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و كثري نعمه إذ وفقنا جلمع هذه  فضله،على جزيل  ،جلجلجلجلعز و  عز و  عز و  عز و   هللاهللاهللاهللاحلمد و الشكر أوال و أخريا 

  .فيهاو يسر لنا العمل  املادة،

اجلزيل إىل كل من قدم يد املساعدة من الشكر تقدم بأ" وال تنسوا الفضل بينكم " و من باب 

  :بالذكرخص أ إخراج هذا البحث إىل النور و يف بعيد،قريب أو من 

الذي تفضل بقراءة املادة و مراجعتها ، و ، الدكتور نوي اجلمعياألستاذ املشرف على هذا البحث 

  .و إبداء املالحظات 

  .القيمة ابخل بتوجيهاتمل  يتال زرارقة فريوز ة الدكتورة و كذا األستاذ

فضل الكبري يف تزويد الطالبة مبختلف املراجع يف مرحلة و الدكتور مقراين أنور الذي كان له ال

  .سابقة من البحث

الدكتور بلخريي كمال ، الدكتورة : كما يوجه الشكر لألساتذة الذين تفظلوا مبناقشة الرسالة 

  .محادوش نوال ،و الدكتور فراجي حممد آكلي

  .و كل القائمني على مكتبة قسم علم االجتماع الذين يسروا علينا احلصول على املراجع 

  .دون أن ننسى كل املقاوالت اللوايت وافقن على إجراء املقابالت معهن
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    مــقدمةمــقدمةمــقدمةمــقدمة

 ~ أ  ~

 :مقدمة        
ال خيفى على أحد أن العقود األخـرية شـهدت اعرتافـا متزايـدا بالـدور الطليعـي و املميـز الـذي لعبتـه املـرأة يف 

بنيتـــه االقتصـــادية و االجتماعيـــة و اتمـــع اجلزائـــري الـــذي عـــرف خـــالل العقـــود الثالثـــة األخـــرية تغـــريات جذريـــة يف 

حيـث يعـيش معظـم السـكان يف  ،و من أثر هذه التغريات هو ذلك التحول الذي حصل يف منـط املعيشـة ،السياسية

 .املناطق احلضرية

و لعـل الســمة الرئيسـية بالنســبة للتغـريات الــيت حصـلت علــى واقـع املــرأة هـو ذلــك التغـري يف األدوار اجلندريــة 

و دخلــت احليــاة العامــة بكافــة جوانبهــا االقتصــادية و  ؛مل تكــن متاحــة هلــا ســابقا ادأت تشــغل مواقعــالــيت بــ ،للمــرأة

و  ،هــذا مــا يطــرح مراجعــة جذريــة لنظــام تقســيم العمــل بــني الرجــل و املــرأة داخــل اتمــع ،السياســية و االجتماعيــة

 .يضمن رؤية جمددة للتوازن اتمعي مبنية على التكامل و الشراكة

نظـــرا  ؛يفـــتح بابـــا واســـعا للجـــدل و النقـــد ،و املـــرأة اجلزائريـــة خصوصـــا ،يث عـــن أوضـــاع املـــرأة عمومـــافاحلـــد

ختالف القائم بني املؤيدين لتحسني أوضاع املرأة و بني املعارضني الذين يشككون يف نية هـؤالء، إال أن القضـية لال

مــرت ــا املــرأة يف اجلزائــر ال ختتلــف كثــريا عــن  تبقــى ذات أمهيــة كبــرية بــالنظر ألمهيــة املوضــوع نفســه، فاألوضــاع الــيت

تعــاين مــن  االســتعمارأوضـاع مثيالــا يف بــاقي أقطـار الــوطن العــريب و اإلســالمي، فلقـد كانــت املــرأة اجلزائريــة يف فـرتة 

املســببات، لكــن األوضــاع تغــريت مــع  اخــتالفتواصــلت هــذه احلالــة مــع  االســتقاللو حــىت بعــد  ،احلرمــان املطلــق

و أصــــبحت  ،ففـــتح للمـــرأة اــــال الواســـع يف خمتلـــف جمــــاالت احليـــاة العامـــة ؛و تـــوفرت بعـــض اإلمكانيــــات ،الـــزمن

وتعدت كل ذلـك لتخـوض معـرتك احليـاة السياسـية، و  ،خلا ...متواجدة يف قطاع التعليم، الصحة، اإلعالم، القضاء

 .على أعلى منصب يف الدولة لجالر  أضحت تنافس

إضــافة إىل مشــكلة البطالــة الــيت  ،الســوق اقتصــادســة الدولــة املنفتحــة علــى و مــع سيا ؛و علــى صــعيد آخــر

حنـــو املقـــاوالت  االجتـــاهطرحـــت منطـــا جديـــدا مـــن التفكـــري يف الولـــوج إىل جمـــال األعمـــال احلـــرة، حيـــث بـــدأت وتـــرية 

دور الدولــــة يف  انكمــــاشترتفــــع بــــالنظر إىل  ،حــــىت و لــــو تعلــــق األمــــر باملقاولــــة املصــــغرة ،اخلاصــــة بكــــل أحجامهــــا

بقــدر مــا ينظــر إىل اخلــربة و التجربــة و جــودة  الشــهادةالتوظيــف، كمــا أن التوظيــف يف القطــاع اخلــاص ال ينظــر إىل 

 .العمل

يقـر بأنـه ال ميكـن النظـر إليهـا بعـني  ،املعاصـرة االجتماعيـةو يف خمتلف سـجالت العلـوم  ،املقاولة إن مفهوم

 االقتصــاديعلــى املســتوى  هلـا متظهــرات ،بامتيــاز اجتماعيــةة هــي وحــدة ولـقابــل إن ذات امل ،خالصــة فقــط اقتصـادية

بـــل يف  ،و تتوقــف حـــدودها يف مــدى تقســـيمها للشــغل ،أي تقــوم بإنتـــاج خــدمات معينـــة و ســلع حمـــددة ،التــدبريي

كمـا تشـبع   ،أنسـاق الثقافـاتو  اجتماعيـةتفرز عالقات  ،إا مؤسسة تنتج أفكارا و قيما و تصورات ،نفس الوقت

إىل مؤسســـة  ،هـــذا التعريـــف ينـــأى بنـــا عـــن خمتلـــف التصـــورات التقنيـــة املاديـــة للمقاولـــة ،رغبـــات نفســـية و حاجيـــات

 .كما تنتج قيما و أمناط سلوك  ،تنتج عالقات السلطة ،اجتماعية

 ،عنـه بــأي حـال مــن األحــوال االســتغناءاملــرأة عـامال مهمــا مــن عوامـل إحــداث التطـور، ال ميكــن  باعتبـارو 

و بـادرت بـدورها إىل  ،السوق اقتصادالدولة على  انفتاحهي األخرى من  استفادتسواء يف الريف أو احلضر، فقد 
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إنشاء مقاوالت خاصة، تساهم يف توفري مناصب الشغل و التنمية و دعم النظام األسـري، مـن حيـث املـدخول مـن 

عــاملني أساســيني  باجتمــاعحيــث ميكـن تفســري هــذا التوجـه  ،مــن جهـة أخــرى و ختلــق الثــروات لصـاحل اتمــع ،جهـة

إضــافة إىل اخلــربة  ،اجتماعيــةو نســج شــبكة عالقــات  ،األمــان اكتســابخــروج املــرأة للتعلــيم الــذي مكنهــا مــن : مهــا

 ،الــوطين االقتصــادو مـن جهــة أخـرى تصــاعد نصــيب القطـاع اخلــاص مـن . زمـة لتســيري املقاولــةالفنيـة و القــدرات الال

أن معظــــم النظريــــات الصــــاعدة و قواعــــد النجــــاح للمقــــاوالت النســــوية تنبــــين علــــى دراســــات يف البلــــدان و  خاصــــة

و تــربز دراســات املقــاوالت أن الثقافــة هــي متغــري وضــعي أساســي يشــكل املقــاوالت عــرب العــامل، فهــي تــؤثر . املتقدمــة

 .على طبيعة التحديات املواجهة و الطريقة اليت تتعامل معها املقاوالت

بدايـة مـن اختيارهـا لنـوع نشـاط  ؛جتدر اإلشـارة يف هـذا البحـث إىل التحـديات الـيت تواجـه املـرأة املقاولـة هنا

 .و صوال إىل التحديات االجتماعية ؛اجتماعي معني

و التحــديات  ،فعنــد تصــنيف هــذه التحــديات، مــن املهــم تقســيمها إىل نــوعني، التحــديات اخلاصــة بــاجلنس

 :مثلـــة التحـــديات الـــيت تواجـــه املقـــاولني مـــن النســـاء و الرجـــال علـــى حـــد ســـواء هنـــاكو مـــن بـــني أ. احملايـــدة للجـــنس

أمــــا . و الرشــــوة ،و البريوقراطيــــة ،و الضــــرائب ،و التســـجيل ،و البنيــــة األساســــية ،و التنظيمــــات احلكوميــــة ،القـــوانني

 ،اختيـار نـوع املقاولـة :و كأمثلة علـى ذلـك. التحديات اخلاصة باجلنس فهي اليت تنطبق على النساء املقاوالت فقط

و التمييــز  ،و املصــداقية لــدى املــوظفني و الزبــائن و املمــولني ،و قبــول ســلطة املــرأة ،و كســب الثقــة ،و دعــم العائلــة

 .لدى املؤسسات املالية

و هــي . كمــا أن العــادات الثقافيــة و االجتماعيــة هــي مــن بــني أهــم العقبــات الــيت تواجــه النســاء املقــاوالت

 ،و هـذا ينطبـق أساسـا علـى مدينـة سـطيف. يا يف حتديد من ميكنه أن يصـبح مقـاوال داخـل اتمـعتلعب دورا أساس

و تــدعمها السياســات  ،حيـث تــؤثر ســلطة الرجـال بشــكل كبــري علـى القــرارات املهنيــة للنسـاء ،مكـان إجــراء الدراســة

 .كومية و ردود الفعل االجتماعيةاحل

 :فصول ستة رتأينا مبدئيا تقسيم هذا البحث إىل ؛ او على ذلك

، مشلـت أسـباب اختيـار املوضـوع ؛قسـم لسـبعة مباحـث ،"التأسـيس المنهجـي للدراسـة"يتضـمن : الفصل األول -

  .مشكلة و تساؤالت البحث، أمهية و أهداف البحث، املفاهيم، إضافة إىل عرض نتائج الدراسة السابقة

تضــــمن أهــــم النظريــــات  "قــــاول و المقاوالتيــــةماإلتجاهــــات النظريــــة حــــول ال"و الــــذي عنوانــــه : الفصــــل الثــــاين-

 .السوسيولوجية اليت عاجلت موضوع املقاول و املؤسسة و املرأة املقاولة

حيث قسم هذا الفصل إىل ثالث  ،"المنظور و الواقع بين المقاول "و الذي عنوانه : لثالفصل الثا - 

 االقتصادالذي ظهر مع بروز  العقالينخمتلف املراحل اليت مر ا املقاول، مث فصلنا يف املقاول  عرضنا ا ؛مباحث

وتتبع تطور املبادرة اخلاصة يف  ،مشريين إىل أهم العوامل احملفزة للمقاولني اجلزائريني باخلصوص ،العقالينالرأمسايل 

 .اجلزائر

ـــة و اختيـــار النشـــاط االجتمـــاعي"الـــذي عنونـــاه : رابـــعالفصـــل ال - ، قســـم هـــذا الفصـــل بـــدوره إىل ثالثـــة "المقاول

 ،مـع اإلشـارة إىل معـايري تصـنيف املؤسسـات ، حيث قمنا بذكر السياقات التارخيية اليت مـرت ـا املؤسسـة ؛مباحث



    مــقدمةمــقدمةمــقدمةمــقدمة

 ~ ج  ~

مـن التفصــيل إىل تلــك العالقــة االجتماعيـة الــيت تنشــأ بــني  ءبشــيو تطرقنــا  ،و مـا ينبثــق عنهــا مــن أنـواع للمؤسســات

 .املقاول و مقاولته

، مت تقســيم هــذا الفصــل إىل ثــالث "سوســيولوجيا المــرأة المقاولــة فــي الجزائــر"حتــت عنــوان : امسالفصــل اخلــ -

ي، و مـا ترتـب عـن علـى وضـعيتها يف اتمـع اجلزائـر  اعتمـاداسوسـيولوجيا املـرأة املقاولـة  باشـتقاقأين قمنـا  ؛مباحث

 .لنختم بإحصائيات حديثة عن واقع االستثمار النسوي يف اجلزائر ،دخوهلا ال العمل

معتمـدين علـى  ؛، أين قمنا باإلجابة علـى تسـاؤالت الدراسـةالجانب الميداني للدراسةو هو : سادسالفصل ال -

 .املنهج الوصفي التحليلي، و كل من تقنية املالحظة البسيطة و املقابلة نصف املوجهة
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  :اإلطار المفاهيمي :أوال �     

  :تحديد إشكالية البحث-1
لقــد عرفــت اجلزائــر بعــد اســتقالهلا حتــوالت إجتماعيــة و اقتصــادية  عميقــة و متســارعة كــان هلــا تــأثري علــى 
وضع املرأة يف األسرة و اتمع ، حيث انتهجت بدايـة الـنهج االشـرتاكي الـذي يقـوم علـى امللكيـة اجلماعيـة لوسـائل 

اج و يستند على فكرة الدولة املقاول اليت تتكفل لوحدها مبهمة التنمية و البنـاء و التشـيد ، فأقامـت الدولـة آن اإلنت
اخل، و مل تعـــرف املـــرأة ...ذاك املصـــانع الكـــربى و حتملـــت لوحـــدها مســـؤولية التعلـــيم و العـــالج و الســـكن و العمـــل

طبقـة املألميـة ا فرصـا كبـرية يف التعلـيم و العمـل كنتيجـة لاجلزائرية يف هذه الفـرتة أي ظهـور ملفـت بـالنظر لعـدم أخـذه
  . يف ذلك الوقت ومرّد ذلك إىل سياسة التجهيل واألمية اليت اتبعتها اإلدارة الفرنسية مع الشعب اجلزائري

فلم يكن سلوك املرأة املقاولة و مشكالا و شكواها و مهومها موضوع حبـوث سوسـيولوجية يف مؤسسـات 
، ذلك أن الرتكيز على فكرة املقاولة اخلاصة حبسب التصورات اإليديولوجيـة للمرحلـة اإلشـرتاكية الـيت علم االجتماع 

  .مرت ا البالد حيمل يف طياته نزعة استعمارية رأمسالية 
إال أن األمــر مــا فتــئ يتغــري بــالنظر إىل التحــوالت اإلقليميــة و العامليــة الــيت حــدثت و الــيت كــان هلــا أثــر علــى 

ايــــار النظــــام لتغــــري الــــيت تشــــهدها اجلزائــــر ، فسياســــة اإلنفتــــاح علــــى الســــوق الــــيت انتهجتهــــا اجلزائــــر بعــــد ســــريورة ا
  .نشاء مؤسسات اقتصادية دف إىل الربحإاالشرتاكي شجعت على خلق الثروة و املبادرة اخلاصة يف 

، ي حــال مــن األحــوالســتغناء عنــه بــأال ميكــن اال ،و مبــا أن املــرأة عامــل مهــم مــن عوامــل إحــداث التنميــة
و بـدأت تتخـري ، فقـد اسـتفادت هـي األخـرى مـن انفتـاح الدولـة علـى اقتصـاد السـوق، سواء يف الريـف أم يف احلضـر

أن اخلطاب السياسي اجلزائري أضحى يؤكد علـى أنـه ينبغـي  حيث ،قتصاديةا-لنفسها موقعا على الساحة السوسيو
جيــب أن بــل  ج البــاهرة الــيت مت حتقيقهــا يف جمــال التوظيــف العمــوميأال يكتفــي دخــول املــرأة إىل عــامل الشــغل بالنتــائ

ينبغـي أن تقـاس مشـاركة  حيـث وهـو اقتصـاد األعمـال و املقاولـة العاليـة األداء ،تقتحم اجلزائريات االقتصـاد احلـديث
  .النساء بعدد املقاوالت املنتجة للثروة و الفائض لفائدن و فائدة أسرهن و البالد

تســـاهم مـــن خالهلـــا يف تـــوفري  ،س فقـــد بـــادرت املـــرأة بـــدورها إىل إنشـــاء مقـــاوالت خاصـــةعلـــى هـــذا األســـا
ســعى فهــي ت و مــن جهــة أخــرى خلــق الثــروة، مناصـب الشــغل و دعــم النظــام األســري مــن حيــث املــدخول مــن جهــة

ا مـــن وهــذا نتيجـــة خروجهــا للتعلــيم الـــذي مكنهــ ،لتحقيــق الــربح الـــذي ال يتــأتى إال عــن طريـــق دفــع عجلـــة اإلنتــاج
و ، إضــافة إىل اخلــربة الفنيــة و القــدرات الالزمــة لتســيري مقاولــة، اكتســاب األمــان و نســج شــبكة عالقــات اجتماعيــة

  .من ناحية أخرى تصاعد نصيب القطاع اخلاص من االقتصاد الوطين
، صـغرةحىت و لـو تعلـق األمـر باملقاولـة امل، جتاه حنو املقاوالت اخلاصة بكل أحجامهامن هنا بدأت وترية اال

  .ترتفع بالنظر إىل انكماش دور الدولة يف التوظيف
شخصــية كاريزماتيــة قويــة و خارقــة للعــادة هلــا تأثريهــا علــى مــن جهــة أخــرى فــإن خلــق املؤسســات يتطلــب 

و علـى هـذا األسـاس فـإن املخـاطرة  .اآلخرين من خالل عالقة سلطوية شديدة التباين بني قائـد و زمـرة مـن التـابعني
ال يتصــرفون بصــفة عقالنيــة و لكــن حســب منطــق بــاطين خــارج عــن املنطــق  ،اص خــارقني للعــادةتكــون عنــد أشــخ
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ــــالزم ــــادرة و يتــــأهبون  ،املنتظــــر أو ال ــــك املقــــاولون الــــذين يأخــــذون املب هــــؤالء األشــــخاص اخلــــارقني للعــــادة هــــم أولئ
  .للمخاطرة

أفـراده يعـد عمليـة تكوينيـة تـدعم إذن فالدور الذي يفرتض أن تلعبه املرأة يف اتمع من خالل تفاعلهـا مـع 
و ألن للبشـــر بطبيعـــتهم قـــدرة علـــى إقحـــام أي موضـــوع يف  ،اســتمرار أو تغـــري أي منـــط مـــن أمنـــاط البنـــاء االجتمــاعي

استطاعت املرأة طرح فكـرة جديـدة بنـاءا علـى مـا حصـلت عليـه مـن معلومـات مكنتهـا مـن التـدرب  ،موقف التفاعل
 .قاولة اليت تتضمن املبادرة و املخاطرةعلى جمموعة من األنشطة من بينها امل

املرأة املقاولــة تفهــم دورهــا يف اتمــع أثنــاء تفاعلهــا مــع اآلخــرين مــن خــالل جمموعــة القــيم و املعــايري الــيت فــ
و الـذي مـس حـىت الرتكيبـة  ،و هذا ما يؤدي إىل التطـور و التغيـري املسـتمر الـذي يشـهده اتمـع ،توجه هذا التفاعل

 .د اجلزائريالذهنية للفر 

غرافيــة و و إن النســاء املقــاوالت قــد بــرزن كفئــة اجتماعيــة جديــدة نتيجــة تشــابك جمموعــة مــن التــأثريات الدمي
إضــافة إىل الضــغوط االجتماعيــة املتزايــدة الــيت تــدفع  ،القانونيــة و كــذا التكنولوجيــة و املاديــة و الثقافيــة و االقتصــادية

و هــذا الواقــع هــو وليــد  ،فهــذه الظــاهرة أصــبحت واقعــا ملموســا ،لثــروةأعــدادا مــن الســيدات إىل التفكــري يف خلــق ا
خصوصـا بعـد رحلـة البحـث  ،مقاربات و توجهات جديدة متيزت بإتاحة فرص أكثـر للنسـاء لـدخول عـامل االقتصـاد

 .عن االقتصاد املنتج يف اجلزائر من خالل تفعيل دور املؤسسات املصغرة كبديل اسرتاتيجي لألجيال القادمة

الرغم ممـا سـبق إال أن نسـبة املقاولـة النسـوية يف اجلزائـر ليسـت باملشـجعة، بـالرغم أنـه ويف اآلونـة األخـرية و ب
وهذا يعود إىل التحول النـوعي الـذي تشـهده وضـعية املـرأة ، نالحظ ارتفاعا حمسوسا لنسبة املقاولة النسوية يف بالدنا
قتصـاد و االسـتثمار مـن خــالل األخـذ بعـني االعتبـار التحــدي يف اجلزائـر و كـذا اهتمـام الدولـة بإدماجهــا يف عـامل اال

أن هـذا  الكبري الذي يواجهه جمتمعنا وهو ولوج االقتصاد اجلديد القـائم علـى املؤسسـة الناجحـة واملعرفـة الفاعلـة، إال
 .البلدان الغربية أو حىت العربيةال يكف وبعيد جدا لنقارنه باالجنازات اليت حققت يف 

خاصـة وأـا حتتـل  ،امكثفـ ااقتصـادي ايف واحـدة مـن أبـرز املـدن اجلزائريـة الـيت تعـرف نشـاطو ملا كانت سـط
للمقاولـة النســوية  ةو مـع بدايـة بــروز نـوا ،الصـغرية واملتوســطة وطنيـا ،مـن حيـث حركيــة املؤسسـات املصـغرة 51املرتبـة 

 :فإنه جدير أن نعلم ،يف هذه املدينة

  الثقافية للمرأة املقاولة على اختيارها للنشاط االجتماعي ؟ االجتماعية و ساراتما هو تأثري امل -
  :و على ضوء ذلك نطرح مجلة األسئلة الفرعية التالية

 هل للمرأة اجلزائرية اخلصائص الكاريزماتية اليت جتعلها قادرة على الربوز يف هذا اال ؟ -

 قاولة وإنشاء أعماهلن اخلاصة ؟هل احمليط االجتماعي والثقايف للنساء يشجعهن على الولوج يف امل -

  ماهي النشاطات االجتماعية اليت تتوجه إليها املرأة املقاولة؟ -
  ما هي املشاكل و املعوقات اليت تواجهها املرأة املقاولة عند اختيار نشاط اجتماعي معني؟ -
 

                                                 
1 www.pme-art.dz visité le 08/03/2014 à 10:00h. 



    التأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسة                                                                                                                                                                                                                                    الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

~ 3 ~ 

  :فرضيات الدراسة - 2      
 : الفرضية الرئيسية -أ       

 .للنشاط االجتماعي ها اختيار تأثري على للمرأة املقاولة  الثقافية االجتماعية و  مساراتلل

 :الفرضيات الفرعية -       

 .متتلك املرأة اجلزائرية اخلصائص الفردية و االجتماعية اليت تساعدها على إنشاء مؤسسة -

وجود املقاولة و مدى  تشجيع احمليط االجتماعي و الثقايف للمرأةالتوجه حنو نشاط اجتماعي معني يرتبط مبدى  - 
  .االجتماعي هامناذج ملقاولني ناجحني يف حميط

  . اجتماعية حتاكي اهتمامان النسوية نشاطات تتوجه النساء املقاوالت إىل  -
  .غياب بيئة لالستثمارتعاين املرأة املقاولة من  - 
  :مؤشراتها -      

  .املستوى التعليمي- 
  .األصول اجلغرافية - 
  .ةاملهنة السابق- 
  .العادات و التقاليد- 
  .احمليط االجتماعي - 
  .املستوى التعليمي للوالدين- 
  .املستوى التعليمي للزوج- 
  .القيادة- 
  .العالقة بالعمال- 
  .الرتكيبة الذهنية للفرد اجلزائري- 
  .التوفيق بني البيت و املقاولة- 
  . معوقات اجتماعية - 
  .معوقات مادية- 
  .معوقات إدارية- 
  
  
  
  
  
  



    التأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسةالتأسيس المنهجي للدراسة                                                                                                                                                                                                                                    الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

~ 4 ~ 

 الدراسات السابقة  -3      
مبعــىن أن املعرفــة العلميــة الالحقــة ترتكــز علــى املعرفــة الســابقة،  ، ملــا كــان الــرتاكم مــن أبــرز خصــائص العلــم

لـى كانت الدراسات السابقة يف البحوث األكادميية مـن النقـاط املهمـة يف أي حبـث حيـث أـا خـربة سـابقة تتـوفر ع
 .احلد األدىن من شروط البحث

 :ر حتصلنا على بعض الدراسات السابقة و املشاة ملوضوعناو يف هذا اإلطا

ــة النســويةللباحثــة ميينــة رحــو بعنــوان  :الدراســة األولــى * 1مــؤهالت و عوائــق المقاول
يف شــكل ، 2008ســنة  ،

 Crasc افيـةقاألنثروبولوجيـا االجتماعيـة و الثحتقيق قامت به الباحثـة يف إطـار البحـوث الـيت يقـوم ـا مركـز أحبـاث 
كيـف متكنـت النسـاء مـن إنشـاء و إدارة و تسـيري مؤسسـة يف جـو ال : ث عاجلـت الدراسـة تسـاؤل رئيسـي مفـادهحي

 يساعد كثريا على مثل هذه املبادرات و خاصة أا تنتمي تمع أبوي ؟

 :و قد حتصلت على مجلة من النتائج من بينها أن

 %44.7 ،)مقاولـة 85االسـتمارات وزعـت علـى  علمـا أن( سـنة 29و  25عمر النساء املقاوالت يرتاوح بني  -
 .أرامل %4.41، مطلقات %8.23، عازبات %42.4، منهن متزوجات

تعلـــيم  %24.7بتـــدائي حيـــث وجـــدت أن االتوســـط و املمســـتواهم التعليمـــي يـــرتاوح بـــني اجلـــامعي و الثـــانوي و  -
 .وجههن للمقاولةأعمال قبل ت لبهن مارسنغأ .ابتدائي% 7و ، متوسط %27 ثانوي، %41.2 ،عايل

و يـرين أن البيئـة احمليطـة ـن غـري مشـجعة علـى االسـتثمار و  ،ئة منهن استثمرن مباهلن اخلاص و العـائليابامل 28 -
  .أن النساء يواجهن معوقات أكثر من الرجال

بارة حاولت هذه الدراسة حتديد خصائص املرأة املقاولة و املعوقات اليت تواجهها  ،فالبحث  ع :تعقيب  *    
  .عن دراسة ميدانية للتحري عن مؤهالت و عوائق املقاولة النسوية يف اجلزائر

ســامهت يف توجيــه اجلانــب امليــداين يف هــذا البحــث مــن جهــة و مــن و قــد توصــلت الباحثــة إىل جمموعــة مــن النتــائج 
إضـافة لكـون  خـرى جهة أخرى يؤخذ على هذه الدراسة أا ركزت علـى العامـل املهـين للمـرأة أكثـر مـن اجلوانـب األ

  .هذه الدراسة جاءت يف شكل حتقيق مل حتدد فيه فرضيات الدراسة 
و التععمــق يف فهـــم ظــاهرة املقاولتيـــة النســوية مـــن خـــالل  هلــذا ســـنحاول التطــرق جلوانـــب أخــرى اجتماعيـــة و ثقافيـــة

 . حتديد الفرضيات و مناهج الدراسة 

يف علــم اجتمـاع تنميـة و تسـيري املـوارد البشـرية جبامعـة منتــوري و هـي عبـارة عـن رسـالة ماجسـتري  :الدراسـة الثانيـة *
ــــــدة ،2009ســــــنة ، قســــــنطينة ــــــة شــــــلوف فري ــــــوان الدراســــــة  ،للباحث ــــــر دراســــــة عن ــــــة فــــــي الجزائ المــــــرأة المقاول

                                                 
1 Yamina Rahou: Atouts et Difficultés de l’entreprenariat féminin, Enquête sur des femmes 

qui s’inscrit dans l’économie de production et de reproduction, Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle (Crasc), Alger, 2008. 
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  .1سوسيولوجية
 :حيث طرحت يف هذه الدراسة عدة تساؤالت

 ؟ شاء مؤسسة و النجاح يف إداراهل متلك املرأة املقاولة يف اجلزائر اخلصائص اليت متكنها من إن -

 :و األسئلة الفرعية التالية

 هل للمرأة اجلزائرية اخلصائص الكاريزماتية اليت جتعلها قادرة على الربوز يف هذا اال ؟ -

و هــل مت تطبيــق القــوانني الــيت يــنص عليهــا  هــل منحــت الدولــة محايــة قانونيــة كافيــة للمــرأة ملزاولــة هــذا النشــاط ؟ -
 العمل دون نقائص؟تشريع 

 ؟ هل تؤثر العوامل االجتماعية على املرأة املقاولة يف اجلزائر -

 ؟ هل هلا القدرة على تسيري رأمساهلا -

 ؟ هل مازالت األسرة حتتكم إىل العرف و التقاليد يف الوقت الذي أصبحت فيه املرأة خترج إىل التعليم -

 جانبها ماديا و معنويا ؟ قوف إىلهل وجدت املساعدة من طرف األسرة بالو  -

 هل وجدت دعما و مساعدة من طرف زوجها ؟ -

 هل ساعدها اتمع ؟ -

 ملرأة اجلزائرية يف هذا اال ؟هل جنحت ا -

و هــل  ؟ لكــن ال نــدري هــل أصــبحت فعــال مقاولــة ؟ و هــل هلــا شــراكة، نصــيبها مــن املســاعدات ذنعــم إــا تأخــ -
 النفوذ ؟ستطاعت أن تصل إىل مستوى القوة و ا

 :و نتج عن التساؤالت السابقة الفرضيات التالية

 .جتماعية اليت تساعدها على إنشاء املؤسسةمتتلك املرأة اجلزائرية اخلصائص الفردية و اال -

 .جتماعيةحتقق للمرأة املكانة اال املقاولة -

 .املقاولة تفتح اال للمرأة على إبراز قدراا الفردية -

 .روح املبادرة عند املرأةتنمي املقاولة  -

 :أما من حيث املنهج فالباحثة استخدمت منهج دراسة احلالـة و اعتمـدت علـى جمموعـة مـن التقنيـات هـي
 607اســـتخدمت العينـــة العشـــوائية البســـيطة حيـــث اختـــارت مـــن بـــني  ،املالحظـــة و الوثـــائق و الســـجالت ،املقابلـــة
 .مقاوالت فقط 6مقاولة 

يدانية أن املرأة يف اجلزائر لديها من املؤهالت و اخلصائص الـيت جتعلهـا تـنجح يف وقد تبني خالل الدراسة امل
و قــد مســح هلــا هــذا  .علــى الســواء االقتصــاديةو  االجتماعيــةهــذا اــال و تســاهم بــذلك مســامهة إجيابيــة يف احليــاة 

ا و قـوة إرادـا لنفسـها مركـزا و يف الوقـت ذاتـه متكنـت أن جتعـل مـن مبادرـ ،بتكريس محاية إنسانيتها و إثبات ذاـا

                                                 
، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،بشريةع تنمية و تسيري املوارد ال، رسالة ماجستري يف علم اجتما المرأة المقاولة دراسة سوسيولوجية: شلوف فريدة 1

2009.  
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و أن التطـور  ،داخل اتمع و أن اتمع اجلزائري أضحى مدركا لضرورة مشاركة املـرأة يف خمتلـف اـاالت اجتماعيا
  .مرتبط بشكل كبري بتقدم النساء االقتصادي

ملقاولـة ، باإلضـافة إىل متعنهـا تعترب هـذه الدراسـة متميـزة كوـا قـدمت نتـائج ميدانيـة عـن واقـع املـرأة ا :تعقيب *     
  .يف اجلانب النظري هلذا املوضوع و الذي ساعد الطالبة يف هذا البحث على توجيه القراءات 

ل عليهـــا غـــري قابلـــة جيعـــل النتـــائج احملصـــ) مقـــاوالت فقـــط 6(إال أن العـــدد احملـــدود مـــن املقـــابالت يف هـــذه الدراســـة 
  .ح أسباب اختيار النساء املقاوالت لنشاط اجتماعي معني دون غريهللتعميم ، إضافة إىل أن هذه الدراسة مل توض

 .وهذا ما سأحاول تسليط الضوء عليه يف هذه الدراسة

دراسـة ، 1المقاولون الجزائريون الجدد و نوعية مشاريعهمو هي دراسة مشاة لبحثنا عنواا  :الدراسة الثالثة *
جبامعـة اجلزائـر  عمـلمـذكرة ماجسـتري يف علـم اجتمـاع تنظـيم و  ،"منتدى رؤساء املؤسسـات"ميدانية ألعضاء مجعية 

 .2003للباحثة صايشي سهيلة سنة 

 :اؤالت التاليةسطرحت الباحثة الت

مـــا هـــي ميكانيزمـــات بـــروز املقـــاولني اجلزائـــريني اجلـــدد الـــيت تســـاعدهم علـــى متوقـــع أفضـــل داخـــل حقـــل اقتصـــادي  -
  شفافية و الغموض؟الاجتماعي متميز بال

 ؟ و هل يوجد منوذج واحد أم أكثر؟هو املقاول اجلزائري اليوم من -

 ما هي مميزات و خصائص مقاويل اجلزائر اليوم؟ -

 ما هي االسرتاتيجيات اليت يستعملوا يف ممارستهم للمقاولة؟ -

 ما هي الدوافع اليت تؤدي باملقاولني اجلزائريني الختاذ املبادرة؟ -

 م قبل و أثناء القيام باملشروع و بعده؟ما هي الصعوبات اليت تعرتضه -

 .و ال توجد فرضيات

ألن اهلـدف كـان اإلملـام و مجـع أكـرب قسـط ممكـن مـن املعلومـات ، املنهج الكمـي: أما عن املنهج املستخدم
 .أي االستكشاف و يئة أرضية علمية للموضوع

 نيباللغـة الفرنسـية ألن املقـاولسـؤاال  60تقنية االسـتمارة حيـث مشلـت : و فيما خيص أدوات مجع البيانات
 .يتقنون هذه اللغة

فـــالنموذج األول هـــم ، منـــاذج مـــن املقـــاولني اجلزائـــريني 3يوجـــد : و قـــد توصـــلت الدراســـة إىل النتـــائج التاليـــة
 .ى تعليمي عايل هدفهم االستقاللية املاديةمستو  كهول ذوو،ن أفراد كانوا إطارات يف القطاع العامععبارة 

هــدفهم تــراكم ، الســن كبــريو،  مســتواهم التعليمــي متوســط، ثــاين فهــم مــن التجــار الســابقنيأمــا النمــوذج ال
 .رؤوس األموال

مســـتواهم التعليمـــي عـــايل دون جتربـــة يف  ،ي مهنـــةأو فيمـــا خيـــص النمـــوذج الثالـــث فهـــم شـــباب مل ميارســـوا 
                                                 

 ، رسالة ماجسـتري-دراسة ميدانية ألعضاء جمعية منتدى رؤساء المؤسسات-المقاولون الجزائريون الجدد و نوعية مشاريعهم : صايشي سهيلة 1
  .13، ص2003-2002 ،يف علم اجتماع التنظيم و العمل، جامعة اجلزائر
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  .هدفهم حتسني املستوى املعيشي ،امليدان يعتمدون على اإلعانات املادية للدولة
 سـامهت نتـائج هـذه الدراسـة بشـكل كبـري يف إثـراء اجلانـب النظـري للدراسـة الـيت تقـوم ـا الطالبـة:تعقيـب *

االستثمار لدى املقاول اجلزائري و كذلك سـامهت هـذه الدراسـة بشـكل كبـري يف خاصة فيما يتعلق بتحديد حمفزات 
  .حتديد اإلطار املفاهيمي للموضوع ككل

سة من معرفة الفرق بني املقاولني الرجال و املقاوالت النسـاء ، فالباحثـة من جهة أخرى ستمكن هذه الدرا
اء ســقــد أمهلــت املــرأة املقاولــة يف دراســتها لــذا ســتحاول دراســتنا تــدارك الوضــع مــن خــالل معرفــة نوعيــة مشــاريع الن

  .املقاوالت و ما الذي يتحكم يف توجيههن لنشاط اجتماعي معني دون آخر
  :اختيار الموضوع و أهمية أسباب - 4   

 :أسباب اختيار الموضوع  4-1      
تقــوم معظــم الدراســات العلميــة علــى أســباب ذاتيــة و أخــرى موضــوعية، هــذه األخــرية تفــرض علــى الباحــث 

ريق البحـث، ـحاول اإلجابـة عليهـا عـن طــاختيار موضوع معني لقي اهتمامه و أثـار لديـه جمموعـة مـن التسـاؤالت، يـ
  :نا للموضوع يعود لألسباب التاليةو على هذا كان اختيار 

 .إهتمام خاص بواقع املرأة املقاولة خاصة يف عالقتها مبحيطها -1

 .قلة الدراسات حول هذا املوضوع بالرغم من األمهية اليت أصبح يكتسيها خاصة يف السنوات األخرية -2

 .ى الرجال فقطالتعرف على حيثيات ولوج املرأة لنشاط املقاولة، و الذي كان مقتصرا عل -3

االقــرتاب أكثــر مــن جتربــة املــرأة يف االســتثمار و مبادرــا يف إنشــاء مقاولــة خاصــة ــا، خاصــة يف ظــل مــا حيــيط  -4
 .باملرأة من ظروف اجتماعية و اقتصادية

 .معرفة ما إذا كان للمقاولة النسوية دور يف دفع و حتريك عجلة التنمية االقتصادية -5

 .االجتماعية اليت تلجها املرأة املقاولةالتحري عن النشاطات  -6

 أهمية الدراسـة 4-2      
يــت مبكانــة بــارزة يف اتمــع، يف ظــل التحـــول ظقتصـــادي حا-إن املــرأة و حبكــم دخوهلــا للنشــاط السوســيو

حيــث تطــورت ، الــذي طــرأ علــى البنــاءات العائليــة و بالتــايل تغــري الــذهنيات، و كــذلك ديناميكيــة النظــام اإلنتــاجي
اءات العمل و أمناط التسيري، فأصبحت فاعلية العمل النسـوي تقـاس مبؤشـرات النشـاط، و زيـادة عـدد اإلنـاث يف بن

العـــدد اإلمجـــايل للعمـــال، فلـــم يبـــق عمـــل املـــرأة حمصـــورا يف القطـــاع العـــام فقـــط بـــل جتـــاوزت طموحاـــا كـــل العقبـــات 
 .اولة إبراز قدراا على إجناز و تسيري مقاولةبدخوهلا جمال املقاوالت اخلاصة و االستثمار يف القطاع اخلاص حم

ى باهتمام كبري من قبـل الدارسـني و املختصـني، إضـافة إىل عـدم وجـود ظلذا أصبح موضوع املرأة املقاولة حي
لــذا تــربز أمهيــة املوضــوع ، خلفيــة نظريــة و علميــة ميكــن االســتناد إليهــا أثنــاء دراســة هــذا املوضــوع يف اتمــع اجلزائــري

 :ليفيما ي

 .إثراء هذا املوضوع بتقدمي معلومات جديدة حول املقاولة النسوية يف اجلزائر -1
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 .إبراز مدى مسامهة املرأة املقاولة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية ألفراد اتمع -2

 .التعرف على مدى قدرة املرأة على املخاطرة و املبادرة يف إنشاء مقاولة خاصة -3

 .ملعوقات اليت تواجه املرأة املقاولةإبراز أهم ا -4

  .إبراز دور األصول االجتماعية من جهة و العائلة كرأس مال اجتماعي يف حتفيز املرأة على املبادرة -5
  .ستساعد هذه الدراسة يف فهم الدور الذي تقوم به املرأة املقاولة يف جمال التنمية-6
اسـات و القـائمني علـى شـؤون املـرأة علـى وضـع بـرامج خاصـة كما ستساهم هذه الدراسة يف تنبيه واضعي السي  -7

 .للنهوض باملقاوالتية النسوية 

 :هـداف الدراسـةأ4-3       
ألي حبــث علمــي أهــداف يعــىن الباحــث علــى حتقيقهــا مــن خــالل حبثــه، إذ هنــاك أهــداف علميــة و أخــرى 

و ، ة املتواضــعةـدراســـهذه الـتبة العلــم بـــو إثــراء مكــ، صور ملوضــوع الدراســةـوضــع تــ أهــداف علميــة تتمثــل يف .عمليــة
أهداف عملية تسـاعد علـى اخلـروج مـن حيـز املعـارف النظريـة، و حماولـة منـا ملعرفـة مـدى تطـابق مـا هـو نظـري حـول 

معرفـة منـوذج  :و تنطوي دراستنا هذه على هـدف رئيسـي و املتمثـل يف، املوضوع مع ما يوجد يف الواقع امليداين فعال
 :و أخرى جزئية تتمثل يف، ة السائدةاملرأة املقاول

الوقوف على ما إذا كانت املسارات االجتماعية و الثقافية هلا تأثري على ولوج املرأة لعـامل املقاوالتيـة بعـدما كـان  -1
 .هناك تقسيم ثقايف للعمل حتكمه تقاليد وقيم اجتماعية تمع ذكوري بامتياز

 .ها كل امرأة مقاولةـالوقوف على خمتلف اخلطوات اليت متر ب -2

 .ضرورة تشجيع املرأة املقاولة على حتدي كل الصعوبات اليت تواجهها سواء مادية أو معنوية -3

 .زمات املساعدة على ظهور النساء املقاوالتيمعرفة اآلليات و امليكان -4

 .معرفة عالقة األصول االجتماعية و الثقافية للمرأة املقاولة باختيارها ملشاريعها -5

  .مدى تأثريها على اختاذ املبادرة، و معرفة األصول االجتماعية للنساء املقاوالت -6
  :تحديد المفاهيم -5

إن املفــاهيم يف علــم االجتمــاع هــي مفــاتيح للبحــث، و هــي اللبنــات الــيت تبــىن عليهــا عمليــة البحــث برمتــه، 
نا هــذه قــد تضــمنت عديــد املفــاهيم، و ملــا كانــت دراســت. حيــث أن تســوية هــذه اللبنــات هــي عمليــة حتديــد املفهــوم

 .وجب علينا حتديدها حىت يرفع أي لبس يف فهم حمتوى البحث

 :المفاهيم الرئيسية -1

 :المقاول -1-1

 .1هو ذلك الشخص الذي يشغل مصلحة جتارية صغرية أو بائع باملفرق :لغة -أ

ـــادر،  عـــىنمب ،Entreprendreاملشـــتق مـــن الفعـــل  Entrepreneurكلمـــة مقـــاول يقابلهـــا : يف اللغـــة الفرنســـية يب

                                                 
  .)املقاول(، 2002، مكتبة لبنان، 2، الطبعة االقتصاد و المال و إدارة األعمالمعجم مصطلحات : نبيه الغطاس 1
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 .1فيكون ذلك الشخص الذي يبادر إىل خلق شيء ما

لقد تعددت التعاريف اليت تناولت املقاول حسب االجتاه النظري الـذي انبثقـت عنـه، و فيمـا يلـي : إصطالحا -ب
 :بعض التحديدات هلذا املفهوم

أمهــل مفهــوم املقــاول يف تفكــريه، حيــث  مــن املفكــرين املهتمــني بتكــوين الثــروات إال أنــه  مــاركس كــارل يعــد
الرأمساليـة يقتصـر علـى الفئـات االقتصـادية و حتليـل القيمـة القصـوى، الـذي  كان يعتقـد أن املفهـوم األساسـي للطبقـة

لوسـائل اإلنتـاج،  ةكـكمالو حينمـا عـرف كـارل مـاركس الطبقـة الرأمساليـة وصـفها  .هو ناتج عن تـراكم رؤوس األمـوال
ذلـك أن الرأمسـايل ال يهمـه يف  .هليئة احملددة للسريورة االجتماعية للعمل الـذي ينـتج الثـرواتو يف نفس الوقت هي ا

و بالتـايل جيـد نفسـه يفكـر يف جتديـد دورة االسـتغالل الـيت  ،اية األمر سوى الربح السريع و الكثري يف نفـس الوقـت
و عليـه يصـبح اتمـع ينـتج ذاتيـا ، اتمعو هنا يعتقد ماركس أن املادة هي أساس تطور .2تتطلب جتديد االستثمار

