولع املف جم املركزي يف مال ريادط ا  مال اليت هلقة قترا كبسا من الهومام النظري و الوجرييب ،  ومن 
قيالا من خالل النظر يف  لا  نا من خملائص  املنظماة  والذي ميين  إلياميين  ن ينظر  0230لن    Bedi    وVijخالل 

الوجها املقاولع يوةلق , 3898لن    Slevinو  Covinووفقا لا  .  للجس اإلدارط املقاولهي  وكذا القراراة اللرتاهيجياة
 .xاملقاولهي   نش و تبا لاليب واملمارلاة و لاليب انع القرار اليت يصوختم ا متراء الةمل يف 
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 .يف ا  مال ا خسط لا 0228لن   آخرونو  .Rauchذو  مهي   لمي  كبسط كما وضح الوجها املقاولع هج مجضجع 
وخاا  الةالق  بني الوجها . xi، واخذ اخل راإلنواهي ، اإلبتاعاقرتح لقيا  للجك املقاولهي  الشرك  وفقا  بةاد  3891يف مقال مليلر 

 ,Rauch) 3881لن   Lumpikn et Dessو  0228لن  Rauch من بين ت   املقاولع و داء، لفوة انوباه الباح،ني
2009, pp. 761-787) . 

البويار، واخذ  إثباة 0232لن   (Fayolle  و Randersonخملائااااص املنظماة املقاولهيااااا  وفقااااا لاااااا  مااااااا . 
والةتواني  ضت املنافص ، ( اللوقاللي ) بةتين، احليت الذاع3881لن   (  Lumpkin et Dess) ضاف و . اإلنواهي املخاطرط و 

و يةرف   يضا ب نا مجقف  وهشس إىل  ن هذه ا بةاد اخلمص  ميين  ن ختولف بشيل مصوقل، وفقا للمووساة التاخلي  واخلارهي 
  xii.الفرد جتاه الخنراط يف  نش   هنظيت املشاريع

 أبعاد التوجه المقاوالتي * -
لا  نا الرغب  يف إدخال حتاث  ، واحلتاث  هيجن من خالل الوجريب واإلبتا ي  يف الةملياة وهذا املووس يةرف   :اإلبداع (0

 xiiiالرامي  إىل ه جير منوجاة هتيتط وختماة، فضال  ن  ملياة هتيتط
 لا  هنا انو اج منظجر مميز للقائت الصجق الذي لتيا هفيس  0222لن    Lumpkin و  Dess وقت  رف ا  :االستباقية  (0

لليما  ن مووس اللوباقي  فةال بشيل خاص يف خلق املزايا الونافصي   نا . ام الفرص حتصبا لل لب يف املصوقبللغون
 .xivيضع املنافصني يف اللوجاب  للمبادراة ناهؤ 

بالنصب  للمقاول اخل ر هج  نملر مركزي يف ممج   لياقاة مونج   من القراراة وخاا  اليت هلا  الق  : أخذ الخطر (1
لن     (Devinney)و  ضاف . 3881لن   Timmons ملشاريع اةتيتط  و دخجل ا لجاق اةتيتط هذا ما قالابا

واملخاطرط هةين اللوةتاد إليتاع مجارد هائل  لفرص اليت هن جي  لا احومال ارهفاع ..  كذا طرح منوجاة هتيتط3880
 .Wiklund & Shepherd, 2003; Zbierowski, 2012بالفشل 

يشس هذا البةت إىل الةمل املصوقل الذي قام با قادط ا  مال احلرط  و الفرق، اليت هصو تف حتقيق املشروع :  قالليةاالست (1
 .Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese, 2009 اةتيت ورؤيوا حيقق ال،مار

ويوميز باملجقف اهلججمي القجي،  و   ويقملت هبذا البةت اة جد الي،اف  للشرك  للوفجق  لا املنافصني،: التنافسية العدوانية  (2
 xvاللوجاباة الةتواني  للو تيتاة هنافصي  