سســـات حيـــث أنـــه ســـبب يف وجـــود العالقـــات االجتماعيـــة الـــيت تقـــوم بتفكيـــك اتمعـــات املعاصـــرة و املؤ . بالعمـــل
  .3 املعاصرة الصناعية الكبرية

هنـا يعتـرب هـذا التعريــف قاصـر عـن إجيــاد حتديـد موضـوعي ملفهــوم املقـاول فكـارل مــاركس حتـدث عـن الــرأس 
يل و مل يتحـــدث عـــن املقـــاول ، كمـــا أن تركيـــز مـــاركس علـــى اجلانـــب املـــادي جعلـــه يتغاضـــى عـــن جوانـــب أخـــرى  مـــا

 .اخل...كاإلبداع و اإلبتكار و العقالنية 

و هو شـخص نـادر ذو ، بتكارول هو شخص ميلك صفة اإلبداع و االأن املقافريى   جوزيف شمبتر أما 
فكرة و تتوفر لديه اإلرادة حنو النجاح مرن يف التعامـل و يرغـب يف  موهبة و هو حمرك التطور االقتصادي و صاحب

و هــذا املصــطلح ، و املؤســس و صــاحب العمــل، و هــو املنشــأ و املتعهــد املخــاطرة بعقالنيــة و لديــه قــدرة يف التنظــيم
  ،  4يشمل النساء مثل الرجال

 اعتــربمشبــرت االقتصــاد مبعــىن أن  لقــد حــدد هــذا التعريــف الصــفات الواجــب توفرهــا يف املقــاول باعتبــاره حمــرك
، إال أن هذا التعريف خيـدم االجتـاه االقتصـادي  يف املؤسسة الصغرية أو الكبرية املوجه لسريورة االبتكار سواء املقاول

 .يف الدراسة أكثر من االجتاه االجتماعي 

قـــاول الـــذي يتميـــز بتلـــك أن ســـريورة املؤسســـة تـــدور حـــول فاعـــل مركـــزي هـــو امل مـــاكس فيبـــر يف حـــني اعتـــرب        
  ،روح املبــادرة، وتقــديس العمــل، واعتمــاد مبــدأ الــربح مــن خــالل الشخصــية الكاريزماتيــة و املســتعدة للمخــاطرة،

شخصـية كاريزماتيـة قويـة و خارقـة للعـادة هلـا تأثريهـا علـى اآلخـرين مـن فيـرب يـرى أن املقـاول عليـه أن يكـون ماكس ف
و علـى هـذا األسـاس فـإن املخـاطرة تكـون عنـد  .ني قائـد و زمـرة مـن التـابعنيخالل عالقة سـلطوية شـديدة التبـاين بـ

ال يتصـــرفون بصـــفة عقالنيـــة و لكـــن حســـب منطـــق بـــاطين خـــارج عـــن املنطـــق املنتظـــر أو  ،أشـــخاص خـــارقني للعـــادة
                                                 

1 petit Larousse, librairie Larousse, paris, 1986, (entreprendre). 
  .43، ص 2005، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، اجلزائر، محطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي: قادة حبريي 2

3 Marks (K): Le capital, Ed: Garnier, Paris, 1969, p79. 
4 Mokhtar Lakehal: dictionnaire d’économie contemporaine et des principaux faits 
politique et sociaux, édition 3, 2002, p 299. 
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  1هؤالء األشخاص اخلارقني للعادة هم أولئك املقاولون الذين يأخذون املبادرة و يتأهبون للمخاطرة ،الالزم
يعتــرب هــذا التعريــف األكثــر دقــة مــن بــني التعــاريف الســابقة كونــه تنــاول مفهــوم املقــاول كمفهــوم اجتمــاعي و        

  .كظاهرة اجتماعية من خالل فهم سلوك املقاول
ا حتمله من خماطرة مالية هو ذلك الشخص الذي يبادر إىل إنشاء مؤسسة مع كل م املقاولنقصد ب :اإجرائي- ج

 املقاول يف تتوفر أن جيب،  ك القدرة على اقرتاح رؤية جديدة دائما و ميتلك املهارة يف التنظيمو ميتل ومعنوية
  فهو وفعالة، عقالنية بطريقة مشروع وتسيري إنشاء أجل من ضرورية تعترب اليت املسؤولية روح

 هلا تعرضي اليت املخاطر عند املسؤولية حتمل من جهة املبادرة و وظيفتان فيه جتتمع الذي الشخص
  .اإلدارة بأعمال القياممن جهة القدرة على  و املشروع،

 :المرأة -1-2

و مصـــدرها املـــروءة، و تعـــين كمـــال الرجولـــة و اإلنســـانية، و مـــن هنـــا كـــان املـــرء هـــو " مـــرأ"مشـــتقة مـــن فعـــل :لغـــة -أ
شــقي اإلنســانية، إال يف  واملــرأة هــي مؤنــث اإلنســان، فــالفكر العــريب الــذي أبــدع اللغــة العربيــة مل مييــز بــني، اإلنســان

ن هــذا الفكــر نفســه أنــث كلمــة رجــل فــأطلق إالصــفات التشــرحيية الــيت فرقــت إحــدامها عــن اآلخــر لتتــابع اخللــق، بــل 
 2"رجلة"على املرأة اسم 

 َمْرأَُة مــن املــرء و كــلـالــ(و لقــد أكــد العــرب احملــدثون هــذا املعــىن حيــث قيــل أن أول مثــل قالتــه العــرب هــو 
 .)مِ أَْدَماء من آدَ 

و لـذا اسـتخدم العـرب لفظـة أخـرى هـي يف أصـلها صـفة خاصـة ، و ليس لكلمـة امـرأة مجـع يف اللغـة العربيـة
 .و هي املرأة احلامل أو املرجو محلها، و هي مجع نسيء، و نسوء) نسوة، نساء(باملرأة، دون الرجل و هي لفظة 

لثـاين للجـنس اإلنسـاين، و هـي تشـرتك مـع ذلك النوع ا يرى حسني عبد احلميد رشوان أن املرأةهي:اصطالحا -ب
فاملراة هي نصـف اتمـع فهـي الزوجـة و األم .3 الرجل يف خصائص مشرتكة بينهما، فهما يكمالن بعضهما البعض

  .اخل...و البنت 
 :لةالمقاوَ  1-3

هـي تعهـد ببنـاء و  .أي اتفاق بني طرفني على القيام معا بعمل مشرتك كبنـاء أو جتـارة، املقاولة مصدرها قاول:لغة -أ
 .4أو شق طريق أو بتقدمي ما يقتضيه العمل من آالت و عمال و مواد لقاء قيمة معينة من املال

  ،تعين باألصل معىن القائد Contractingو يف اللغة اإلجنليزية كلمة 
 .5أي عقد Contractو هي مشتقة من كلمة  

                                                 
1 Weber (M): l’éthique protestantes et l’esprit du capitalisme, Ed: Plan, Paris, 1921, p208. 

  .312ص ،1998، املكتب اجلامعي احلديث، علم اجتماع المرأة: عبد احلميد أمحد رشوان حسني 2
  .313ص عبد احلميد أمحد رشوان، املرجع السابق، حسني 3
  ).مقاولة(، 2001، دار العلم للماليني، 8 ، الطبعةالرائد المعجم اللغوي األحدث و األسهل :جربان مسعود 4
  .6ص ،1999، 1، دار الراتب اجلامعية، لبنان، الطبعة أعمال المقاوالت: لوكحممد علي جع 5
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 :إصطالحا -ب

ى نوع من األعمال الذي يقـوم فيـه املقـاول بالتعاقـد عل محمد علي جعلوكحسب لة أطلق مصطلح املقاوَ 
  .1مع صاحب العمل املراد تنفيذه، على القيام بإجناز هذا العمل، نيابة عنه حبسب أحكام العقد املربم بينهما

يف حمــيط معــني )  العمـل(فهـي عبــارة عـن ظــاهرة معقـدة بــني مشـروع إنشــاء املقاولـة و حامــل فكـرة املشــروع 
و  مل حيـدد طبيعـة املقاولـة يعتـرب غـامض نوعـا مـا كونـه  القـانوين ام العقد املربم ، لكن هـذا التعريـفبالرجوع إىل أحك

  .مل يتحدث عن الطبيعة االقتصادية و االجتماعية للمقاولة
 أو االقتصـادية اخلطـة ـا يقصـد االقتصـادي بـاملعىن املقاولـة نأ :Bernard Mottez و عليـه يـرى

بناءا على تصميم و تنظيم و إدارة بشرية لتحقيـق غـرض معـني صـناعي أو جتـاري أو القائمة  املربمج، املنظم النشاط
  . 2حريف أو خدمايت

املقاَولة هي علم و فن و إدارة وليست كما يظـن الـبعض عمليـة مغـامرة أو  أن  يحي مزيوديعليه  يرى  و
جهــدا متواصــال و تطــورا مســتمرا و التــزام جمازفــة غــري حمســوبة النتــائج يلعــب احلــظ الــدور األول فيهــا ، فهــي تتطلــب 

  .3تاما باملبادئ العلمية حىت تؤيت مثارها و ترد للمقاول رحبا ماديا و مسعة معنوية ترد إىل رصيده املهين 
ــذا املعــىن يتوضــح أن املقاولــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باملبــادئ العلميــة فعــي ليســت جمــرد عمليــة ارجتاليــة غــري 

 .حمسوبة العواقب

 :إجرائيا -ج

يهــدف إىل إنتــاج جديــد لــه قيمــة بإعطائــه الوقــت و الــذي  تنظــيم ال يف هــذه الدراســة ذلــك املقاَولــةنقصــد ب
، فهـي  الـنفس االعمل الالزم مع حتمل املخاطرة املرتتبة عن ذلك، و حتصيل النتـائج يكـون علـى شـكل أمـوال و رضـ

ية و قانونيـة متـارس النشـاط االجتمـاعي و تتمتـع بذمـة بشرية و مادوحدة اجتماعية هادفة تتكون من عناصر بشرية 
      .مالية و تنتج سلع و خدمات

 :ما سبق نصل إىل حتديد املفهوم اإلجرائي التايل حول املرأة املقاولة  كل  من خالل  

 :المرأة المقاولة إجرائيا -

تهـا مـن خـالل خلـق مقاول القتصـاديإىل التمكـني ا تسـعى املرأة اليت لة يف دراستنا تلكو املقصود باملرأة املقا
تلــــك خصــــائص و مت، او اختــــاذ قراراــــ اإلدارة مقاوالــــ ةمؤهلــــوتكــــون  ، روح املبــــادرة و املخــــاطرة تلــــكمت اخلاصــــة و

  .اخلاص و بشكل قانوين اارس نشاطات اجتماعية حلسامت، مميزات و مرونة و ثقة يف النفس و مهارة يف التنظيم
  :المؤسسة المصغرة -1-3

 :وعليهتعريف املؤسسة املصغرة جيب علينا حتديد مفهوم املؤسسة أوال ل

مبعــىن تلــك : و تعــين بالفرنســية قــانون .باإلنكليزيــة و الفرنســية Institutionهــي ترمجــة لكلمــة  :المؤسســة لغــة-أ

                                                 
  .15ص ،حممد علي جعلوك، مرجع سابق  1

2 Bernard Mottez: la sociologie industrielle, presse universitaire de France , 1975,p 50 
  .14، ص  2003، 1كتاب ،الطبعة، الشركة العاملية لل المقاوالت علم و فن و إدارة: حيي مزيودي  3
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صــفة عامــة، أو أمــا باإلجنليزيــة فهــي مجعيــة أو هيئــة ذات . 1إلرضــاء املصــاحل املشــرتكة املوضــوعية اهلياكــل و القواعــد
 .2قانون، أو عرف و تقليد استقر يف اتمع

املؤسسـة هـي مجيـع أشـكال املنظمـات االقتصـادية املسـتقلة ماليـا، هـدفها تـوفري اإلنتــاج  :المؤسسـة اصـطالحا -ب
بغــرض التســويق، و هــي منظمــة و جمهــزة بكيفيــة تــوزع فيهــا املهــام و املســؤوليات، كمــا تعــرف بأــا وحــدة اقتصــادية 

 .3ع فيها املوارد البشرية و املادية الالزمة لإلنتاج االقتصاديتتجم

  ) املستخدمون، رقم احلصيلة، استقاللية املؤسسات(مقاييس  3و تنقسم املؤسسة من حيث احلجم على أساس 
 :4إىل

 ):أجراء 10تشغل أقل من (المؤسسات المصغرة  ����

  :تعريف البنك الدولي للمؤسسات المصغرة *

و يصـنف املؤسسـات املصـغرة علـى ، لدويل هذا النوع من املؤسسات على أساس معيـار عـدد العمـالعرف البنك اي 
 .5عمال 10إىل  1أا تلك اليت تشغل من 

  :تعريف هيئة األمم المتحدة للمؤسسات المصغرة *

ـــة األمـــم املتحـــدة يف دراســـة هلـــا عـــن احملاســـبة يف املؤسســـات املصـــغرة الصـــغرية و املت  وســـطة علـــى لقـــد اســـتندت هيئ
  :و بذلك تكون ، معيارين مها العمالة و احلجم

  :المؤسسات المصغرة����

  .6و تتسم نشاطاا بالبساطة و سهولة اإلدارة، عمال 10هي تلك اليت تشغل أقل من  
وعليه فإن املتعارف عليه يف املؤسسات املصغرة من خالل التعاريف السابقة هو عدد عماهلـا الصـغري و حمدوديـة     
 .ماهلارأس 

  :المؤسسات الصغيرة ����

ماليـني أورو و ميزانيتهـا السـنوية ال  7و رقـم أعماهلـا ال يتجـاوز ، أجـري مـع اسـتقاللية املؤسسـة 50تشغل أقل مـن  
 .ماليني أورو 5تتعدى 

                                                 
1 Petit Larousse, op.cit, (Institution). 
2 Webster Institution Collegiate Dictionnary, n/y, 1954. (Institution). 

  .12، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )أهمية التنظيم ديناميكية التنظيم(اقتصاد المؤسسة : يجعيل عرباإمسا 3
 20، الدورة العامة، مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى و المتوسطة في الجزائر: الس الوطين االقتصادي و االجتماعي 4

دور الوكالـة الوطنيـة لـدعم و تشـغيل الشـباب فـي الجزائـر فـي تمويـل المؤسسـات : نقال عن بـودي عبـد القـادر و آخـرون ،19 ، ص2002جوان 

: زيــــــارة يــــــوم، www.ulum.nl/c30.htm: ، الدراســـــة منشــــــورة علـــــى املوقــــــع االلكـــــرتوينررفــــــع مســــــتوى التشــــــغيل و االســــــتثماالمصـــــغرة و 
  .12:00على الساعة  15/02/2014

  .273دون ذكر السنة، ص العدد السادس، فريقيا،إ، جملة اقتصاديات مشال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آفاق و قيود: أيت عيسى عيسى 5
مداخلـة يف  ،المهام و الوظائف الجديدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فـي إطـار معـايير التنميـة المسـتدامة: شريف مراد يعقوب الطاهر، بن 6

فريــل أ 07/08جامعـة سـطيف،  امللتقـى الـدويل حـول التنميـة املسـتدامة و الكفــاءة االسـتخدامية للمـوارد املتاحـة، كليـة العلـوم االقتصــادية وعلـوم التسـيري،
  .03ص ،2008
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   :المؤسسات المتوسطة ����
 .ون أوروملي 27تتعدى  مليون أورو و ميزانيتها ال 40أجري، رقم أعماهلا السنوي  250تشغل أقل من 

  .اا مقارنة مع املؤسسات الكبريةو تتميز املؤسسات املصغرة الصغرية و املتوسطة مبحدودية قدر 
هـي أحـد أشـكال التنظـيم االقتصـادي الـذي يتميـز يف دراسـتنا  املؤسسـة املصـغرة  :إجرائيـا لمؤسسة المصغرةا -ج

و هـــي نســـق اقتصـــادي و اجتمـــاعي، يضـــم ، بحبالشخصـــية االعتباريـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ـــدف إىل حتقيـــق الـــر 
ـــدف  ،جمموعــة مـــن الفــاعلني ذوي كفـــاءات خمتلفــة تـــربط بيـــنهم عالقــات اجتماعيـــة مــن خـــالل العمليــة اإلنتاجيـــة

و تتميـــز ببســـاطة ، رأمساهلـــا حمـــدود، أجـــراء 10تشـــغل أقـــل مـــن ، إنتـــاج الســـلع لتلبيـــة خمتلـــف حاجـــات أفـــراد اتمـــع
 .املشاريع

 :جتماعيةاألصول اال -1-4

 األصل هو منبع الشيء و منشأه و مصدره، نقول أصل الشجرة أي هو الشيء و مادتـه الـيت يتكـون منهـا،:لغة -أ
 .1أساسه، فأصل الشيء يعين موضوع بداية الشيء

األصــول االجتماعيــة هــي دراســة البنيــة األســرية الــيت يرجــع إليهــا الفــرد، أي أن ســفير نــاجي  يــرى  :إصــطالحا -ب
يط و املكانـــة االجتماعيـــة، و املســـتوى الثقـــايف و االقتصـــادي لألســـرة الـــيت ينتمـــي إليهـــا الفـــرد، و منشـــئها دراســـة احملـــ

 .الذي يؤثر يف تكوين شخصية الفرد و اكتسابه تصورات و اجتاهات معينة

ـــذي ينتمـــي إليـــه فـــرد  يعـــرب عـــن األصـــل االجتمـــاعي ف البنيـــة االجتماعيـــة و مســـتوى التـــدرج االجتمـــاعي ال
 .ميتاز بعدد معني من املميزات بالذات

بأــا القواعــد و األطــر االجتماعيــة الــيت نشــأ تعــرف  األصــول االجتماعيــة  أن فــريى  زيــن الــدين بوزيــدأمــا 
 :2عربها هؤالء األشخاص، و تنقسم إىل

 .احلضرية مهنية، الوالدين، املنطقة اجلغرافية و-هؤالء، األسرة، الفئة السوسيو اليت نشأ فيها :األطر األصلية *

 .أو املسؤولني عنه) مكان التعليم، التكوين(اليت تعلموا أو تكونوا فيها  :أطر المرور *

  .رمسيةمن الناحية املهنية كالوظيفة، النشاط املهين، اجلماعات الرمسية و غري ال :األطر الفعلية *
و غــري أرمسيــة كانــت  ةجتماعيــكــل التنظيمــات االســبق يتبــني أن األصــول االجتماعيــة تشــمل   مــن خــالل مــا        

ضـافة إيف احملـيط اجلغـرايف  ةلكـل اجلماعـات القاطنـ ةعن الثقافات الفرعيـ صدقاء فضالرمسية واجلماعات املرجعية واأل
 عالم وأساليب التعامل اليومي وما يتضمنه من مفردات لغويه وآداب عامه وعادات مجعيهىل وسائل اإلإ

و األطر و القواعد اليت علـى أساسـها  أاملسار و السياق و املنشيف دراستنا ي االجتماع األصلنقصد ب:إجرائيا -ج
وميكن فهم األصول االجتماعية من خـالل األوضـاع االجتماعيـة ، ا تكونت شخصية الفرد يف اتمعمنه او انطالق

  .السائدة يف اتمع ةواألمناط السيكولوجي
                                                 

  .25، ص1984األزهر بوغنبور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ، الصناعة، التنمية، ترمجةمحاوالت في التحليل االجتماعي: سفري ناجي 1
معة قسنطينة، اجلزائر، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جااألصول االجتماعية و المرجعيات الفكرية للنهضة المثقفة: الدين بوزيد زين  2

   .20، ص1995
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 :األصول الثقافية -1-5

والفنــون  ،واملعــارف ،مجلــة العلــوم: "عريــف هلــا هــو تعريــف امــع اللغــوي الــذي عرَفهــا بقولــهأنســب ت:الثقافــة لغــة -أ
 .1"اليت يُطلُب اِحلذُق فيها

الـيت تؤخـذ عـن املتوارثـة  ة اصـطالحاً بأـا املعرفـة يالثقاف األصول  ميكن أن تعرف:اصطالحا ةيلثقافاألصول ا -ب
يخ واللغــة واألدب والفلســفة والفنــون مــن وجهــة نظــر خاصــة عــن احليــاة، كالتــار   ،طريــق اإلخبــار والتلقــي واالســتنباط

فالثقافـــــة مبعناهـــــا العـــــام هـــــي جمـــــرد املعرفـــــة النظريـــــة، فالثقافـــــة هـــــي املعـــــارف والعقائـــــد والفنـــــون واألخـــــالق والقـــــوانني 
  .2...والعادات

واخللـق   فالثقافـة مـن  الثقافة كنظام يضـم تكنولوجيـا احليـاة يؤكـد علـى قـدرة اإلنسـان علـى االبتكـاروعليه ف
مفهوم الثقافة  جيمع بـني الفكـر والتطبيـق والوسـيلة ومـا فوهي عنصر  مييزه عن سائر الكائنات ه صنع اإلنسان وحد

حياة الناس إال فكرة يستتبعها تطبيق والوسيط بـني الفكـرة والتطبيـق إمنـا هـو الوسـيلة واألدوات واإلمكانيـات املتاحـة 
ر ذلك كلـه ىف عالقـات متبادلـة تـؤدى إىل مزيـد مـن األفكـار وتطـوير ىف الوسـائل وجتديـد والفرص املمكنة  ، وينصه

   . ، وهذا ما يؤدي يف النهاية إىل تكوين األصل الثقايفىف التطبيق 

من بتفاعالـــا يف املاضــي واحلاضـــر، العامة  األمــةمعرفة مقومات " :هولألصــل الثقـــايف  آخــر تعريف و يف
  .3وأهداف مشتركة بصورة واعية هادفة، وقيم، حضارةو، وتاريخ، ولغة، دين

يؤكد على التأثري املتبادل بني األنظمـة الفرعيـة للثقافـة دون سـيطرة أحـدها علـى األخـر هنا يف هذا التعريف 
  . األصل الثقايف تشكيل أو تفوق عنصر على آخر يف

نظــرا الرتبــاط التعريــف بعصــر ومــن أمههــا  األصــل الثقــايفمــن أحــدث تعريفــات  نبيــل علــى  ويعتــرب تعريــف 
قوامــه القــيم واملعتقــدات واملعــارف والعــادات والفنـــون " كنســق اجتمــاعي  " املعلومــات ومساتــه  ، فقــد قــدم الثقافــة 

، و بالتـــايل فاألصـــل الثقـــايف يتكـــون مـــن خـــالل عمليـــة التفاعـــل الـــيت 4واملمارســـات اإلجتماعيـــة واألمنـــاط املعيشـــية  
  .ختلفة للثقافةحتدث بني خمتلف األنساق امل

نســـتخلص أن العنصـــر املشـــرتك فيهـــا هـــو اإلنســـان ذو الفاعليـــة   لألصـــل الثقـــايفومـــن التعريفـــات الســـابقة  
كل ما ينتجه وميكـن التحقيـق منـه بـاحلواس والـبعض   يتمثل يفي جمتمعه ، بعضها ماد املؤدية إىل استحداث أمور يف

 .  واألخالق  واألساليب الفنية ويتضمن  العادات والتقاليد والقيم ياآلخر غري ماد

هـو املسـار و السـياق الـذي يشـمل عـادات، ممارسـات، قواعـد ومعـايري كيفيـة العـيش :إجرائيـا الثقافيـة األصول -ج
و هــي كـــل املعلومــات واملهـــارات الــيت ميلكهـــا . والوجــود، مــن مالبـــس، ديــن، طقـــوس و قواعــد الســـلوك واملعتقــدات

                                                 
  ).ثقافة( ،1978 لبنان، دار املشرق، ،22منجد الطالب، الطبعة   1
 ،2006 ظـيب، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، ، أبـو1امع الثقايف، الطبعـة  شوقي جالل، :مجة، تر األصول الثقافية للمعرفة البشرية: ميشيل توماسيلو 2
  .125ص
  .220املرجع السابق، صميشيل توماسيلو،   3

  .22، ص 2007، كلية الرتبية النوعية ، جامعة املنوفية ،  في أصول التربية محاضرات :ياسر ميمون عباس ،مجال أمحد السيسي  4
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ة هي وليـدة البيئـة ومثـرة التفاعـل بـني األفـراد لبيئـام لـذلك كـان يثقافصول الفاأل،  اخل...ة وفالبشر كالعلوم و الفلس
  .لفة اختالفا واضحا من الطبيعي أن تتعدد تعددا بينا وختتلف باختالف البيئات ألن هذه األخرية خمت

  :من خالل ما سبق نصل إىل حتديد مفهوم املسارات االجتماعية و الثقافية
 تلــــك نقصــــد باملســــارات االجتماعيــــة و الثقافيــــة يف دراســــتنا هــــذه:اعيــــة و الثقافيــــة إجرائيــــاالمســــارات االجتم-

املــرأة املقاولــة ، مبــا  و خــربة  منشــأ و أصــل و حمــيط و ثقافــة و تكــوينالــيت تتضــمن و األطــر املســارات و الســياقات 
  .فيها املعوقات اليت تواجهها 

 :المعوقات -1-6

ن العـوق وهـو احلـبس والصـرف والتثبـيط، ، مـ ىن صرفه و ثبطـه و أخـره عـن شـيءمبع ،مشتق من الفعل عاق:لغة -أ
 .1التثبيط: الشواغل من أحداثه، والتعوق التثبط، التعويق: وعوائق الدهر. والعوق األمر الشاغل 

كثـر مفهوم يتضمن ما هـو أ أن العائق هو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ورد يف تقرير :إصطالحا -ب
إذن ذا املعـىن نسـتنتج أم املقصـود . 2 من التبسيط حيث يشتمل على احليلولة دون حتقيق اهلدف و املنع و العرقلة

  .ل ما من شأنه أن يقف يف وجه اجناز األمر أو إحراز النجاحباملعوقات هو ك
مـــا يعـــوق الفكـــر أو  كــل  ، فهـــيويف تعريــف آخـــر هـــي جمموعــة العوامـــل و املـــؤثرات الــيت حتـــول دون إمتـــام عمليــة مـــا 

كمـا تعـّرب هـذه الكلمـة جمازيـا .اإلدارة من شواغل داخلية أو موانع خارجية متنـع حتقيـق اهلـدف أو حتـول دون اكتمالـه
عــن كــل مــا حيــول دون احلصــول علــى نتــائج إجيابيــة ومينــع مــن حتقيــق اإلجنــازات، فهــو بــذلك نــوع مــن املضــايقة أو 

  .3 االعرتاض أو الصعوبات
 .ا سبق يظهر أن العائق هو عبارة عن عالقة تناقض بني الواقع و ما يراد التوصل إليه من خالل م

 :إجرائيا -ج

يقصــد باملعوقــات يف هــذه الدراســة الصــعوبات اإلداريــة و املاديــة و اإلجتماعيــة الــيت مــن شــأا التــأثري علــى املبــادرة 
حبيــث يعطــل حتقيــق  ظــاهرة املقاولــة النســوية لــى كــل مــا لــه تــأثري ســليب عالنســوية يف إنشــاء مقاولــة خاصــة  ، و هــي  

  .اهلدف املنشود
  :النشاط االجتماعي 1-7

النشـــاُط ضـــد الَكَســـِل، مـــن َنَشـــَط اإلنســـان يـَْنَشـــط ويـَْنِشـــط َنشـــاطًا، فهـــو َنِشـــيٌط، طَيـــب الـــنفس : النشـــاط لغـــة-أ
ابة: للعمل، والنعت 4 ناِشٌط، ويكون ذلك يف اِإلنسان والد.  

هــو كــل عمليــة تلقائيــة ســواء أكانــت عقليــة أم بيولوجيــة متوقفــة علــى   اللقــانيحســب  فالنشــاط  :إصــطالحا-ب
وهو كذلك جمموعة من األمناط السـلوكية احلركيـة أو املعرفيـة , استخدام طاقة الكائن احلي االنفعالية والعقلية واحلركية

                                                 
  ).عاق( ،مرجع سابق ،الطالب منجد  1

2 www.projects-alecso.org/                14:00على الساعة  22/07/2014المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، زيارة يوم  
3 - le petit Robert 1: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française, Le Robert, 
paris, 1991,p 1296 

  ).نشاط(منجد الطالبن مرجع سابق،   4
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دوافع داخليــة خلصوصــية هــذا النشــاط يف هــذا ، ويتوقــف علــى اســتعمال الطاقــة اجلســمية أو الوجدانيــة أو العقليــة كــ
  .1 االجتاه أو ذاك

اخل ، لكـن هـذا التعريـف مل ...مبعىن أن النشـاط هـو عبـارة عـن جمهـود يبـذل سـواء كـان فكـري أو بيولـوجي أو حركـي
  .حيدد احلاجة ألي نشاط مبعىن اهلدف من النشاط

يات اليت يقوم ـا فـرد أو جمموعـة مـن األفـراد ـدف على أنه مجلة من العمل نشاطال  رشيد نوري يعرف إذ         
وفـق  اخل،...و اجتمـاعي أو إداري او إقتصـادي إدخال تعديل أو تغيري على سلوك إنسـاين يف إطـار ثقـايف أو تربـوي

  .فالنشاط حسب هذا التعريف هو عبارة عن طاقة تبذل ألجل حتقيق أهداف حمددة.2أهداف مضبوطة أو حمددة 
 3 .غلهممشـــا وهم هاقضــايَ  ِبشــؤوِن النــاس وَ  يهــتم اطشــكــل ن إصــطالحا النشــاط االجتمــاعيأمــا                

  .اخل...حيث ختتلف شؤون الناس بني الشؤون افقتصادية و الثقافية و االجتماعية و اخلدمية والرتبوية
دي كـــان أو يقصـــد بالنشـــاط االجتمـــاعي يف هـــذه الدراســـة كـــل نشـــاط اقتصـــا :النشـــاط االجتمـــاعي إجرائيـــا-ج

ـدف خلـق الثـروة مـن جهـة متـارس مـن خاللـه عملهـا املقـاواليت خدمايت أو صناعي أو جتاري تقوم بـه املـرأة املقاولـة 
  .من جهة أخرى و حتقيق اإلستقاللية املادية

 :المفاهيم المساعدة -2

  :المقاول من الباطن -2-1

هو املتعهد الذي يلتزم ببعض األعمـال الـيت التـزم ـا أن املقاول من الباطن  محمد علي جعلوكيرى :إصطالحا -أ
رسـاء العطــاء عليهـا بغـرض اجنــاز مهمـة حمــددة إجهـة غـري رئيســية تتعاقـد معهـا املنشــاة الـيت مت  ، وهــواملقـاول الرئيسـي

  .4 و الكهربائيةأمثل التمديدات الصحية مثال 

للمقـاولني الكبـار ، لكـن هـذا التعريـف مل حيـدد ذا املعىن يكون املقـاول مـن البـاطن مبثابـة الدعامـة اخللفيـة 
  .بالضبط أدوار املقاولني من الباطن

املقـاول البـاطن هـي جهـة تقـوم بتنفيـذ بعـض البنـود املسـندة هلـا مـن املقـاول أن  صايشـي سـهيلةلذلك تـرى 
  :5ىل و ينقسم ا) املقاوالتشركة (العام 

العمالــة الالزمــة و القيــام باالعمــال علــي ان تقــوم  أي ان يقــوم املقــاول البــاطن بتــوفري: مقــاول مصــنعيات  
  .شركة املقاوالت بتوفري املواد الالزمة له لتنفيذ البنود املسندة له

أي ان يقــوم مقــاول البــاطن بتنفيــذ البنــود مــن توريــد املــواد و تــوفري العمالــة الالزمــة : مقــاول توريــد و تركيــب 
                                                 

عامل الكتب ،القاهرة ، 2ط ، المعّربة في المناهج وطرق التدريس معجم المصطلحات التربويّة: حسني اللقاين و  علي أمحد اجلمل أمحد   1
  . 256ص  ،1999،

على الساعة 22/06/2014زيارة يوم    اإللكرتوين  ، نيابة الناظور على الرابط األندية التربوية ودورها في تنشيط الحياة المدرسية: رشيد نوري   2
15:00    www.dafatiri.com.  

  )إجتماعي(منجد الطالب، مرجع سابق،  3
  .27، ص،مرجع سابق، حممد علي جعلوك  4
  .92صايشي سهيلة ، مرجع سابق ، ص   5
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  .لذلك 
 .من الباطن هذا التعريف حدد بدقة مناذج املقاولني

 للمقـاولني ذوي املشـاريع الكبـريةاملقـاولني الصـغار الـذين يقـدمون خـدمات  املقاول من الباطن هو مـن:إجرائيا -ب
ومقــاول  بالســتيك،مقــاول  ،مقــاول جنــارة وحــدادة (املقاولــة مثــل  عمــال متخصصــة يفأين يقومــون بذهــم الــ، و هــو 

 .عمالاء هذه األالصغرى بعقد من الباطن إل املقاوالتبعض بحيث تستعني املقاوالت الكربى  ،) اخل... صباغأ

 :االستثمار -2-2

املــاليني  اإلقتصــادينيخـذ مــن طـرف يعتــرب اإلسـتثمار مــن املصـطلحات الشــائعة اإلسـتعمال ،فتعريفهــا أُ :إصـطالحا-أ
ـــــــــــة القـــــــــــرن  ـــــــــــة القـــــــــــرن 19يف اي ـــــــــــة و بداي ـــــــــــث نشـــــــــــأت مـــــــــــن خالهلـــــــــــا عـــــــــــدة تعـــــــــــاريف منهـــــــــــا 20بداي  :حي

اإلسـتثمار هـو عبـارة عـن تلـك املصـاريف الـيت مـن خالهلـا نتحصـل علـى  pierre dernaدرنـي  بيـارحسـب 
  .أرباح

إذن االستثمار هو عملية رحبية بامتياز ، لكن هذا التعريف مل حيدد كيف يتم االستثمار و ما هيته لذلك 
ذاا و نتيجة هلذه  اإلستثمار يشري يف نفس الوقت إىل عملية يف حدأن    pierre masse بيار ماسيرى 

موال اليت تقبل املؤسسة دفعها حاليا مقابل أرباح مستقبلية حمصل عنها من هذه العملية فاإلستثمار هو تلك األ
هو استخدام املدخرات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة الالزمة لعمليات إنتاج السلع و  ، وموال األ

 .1اجية القائمة و جتديدهاات اإلنتاخلدمات، و احملافظة على الطاق

يقوم على التضحية بإشباع رغبة إستهالكية حاضرة و ذلك أمال يف احلصول على إشباع  إذن فاإلستثمار       
و ميكن القول أنه ممتلكات منقولة أو غري منقولة ملموسة أو غري ملموسة مقتناة أو منتجة . أكرب يف املستقبل

 .ا املؤسسة يف إستعماالا طوال فرتة وجودها كأدوات إنتاجلغرض البيع أو التحويل حيث تستمده

أنـه التعامـل أي  هو وضع رأس املال يف دورة إنتاجية من أجل مضاعفته و إشباع احلاجـات الشخصـية:إجرائيا -ب
باألموال للحصول علـى األربـاح وذلـك بـالتخلي عنهـا يف حلظـة زمنيـة معينـة ولفـرتة زمنيـة معينـة بقصـد احلصـول علـى 

  .دفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة احلالية لألموال املستثمرة وتعوض عن كامل املخاطرةت

 :المخاطرة -2-3

مــن اخلطــر الــذي هــو اإلشــراف علــى ، املخــاطرة تــأيت مبعــىن املراهنــة، يقــال خــاطر علــى مــال أي راهــن عليــه:لغــة -أ
  .2اهلالك أو الرتدد بني السالمة و التلف

جمازفــــة؛ خمــــاطرة؛ التعــــرض للخســــارة أو "علــــى أــــا ) Webster" (وبســــرت"قــــاموس  املخــــاطرة معّرفــــة يف
 .وهلذا فإن املخاطرة تشري إىل احتمال حدوث شيء غري مرغوب فيه ،3"اإلصابة

هور معطيات غري منتظـرة تـؤدي ظهي إمكانية أن املخاطرة  صايشي سهيلةحسب هناك من يرى :إصطالحا -ب

                                                 
  .37، ص2000 ،اجلزائر ،دار الكتاب احلديث ،االستثمار و العولمة :حسن عمر 1
  .)املخاطرة(، 2002، عمان، األردن، ، دار املشرق الثقايفالمعجم االقتصادي: مجال عبد الناصر  2

3 Webster,ibid,(risk). 
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  .1املادية و املعنوية إىل الفشل و بالتايل اخلسارة

  .هي العمل يف مواضع غري مضمونة النتائجفهي ذا املعىن ترى بأن املخاطرة  
االسـتعداد اإلجيـايب لتحمـل نتـائج النشـاط االقتصـادي رحبـاً بأـا  محمـد علـي جعلـوكحسـب  كما تعـرف

  . 2أو خسارة
، و هـو املعـىن األقـرب للواقـع احي إجيابيـةميكن النظر للمخاطرة على أا فرصة ميكن أن تأيت بنو ذا املعىن 

  .االقتصادي
 :التحديد اإلجرائي -ج

ـــربح   خـــاطرة هـــيامل ـــه ال احتمـــال  وســـارة يف أّي اســـتثمار اخلاحتمـــال مـــع  كـــل عمـــل اقتصـــادي اهلـــدف من
 ياخنفاض قيمة استثمار أو عدم حتقيق ربح وهو من العناصر الواجب أخـذها يف احلسـبان عنـد اّختـاذ قـرار اسـتثمار 

  . ال املستثمر أو خسارة القوة الشرائية له مإمكانية خسارة أصل رأس  أي ،
 :المبادرة 2-4

هـي دراسـة  وعمـل أو سـلوك يقـوم بـه أو يقرتحـه أحـد األشـخاص قبـل سـواه تعرف املبادرة علـى أـا  :إصطالحا-أ
رح خمططـات ألحـد املشـروعات متكاملة تقوم على فكرة ابداعية غري مسبوقة يتقدم ا مستثمر ، تتضمن تقدمي وطـ

 .3مرفق إنشاء ودرة بسمة التفرد يف توفري خدمة أ، هذا وتتميز املبااالقتصادية والبيئية والفنية لهمع دراسة اجلدوى 

عـــن دور لــــه يف  الفكريـــة ، حبيـــث يبحــــث املبـــاد و احلريـــة الفرديــــة وإذن فاملبـــادرة مبنيـــة علـــى اجلــــرأة و اإلبـــداع 
ا يبـــدوا مـــن خـــالل التعريـــف الســـابق أن املبـــادرة اهلـــدف منهـــا التغـــري للحصـــول علـــى النشـــاط االجتمـــاعي ، كمـــ

  .األرباح
يهـدف حيمـل أشـكاال خمتلفـة مـن اإلبـداع ، سـواءا فكريـا أو ماديـا  سـلوك إجيـايب   املبـادرة هـي كـل:إجرائيا-ب

حلمـاس و الفاعليـة ، وتكون بتحدي املوانع و استيعاب املتغريات و احسب تصور املبادر إىل خلق شيء جديد
  .و اإلجيابية

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :ثانيـا �

 : التعريف بمجال الدراسة-1

و املختصـون يف  البـاحثون اتفـقيعترب حتديد جماالت الدراسة خطـوة منهجيـة هامـة يف أي حبـث سوسـيولوجي، و قـد 
 :على حتديد ثالث جماالت رئيسية و هي االجتماعيةالبحوث 

 :المجال الجغرافي -1-1

حيث تنقلــت الطالبــة إىل مقــر ،و مــا مشلتــه مــن بعــض الــدوائر و البلــديات ،أجريــت الدراســة امليدانيــة بواليــة ســطيف

                                                 
  .105ص ،مرجع سابق ،صايشي سهيلة 1
  .72حممد علي جعلوك ، مرجع سابق ،   2
  .)مبادرة( ،مرجع سابق ،ان مسعودرب ج 3
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 1:و هي املقاَوالت املتوزعة عرب بعض بلديات سطيف

 والية سطيفمدينة وبلدية تابعة إقليميا إىل وهي تنتمي بعض املبحوثات إىل دائرة سطيف   :سطيف دائرة-

تطورت سطيف يف  ،حدى اهم واليات اجلزائر إائري و هي تقع يف الشرق اجلز  اجلزائريوهي من أهم مدن الشرق 
بإنشاء مناطق صناعية  السنوات األخرية بسرعة فائقة حيث أصبحت مركزا اقتصاديا وجتاريا كبريا، عربت عنه

اقتصادية وثقافية قلت جماراا يف  وتعترب سطيف من بني املدن اجلزائرية اليت تتميز بديناميكية وجتارية عديدة،
 .ائر، الغرو فهي ملتقى طرق كل اجلهات اجلزائرية، ومعرب اقتصادي ال ميكن االستغناء عنهاجلز 

و تبعـد عـن عاصـمة الواليـة حبـوايل ، واليـة سـطيف مشـالتقع  تنتمي مبحوثتني إىل دائرةبوقاعة اليت :بوقاعةدائرة - 
الرابط بني والية سطيف واجلزائر العاصمة الذي ينتظر ازديـاد  74وتقع على حمور الطريق الوطين رقم ، كليومرت  45

 حركية نشـاطه بعـد أشـغال إصـالحه ومتديـده إىل اجلزائـر العاصـمة مـرورا ببـين ورتـيالن قصـد ربـط كافـة املنـاطق اجلبليـة
ــــة تقــــدر بـــــ  ــــع البلديــــة األم علــــى مســــاحة إمجالي ــــع بعــــدد ســــكان يبلــــغ   70الشــــمالية اقتصــــاديا، كمــــا ترتب كلــــم مرب

ه نسـمة يف الكلـم املربـع الواحـد وميتـاز املوقـع اجلغـرايف لبوقاعـة بقربـ 428نسمة وبكثافة سكانية تقدر بـ  36.000
ركـب املعـدين محـام قرقـور الـذي يعتـرب قطـب سـياحي عني أرنات وميناء ومطار جباية وامل كمطارمن املنشآت الكربى  

  .واستشفائي هام
طيف ،بلـغ عـدد كلم جنوب عاصمة الوالية س48تقع على بعد ،  والية سطيفمن بلديات   :عين آزال دائرة-

الــف مــنهم يف مقــر البلديــة وبــذلك فهــي حتتــل املرتبــة الثالثــة علــى مســتوى 60الــف نســمة ،  140ســكاا حــوايل 
الوالية من حيث الكثافة السكانية ،حيد عـني آزال مـن الشـمال بئـر حـدادة و عـني حلجـر و مـن اجلنـوب واليـة باتنـة 

ترتبــع عــني آزال علــى ثــاين أكــرب ، ي و عــني وملــان و احلامــةأمــا مــن الشــرق بلديــة بيضــاء بــرج و مــن الغــرب صــاحل بــا
كما تعرف باا بوابة الصحراء الا املسـلك االقـرب إىل الصـحراء عـن طريـق . ²كم  720مساحة يف الوالية حبوايل 

  . والية بسكرة
، وتعتـرب أكـرب هـي مدينـة جزائريـة تقـع بـالقرب مـن سـطيف و إثنان من املبحوثات من مدينة العلمـة :العلمة دائرة-

ـــو وبعـــد االســـتقالل  ـــة ســـطيف ومركـــز جتـــاري واســـتثماري كبـــري وكانـــت قـــدميا تلقـــب بســـانت آرن ـــة بوالي ـــرة وبلدي دائ
  .أصبحت تعرف بالعلمة

حمــل جتــاري  80تشــتهر مدينــة العلمــة بالســوق التجــاري امللقــب بســوق ديب، حيــث يتواجــد ــذا الســوق أكثــر مــن  
مسـتورد جزائـري، يسـتوردون خمتلـف السـلع مثـل  60ويتواجد بالعلمة أكثـر مـن باجلملة متد أغلب واليات الوطن ، 

  .مبختلف أنواعها اآلالت، األلعابالسلع اإللكرتونية، 
كلـم جنوبـا حيـدها مـن   33ب دائرة سـطيف تبعد عنمبحوثتان من العينة من مدينة عني وملان :عين ولمان دائرة-

وقـالل ومـن الشـرق بئـر حـدادة ومـن الغـرب بلديـة أوالد سـي أمحـد ومـن اجلنـوب عـني  قصـر األبطـالالشمال بلدية 
  . بلدية صاحل بايآزال و 