  :قياس التوجه المقاوالتي -

كانة هصوختم ل قيا  مووساة الوجها   3883لن    Slevin و  Covinاليت وضة ا ( EOQ)مت الوختام الوبيان 
 الصاال املةين وهي ا قرس إىل دره  من الهفاق مع خويار اإلهاب وطلب من املشاركني ا.xviالملوسط واملوجل   املقاولع للمالصاة 

  اإلبتاعمقيا  لييرة متيز اللوبيان س ثالث  بةاد  إىلالونادا  2 إىل 3من  اإلهاب ( اروع ااحب ا) حيث خيوار املصوججس  
 . املوامرط الونافصي  اللوباقي  
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 الدراسات السابقة: احملجر ال،اين 

 0266سنة ( Wustari L.H)ويستاري   (6
xvii

 

 :كان هتف الترال   -
املقاولهي  وبشيل  امل وبجها اخلملجص حتتيت الةالق  بني جتنب  تم اليقني  حتتيت الةالق  مابني ال،قاف  و -  

 .لتو املقاول اإلبتا يوالصلجك 
 . ل،قاف  قي املقاولهي مال دور احتتيت اجملالة وا لهل  البؤ،ي  اليت هصوؤق الهومام يف البؤجث املصوقبلي  يف   - س

من ا اجل  ا  مالرهال :  لا النؤج الوايل املصوجبنيومت  خذ  ين   الترال  منالب  مع خملائص  -
(Minanagkabeau)   يقةجن يفJakarta ، Bogor Depork ، Tangererang  مع حتتيت احلت ا دىن ،

 10خترهجا  من املترل  ال،انجي  الةليا، %  11انجا ك: ، مع الوةريف للمشاركني322لن ،  تد املصوججبني  02للةمر 
، نشاط ت  ((Jakartaمن ت ذكجر، مجقع الةمل هج غالب يف مال هاكرها %  21، 02و  02لن ت ما بني %

بالوختام  دواة القيا  املوم،ل  فاللوبيان موةلق بوجنب . لنجاة ومةظت يف مال الوزل والنصيج 2مةظم ت مابني لن  و 
  لفااملجثجقي  من خالل  مت الوؤقق من اؤ  وبناء و 0222يقني الذي مت ه جيره من خالل مف جم هجفصوت لن   تم ال

 . اإلبتا يموةلق بالصلجك   خركرومنباج   والوبيان 

 اإلبتا يمرهفة  يف الصلجك  (Minangkabus)يظ ر البؤث  ن اخملياة املقاولني : وكانة نوائج الترال  كالوايل
بني جتنب  تم اليقني ( الرهباط) جتنب  تم اليقني، وهظ ر النوائج  يضا  ن هناك  الق  اجيابي  ومةنجي  بةت  يف ( ضةيف  )ومنخفض  
 r<0 .479 p<0 .01) اإلبتا يو الصلجك 

 xviii  بت اهلادي  الفيؤان  اادق  حمان راضي إي،ار (0

ليلي للمشاريع اليت هر اها وزارط الةمل والشاون قيا  الوجها الريادي للمشاريع  الملنا ي  الملوسط  اث حت" بةنجان
ومت،لة  ين  الترال  يف  . هتفة الترال  اىل قيا  الوجها املقاولع للمشاريع الملنا ي  الملوسط يف الةراق  0231لن  " الهوما ي  

الترال    دواة، و 302س "  ةراقال"الهوما ي  يف  حمافظ  بوتاد  الشاون اؤاس   مال الملوسط اليت مجلة من وزارط الةمل و 
وبني الوؤليل الجافي  تم الوختام الجزارط مقاييس الصليم  يف حتتيت  SPSSمت،لة يف  الوختام الوبيان مبقيا  لييرة و برنامج 

 .اكوشاف فرص مجهجدط بشيل اكرب من ميل حنج خلق فرص هتيتط  إىلاملشاريع   اؤاساملشاريع ذاة الوجها الريادي ، و مييل 

0262سنة ( Nourdine  Ait Errayes)نور الدين ايت ايريس   (3
xix

 