                                                 
1 Annuaire de la wilaya de setif , http://www.setif.org/1-Siege-de-la-Wilaya ,visiter le:01/01/2015a 16:00h 
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  07تقـع علـى بعـد ، واليـة سـطيفإحـدى بلـديات إثنـان مـن املبحوثـات مـن مدينـة عـني أرنـات :عني آرنـاتدائرة- 
بلـديات  4تضم  ألف نسمة تقريباً 40د سكاا ، ويبلغ عداجلزائر العاصمةكلم شرق   293و  سطيفكلم غرب 

  .، عني عباسة أوريسيامزلوقهي  عني أرنات ،
قــع منطقــة بــين ورتيالنفــي اجلهــة الشــمالية مبحوثــة مــن العينــة هــي مــن دائــرة بــين ورتــيالن  حيــث ت: بنــي ورتــيالن -

: مــن الشــرقدها إداريــا ، حيــكــم مشــال غــرب واليــة ســطيف منطقــة بــين ورتــيالن منطقــة جبليــة  77الغربيــة علــى بعــد 
  .والية برج بوعريريج: بلدية بين شبانه من اجلنوب: والية جباية من الشمال: بلدية عني لقراج من الغرب

،يبعد مقـر البلديـة عـن عاصـمة واليـة سـطيفإحـدى بلـديات مبحوثة واحدة من مدينة عـني الكبـرية :عين الكبيرة-
، مـن بـابورو  سـرج الغـولحتـدها مـن الشمــال . كلـم، وهـي مقـر دائـرة بـنفس االسـم  27.7بنحـو  ,سـطيفالواليـة 

كلـم مربـع   73تبلغ مسـاحتها  وبين فـــودة اوالد عدوانمن اجلنوب  عموشةمن الغرب بلدية  الدهامشةالشرق بلدية 
  .ألف نسمة تقريباً  32عدد سكاا 

  .فيها عالقات شخصيةالدوائر لوجود و تركزت دراستنا على هذه البلديات و  
 
 :المجال البشري -1-2

 ؛االجتماعيــة و الثقافيــة للمــرأة املقاولــة و عالقتهــا باختيــار النشــاط االجتمــاعيســارت املمبــا أن موضــوع دراســتنا هــو 
ذي و مــا الــ ،فــإن اهلــدف األساســي هــو معرفــة العوامــل الــيت توجــه النســاء املقــاوالت الختيــار نشــاط معــني دون آخــر

و مــا يعرتضــها مــن مشــاكل، لــذا كانــت دراســتنا  ،املبــادرة يف خلــق مؤسســة خاصــة الختــاذيــدفع املــرأة بواليــة ســطيف 
 .االجتماعيةعلى عينة من هؤالء النساء مبختلف مستويام و أعمارهم و خلفيام 

و مـن جهـة أخـرى فـإن  ،ةو قد ركزنا دراستنا على صاحبات املشاريع املصغرة نظرا النتشـار هـذه املقـاوالت مـن جهـ
 .معظم النساء يستثمرن يف هذا النوع من املشاريع

 :المجال الزماني -1-3

 ،2015غايــة شــهر جــانفي إىل  2013الدراســة امليدانيــة مــدة مــن الــزمن ميكــن حصــرها بــني شــهر جــوان  تطلبــت
  :حيث أجريت الدراسة على عدة مراحل 

  : المرحلة التمهيدية للدراسة الميدانية -

ت هــذه الدراســة بتعميــق القــراءات حــول املــرأة املقاولــة مــن جهــة و مــن جهــة موازيــة القيــام بزيــارات اســتطالعية بــدأ
لبعض املقاوالت دون التصريح هلن بنية البحث قصد تدوين املالحظات األولية و التعـرف أكثـر علـى اـال املكـاين 

  .و الزماين و البشري للدراسة 
بــدار الثقافــة لواليــة ســطيف ،  2014مــارس  8قامــة معــرض للمــرأة املقاولــة مبناســبة مت اســتغالل إمــن ناحيــة أخــرى 

حيـــث مت تســـجيل بعـــض عنـــاوين املقـــاوالت املصـــغرة مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى الـــتمعن يف الظـــاهرة مـــن خـــالل 
ألجـراء  مالحظة خمتلف النشاطات اليت تتوجه إليها املـرأة املقاولـة ، مـن جهـة أخـرى رصـد اسـتعداد بعـض املقـاوالت

  .مقابلة حبثية 
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، الوكالـــة الوطنيـــة لتســـيري القـــرض املصـــغر ، إضـــافة إىل التوجـــه إىل كـــل مـــن الوكالـــة الوطنيـــة لـــدعم وتشـــغيل الشـــباب 
  .لة الوطنية للتأمني على البطالة الوكا

إحصـائيات إال أننا مل جند التسهيالت و املساعدات املرجوة من هذه األجهزة ، و مل تستطع الطالبـة احلصـول علـى 
  .دقيقة عن املرأة املقاولة و املشاريع النسوية املصغرة يف والية سطيف

ىل وضــع تصــور مبــدئي خلطــة البحــث و عرضــها علــى األســتاذ املشــرف و بعــض هــذه العوامــل وجهــت الطالبــة إكــل 
و املـــنهج  و املتمثلـــة يف مـــنهج دراســـة احلالـــةمنـــاهج و أدوات البحـــث امليـــداين األســـاتذة حيـــث مت و ضـــع و حتديـــد 

و عرضـها علـى التحكـيم مـن قبـل لمقابلـة نصـف املوجهـة ل اإلعـداد التأويلي و اإلعتماد على املالحظات املباشـرة و
إىل شــهر أكتــوبر  2014شــرعت الطالبــة يف تطبيقهــا يف الفــرتة املمتــدة بــني شــهر جــوان  مث ،جمموعــة مــن األســاتذة 

  .من نفس السنة 
  :مرحلة إجراء الدراسة الميدانية -

و املقابلــة نصــف املوجهــة تقنيــة ات بإعتمــاد تمثــل يف مجــع البيانــات مــن املبحوثــهــي مرحلــة بدايــة العمــل امليــداين امل
تدوين املالحظات ، هذه املرحلة جاءت بعد مرحلة سابقة سهلت العمل امليـداين كاسـتخراج الرتاخـيص مـن جامعـة 

  .دان حممد ملني دباغني  قسم علم االجتماع بسطيف للنزول للمي
 25فــرتة كافيــة إلجــراء املقــابالت امليدانيــة مــع  2014أكتــوبر  20إىل  1014جــوان  1حيــث كانــت الفــرتة بــني 

إمـــرأة مقاولـــة مـــن أجـــل حتقيـــق اهلـــدف األساســـي للدراســـة هـــو معرفـــة عالقـــة األصـــول االجتماعيـــة و الثقافيـــة للمـــرأة 
  .املقاولة باختيار النشاط االجتماعي 

تتضــمن هــذه املرحلــة عــرض إجابــات املبحوثــات الــيت حتصــلت عليهــا الطالبــة مــن  :راســة مرحلــة عــرض نتــائج الد-
خــالل إجــراء املقــابالت يف جــداول و التعليــق عليهــا ، وحتليــل املعطيــات و صــوال إىل اســتخالص نتــائج الدراســة و 

  .دراسات السابقة و النظرياتمناقشتها يف ضوء الفرضيات و ال
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  :عينة الدراسة -2
العينة هي جمموعة الناس اليت مت اختيارها لتكون ضمن الدراسة ، وهي تفيد يف متثيل أكرب قدر ممكـن مـن جمتمـع إن 

الدراسـة فكمـا نعلـم أن مجـع البيانــات قـد يتطلـب منـا أن ننــزل للميـدان وجنمـع مـن مجيــع مفـردات اتمـع الـذي نــود 
ألن العينـة هلـا شــروط وضـوابط وأصـناف ، والعينـة قـد تكــون نسـتخدم العينـة  أن نعمـل عليـه الدراسـة لـذلك كثـرياً مــا

  : و  تعرف العينة بأا .الفرد أو األسرة أو القبيلة أو املصنع أو الشركة أو ما إىل ذلك
و هــي عبــارة عــن جمموعــة أفــراد خمتــارة مــن  ،مرحلــة تعيــني العينـة االجتماعيــةمـن أهــم اخلطــوات املنهجيــة يف البحــوث 

لعينــة ممثلــة بشــرط أن تكــون هــذه ا ،دراســة اتمــع كلــه الســتحالةمى جمتمــع البحــث، و ذلــك بــني قاعــدة أوســع تســ
 .1خلصائص جمتمع البحث

بكـل املقـاوالت املتواجـدات يف  االتصـالالعينة تتوقف عليها نتائج الدراسة ملوضوعنا، و لتعذر  اختيارو ألن مرحلة 
  .عينة كرة الثلج اختيارإىل  الطالبة تعمد، والية سطيف، و عدم توفر إلحصائيات دقيقة عنهن

عشوائية جلمع املعلومات، تستخدم ملا يتعذر على الباحث الو هي نوع من العينات غري " :عينة كرة الثلج -
معرفة مجهور البحث، حبيث يكون عدد مفردات هذا اجلمهور قليل و صعب الوصول إليه، فيبحث عن فرد أو 

ستطيع معرفة آخرين لتجانسهم يف الصفة املراد دراستها، و بواسطة األفراد اجلدد مث بواسطة هذين الفردين ي، ثننيا
تستخدم غالباً للحصول على عينة عندما ال تكون هناك قائمة معلومة ميكن و  .2"ميكن مجع آخرين و هكذا

رقية أو استخدامها كإطار للعينة وهي طريقة للحصول على عينة من مجاعات صغرية احلجم مثل اجلماعات الع
الساللية الصغرية احلجم، أو اجلماعات اليت متارس سلوكاً غري سوي كمتعاطي املخدرات، وعليه تستخدم حينما 

ن يشك املبحوث يف موضوع البحث أو نوايا الباحث، هذه الطريقة تستخدم فقط عندما أيكون هناك احتمال 
 .ممن حيملون نفس اخلواص موضع الدراسةيكون عناصر العينة املستهدفة منخرطني يف شبكة ما مع غريهم 

تتمثل طريقة احلصول على العينة من مثل هذه اجلماعات بالتعرف على عضو منهم وبعد إجراء الدراسة معه 
واطمئنانه باألمر يطلب منه الباحث مساعدته يف توصيله بأفراد من مجاعته حيملون نفس اخلواص، حيث يتم 

مث يطلب من كل منهم إيصاله بآخرين والعمل على االتصال م وهكذا حىت االتصال م وتغطيتهم بالدراسة، 
 .ال يتبقى أي فرد منهم إال ويكون قد مت استيعابه يف العينة

بعد ذلك يتم التعرف على شخص آخر من املستهدفني بالدراسة ممن خيتلفون عن أولئك يف بعض مسات اخللفية 
عينة ابقة حىت يأيت الباحث على كل أفراد اموعة، وتأيت تسمية العينة االجتماعية وتبدأ بعدها نفس العملية الس

تبدأ حيث من كوا تبدأ مبفردة واحدة مث عن طريق تبين العينة ويتضاعف حجمها مثل كرة الثلج  كرة الثلج
 .صغرية مث تكرب وتكرب حىت تغدو هائلة احلجم

لشخصية من الشخصية املصدر، إذ عليه إضفاء الشرعية تتضاعف أعدادها بناء على التوصية ا فعينة كرة الثلج
على الباحث وبالتايل تعترب الطريقة الوحيدة العملية للحصول على عينة من أمثال هذه اموعات املنغمسة يف 
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 .ممارسة بعض السلوكيات

مزاياها تكمن يف وننوه هنا أن تقنية اختيار هذه العينة هلا بعض املزايا وبعض جوانب الضعف يف نفس الوقت، ف
أا تكشف عن شبكة من االتصاالت واليت ميكن دراستها يف حد ذاا، أما حمدوديتها فتتلخص يف أن هذه 

العينة تتضمن فقط األفراد املنضوين يف داخل شبكة اتصاالت ما، فهي بالتايل تفشل يف إجياد أي فرد ال صلة له 
 .بتلك الشبكة

بد أن يربز يف حبثه مدى حمدودية متثيل هذه العينة تمع الدراسة وأي مصادر وجتدر اإلشارة هنا أن الباحث ال 
 .حمتملة لتحيز العينة

 طلبــت ســتويف املواصــفات املوضــوعة لالختيــار ضــمن العينــة مثت مبحوثــةباختيــار  بــدأت الطالبــة بنــاءا علــى مــا ســبق 
  .بنفس املواصفات  اتخريأقرتح تأن  امنه

طريقـــة مـــن طـــرق اختيـــار العينـــة ال متثـــل اتمـــع متثـــيالً حقيقيـــاً لكنهـــا مفيـــدة يف بعـــض علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الف 
مثلما حصل مع الطالبة نتيجة عـدم جتـاوب الوكالـة الوطنيـة .األحيان عندما يصعب الوصول إىل أفراد جمتمع الدراسة

، الوكالـة الوطنيـة للتــأمني الوكالـة الوطنيـة لتســيري القـرض املصـغر لواليـة ســطيف  لـدعم تشـغيل الشـباب بســطيف و 
لوالية سطيف ، حيث مل يزودوا الطالبة بأي إحصائيات عن املشـاريع املصـغرة النسـوية بواليـة سـطيف   على البطالة

 . معتربين هذه املعلومات أسرار 

وجـــدت كلمـــا   حيـــث، طريـــق عينـــة كـــرة الـــثلجعـــن  نـــ االتصـــالمقاولـــة مت  ةأامـــر  25و مت حصـــر عينـــة البحـــث يف 
قــوم بســؤاهلا عـــن مــا إذا كانــت تعــرف مقــاوالت أخريـــات و تتــوفر فيهــا املواصـــفات احملــددة ســالفا ت مقاولــة  بــةالطال

  .مقاولة 25إىل  تهكذا حىت توصل
 :في الدراسة ةهج المستخدماالمن -3

ا يصـطلح إن ما مييز الدراسات العلمية هو تلك الطريقـة املنظمـة املتبعـة للوصـول إىل النتيجـة، و هـذه الطريقـة هـي مـ
و أسـاس أي حبـث  اجتماعيـةو هو من أهم عناصر أي دراسة ، عليها باملنهج، و هلذا األخري أمهية بالغة يف البحث

 .علمي

الطــرق و األســاليب و العمليــات العقليــة و اخلطــوات العلميــة الــيت يتبعهــا الباحــث، أو "بأنــه  :يعــرف المــنهج 3-1
احلقيقـة أو الربهنـة عليهـا  اكتشـافحـىت ينتهـي منـه، مسـتهدفا مـن ذلـك يقوم ا العامل بداية حبثـه يف موضـوع معـني 

  .1 "إزاء هذا املوضوع الذي يقوم ببحثه
دراسـة ظـاهرة اجتماعيـة معينـة  يتبعهـا الباحـث يف علم االجتماع عمومـاً يشـري إمـا إىل الطريقـة العامـة الـيت ملنهج يففا

  . ة عامةيتم ا عرض هذه الدراسة بصف ليتمن أجل التوصل إىل نتائج معينة، وإما إىل الطريقة ا
االجتماعيــــــة و الثقافيــــــة للمــــــرأة املقاولــــــة و عالقتهــــــا باختيــــــار النشــــــاط  ألصــــــولو ألن موضــــــوع دراســــــتنا يتعلــــــق با

و نوعيـة لكشـف طبيعـة العوامـل احلقيقيـة  يفيـةيصبح مـن الـالزم علينـا أن نقـرتب مـن املوضـوع بصـورة ك ،االجتماعي

                                                 
  ).منهج( ، دار النهضة العربية، بريوت،1 ، طمعجم علم النفس: فرج عبد القادر  1
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ــةالــيت تــدفع بالنســاء إ   ؛و كيفيــة اختيارهــا لنشــاطها االجتمــاعي و كــذا أهــم اخلصــائص الــيت متيزهــا، ،ىل جمــال املقاول
 .كذلك فنحن حباجة إىل وصف أبعاد املوضوع من خالل املعلومات املختلفة املتحصل عليها

و  ،لتحليـلعتمـد علـى ات يتالـضـمن املنـاهج الوصـفية  ذي ينـدرجمـنهج دراسـة احلالـة الـ و هذا ما سـيتيحه لنـا حتمـا 
و  ،دراســة ظـــواهر موجـــودة يف الوقــت الـــراهن، و التعـــرف علــى املواقـــف املختلفـــة و عـــادة لوصـــف ايــتم اللجـــوء إليهــ

شــهد يف كثــري مــن األحيــان التنبــؤ مبســتقبل األحــداث الــيت يدرســها، مــن خــالل كشــف تكمــا   ،حتليلهــا حتلــيال دقيقــا
الصورة اليت هـي عليهـا يف يكون هلا صلة يف تشكيلها و بروزها ب و بني املتغريات اليت يتوقع الباحث أن العالقة بينها

  .1الواقع
طريقة لدراسة وحدة معينة مثل جمتمع حملي أو أسرة أو  يعرب منهج دراسة احلالة عن :منهج دراسة الحالة 3-2

يمات تنطبق قبيلة أو منشأة صناعية أو خدمية دراسة تفصيلية عميقة بغية استجالء مجيع جوانبها واخلروج بتعم
على احلاالت املماثلة هلا، وقد أطلق عليه الفرنسيون مصطلح املنهج املوجنرايف، ويقصد به وصف موضوع مفرد 

  .2 باستفاضة
عند الرغبة يف دراسة املواقف املختلفة للوحدة دراسة تفصيلية  يستخدم بناءا على ما سبق فإن منهج دراسة احلالة

كل حمتويات الثقافة من عادات وتقاليد وقيم وأفكار إضافة   أيجي والثقايف يف جماهلا االجتماعي واإليكيولو 
 . حني يريد الباحث معرفة التطور التارخيي للوحدة، و  للمكونات املادية للثقافة

حني يريد أن يسرب غور احلياة الداخلية لفرد أو أفراد معينني بدراسة حاجام  كما يستخدم منهج دراسة احلالة
قد يستخدم منهج دراسة احلالة كمنهج مكمل ملنهج آخر إذا احتاج  ، و  ة واهتمامام ودوافعهماالجتماعي

الباحث استيضاح جانب معني من جوانب حبثه أو تفسري نتائج معينة بصورة مستفيضة، وحيدث عادة عند 
صائي يف البحوث العلمية احلاجة لتفسري بعض نتائج البيانات الكمية، فعلى الرغم من أمهية التحليل الكمي اإلح

إال أا ال تكفي لشرح العوامل الديناميكية املؤثرة يف املوقف، وهذا يقتضي استخدام منهج دراسة احلالة كمنهج 
  .مكمل لفهم املوقف بعمق وتفسري النتائج اإلحصائية وتربيرها

كاملــة    اوالت املبحوثــات دراســةدراســة حالــة املقــ و يف هــذه الدراســة طبــق مــنهج دراســة احلالــة مــن خــالل          
 ا، وحقــــل معارفهــــامــــن تغيــــري وتطــــور، وكيفيــــة تــــدرجه اومــــا يكتنفهـــ اوتطورهــــ انشــــأ ملقاولــــة مــــن حيــــث كدراســـة ا
ـا، املختلفة، اوحمصال ا املاضية و عالقتها مع البيئة احمليطةيف حالـة  ال ميكـن التحصـل عليـهاألمـر الـذي  و خربا

  .أخرى املسح العام أو أي طريقة
و قـد مت اســتخدام مــنهج دراســة احلالــة بعــد الــتمعن يف الظــاهرة املــراد دراســتها و هــي األصــول االجتماعيــة و الثقافيــة 
للمرأة املقاولة من خالل اإلطالع على الرصيد النظري املتوفر حول الظاهرة و اجلوالت اإلستطالعية الـيت قامـت ـا 

سة و فرضياا و التأكد مـن وجـود معلومـات و بيانـات حوهلـا ن إضـافة إىل ، إضافة إىل حتديد مفاهيم الدراالطالبة 
                                                 

، دار الصفاء للنشر و التوزيع، 1 ، طأساليب البحث العلمي، األسس النظرية و التطبيق العلمي: رحبي مصطفى عليان و عثمان حممد غنيم  1
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بعــد القيــام بكــل مــا ذُكــر ســابقاً قانــت حتديــد العينــة و أدوات مجــع البيانــات و جــع املعلومــات امليدانيــة وتســجيلها 
  .الطالبة بالتحليل املنطقي وإستخالص النتائج والوصول إىل التعميمات من خالل ما توصلت إليه

  :أدوات جمع المعلومات -4
وسائل من أجـل تفحـص الواقـع، هـذه األخـرية هـي عبـارة عـن  ،على غرار العلوم الطبيعية، تستخدم العلوم اإلنسانية

 –الوســيلة بــاألداة فاملقصــود جمموعــة أدوات التقصــي املســتعملة منهجــا يف مجــع املعلومــات حــول الظــاهرة املدروســة، 
لــىت تســتخدم ىف احلصــول علــى معلومــات معينــة، وذلــك مثــل املالحظــة العاديــة، ا –ملموســة كانــت أم غــري ملموســة 

  .اخل... واملالحظة باملشاركة، واإلخباريني، واستمارة االستبيان، والتصوير الفوتوغراىف 
نظـرا  ،املسـتخدمة فهـي كـذلك تفـرض نـوع األداة؛ و ألن طبيعة املوضوع و الظاهرة يف حـد ذاـا تفـرض نـوع املـنهج

، و مبا أن موضـوع الدراسـة هـو  باحث على مجع احلقائق من امليدانمزايا كل أداة، و كل هذا ملساعدة ال فالختال
حـــول األصـــول االجتماعيـــة و الثقافيـــة للمـــرأة املقاولـــة و عالقتهـــا باختيـــار النشـــاط االجتمـــاعي ، فقـــد فـــرض علينـــا 

 :استعمال أدوات مجع البيانات التالية 

منعزلـــة، و يف أحيـــان  تقنيــة مباشـــرة تســـتعمل بغـــرض مســاءلة األفـــراد بكيفيـــة"علـــى أـــا و تعـــرف  :المقابلــة  4-1
و تسـمح املقابلـة مبالحظـة التعـابري و اإلميـاءات  .بطريقة نصف موجهـة استجوامأخرى مساءلة مجاعات من أجل 