و   PLS ين  مت،يلي  من ق ا اة الشركاة الملوسط و املوجل   باملورس بالوختام منجذهي 91هيجنة  ين  الترال  من 
SME لا  يس ذلك، فإن هذه . ،  و  ظ رة النوائج  ن الرهباط بني الوجها املقاولع و ا داء قجي ملصوجو  ال من اللوزام 

 .النوائج هشس إىل  مهي  الو ثس املباار للوجها املقاولع  لا  داء املالص  املنخفض يف مصوجو  ال من ال،ق 
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(Patrick Kreiesr)بتريس  (1

xx 

 اللوباقي  خذ املخاطرط : ه رقة هذه الترال  اىل اثر ال،قاف  الجطني   لا بةتين من  بةاد الوجها املقاولع
 اإلحملاءدول، بالوختام اللوبيان و بةاد هجفصوت لل،قاف  الجطني ،  1مالص  لا  3212بالوختام  ين  لا 
  .الجافي و الحنتار

GLM   وهشس نوائج هذه الترال  إىل  ن ال،قاف  الجطني  لتي ا ه ثس هام والوةرف  لا متو الوةتاد املالصاة املقاولهي
  SMEsال،قاف  الجطني  هلا ه ثس مباار  لا مصوجو للجك املشاريع املقاولهي  . لصلجكياة الرالخ خلجض املخاطرط و الوباقي ، ا

و يضا بةت الذكجرط، وقتمة هذه الترال   يضا نظرط ثاقب  ملاذا . ل هجهت  الق  ذاة مةنجي  بني بةت الفردي  وبةت املخاطرط
و يضا الةالقاة املقرتح  بني ال،قاف  الجطني  و بةاد املقاولهي  لتي ا . سهابةض ال،قافاة لتي ا هملرف  كرب حنج املقاولهي  من غ
 . انةيالاة هام   لا هشييل وهنفيذ قراراة الصيال  الةام 

2014سنة ( Imen  Zemzami)ايمان زمزامي   (5
xxi 

لوجها املقاولع اهلتف من خالل هذا  لا اخذ اخل ر كبةت من  بةاد ا  ثرهاهناولة هذه الترال  واقع ال،قاف  الجطني  املوربي  و  -
ختملص "الةمل هج حماول  ملةرف  كيف ال،قاف  الجطني  ميين  ن ييجن هلا ه ثس  لا   حذ املخاطرط يف ا فراد، وخاا  يف طلب  

ملوم،ل  يف ، حيث مت ال وماد  لا منجذج هجفصوت  بةاد ال،قاف  الجطني  اPLs، وذلك بالوختام الوبيان ومنجذج  " املنامجنة
 . املصاف  اهلرمي  ، دره   تم اليقني ، الفريتط خبالف اةما ي  ، الذكجرط خبالف ا نجث 

وكانة نوائج هذه الترال  وهجد  ثر لليب  لبةت للمصاف  اهلرمي  يف اجملومع  لا بةت  خذ املخاطرط املقاولهي  لتو ا فراد   لا  -
دره   تم اليقني،  اليت هاثر إجيابيا يف بةت احذ املخاطرط املقاولهي   لتو طلب   اةما ي ، ا نجث ،: ال،الث  ا بةاد يس 

  .املنامجنة يف املورس
    2014سنة ( Tinasoa Rozafin drazaka.)تينوزا رزافين دارازكا  (1

xxii 

 .بالوختام مقارن  بني مالصاة لةين  من املالصاة يف من قوني خمولفوني يف كييبك 

 : ال  كا ع وكانة نوائج التر 

 .ييجن  ائق   نل ميين  اإلقليمييف  نش   البويار فان ضةف الوجها املقاولع  •
هقتما ، و ليصة الةامل الجحيت لشرح جناح املالصاة  الملوسط و املوجل   يف هذه  ا ك،ر اإلقليميثقاف  الوجها املقاولع  •

 .املص ل 
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 التطبيقي اإلطار: المحور الثالث 