تفـــتح البـــاب آلفـــاق  و بالتـــايل ،كاالســـتمارةالـــيت تعـــرب عـــن موقـــف ال يريـــد املســـتجوب التصـــريح بـــه يف تقنيـــة أخـــرى  
جديدة يف التحليل، كما تتيح للباحث الفرصة بأن يكون أكثر مرونة، و ذلـك مـن خـالل إعـادة صـياغة السـؤال إن 

 .1"مل يتمكن املبحوث من فهمه بالصورة املطلوبة

سـية حيـث متكـن مـن حتديـد جوانـب املوضـوع األسا ؛الطريقـة األساسـية إلزالـة أي غمـوض"كما تعرف املقابلة بأا 
 .2"للبحث

و هــي تلـك الــيت يســعى فيهـا الباحــث إىل التعريــف بكــل  ؛وجهــةاملإجــراء املقابلــة نصـف  هــذه الدراسـةو قـد تطلبــت 
مـن خالهلـا علـى إجابــات املسـتجوب، و لكـن يـرتك ترتيــب هـذه املواضـيع و الطريقــة  املواضـيع الـيت يتوجـب احلصــول

  .3"وحدها حمددة طالقاالناليت يدخلها بواسطتها حلكمه، و تكون تعليمات 
و قد مت حتضري دليل مقابلة وعرضه على التحكيم مـن قبـل بعـض األسـاتذة جبامعـة حممـد ملـني دبـاغني بسـطيف ، و 

اسرتجاع نسخ دليل املقابلة و األخذ بعني اإلعتبـار كـل املالحظـات و التعـديالت املقرتحـة مـن قبـل األسـاتذة ، بعد 
و اخلروج به إىل امليدان و، خالل هذه املرحلـة بالـذات سـعت الطالبـة خللـق جـو  مت اعتماد النموذج النهائي للمقابلة

 املبحوثـات املقـاوالتإشـعار ، توضـيح اهلـدف مـن البحـث وجوانـب املقابلـةودي بينهـا و بـني املبحوثـات مـن خـالل 
 اـا غريهـ ديلتبـأن املعلومـات تسـتخدم يف غـرض البحـث العلمـي مـع معلومـات سـ كل حبوثـةطمأنه  ،بأمهية البحث 

                                                 
، 2004، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 1 ، ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: موريس أجنرس  1
  199ص

2 Benoît Gauthier: Recherche sociale de la problématique à la collecte des données, Presse 
de l’université du Aubes, Canada, 2003, p293 

   .138، صفريوز زرارقة و آخرون ، مرجع سابق   3
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 .لتسجيل املعلومات سواء كتابياً أو آلياً  الطالبةستخدمه تمبا س املبحوثاتأخذ موافقة  ،وحتلل مجيعها 

أي فكـرة عـن  توجـدقلة الدراسـات املشـاة، حيـث مل تكـن   :املقابلة كأداة نظرا لعدة أسباب منهات استعملو قد 
و مـا الـذي يـدفعها إىل الولــوج  ،دراسـة خصـائص املـرأة املقاولـةخصوصـا و أننـا كنـا بصـدد  ،هـؤالء النسـاء املقـاوالت

 .و كذا الصعوبات اليت تواجهها ،و ما الذي يوجهها إىل نشاط دون غريه إىل هذا امليدان،

و هــي أســئلة مفتوحــة بلــغ  ؛حمــاور كــربى تشــتمل علــى أســئلة فرعيــة 4 علــىة دراســال هــذه و تضــمن دليــل املقابلــة يف
 :ج حتت هذه احملاورسؤال، تندر  20عددها 

 .يتضمن بيانات متعلقة باجلانب الشخصي للمرأة املقاولة :المحور األول -

 .للمرأة املقاولة احمليط االجتماعي و الثقايفب يتضمن بيانات متعلقة :المحور الثاني -

 .حيوي بيــانات متعلقة باختيار النشـاط االجتماعي :المحور الثالث -

 .املعوقات و الصعوبات اليت تواجه املرأة املقاولة يتضمن :المحور الرابع -

و  ،و تكمــن أمهيــة تقنيــة املقابلــة يف هــذه الدراســة بالــذات كوــا تســمح للباحثــة و املبحوثــات بتصــحيح املعلومــات
و مــــن جهــــة أخـــرى ميكــــن للباحثــــة أن  ـاالستفســـار حــــول أي لـــبس أو غمــــوض علــــى األســـئلة املطروحــــة مــــن جهةـــ

و مقارنتهـا بتلـك اإلجابـات ممـا  ،من واقع مشاهداا و مالحظاـا للبيئـة ،جابات املبحوثاتتكتشف التناقض يف إ
 .يتيح هلا فرصة مراجعتهن فيها

  :المالحظة 4-2

العملية النشطة اليت يستخدم فيها الباحث عقله  فهيالبحث يف العلوم واالجتماعية علي املالحظة،  يعتمد كل 
. حظة نوعان بسيطة و علميةو املال ، لتفسري ما يري ويسمع  

يعترب هذا النوع امتدادا طبيعيا للمالحظة البسيطة إذ و ما يهمنا يف البحث العلمي هو املالحظة العلمية حيث 
يصمم طبقا خلطة موضوعية و يستخدم الكثري من األدوات و اإلجراءات التجريبية و دف املالحظة العلمية إىل 

ه للكشف عن تفاصيل الظواهر و العالقات اليت تتواجد بينها بطريقة ضمنية حتقيق فرض علمي حمدد، كما توج
.غري ظاهرة أو بينها و بني الظواهر األخرى  

و ختتلف املالحظة العلمية عن املالحظة البسيطة يف الدقة و توقع اهلدف املراد حتقيقه، كما ختضع لضوابط معينة 
فيها بنصيب كبري يف مالحظة الظواهر و تفسريها و بذلك ال  حتقق ثباا و صدقها أي أن العقل البشري يقوم

تقتصر املالحظة العلمية على جمرد احلواس كماهو احلال يف املالحظة البسيطة بل جيب املشاركة الفعلية جلمع أكرب 
.1 قدر من البيانات الالزمة للدراسة  

للمالحظ أو بالنسبة لعناصر املالحظة، أو بذلك ختضع املالحظة العلمية للضبط العلمي سواء كان ذلك بالنسبة 
بالنسبة للموقف الذي جترى فيه،كما تنحصر املالحظة العلمية على جماالت حمددة سلفا و ينتشر استخدام 

.كما هو احلال بالنسبة هلذه الدراسة املالحظة العلمية يف الدراسات امليدانية أو دراسات احلاالت    

                                                 
  . 1990، مصرالقاهرة، ،، املكتبة األكادمييةأساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية: حممد حممد اهلادي  1
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الحظة كتقنية مساعدة إال أا مكنت الطالبة من كشف الظروف الفيزيقية فعلى الرغم من استعمال تقنية امل
للمقاَوالت اليت أنشأا املبحوثات و مدى اهتمامهن بتوفري جو فيزيقي مالئم سواء من خالل املبىن أو امللبس ، 

.اخل  ...اآلالت اخلاصة بالنشاط   
اتية للمبحوثات ، إضافة إىل بعض شهادات  السري الذيفتتمثل هذه الوثائق  :الوثائق و السجالت 4-3

.التكرميات ، و بعض الصور حول منتوجان  شهادات التشجيع و املشاركة يف معارض وطنية و بعض  
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  :تمهيد

مـن كماليـات البحـث العلمـي بقـدر ليسـت  النظريـة تعترب النظرية يف علم االجتماع الركيزة األساسـية ألي دراسـة ، ف
أمهيتهــا جيــب مواجهتهــا مــا هــي ضــرورة ملحــة للبحــث االجتمــاعي ، لــذا فالــدعوة إىل التخلــي عنهــا أو التقليــل مــن 

إذن أمهيـة النظريـة تكمـن يف أننـا نقرأهـا ال  ،مـن األرضـية الرئيسـية لتأسـيس علمـه  حتـرم الدراسـةبـالرفض التـام حـىت ال
لنفهمهــا ونطورهــا فحســب بــل ألن النظريــة متثــل منطــا لبنــاء املعرفــة العلميــة وضــرورة لكــل مالحظاتنــا ، إــا الشــرط 

املعاجلة ملوضوع املقاوالتية و املـرأة  تهلذا سيتم عرض و توضيخ خمتلف النظريالتحليل الضروري النطالق التفسري وا
  .املقاولة
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 :نظريات و دراسات عن المقاول -أوال �

إذ أن هنــاك أفــراداً ، اسـتطاعت جمموعــة كبــرية مــن البحــوث التعــرف علـى العوامــل النفســية املدعمــة للمقــاول
و هـــذه االختالفـــات تنـــتج عـــن عمليـــة معقـــدة مـــن خـــالل ، مبعـــىن لـــديهم احلـــافز والـــدافع بـــدرجات خمتلفـــة، خمتلفـــني

التكيــف يف بيئــة اجتماعيــة تتفاعــل فيهــا عوامــل نفســية و وراثيــة مــع جمموعــة مــن الظــروف اخلاصــة باألســرة و الطبقــة 
ألن األفـــراد الـــذين ، فرديـــة الكامنـــةوهـــذا مـــا يتطلـــب شـــروطاً ثقافيـــة إلعطـــاء شـــكل واجتـــاه للطاقـــات ال، االجتماعيـــة

 .ون بتقدير مرتفع قد يصبحون مقاولني ناجحنيظحي

و " يـــف مشبــــرتجوز " و يصـــر آخـــرون ممـــن يبحثـــون يف أمهيــــة العوامـــل الثقافيـــة بالنســـبة للمقــــاول مـــن أمثـــال
لكــي يــربز الــذين يناقشــون احلاجــة إىل منــاخ اجتمــاعي مالئــم " أنتــوين سومرســت"و " بيــرت مــاريس" و "كيلــيب.ب"

فشــمبرت علــى ســبيل املثــال يعتقــد أن املقــاولون تنتشــر حقــول نشــاطهم يف املنــاطق الثريــة و اتمعــات الــيت  ،املقــاول
 .1يكون فيها األمن مضمون

عــن " ايفرييــت هــاجن"و " فريــدو رجيــز"و  ،"نيــل مسيلســر"و " تــالكوت بارســونز"بينمــا كتــب آخــرون مثــل 
 .عايري يف تشكيل مناخ اجتماعي مينح الشرعية للمقاولتأثري دور التوقعات والقيم و امل

و هنــاك عوامــل إضــافية مت استكشــافها مــن قبــل أولئــك الــذين يبحثــون عــن تفســري ثقــايف للمقــاول مثــل دور 
 .و أمهية أن يكتسب املقاول سلطة و سيطرة على و املرافق، اإليديولوجية القومية

 ـــف، يجـة موعـة مـن الظـروف االقتصـادية و لـيس سـببا لنموهـابينما يرى علماء االقتصاد أن املقاول هـو نت
مييلـون إىل اإلقـالل مـن شـأن أمهيـة املقـاول و يزعمـون بأنـه إذا كانـت " ألكسندر جري شنكرون"و " ألربت هريمشان "

ن إن تكـو  او لكـن مـ، و سـتظل اتمعـات يف حالـة ركـود، الظروف االقتصادية ليست مواتيـة فـإن املقـاول لـن يظهـر
يســـتخدمون مثلمــا حيـــدث نظـــام  ظــروف الفرصـــة االقتصــادية يف وضـــعها الصــحيح فـــإن املقــاولني ســـوف يظهــرون و 
يكفـل اول هـو وسـيط كيميـائي كهربائي نوع من املواصالت اليت تنتقل الطاقـة بواسـطتها مـن نقطـة إىل أخـرى، فاملقـ

 .الشروط للتنمية االقتصادية

 "لـودفيج فـون ميـزس"و " هايـك .فـردريتش أ"وية بزعامة كـل مـن ملدرسة النمساكما أن مدرسة السوق أو ا
ــ " هايــك"ـ اللــذين أكــدا علــى ضــرورة فهــم خاصــتني للمقــاول مهــا االكتشــاف مــن جهــة و التغيــري مــن جهــة أخــرى فـ

و ، أي القدرة على إدخـال منتجـات جديـدة، يؤكد أن االكتشاف يشري إىل انفصال غري متوقع عن األمناط السابقة
 .نييحيث أن املقاولة ال بدأن حتتوي ابتكارا و إبداعا حقيق، ة لإلنتاجطرق جديد

يشــــري إىل أن فــــرص الــــربح الــــيت يكتشــــفها املقــــاول ليســــت مســــألة مالحظــــات ف" فــــون ميــــزس"أمــــا تفســــري 
  فاألرباح ال تقاس بل تقرأ و النظر إىل ، بل هي مسألة تفسري جاد املالحظة للمعىن الذايت، موضوعية للكميات

  
                                                 

1 Schumpeter (J A) M: Capitalisme, socialisme, et démocratie, 1ere partie, un document 
produit en version numérique par Jean-Marie Tremlay, 2002, p124. 
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 .1الربح مسألة تفسري ثقايف فرص

و ، يقـول بـأن عمـل املقـاول هـو ببسـاطة االسـتفادة مـن فـرص الـربح الـيت أمهلهـا اآلخـرون" كريزنـر"يف حني 
 .النجاح بالنسبة إليه هو مسألة من يأخذ البادرة و من يكون متيقظاً و يستغل املكاسب املوجودة

يظهــر تــأثره يف أمهيـة املنظــور التفســريي للعامــل  و، "هايـك"و " فــون ميــزس"بكـل مــن  "كريزنــر"حيـث تــأثر 
وظـــروف العامـــل املوضـــوعية ، ق بـــاألغراض واخلطـــط و التوقعـــاتعلـــ، فالعمـــل يكـــون ذا هـــدف فقـــط فيمـــا يتالبشـــري

وتــأثره ــا يظهــر مــن خــالل حديثــه ، ليســت مهمــة لكــن الفــرص احملــددة و القيــود الــيت يالحظهــا املقــاول هــي املهمــة
 .ا اكتشافياً باعتبارها إجراءً على منافسة املقاول 

 فتعـدد االجتاهـات بـني حقـول و أعمـال خمتلفـة، و تعمل العملية التنافسية من خالل شد و جذب مسـتمر
تعتمـد بصـفة رئيسـية ، يولد نظاماً كلياً بواسطة األفراد املشرتكني فيه هذه العملية تعرف بأا عملية اجتماعية أساسا

 .على التفاعل احلر لألفراد

فاختيار الفرد حيدث داخـل تفسـري مفـرتض للفـرص و ، كتشايفاالني التفسريي و اإل " كريزنر"هنا ربط و 
 .2واالكتشاف بالنسبة لكل فرد يستلزم اإلطار التفسريي، القيود

ألن املقــاول وهــو يــرى و يالحــظ األربــاح النفســية واملاليــة يكشــف الغطــاء عــن فــرص غــري غامضــة لتحســني 
كأمنــا هنــاك جمموعــات ثابتــة مــن األشــياء تســمى أرباحــاً كانــت ،  اآلخــرون قــد فشــلوا يف مالحظتهــاموقفــه الــيت يكــون 

و فــرص األربــاح الــيت يكتشــفها لقــدرة املقــاول ، ملقــاة حولــه و كــان هنــاك أفــراد أكثــر يقظــة مــن غــريهم للعثــور عليهــا
عــــن اآلخــــرين بــــل إىل درجــــة  و هــــذه القــــدرة ال ترجــــع النفصــــاله، علــــى قــــراءة أشــــياء جديــــدة خمتلفــــة عــــن اآلخــــرين

 .حساسيته حنو ما يبحث عنه اآلخرون

ــــيت يتقيــــدون  ــــة و القــــيم ال ــــداً و بصــــفة خاصــــة بالثقاف ــــا و فاملقــــاولون النــــاجحون متصــــلون بــــاآلخرين جي
 .األهداف اليت يسعون إليها

 الكية النــاجحو مــثال مــورد الســلع االســته، إن أعمــال املقــاوالت املختلفــة هــي قــراءات ملــا حيــدث يف اتمــع
و بـذلك يكـون أكثـر إقناعـا ، يصغي إىل ما حيدث يف اتمع املستهلك لسلعته و يستشعر ما سـوف جيدونـه جـذاباً 

 .يف جعلهم جيربون منتجات جديدة

ــــإبراز دور املقــــاولني يف تســــري النشــــاط االقتصــــادي" ريتشــــارد كــــانتيون"كمــــا اهــــتم  ، و حتليــــل ســــلوكهم، ب
، عائــد غــري مضــمون و قــد يشــرعون يف أعمــاهلم بــامتالك قــدر مــن رأس املــال أو غــري ذلــكفاملقــاولني يعملــون لقــاء 

وجــــوهر النشــــاط املقــــاواليت هــــو حتمــــل ، املقــــاول ال تــــرتبط بالضــــرورة بــــرأس املــــال بــــل إــــا مســــتقلة عنــــه فشخصــــية
فهـذه املنافسـة ، ملقـاولنيبـني املخـاطرة الـيت هـي جـوهر املقاولـة و بـني املنافسـة بـني ا" كانتيون"كما يربط . 3املخاطرة

املقـــاولون ال يســـتطيعون معرفـــة حجـــم ": هـــذه الفكـــرة فيقـــول" كـــانتيون"و يشـــرح  .هـــي الســـبب يف وجـــود املخـــاطرة
                                                 

  .53-30برجييت برجير، مرجع سابق، ص ص  1
  .59برجييت برجير، املرجع السابق، ص  2
  .69-62 برجييت برجير، املرجع السابق، ص 3
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و املنافسة هي اليت جترب كـل واحـد ، وال يعرفون مىت يقبل املستهلكون عليهم لشراء سلعهم، االستهالك يف مدينتهم
و مـا يـدل علـى وجودهـا فعـالً هـو مـا ، و هـذا هـو جـوهر املخـاطرة، أعمالـه منهم على إجياد أسلوب حيافظ بـه علـى

 .1يواجهه املقاولون من حاالت الفشل

 :و يوجد جمموعة من النماذج النظرية لقياس التوجه املقاواليت منها

 :Azjen ــنظرية السلوك المخطط لـ -1

مــن خــالل ثــالث جمموعــات مــن  تــنص هــذه النظريــة علــى أن توجهــات الفــرد هــي الــيت حتــدد ســلوكه وذلــك
 .ويعرف التوجه املقاواليت على أنه مراحل معرفية تتفاعل فيها إرادة الفرد مع العوامل احمليطة، املتغريات

 :و يتضمن ما يلي

 :المواقف المرافقة للسلوك -1-1

النتــائج احملتملــة وهــي تعتمــد علــى . وهــي تتضــمن التقيــيم الــذي يقــوم بــه الفــرد للســلوك الراغــب يف القيــام بــه
 .اليت ينتظرها الفرد من هذا السلوك

 :المعايير الذاتية -1-2

فيمـا خيـص ، وهي تنتج مـن الضـغط االجتمـاعي الـذي يتعـرض لـه الفـرد مـن عائلتـه وأبويـه وكـذلك أصـدقائه
 .رأيهم يف املشروع الذي يريد إجنازه

علـى ، إنشـاء مؤسسـات كثيفـة التكنولوجيـاكما ميكن أن تؤثر السياسات احلكومية الـيت تشـجع مـثال علـى 
باإلضــافة لتــأثري العوامــل الثقافيــة مثــل وجــود منــوذج مقــاول يف . رفــع توجهــات األفــراد حنــو هــذا النــوع مــن املؤسســات

 .والبحث عن االستقاللية، باإلضافة حملفزات نفسية أخرى مثل احلاجة لتحقيق الذات، حميط الطالب

 :كإدراك الرقابة على السلو  -1-3

كــذلك ،  األخــذ بعــني االعتبــار درجــة املعــارف الــيت ميتلكهــا الفــرد ومؤهالتــه اخلاصــة، وتتضــمن هــذه املتغــرية
 .املوارد والفرص الضرورية الالزمة لتحقيق السلوك املرغوب

 :و الشكل التايل يوضح نظرية السلوك املخطط

  Ajzen ـــنظرية السلوك املخطط ل :)01(شكل رقم                        
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
  .165عبد الرمحن يسري، مرجع سابق، ص  1

  المواقف المرافقة
 للسلوك

 المعايير الذاتية

 إدراك الرقابة

  السلوك  وجهــــالت
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 SOKOL و SHAPEROــ نموذج تكوين الحدث المقاوالتي لـ -2

اختــاذ قــرار مثـل ، الفكـرة األساســية للنمـوذج تقــول أنــه لكـي يبــادر الفــرد بتغيـري كبــري ومهـم لتوجهــه يف احليــاة
 .فيجب أن يسبق هذا القرار حدث ما يقوم بإيقاف وكسر الروتني املعتاد، إنشاء مؤسسته اخلاصة

 :1و هناك نقطتان أساسيتان تسبقان اختاذ القرار بإنشاء مؤسسة مها

  :)Perception de désirabilité( إدراك الرغبة -2-1

، فكلمــا يــويل اتمــع أمهيــة لإلبــداع، نظــام القــيم لألفــرادتضــم العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــؤثر علــى 
ويتشـــكل نظـــام القـــيم مـــن خـــالل تـــأثري العائلـــة . كلمـــا زاد عـــدد املؤسســـات املنشـــأة،  االســـتقاللية الذاتيـــة، املخـــاطرة

و باإلضـافة خلـوض جتـارب مقاوالتيـة سـابقة فاشـلة كانـت أ، خاصة األبوين اللذان يلعبان دور مهم يف تكوين الرغبـة
 .اعد على تقوية الرغبة لدى الشخصكلها عوامل تس. ناجحة

  :)Perceptions de faisabilité( مكانية االنجازإدراك إ -2-2

. تنشــأ إمكانيــة اإلجنــاز مــن خــالل إدراك الفــرد جلميــع أنــواع الــدعم واملســاعدة املتــوفرة لديــه لتحقيــق فكرتــه
وهـذا امليـل يتولـد نتيجـة امـتالك الفـرد ملـدخرات خاصـة ، حنـو املقاولـة فتوفر املوارد املالية يؤثر مباشرة على توجه الفـرد

  .)يف حالة اموعات العرقية(وعة ومن خالل أفراد ام، أو مسامهات العائلة
 SOKOL و SHAPERO وذجمن :)02(شكل رقم           

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

                                                 
1 Bayad Mohamed et Malek Bourguiba, De l’universalisme à la contingence culturelle: 
Réflexion sur l’intention entrepreneuriale, 8eme CONGRES INTERNATIONAL 
FRANCOPHONE ET PME, "L’internationalisation des PME et ses conséquences sur les 
stratégies entrepreneuriale", 25, 26, 27 Octobre 2006, Haute école de gestion (HEC) Fribourg, 
Suisse, pp1-19. 
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 :النموذج الموحد -3

والـذي تفســريه يعــين أن الرغبـات يــؤثر عليهــا كـل مــن موقــف الفـرد جتــاه فكــرة إنشـاء مؤسســة والــذي يســتند 
أي احلاجيــات الــيت ميكنــه إرضــائها مــن ، ونظرتــه للمقاولــة، أي املميــزات املهنيــة الــيت يطمــح إليهــاعلــى قيمــه املهنيــة 

خالل النشاط املقاواليت باإلضافة لتأثري متغرية املعيار االجتماعي واليت تتكون من مواقف األشخاص املهمـني لـه يف 
  :و الشكل التايل يوضح ذلك .حال اختاذه لقرار إنشاء مؤسسة

 SHAPERO et SOKOLومنوذج  AJZEN النموذج املوحد لنظرية :)03( كل رقمالش   
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  : تقييم النظريات نقد و-4

إن نظرية السلوك املخطط و منوذج التكوين و النموذج املوحد بينهما يركزون على فهم كيفية تغري سلوك املقاول 
تتضمن حيث يأخذ سلوكه شكل العادة يف كثري من املواقف و يصبح تقليدا متوارثا ، كما أن هذه النظريات 

  املقاول، لسلوك ةلعوامل الرئيسية احملددالصفات البيئية والشخصية والسلوكية الا ا
، فإن نظرية أخرىمقارنة مع مناذج  تستند على معاجلة اإلدراك ومستوى تغيري السلوكإال ان هذه النظريات 

اليت تنتاب السلوك املخطط تغفل املتغريات العاطفية مثل التهديد، اخلوف، املزاج واملشاعر السلبية أو اإلجيابية 
  .وتقيمها بطريقة حمدودةاملقاول 
النظريات من أجل تغيري سلوكهم ،واستخفاف عام بتأثري عوامل هذه يف ) املقاولني (التشديد على األفراد كما أن 

البيئة على السلوك ،باإلضافة إىل أن بعض النظريات مت صياغتها كدليل مساعد يف فهم السلوك البشري وبعضها 
  . لسلوكية إال أن غايتها غري ثابتة املبدأاآلخر صمم كإطار عمل للتداخالت ا

 :المنظرة للمؤسسة المداخل -ثانيا�

  :Structuralismالنظرية البنيوية  -1

 .استثمر علم االجتماع فكرة البناء والوظيفة يف دراستة للمجتمعات واجلماعات و املؤسسات واملنظمات         

وهذه , ولكل دور وظيفة , عناصر بنيوية يطلق عليها االدوار فاملؤسسة او النسق الفرعي له بناء يتحلل اىل 
ذالك ان التكامل يكون بني البىن وبني الوظائف كما تعتقد النظرية البنيوية .الوظائف مكملة بعضها لبعض 

 الوظيفية

كل ألن  ؛ النظرية البنيوية من النظريات األساسية اليت ال مفر من اللجوء إليها عند احلديث عن املؤسسةف
 .مؤسسة هي بنية و ال ميكن أن توجد مؤسسة بدون بنية

و مبــا أن البنــاء ميثــل شــبكة العالقــات املتبادلــة بــني األجــزاء املكونــة ألي نســق فــإن البنيويــة هــي دراســة هــذه 
و بعبـارة أخـرى فالبنيويـة هـي حماولـة تفسـري الظـواهر عـن طريـق فكـرة ؛ ذلـك النسـق اسـتمرارالعالقات و وظيفتها يف 

 :1فمفهوم البنيوية حيتوي البنيان أي اموع املكون من عناصر متصلة ببعضها،

 .فكل جزء تابع لألجزاء األخرى و متعلق ا :الرتابط بني األجزاء -

فالرتابط و التناسق بني األجزاء حيتوي ضمنيا على تنظيم دائم نسبيا يسري األجزاء املكونة للبناء بشـكل  :التنظيم -
 .واضح و حمدد

مبـــا أن البنـــاء حيتـــوي علـــى تنظـــيم يتحـــدد منطـــه بنـــوع النشـــاط الـــذي يتخـــذه فكـــل جـــزء يف البنـــاء يقـــوم  :النشـــاط -
  .و من مث تسعى وظائف تلك األجزاء إىل حتقيق وظيفة البناء ككل ،بوظيفة

  :و تقوم النظرية البنيوية على جمموعة من املبادئ 
خمتلفة بعضها عن بعض وعلى الرغم من ،جزاء ووحدات أتكون املؤسسة مهما يكن غرضها وحجمها من ت -  1

                                                 
  .45، ص1995و اجلنائية، القاهرة،  االجتماعية، املركز القومي للبحوث المدخل إلى البنائية: أمحد أبو زيد 1
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  .خرىال اا مرتابطة ومتساندة ومتجاوبة مع األإاختالفها 
ن املؤسسة أأي ،ولية أجزاء وعناصر أىل إو املؤسسة ميكن حتليلها حتليال بنيويا وظيفيا أو اجلماعة أاتمع  -  2

  .ساسيةو عناصر لكل منها وظائفها األأجزاء أتتكون من 
فكل جزء يكمل ,جزاء متكاملة أمنا هي إو الظاهرة االجتماعية أو اتمع أليها املؤسسة إجزاء اليت حتلل األ -  3

يسمى  جزاء وبالتايل حيدث مان ينعكس على بقية األأجزاء البد خر وان أي تغيري يطرأ على احد األاجلزء األ
بعملية التغري االجتماعي من هنا تفسر النظرية البنيوية الوظيفية التغري االجتماعي بتغري جزئي يطرأ على احد 

 .خرآىل طور إذ يغريها من طور إجزاء وهذا التغري سرعان ما يؤثر يف بقية األ و العناصر الرتكيبيةأالوحدات 

وهذه الوظائف خمتلفة  ،ف بنيوية نابعة من طبيعة اجلزء و النسق له وظائأجزاء املؤسسة أن كل جزء من أ -  4
وعلى الرغم من اختالف الوظائف فان هناك درجة من التكامل  ,و الوحدات الرتكيبيةأجزاء نتيجة اختالف األ

  . خمتلفة ولكن على الرغم من االختالف فان هناك تكامال واضحا بينهما ةلذا فوظائف البىن املؤسسي.بينها 
و حاجات أفراد املنتمني منا تشبع حاجات األإو يؤديها اتمع أو املؤسسة أالوظائف اليت تؤديها اجلماعة  -  5

و أو حاجات اجتماعية أساسية أواحلاجات اليت تشبعها املؤسسات قد تكون حاجات  ,خرى املؤسسات األ
 حاجات روحية

 و وظائف هدامة أو وظائف بناءة أو كامنة أاهرة و اجلماعة قد تكون وظائف ظأالوظائف اليت تؤديها املؤسسة 6

فالنظام القيمي هو الذي يقسم . و املؤسسةأسري البىن اهليكلية للمجتمع يو معياري أوجود نظام قيمي  -7
ىل إضافة إ ،خرين ساليب اتصاله وتفاعله مع األأكما حيدد ,فراد وحيدد واجبات كل فرد وحقوقهالعمل على األ

 فعال اليت يكافأ عليها الفرد او يعاقبملاهية األه حتديد

يعازات من املراكز نسانية مترر عن طريقه املعلومات واإلإو عالقات أتعتقد النظرية البنيوية الوظيفية بنظام اتصال  8
 .ىل املراكز القياديةإخرية و من املراكز األأىل املراكز القاعدية إالقيادية 

و املؤسسة هو الذي يتخذ أفنظام السلطة يف اتمع ،تعتقد النظرية البنيوية الوظيفية بنظامي سلة ومنزلة  -9
فهناك يف النظام ،و القاعدية لكي توضع موضع التنفيذ أدوار الوسطية ىل األإوامر يعازات واألالقرارات ويصدر اإل

  .مر وهناك ادوار تطيعها او دوار تصدر األأ
خرين من ت للمعلمني اجليدين لشدهم واآلءانزلة فهو النظام الذي يقضي مبنح االمتيازات واملكافاما نظام املأ

علما بأن املوازنة بني نظامي السلطة واملنزلة هي شيء ضروري لدميومة وفاعلية  ،ىل العمل الذي ميارسونهإزمالئهم 
  .النسق وأو النظام أاملؤسسة 

  :functional theoryالنظرية الوظيفية  -2

الــيت مت إجنازهــا مــن قبــل البنــاءات، فالوظيفيــة تعــين نــوع العمــل أو النشــاط الــذي  األساســي هنــا هــو األنشــطة املفهــوم
و يـــرى الـــبعض األخـــر أن الوظيفيـــة هـــي التفســـري الـــذي ميكنـــه ، ميكـــن للبنـــاء أداؤه بوضـــوح لتحقيـــق أهـــداف معينـــة

ســـواء يف غيـــاب املعلومـــات التارخييـــة حـــول مســـار تكوينهـــا، أم أثنـــاء ، مســـاعدتنا علـــى اإلحاطـــة بوجـــود مؤسســـة مـــا
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 .1إىل املعلومات التارخيية املتوفرة الرجوع

و ، و مــــدى تناســـق نشــــاطات تلـــك األجــــزاء، فالوظيفيـــة تســـعى إىل الــــرتابط و التكامـــل بــــني أجـــزاء البنـــاء
و مــن مث ؛ ضــطراباتخــتالالت و االن االالكيفيــة الــيت تســاعد هــذه النشــاطات علــى بقــاء البنــاء و احملافظــة عليــه مــ

 .أو الوظائف اهلدامة اليت تتناقض معه و حتول دون حتقيق أهدافه، معرفة مدى حتقيق البناء ألهدافه و طموحاته

مـا تقـوم بـه يف إطـار األهـداف  و باختصـار يقصـد بالوظيفيـة النشـاط لتحقيـق هـدف، و بالنسـبة للمؤسسـة
و وجـود ، التنافس بني املؤسسات يكون بني تلك اليت تقدم نفس اخلـدمات مـثالأكثر  ألن ،اليت أنشأت من أجلها

 .مؤسسة ما يستمر باستمرار الطلب على تلك اخلدمات

 بعضـها يعتمـد الـيت االجتماعي،والعناصـر النسـق فكرة ضوء يف االجتماعي البناء الوظيفية النظرية وتصف

 دراسـات يف االجتـاه هـذا متثـل وقـد االجتمـاعي، التنظـيمأهـداف  حتقيـق أجـل مـن وتتسـاند وتتعـاون بعـض علـى

 بارسونز

   هلا يكتب لكي وذلك اليت تعرتضها، املشاكل كل حل أجل من والتعاضد العمل عليها األنساق فجميع
 اهلـدف، وحتديـد بـالتوافق تتعلـق املشـكالت وهـذه وإجنـاز أهـدافها، خططهـا تنفيـذ يف واالسـتمرار واالسـتقرار البقاء

 بـه، اخلاصـة مشـكالته االجتمـاعي التنظـيم مسـتويات مـن مسـتوى لكـل كمـا أن الـنمط، وتـدعيم والتكامـل،

 أجـل مـن بالعمـل فيقـوم اإلداري املسـتوى أمـا التنظـيم، أهـداف حتقيـق علـى السـهر واجباتـه الفـين مـن فاملسـتوى

 املنظـور هـذا ويسـتخدم األكرب، باتمعوربطه  التنظيم توحيد على تعمل العليا اإلدارة أن حني يف التنظيم، تكامل

 .والعمومية بالشمول يتسم أنه تصور أساس على الصناعية العالقات دراسة يف

 :Symbolic interactionnismالتفاعلية الرمزية  -3

، املمكنة اليت تواجه عملية التفاعل بـني األفـراد االحتماالتحياول أن يصور  اجتاهألن التفاعلية الرمزية هي 
فــالرموز ؛ الرمــوز اســتخدامو خاصـة فيمــا يتعلــق بتكـوين الــذات، لــذا يقصــد ـا ذلــك اجلانــب املتعلــق بالتفـاعالت و 

و تشـــكل ، اخل تلعـــب دورا يف عالقـــام مـــع املؤسســـة ...و التعـــايل و الغـــرور و التواضـــع و الكـــرم بـــاالحرتام املرتبطـــة
مبعــىن وجــود جانــب إنســاين خــاص ضــمن بنــاء املؤسســة ؛ ظيفيــةالتفاعليــة الرمزيــة خطــوة إضــافية تتجــاوز البنائيــة و الو 

 .2ووظائفها

و ة و هــذه العمليــة ال تتضــمن األشــياء العاديــ، االجتماعيــةفالتفاعليــة الرمزيــة ميكــن أخــذها لرتميــز احلــوادث 
و أفعــال  بــل تشــري إىل أفكــار، و الــيت ال ينظــر إليهــا كأشــياء هامــة بــذاا، القيمــة بــل تتضــمن األشــياء ذات، التافهــة

 ميكـن و عـن طريقهـا، االجتمـاعيو تكشـف أبعـاد الفعـل ، اجتماعيـةإذ تشـكل ممارسـة ؛ ذات آثار هامـة يف اتمـع
  .3االجتماعيةترميز احلوادث 

                                                 
  ).الوظيفية( ، 1984بريوت، ، دار احلداثة، االجتماعالمفاهيم األساسية لعلم : خليل أمحد خليل  1
  ).التفاعلية الرمزية( ،1985، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، االجتماعيةالمرجع في مصطلحات العلوم : حممد علي حممد و آخرون  2
  .285، ص1997، دار املعرفة اجلامعية، االقتصادي االجتماععلم : درية السيد حافظ  3
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مــن هـــذا املنطلـــق تكـــون نظريـــة التفاعـــل الرمـــزي االجتـــاه املناســـب لدراســـة موضـــوع املســـارات االجتماعيـــة و 
النشــاط االجتمــاعي كوــا متكــن الطالبــة مــن ربــط تفــاعالت  الرمــوز االجتماعيــة احمليطــة الثقافيــة و عالقتهــا باختيــار 

 .باملرأة املقاولة و دورها يف حتديد عالقتها باختيار النشاط االجتماعي

 :نظرية التنافر المعرفي -4

، اجتـاه ملعرفـة،ا: يوجد التنافر املعريف عندما تكون هنـاك عالقـة متضـاربة بـني عنصـرين معـرفيني أو أكثـر مثـل
 .1أو رأي خيتص بأي شيء، سلوك أحد األفراد، و تظهر حالة التنافر املعريف عندما يتعارض أحد هذه العناصر

متلـك عناصـر معرفيـة  اقتصـاديةإن الفكرة األساسية يف هذه النظريـة هـي أنـه يف حالـة مـا إذا كانـت مؤسسـة 
و  لالســتمرارمتنــافرة مــع بعضــها فإــا تقــوم مبحاولــة جلعلهــم منســجمني إذا كانــت فعــال تعتقــد بقيمــة الــربح كأســاس 

تلـك املؤسسـة أمهيـة جلـب املسـتهلك  ويلئملسـ البقاء يف سوق تتنافر فيه مؤسسات عمومية و خاصـة، حيـث يتضـح
ارة تلك املؤسسة بعملية تغيري يف معامالا مع املستهلكني بشـكل حيـل إد فتقوم، و تتبني هلم أضرار نفور املستهلك

فهـذه النظريـة تقـرر أن السـلوك أو  ،و املعامالت السيئة مـع املسـتهلكني حمل التنافر أي تتوقف السلوكات االنسجام
ـــوعي مـــناالنســـجامهلـــذه املؤسســـة البـــد مـــن أن يتغـــري حـــىت حيـــدث  االجتـــاه طـــرف  ، إذ تفـــرتض وجـــود قـــدرة مـــن ال

 .املؤسسة كشخص معنوي، جتعلها تتجه حنو التخلص من التنافر

  :النظرية الماركسية -5

 يف تأثريهـا عاجلت النظرية املاركسية موضوع املؤسسـات مـن خـالل تناوهلـا للتنظيمـات االجتماعيـة ومقـدار
 وقضايا املتنوعة العمل وظروف اإلنتاج، االجتماعي وقضايا والبناء الطبقي، كالصراع واإلنتاجية، األداء مستويات

 مـن ميكـن الـيت القضـايا مـن واحـدة االغـرتاب مشـكلة وتعـد .وخارجهـا التنظيمـات الصـناعية ضـمن والتطـور التغـري

  .والتنظيم خاصة الصناعي عامة، التنظيم بقضايا املتعلقة املاركسي التحليل يف األساسية العناصر خالهلا معرفة
 بنيتـني مـن املاركسـي وفـق املنظـور اتمـع ملفهـوم املـرادف العـام مبعنـاه للتنظـيم االجتمـاعي البنـاء يتكـون

  : 2أساسيتني
  .اإلنتاج وقوى اإلنتاج عالقات من التحتية البنية التحتية وتتألف البنية -1
 والـدين، والفلسـفة، واألدب، والفـن، والقـانون، السياسـة، مـن الفوقيـة البنيـة وتتـألف البنيـة الفوقيـة -2         

 وعالقـات قـوى اإلنتـاج بـني أي التحتية، البنية يف حتدث اليت التفاعالت نتيجة االجتماعي البناء يف وحيدث التغري

 .االجتماعية ماركس بالعالقات يسميه واليت اإلنتاج،

 النظريـة يف أساسـياً  مكانـاً  االجتمـاعي بصـفة عامـة و املؤسسـات بصـفة خاصـة  التنظـيم موضـوع حيتـل ومل

 معاجلتهـا مـن خـالل وتفسـريه، الرأمسـايل البريوقراطـي التنظـيم قضـايا شرح يف أسهمت أا من على الرغم املاركسية،

                                                 
  ).التنافر املعريف( ، دار النهضة العربية، بريوت،النفس معجم علم: حممود أبو النيل  1

 .38،39،ص   1، 1975ط صر،م ،املعارف دار ،التنظيم ودراسة االجتماعية النظرية :حممد السيد احلسيين 2 
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 التنظيمـات أن املاركسـي التحليـل رأى إذ اتمـع الشـيوعي، وحتميـة الرأمسـايل اتمع وأزمة الطبقي، الصراع ملسائل

 إحكـام أجـل مـن احلاكمـة املالكـة والطبقـة الرأمساليـة االجتماعيـة تسـتخدمها التنظيمـات طيعـة أداة البريوقراطيـة

 .متعددة  بأشكال واستغالهلم على العمال السيطرة

 ال وهـي بريوقراطيـة، املاركسـي هـي تنظيمـات التحليـل وفـق الرأمسايل الصناعي اتمع يف العمل فتنظيمات
 وجـود فوجودهـا مباشـراً، ارتباطـاً  اإلنتـاج بعمليـة ترتبط ال عن أا فضالً  االجتماعي، البناء يف عضوياً  وضعاً  تشغل

 اسـتغالل الطبقـات يف تتمثـل الـيت الراهنـة باألوضـاع االحتفـاظ هـي األساسـية ومهمتهـا منـو طفيلـي، ومنوهـا مؤقت،

 إىل ينقسـم جمتمـع يف حتميـاً  التنظيمـات أمـراً  هـذه منـو يصـبح الظـروف هـذه ظـل ويف احملكومـة، للطبقـات احلاكمـة

 .عليه واحلفاظ التقسيمات الطبقية تدعيم إىل باستمرار ويسعى ،طبقات

 : االقتصادية الكالسيكية للمؤسسة النظرية- 6

تمع ودورها يف بناء يعترب الكالسيكيون وخاصة منهم آدم مسيث من األوائل الذين فكروا يف وظيفة املؤسسة يف ا
 : 1 أفكارها فيما يلي وتتلخص.ايلثع متمجم

 . العقالنية التامة لكل األطراف، والبحث عن تعظيم الربح، واملعلومات التامة •

 . للمؤسسة من خالل وظيفة اإلنتاج تنظر• 

 . أي هناك جتاهل تام لتنظيمها وكيفية تشغيلها" علبة سوداء"تعترب املؤسسة مبثابة  •

 . ملنافسة التامةتعمل املؤسسة يف حميط معروف ومؤكد وميكن التحكم فيه، يسود سوقه ا •

والسوق هو الذي . يسعى إىل حتقيق مصاحله، وهو مثل السوق حتركه يد خفية" كرجل اقتصادي"الفرد يتصرف  •
) سوق(يسمح للفرد بتلبية احتياجاته مقابل عرضه هو لقوة عمله املتخصصة، وهنا تظهر املؤسسة كمكان للتبادل 

  ).تلبية حاجات/قوة عمل(يتحدد فيها سعر التوازن 
 : النظريات االقتصادية الحديثة للمؤسسة-7

عقالنية تامة، معلومات تامة، الرجل االقتصادي، منافسة : تعيد النظر يف األفكار الكالسيكية حول املؤسسة
واليت ترى أن وجود املؤسسة  Les théorie contractuelles من بينها النظريات التعاقدية... تامة

هذه العقود . مع كثري من املتعاملني سواء كانوا موجودين بداخل املؤسسة أم خارجها وتسيريها يؤدي إىل التعاقد 
. وهلا حقوق قابلة للتفاوض) سوق أو مؤسسة( ضرورية حىت تتم عملية التبادل، لكن هلا تكاليف وأشكال بديلة 

  : وتعرب النظريات الثالثة اآلتية عن املداخل التعاقدية

 :: La théorie des couts de transaction نظرية تكاليف المبادلة 7-1

ترى هذه النظرية أن املؤسسة هي شكل من أشكال  . Williamson ; Coase (1937) من أهم روادها
  .التنظيمات اليت تتحمل تكاليف املبادلة حينما تتوجه إىل السوق 

تكاليف التفاوض، تكاليف : منهاوتتمثل تكاليف املبادلة يف تكاليف تشغيل نظام التبادل يف اقتصاد السوق و 

                                                 
1 Jean longatte ,Jacques muller :Economie d’entreprise, Dunod, paris,2004,p23 
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أن حينما تقوم  Coaseيرى . ابرام العقود والرقابة عليها ، تكاليف حتويل حقوق امللكية كموضوع للتبادل 
املؤسسة ببعض املهام سوف ختفض من تكاليف التبادل الناجتة عن اللجوء إىل السوق، وهنا تكون املؤسسة بديل 