مالصاة خاا  هبت  قمنا بإهراء درال  ه بيقي   إنشاءحنج  ا فرادصليط الضجء  لا واقع املقاولهي  ومتو هجها من  هل ه
 لا مصوجو ممج   من املالصاة، وقت ا ومتنا  لا املن ج الوؤليل الجافي  نا يونالب و طبية  الترال  مةومتين  لا 

 :الفرضياة الوالي 

 وجل   بجلي  لةيتط مصوجياة منخفض  من الوجها املقاولع هنب،ق  ن هذه الفرضي  حتقق املالصاة الملوسط و امل
 :اآلهي الفرضياة 

 لةيتط  للمشاريع الملوسط و املوجل   بجلي   فرادا اللا ه ثس مةنجي حنج هجها  اإلبتاع. 
   هوميز املالصاة الملوسط و املوجل   بجلي  لةيتط مبصوجياة  الي  من اللوباقي 
 حنج املشاريع الملوسط و املوجل   بجلي  لةيتط  ا فراداثر املخاطرط  لا هجها ه . 
 مينح  اؤاس املشاريع اخلاا  الوقاللي  كبسط لةاملني لتي ت  ل. 
   حتقق املشاريع الملوسط واملوجل   بجلي  لةيتط مصوجياة  الي  من منافص. 
 : المخطط الفرضي للبحث  (0

 .اإلبتاع، اللوباقي ، املخاطرط، اللوقاللي ، املوامرط الونافصي  :  املوم،ل  يف بةاد الوجها املقاولع

 

 

 

 :ميين القجل ان مجضجع قيا  الوجها املقاولع للمشاريع الملوسط و املوجل   بجلي  لا ا بةاد:  مجال البحث وحدوده (0

 .لصاة الملوسط واملوجل   بجلي  لةيتط جمل البؤث  ين  من  اؤاس املا : احلتود املياني  :أوال

 . 0231مار   1هانفي اىل  20هوم،ل باملتط الزمني  لقيا  هجها املقاولع لةين  من : احلتود الزمني  :ثانيا

 :مجتمع الدراسة و عينة البحث (3

مالص  مجز ني كما  021، و البالغ  تدهت  0231خاا  بصةيتط لن   يويجن مومع الترال  من مالصاة اوسط وموجل    

 :xxiiiيلي

 التوجه المقاوالتي

 االبداع االستباقية المخاطرة االستقاللية المغامرة التنافسية
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 املالصاة الملوسط و املوجل   اخلاا  بجلي  لةيتط 20هتول رقت 

 عدد المؤسسات المؤسسات

 03 املن ق  الملنا ي  بصةيتط

 01 املن ق  الملنا ي  بةني احلجر 

 312 املالصاة خارج من ق  انا ي  

 021 اجملمجع

 . من مومع الترال ، واخوربة بال ريق  الةشجائي  ال بقي %  31.12   ي بنصب 12هذه الترال   لا  ين   تدها   هرية

 :أدوات الدراسة (4

ا ومتة الترال   لا اللوبيان الذي يةورب ك داط ةمع البياناة واملةلجماة املوةلق  بالترال ، باإلضاف  اىل املةلجماة 

 .املوؤملل  لي ا من خالل املالحظ  واملقابل  ملقاولني 

ف الترال  و مةرف  واقع املقاولهي  يف اةزائر و باخلملجص ولي  لةيتط، قمنا بإهراء درال  ه بيقي   لا  ين  لوؤقيق  هتا

وركز اللوبيان  لا مخص  حماور  لالي  وهي اإلبتاع، . من  اؤاس املشاريع بصةيتط لفرتط مموتط من ا ر هانفي حىت مار 

 .لونافصي اللوباقي ، اخل ر، اللوقاللي ، املوامرط ا

 :وهي ميجن  من هز ين% 322الومارط  لا  ين  الترال  حيث مت الرتدادها كل ا  ي نصب   12لقت مت هجزيع 

اةنس، الصن، احلال  الةائلي ، املصوجو الوةليمي،  ق اع : يشمل  لا املووساة الشخملي  للفه  املبؤجث  وهوم،ل يف :الجزء األول

 .الةمال النشاط، ا قتمي  يف الةمل،  تد

اإلبتاع، اللوباقي ، املخاطرط، : حماور وهي 2لاال مجز    لا  09مي،ل حماور الترال  حيث ااومل  لا  :الجزء الثاني
 .اللوقاللي ، املوامرط الونافصي 

 :وقت قام الباحث بو جير هذه اإللوبان  وبناء فقراهتا من خالل اخل جاة الوالي 
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 .لصابق  اليت هلا  الق  مبجضجع الترال  الطالع  لا البؤجث والترالاة ا -3
 .الطالع  لا مف جم الوجها املقاولع  و بةاده  -0
 . من  اؤاس الوخملص يف هذا اجملال ا لاهذطالوشارط بةض  -1

 .املصوججبني  لا  باراة اللوبيان إهاباةولقت مت الوختام مقيا  لييرة لقيا  دره  

 ال اتفق بشدة فقال ات محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 3 0 1 1 2 الدرجة

 :الدراسةثبات أداة  (5

للو كت من ال،باة اليلي لاللوبيان و   Alpha Cronbachكرونباخ    لفاقت مت حتقيق من ثباة ا داط بالوختام 
 : ا عةمع  باراة اللوبيان ليل حمجر كما   لفافيانة قيم  مةامل . دره  الهصاق التاخلي بني  باراها 

 كرونباخ  لقيا  ثباة اللوبيان   لفانوائج : 21ةتول رقت ا

 كرونباخ  ألفامعامل  المحور 

 2.118 اإلبتاع 3

 2.911 اللوباقي   0

 2.120 اخل ر 1

 2.911 اللوقاللي  1

 2.181 املوامرط الونافصي  2

 2,981 09مجع  باراة اللوبيان  

 .الباح،ني  إ تادمن : اململتر 

 : كا علوؤليل و اخوبار فرضياة البؤث احلايل و   اإلحملائيالوؤليل   دواةمت ا وماد  : اإلحصائيليل أدوات التح (6
   ال،نائي الجلط احلصايب  الحنراف املةياري اخوبار النصب . 
  الوختام برنامجSPSS 22 . 
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 :وصف وتحليل االستبيان  (7

 :ملي  لةين  الترال  وفق املووساة الشخ اإلحملائيالجاف :  ول 

 هجزيع بياناة  ين  حصب اةنس 

 :توزيع بيانات العينة حسب العمر: 14الجدول رقم  

 الباحثين  إعدادمن : المصدر 

 :توزيع بيانات العينة حسب السن 15:الجدول رقم  

 النسبة التكرار السن

 22 22 02 قل من 

 %31.11 21 12-02بني  ما

 %11.11 31 22-11بني  ما

 %11.11 31 22من   ك،ر

 011 31 المجموع

 الباحثين  إعدادمن : المصدر 

 

 

 

 النسبة  التكرار الجنس 
 %91.11 02 ذكر
 %31 22   ن،ا

 011 31 المجموع 
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 :توزيع بيانات العينة حسب المستوى العلمي :  16الجدول رقم 

 النسبة التكرار المستوى العلمي

 %31.11 21 ابوتائي

 %1.11 20 موجلط

 %12 28 ثانجي

 %22 32 هامةي

 011 31 المجموع

 من إعداد الباحثين: المصدر 

 :توزيع بيانات العينة حسب مجال النشاط و عدد العمال  16:الجدول رقم 

 نسبة التكرار عدد العمال نسبة التكرار قطاع نشاط

 %11.11 31  مال 9 و 1 بني ما %32 3 ق اع الزرا  

 %01.11 8  امل 49 و 10 مابني %01.11 7 ق اع البناء وا اوال الةمجمي 

 %12 9  امل 250 و 50 مابني %02 6 ق اع الملنا  

 011                 31المجموع                        011 31 المجموع

 الباحثين  عدادإمن : المصدر 
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 :توزيع بيانات العينة حسب األقدمية في العمل : 17الجدول رقم 

 النسبة التكرار عملفي ال األقدمية

 %1.08 21 لنجاة  2 قل من 

 % 01.11 21 لن   33و  1مابني 

 % 1.11 20 لن 132 32و  30مابني 

 %21.11 31 لن  32 ك،ر من 

 011 31 المجموع

 الباحثين  إعدادمن : المصدر 

 :عرض النتائج وتحليلها :ثانيا 

 : اإلبداعبعد 

اليت هبذهلا هلا مالصاة يف خلق فرص  ه جدحجل  1 إىل 3املةرب  ن ا من الصاال و  ا ولهومؤجر مةظت الفقراة املووس 

 :وهقتمي اخلتماة بشيل موميز  اإلنواجيف مال  اإلبتاعهتيتط و لاليب 

مما يتل  لا  بارط املجافق  حنج اجتاه مةظت هذه  1.31ولقت كانة مةظت نوائج الةباراة يفجق موجل  ا احلصايب س 

 اإلهاباةمما يتل  لا الوجانس يف  2.18اليل يف مال نشاط ، و ذلك باحنراف مةياري قتره  اإلبتاعالبؤث  ن  إىلاملالصاة 

 . ن  بارط الفقراة الصابق 

 :بعد االستباقية 

هومؤجر حجل الهومام الذي يبتيا  اؤاس .  30هومؤجر مةظت الفقراة املووس ال،اين و املةرب  ن ا من الصاال ال،امن اىل 

ملشاريع بالتخجل اىل  لجاق هتيتط  والونبا املبير برغباة و احوياهاة الزبائن املصوقبلني ، حيث فاق املوجلط احلصايب ملةظت ا
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املةرب  ن ا لتو املصوججبني  اإلهاباة، مما يتل  لا النصجام الذي هةيصا  2.13باحنراف مةياري بصيط قتره  1.11 اإلهاباة

 : بعد أخذ الخطر

البؤث  ن املوامرط و املخاطرط لوؤقيق الوفجق و الوميز  لا  إىلاجتاه املقاولني " املخاطرط"هل  املووس ال،الث هوناول  ل

( 31)هشمل الصاال   لهل  2 إىلاملنافصني و اقوؤام  لجاق هتيتط رغت ما ييلف ذلك من خ ر وقت مت هقصيت  لهل  هذا املووس 

ة هوخذ املخاطرط ك للجس لوؤقيق غايو ا ، من خالل حتليل النوائج نالحظ  ن احلذر الذي ، مما يجحي  ّن هاها املالصا( 31) إىل

املوامرط لوؤقيق الوفجق  لا  إىلو رغت هذا يلج   اؤاس املشاريع . املشاريع اةتيتط  إقام من احومال الفشل يف  املقاولنييبتيا 

 .ا راهع رمبا لشتط املنافص  بني املشاريع وهذ.  31 ن الصاال رقت  إهاباهتتاملنافصني وهج ما هجضؤا 

 . لا  لهل  احملجر  اإلهاباةيتل  لا الوفاوة يف  مما 3.31باحنراف مةياري  1.11حيث قتر املوجلط احلصايب هلذا املووس 

 :بعد االستقاللية 

لي  الةاملني لتو حجل متو الوقال 01 إىل 39هومؤجر مةظت الفقراة مووس اللوقاللي  املةرب  ن ا بالصاال من 

يف كيفي  ه دي  م ام ت و اختاذ القراراة دون  ملجظفي تومتو احلري  و اللوقاللي  اليت ية  ا  اؤاس املشاريع .املالصاة اخلاا  

ذلك الوخجف الذي  إىلوهج ما يقابل دره  احلياد ،ويرهع  1.19حيث قتر املوجلط احلصايب س . اللججء اىل ااحب املشروع 

ؤاس املشاريع اجتاه  املي ت يف منؤ ت اللوقاللي  الوام  و  تم الوتخل يف   ماهلت وهذا ختجفا  لا فشل مشارية ت ، و يبتيا  ا

الذي يتل  لا  2.91س  وهج ما ياكته الحنراف املةياري املقتر.  تم حتقيق ا  هتاف اليت ل رة من طرف  اؤاس املشاريع 

 .ريع حجل الوقاللي   امل ت  اؤاس املشا إهاباةاحنملار  و متاثل 

 :بعد المغامرة التنافسية 

هوفق بشتط  اإلهاباةنالحظ من خالل حتليل النوائج  ن مجيع  09 إىل 01 ما املووس ا خس و الذي هومؤجر  لهلوا من 

وةلق  هبذا احملجر ا خرو امل ا لهل حجل  اإلهاباةحجل لةي املقاولني ليصب زبائن هتد  لا املتو البةيت ، كما كانة مةظت 
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 2.11و باحنراف مةياري بصيط  1.31هقابل دره  املجافق  و املجافق  بشتط ، وهج ما يبينا املوجلط احلصايب اليلي و الذي قتر س 

 . اؤاس املشاريع حجل هذا احملجر  إهاباة، مما يتل  لا هقارس 

صي  و اليت هي حتقق مالصاة الملوسط و املوجل   بجلي  لةيتط ومن خالل هذه النوائج نرفض الفرضي  الملفري  وقبجل الفرضي  الةي

 .هبينا النوائج الصابق   مصوجياة مرهفة  من الوجها املقاولع ،  ما الفرضياة الفر ي  فقت مت قبجهلا كل ا وهج ما

 :خاتمة 

نحو مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة  ما مدى توجه األفرادالترال  املوم،ل   يف  إايالي  لا  اإلهاب حاولنا يف هذا املقال 
من  ناجحة تبرز مدى تحقيق المقاولين أبعاد التوجه الريادي ؟ إستراتيجيةمؤسسات خاصة بهم، وصنع قرارات  إنشاءو نحو 

 .اخلمص  حمل الترال  هبني لنا من خالل حتليل خمولف النوائج املوةلق  باملووساةخالل درال  ميتاني   حيث 

هوساة  إدخالمالصاة خاا  هبت و الصةي وراء  إنشاء ن طريق  اإلبتاعايت  اؤاس املشاريع بةنملر الهومام املوز 
املشاريع لتخجل  لجاق هتيتط قبل املنافصني   اؤاسو كذلك لةي .و هقتمي اخلتماة و حتقيق رغباة زبائن ت  اإلنواجهذري  يف 
يتط متيزه  ن غسه كما  ن ااحب املشروع يصةا هاهت  لوميز  ن خلق فرص و   مال هت إىلاملقاول يصةا هاهتا  إن، و يضا 
و طرق هتيتط لوصس ااون مالصوا وهذا يف ظل البيه  و  املنافص  و  يضا الووساة اليت هش تها الصاح    لاليب وإدخالغسه  

صوجو الوةليمي و الصن  ليس لا ه ثس  لا القوملادي  للمالصاة الملوسط و املوجل   اةزائري  من  هل البقاء و اللومراري   ،  امل
نقص املقاول  النصجي  يف  ولي  لةيتط   إلي اكما لحظنا من خالل النوائج اليت مت واجل . رغباة ا فراد حنج الوجها املقاولع   ،

 . لتو لبت من ضرورط  غر  روح املقاولهي  لتو نصاء اجملومع وحتفيزهت لتخجل مال املقاول  

 :جاياة الو

 .هشجيع املقاولهي  النصجي  يف ولي  لةيتط ، لن املر ط املقاول  يف اةزائر هشيل قجط فا ل  يف القوملاد الجطين -

 .هشجيع  اؤاس املشاريع اخلاا  و كذا املقبلني  لا إنشاء املالصاة الملوسط  -

جلجهيا اةتي  اليت  ابؤة ضرورط يف إجناح منح  اؤاس املشاريع فرص الوتريب و مصا تاهتت يف احلملجل  لا الوين-
 .املشاريع و مجاكب  الو جر احلايل 

 . لا املخوملني بإهراء البؤجث املوةلق  مبجضجع املقاول  إهراء درالاة ميتاني  اليت هي اقرس من الجاقع-
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