لذلك فإنه ليس من الفاعلية أن . ذلك سيتسبب يف خلق تكاليف تنظيمية  للسوق دون أن حتل حمله متاما ألن
 . تعوض املؤسسة السوق إال حينما تكون تكاليف التبادل أكرب من التكاليف التنظيمية

 من أهم روادها:: La théorie des droits de propriété نظرية حقوق الملكية  7-2

Demetz ; Alchian (1972) . رية أن كل مؤسسة قابلة للتسيري والتأكيد هنا هو على ترى هذه النظ
فاملالك واملسري ليس هلما نفس األهداف وال نفس املعلومات وال . ضرورة الفصل بني ملكية املؤسسة وتسيريها

هذا النوع من التفويض  . املالك يفوض للمسري توكيل لتسيري حقوق ملكيتهف. نفس إمكانيات ووسائل التصرف
واليت جيب ) خاصة من خالل األسواق املالية( جمال للرقابة والصراعات والتأثري ولعب السلطة  هو عقد يعطي

  . تسيريها

وذا أعطت هذه النظرية شكل جديد . هي تبادل حلقوق امللكية على أشياء  Agents كل مبادلة بني الوكالء
 . خالل التنازل عن حقوق امللكية للعالقات السائدة يف املؤسسة واملتمثلة يف العالقات التعاقدية من

 Jensen ; Merckling من أهم روادهاLa théorie de l’agence:: 1 نظرية الوكالة 7-3

، حيث ترى أن )حقوق امللكية –تكاليف املبادلة (تعيد هذه النظرية صياغة النظريتني السابقتني  (1976)
 اجيب املبادرة إليها وتنفيذها والرقابة عليهاملؤسسة هي عبارة عن جمموعة من العقود املربمة واليت 

 Le principale تعرف عالقة الوكالة على أا عقد يبني أن شخص أو جمموعة أشخاص يسمى الرئيسي

تنفيذ بامسه مهمة معينة ، مما يتطلب من الرئيسي تفويض جزء  L’agent يكلف شخص آخر يسمى الوكيل
يف  L’asymétrie حالة الالمتاثل) الوكيل/الرئيسي( تسود هذه العالقة  . من سلطته يف اختاذ القرار إىل الوكيل

املعلومات أي املعلومة اليت يعرفها الشخصان ليست نفسها، فالوكيل عموما له معارف أكثر من الرئيسي حول 
وكيل فعليه حتمل وإذا أراد الرئيسي مراقبة ال. املهمة اليت جيب أن يقوم ا مما يؤدي إىل القول أن العقد غري تام 

                                                              مثال من خالل مفتشي احلسابات، تكاليف حتفيزية( تكاليف أخرى للوكالة 
كل عالقة تعاقدية سواء كانت داخلية أم خارجية عن املؤسسة هي عالقة وكالة، وعليه فإن : لص النظرية إىل خت

  .جد ا عالقات سلطوية بل عالقات تعاقدية أي وكالةاملؤسسة ال تو 
  :نقد و تقييم النظريات -8

كثر من أقد انصب الرتكيز على اجلوانب الثابتة من النسق االجتماعي ففيما يتعلق بالنظرية البنيوية و الوظيفية 
كثر استخداما يف التفسري من أبعاد الثقافية للنسق االجتماعي وكانت األ, بعاد الديناميكية املتغريةألاالهتمام با

يرى  نه الأمبعىن ,حادي النظرةأالوظيفي انه و  البنائي هني يؤخذ على االجتاكما   غريها من مكونات النسق
خرى مثل أبعاد أفال يهتم بتحليل , هدافبعاد التوازن والوظائف وحتقيق األأال إويبحث يف النسق االجتماعي 

                                                 
1 Jean longatte ,Jacques muller ,Ebid,p29. 
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  .مراض واملشكالت االجتماعيةطراب واألظبعاد التغري واإلأ
وروبية يف دانة الطبقة الرأمسالية األإن فكرة مدرسة الصراع الطبقي هلا مربراا اخلاصة يف أومع أما النظرية املاركسية 
حيث تقتصر . التاريخن حتليلها يعجز عن حتديد هوية الطبقات االجتماعية املختلفة يف أال إالقرن التاسع عشر ، 

طبقة العمال وهي الطبقة املستعَبدة ، وطبقة الرأمساليني وهي الطبقة : نظرا على رؤية طبقتني فقط ؛ مها 
ا كانت الطبقة العّمالّية تنتج بعرقها وجهدها ثروة زائدة تفيض عن حاجات املنتجني األ. املستعِبدة

ّ
ساسية ، ومل

سلوب الرأمسايل وهذا األ .ذ جتميع الثروة الفائضة من االنتاج االجتماعي الكليصبح هم الطبقة الرأمسالية ـ حينئأ
صبحت الثروة الفائضة أّما أوبذلك   .خرىأنتج تراكماً للثروة يف طبقة ، وحرماناً هلا يف طبقة أيف العمل هو الذي 

ن العديد أال إيف عامل اليوم ،  ا وان كانت موجودةإملكية وسائل االنتاج اليت تتحدث عنها النظرية املاركسية ف
سهم والسندات ، وتدار من قبل صحاب األأمن هذه املؤسسات الصناعية الكبرية تقع حتت ملكية األلوف من 

سهم رباح هذه املؤسسات على األأجوراً معينة على جهدهم وعملهم ويف اية املطاف ، توزع أموظفني يتقاضون 
ذن ، خيتلف اليوم عما كان عليه الوضع االقتصادي يف إيف هذه املؤسسات  فرتاكم الثروة. ومالكيها بالتساوي
) ماركس(ين يضع أف. فملكية وسائل االنتاج ختتلف حتماً عن السيطرة على وسائل االنتاج. القرن التاسع عشر

جوراً كبرية أون ، وعلماء املختربات ، واحملاسبني الذين يتقاضو املقاولني هذه الطبقة اجلديدة من مدراء الشركات 
  عماهلم ولكنهم ال يسيطرون على وسائل االنتاج؟أعلى 
 :المعالجة النظرية لظاهرة المرأة المقاولة -ثالثا�

حيـــث كانـــت مناقشـــة ، يف النظريـــة السوســـيولوجية جنـــد أن الدراســـات حـــول املـــرأة مل حتظـــى باهتمـــام واســـع
كـــان االعتقـــاد الســـائد خبصـــوص املـــرأة علـــى مســـتوى حيـــث  ، قضـــايا املـــرأة تـــأيت ضـــمن موضـــوعات الـــزواج و األســـرة

 .1"البيت هو املكان الطبيعي للمرأة"اتمع متمثال يف مجلة واضحة فحواها أن 

 :المرأة المقاولة في النظرية المادية الجدلية -1

يف   فـاملرأة جنـدها. االجتماعيـةاالقتصـادي للمجتمـع و أثـره علـى العالقـات  يعتمد هذا االجتاه علـى اجلانـب
حيــث تفســر هــذه ، ألــا جتعــل مــن اإلنتــاج ووســائله أساســا لتمتــني العالقــات االقتصــادية، 2كــل املراحــل التارخييــة

مل يكــن  احلجريــة أيــن مــن العصــور ابتــداءالنظريــة عالقــة املــرأة بالرجــل يف ســياق تفســريها لتــاريخ اتمعــات البشــرية 
حيث يعتمد االقتصـاد يف هـذا . 3تكن احلقوق حمددة لكل منهماهناك اختالف بني املرأة و الرجل يف األدوار و مل 

و قــد رجــح الكثــري مــن املــؤرخني أن تكــون املــرأة هــي مكتشــفة الزراعــة البدائيــة خلربــا ، العصــر علــى الزراعــة و الرعــي
قتصــادية و قــد ترتــب علــى هــذه األمهيــة اال، و معرفتهــا مبــا يؤكــل و مــا ال يؤكــل، الطويلــة يف التقــاط الثمــار و اجلــذور

فقـــد فســـحت للمـــرأة ؛ للمـــرأة يف جمتمـــع الزراعـــة البدائيـــة نشـــوء آثـــار بعيـــدة املـــدى يف نطـــاق القـــانون و نظـــام األســـرة
                                                 

 ، أعمــال النــدوة العلميــة ملركــز الدراســات و البحــوث و اخلــدمات املتكاملــة بكليــةالعولمــة و قضــايا المــرأة: اعتمــاد عــالم عبــد الباســط عبــد املعطــي، 1
  .108ص، 2002مارس  4-3، ني مشسعالبنات، جامعة 

  .23املرجع السابق، ص :اعتماد عالم عبد الباسط عبد املعطي، 2
  .154ص ،1982، عن ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول املرأة، إمكانيات المرأة العربية في العمل السياسي :حكمت أبو زيد 3
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 .1مكانة الرجل إن مل تكن تتصدرها ال تقل عن اجتماعيةمكانة سياسية و 

سـدية و عـدم إمكاـا و نظـرا لضـعف املـرأة اجل، عبـارة عـن قتـال احليـاة فيهـا كانـت ؛مث يف املرحلة اإلقطاعيـة
و مـن نتـائج ذلـك العصـر أن حرمـت املـرأة مـن حـق التملـك فعمـدوا إىل . خوض غمار احلـرب سـلبت منهـا حقوقهـا

 .2متييز الذكور و تفضيلهم عنهن باإلرث

كمــا ،  اأيضـ الطبقـي االضـطهادو هـذا نتيجــة ، ليـد امللكيـة اخلاصـةاملـرأة يف التفسـري املـادي كــان و  فاضـطهاد
أصـال بنظـام تقسـيم العمـل الـذي أفرزتـه األطـوار العديـدة مـن الصـراع  رتـبطااملسؤوليات بـني الرجـل و املـرأة  أن توزيع

حبيــث تعاظمــت امللكيــة الفرديــة و  ،الطبقــي يف مراحــل االضــطهاد الطبقــي احلــاد أرغمــت املــرأة علــى العبوديــة املنزليــة
 .ها إىل أداة خلدمة الرجلو من مث فرض القهر على املرأة بتحويل؛ االجتاه االستقاليل

فاملاديــة التارخييــة تــرى دور املــرأة يتحــدد يف التنميــة االقتصــادية مــن خــالل مــا تؤديــه مــن أعمــال يف مرحلــة 
 .3تارخيية معينة ضمن نظام اقتصادي حمدد

 :المرأة المقاولة في النظرية االجتماعية النسوية -2

كمــا ــتم بــالتغريات ،  النســوية باحليــاة اخلاصــة املالزمــة للعالقــة بــني املــرأة و الرجــل االجتماعيــةــتم النظريــة 
إذ تـرى أنـه  ، و على مبدأ تكافؤ الفـرص، النساء املتزايد للحياة العامة اقتحامخاصة مع ، اليت تصاحب هذه العالقة

 .املسامهة يف التنميةهلا رقعة املشاركة يف البناء و  اتسعتكلما كانت املرأة مساوية للرجل كلما 

البيولوجيــة الــيت تــرى يف تقســيم العمــل اجلنســي عنصــرا  االجتماعيــةو تقــوم هــذه النظريــة علــى نقــد النظريــة 
فاملراحــل التارخييــة الــيت مــرت ــا اتمعــات اإلنســانية خصــت الرجــل بالســعي ، أساســيا يف وجــود متييــز بــني اجلنســني

ا التقســيم ذهــ .)كمــا رأينـا يف اجلدليــة املاديـة(املــرأة باإلجنــاب و الرعايـة و خصـت ، لتلبيـة متطلبــات أسـرته و محايتهــا
ا الوضــع مكــن الرجــل مــن بســط هيمنتــه علــى شــؤون احليـــاة ذهــ .ضــع الرجــل يف مرتبــة عليــا و املــرأة يف مرتبــة دنيــاو 

السـبب ، غري عادل لـألدوار و املسـؤوليات اجتماعيا توزيع ذو قد نتج عن ه .واالقتصاديةو السياسية  االجتماعية
فئــــة  اذاختــــو سياســــية  اجتماعيــــةوهــــي حركــــات ؛ الــــذي أدى إىل ظهــــور مــــا يســــمى باحلركــــات النســــائية التحرريــــة

 .4تطالب بتغيري عام و شامل لوضعية املرأة يف اتمع اجتماعية

ـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني: ومـــن أهـــداف هـــذه احلركـــات ـــة و السياســـية  التوســـع يف، املطالب احلقـــوق القانوني
فكمــا هــو ، و يرجــع هــذا لألســس الــيت بــين عليهــا اتمــع الغــريب ؛و حقهــا يف العمــل و الوظــائف و األجــور، للمــرأة

الشــــيء الــــذي جعــــل هــــذه ، للعمــــل االجتمــــاعيمعــــروف أن الرأمساليــــة تشــــكلت علــــى قاعــــدة التقســــيم اجلنســــي و 
واهلـدف هـو تكثيـف املشـاركة ، و العائليـة و املهنيـة االقتصـاديةضعية املـرأة احلركات تركز يف العقدين األخريين على و 

                                                 
  .104القاهرة، صد ط،  ، دار الكتاب العريب للطباعة و النشر،و الدين االقتصادنظام األسرة بين : ثروت أنيس األسيوطي  1
 ،2004-2003، التنمية، جامعة قسنطينة اجتماعرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم ك، مذ المشاركة السياسيةالمرأة و : سامية بادي  2
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وقــد أدت الثــورات التحريريــة يف العصــور احلديثــة دورا كبــريا يف تقريــر احلقــوق اإلنســانية و  .النســائية يف نظــام اإلنتــاج
وأصبح التطور الـدميقراطي يسـتلزم  ؛راء و النظريات اليت كانت تنادي بعدم املساواة بني املرأة والرجلعلى اآل القضاء

  متتع املرأة حبقوقها كاملة حىت تستطيع أن تساهم بدورها الطبيعي و تضطلع مبسؤولياا يف امليادين السياسية 
الكالسيكية علـى خصـائص  االجتماعيةولقد ركزت أطروحة النظرية  .1و الثقافية واالقتصادية واالجتماعية

وهنـا تنتقـد النظريـة النسـوية . نشأا وأشـكال تطورهـا، متغافلـة بـذلك احليـاة اخلاصـة الـيت متثلهـا النسـاء، احلياة العامة
و ، اجلنوســة-االجتمــاعيإىل نظريــة العالقــة النوعيــة بــني اجلنســني النــوع  الفتقارهــاتلــك األطروحــات يف تلــك الفــرتة 

 .بني الرجال و النساء تفتقر إىل إظهار التباين

 :المرأة المقاولة و نظرية النوع االجتماعي -3

قتصــادية يعــين أن املــرأة جيــب أن يكــون هلــا احلــق يف ا-مــن وجهــة نظــر السوســيو االجتمــاعيإن فكــرة النــوع 
 :و قد عرفت هذه النظرية اجتاهني ،العمل مثلها مثل الرجل

 :االتجاه الليبرالي المعتدل -3-1

و حللـت فيهـا السـبل الـيت أقصـيت فيهـا ، ة يف الشـركات الكـربىروزابيـث مـوس كـانرت بدراسـ قامت الباحثة
األسـاليب الـيت حتـرم فيهـا النسـاء يف  و تبـني هـذه الدراسـة بصـورة معمقـة و موسـعة، النساء عن مراكز التأثري و القـوة

و  يـةاالجتماعو مـن الـدخول يف شـبكة العالقـات ، اتمع األمريكي مـن فـرص التقـدم و االرتقـاء يف هـذه الشـركات
 .الشخصية اليت تلعب يف العادة دورا مؤثرا يف حتقيق التقدم الوظيفي

فوضـع املـرأة املستضـعف ال يعـود يف ، اجلنوسـةفاملشكلة اجلوهرية يف نظرها تكمن يف القـوة و السـلطة ال يف 
و تــرى أن هــذا ، بــل يرجــع أساســا إىل أــا مل حتقــق مواقــع قــوة كافيــة داخــل املنظمــات؛ أصــوله إىل األنوثــة حبــد ذاــا

 .2اخللل سيتناقص مع مرور الزمن ألن عدد النساء يف احلياة العامة و احلياة التجارية يف تزايد كبري

 :االتجاه الراديكالي المتطرف -3-2

ممــا أخضــع النســاء منــذ حلظــة ؛ يــرتبط هــذا االجتــاه بــالقيم و أمنــاط اهليمنــة الذكوريــة، و ميثلــه كــايت فريغيســون
إال إقامــة  و ال خيــار أمــام النســاء يف هــذه احلالــة، إىل هــذه املؤسســات ملرتبــة متدنيــة يف اهليكــل التنظيمــي انضــمامهن

 .مؤسسان و منظمان و شركان اخلاصة على أسس ختتلف متاما عن تلك اليت يقيمها و يسيطر عليها الرجال

 :المرأة المقاولة في النظرية االقتصادية الحديثة -4

أصحاب هـذه النظريـة أن أدوار املـرأة يف التنميـة االجتماعيـة مـرتبط بطبيعـة البنـاء االجتمـاعي القـائم و يرى 
و قــد أدت هــذه الثــورة ، ممــا يــؤدي إىل زيــادة فــرص العمــل املختلفــة للمــرأة، و مــا يطــرأ علــى هــذا البنــاء مــن تغــريات

ألن ، ألدوار ووظـــائف األفـــراد داخـــل اتمـــعحيـــث مت توزيـــع جديـــد ، االجتماعيـــةإىل تغـــريات يف البـــىن  االجتماعيـــة

                                                 
، 1986مطبعـة العمـال املركزيـة، بغـداد،  ،للمرأة العاملة في قطاع التربية و التعليم االقتصاديةمؤشرات حول المساهمة : صاحل بن محد العسـاف 1

  .11ص
  .422، ص2005، 4فايز الصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط  ، ترمجةاالجتماععلم : أنتوين جيدنز 2



اإلتجاهات النظرية حول المقـاولة و المقـاولتيةاإلتجاهات النظرية حول المقـاولة و المقـاولتيةاإلتجاهات النظرية حول المقـاولة و المقـاولتيةاإلتجاهات النظرية حول المقـاولة و المقـاولتية                                                                                                                                                ثانيثانيثانيثانيللللااااالفصل  الفصل  الفصل  الفصل       

~ 43 ~ 
 

و هــذا التغــري ســاهم يف فــتح جمــاالت فــرص التعلــيم و التكــوين أمــام املــرأة ليمكنهــا مــن العمــل ، الــنمط املعيشــي تغــري
 .و عائد مادي تساهم من خالله يف املصاريف األسرية اجتماعيةالذي يصنع هلا مكانة 

ألن األدوار ، أســــرية النظــــرة التقليديــــة الــــيت تعطيهــــا األدوار الثانويــــة أمــــا املــــرأة يف العــــامل الثالــــث فقــــد ظلــــت
ن تتخلــى عــن التقاليــد الباليــة الــيت فرضــت عليهــا العــيش يف إطــار أو بالتــايل عليهــا ؛ الرئيســية مــن اختصــاص الرجــل

 .يــق ذاــاو جعلهــا تتــأخر يف مســارها حــول حتق، أبــوي صــارم ســاهم بشــكل كبــري يف اســتمرارية الــدور التــابع للمــرأة
  .1إضافة إىل دور االستعمار الذي ساهم يف تدين وضع املرأة

  :نقد و تقييم النظريات  -5

عــودة إىل أطروحــات النظريــة االجتماعيــة الكالســيكية و الــيت طــورت يف أوربــا، نالحــظ أــا أطروحــات ركــزت علــى 
وهنـــا تنتقـــد . صـــة الـــيت متثلهـــا النســـاءنشـــأا و أشـــكال تطورهـــا، متغافلـــة بـــذلك احليـــاة اخلا: خصـــائص احليـــاة العامـــة

النــوع  -اجلنــدر(النظريــة النســوية تلــك األطروحــات يف تلــك الفــرتة الفتقارهــا إىل نظريــة العالقــة النوعيــة بــني اجلنســني 
و تفتقــر إىل إظهــار التبــاين بــني الرجــال و النســاء و تعتــرب هــذه االنتقــادات عواميــد النظريــة ) اجلنوســة –االجتمــاعي 
و باختصار، فإن عـدم حتليـل احليـاة اخلاصـة للعـامل االجتمـاعي يثبـت بـأن النظريـة املبكـرة لعلـم . املعاصرة االجتماعية

  االجتماع مل تقم بطرح واٍف ومكتمل ملعرفة و فهم كل أجزاء العامل االجتماعي
معـرتف ـا و غـري منظـورة يف العـامل مـن زاويـة أقليـة غـري و نظريـات النـوع االجتمـاعي  تنظر النظرية النسوية كما أن 

حــىت اآلن و هــي النســاء ، أمــال يف اكتشــاف الطــرق األساســية الــيت بواســطتها تســاعد أنشــطة هــذه األقليــة يف خلــق 
عـامل النســاء ، و قــد أسـهمت هــذه الرؤيــة يف تنقــيح فهمنـا ملعظــم املوضــوعات و منهــا احليـاة االجتماعيــة و مــن هــذا 

يف حتـدي نظريـة علـم االجتمـاع ، و مـن جيـاهرن ـذا التحـدي يـزعمن أن علمـاء املنطلـق بـدأ أنصـار النظريـة النسـوية 
ـــذا انعزلـــت  ـــد للمـــرأة يف فهـــم علـــم االجتمـــاع للعـــامل االجتمـــاعي، و ب االجتمـــاع يرفضـــون بإصـــرار رؤى العلـــم اجلدي

تنظـــــيم عاملـــــات االجتمـــــاع النســـــوي عـــــن التيـــــار الرئيســـــي لعلـــــم االجتمـــــاع و اختزلـــــت النظريـــــة النســـــوية الشـــــاملة لل
  .)اجلندر( االجتماعي إىل متغري حبثي واحد هو اجلنس و إىل منط بسيط للدور االجتماعي هو النوع االجتماعي 
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  :خالصة

النظري الذي يعاجل ظاهرة املقاول من جهة و املقاَولة من جهة أخرى و املرأة  رصيدمن خالل اإلطالع على ال
املقاولة من جهة ثالثة ، فقد مت حتديد التوجهات النظرية للبحث  ، ما يعين أن عملية تفسري البيانات اليت سيتم 

 .مجعها الحقا ستستند بالضرورة لإلجتاهات النظرية املهتمة مبوضوع الدراسة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

         



 
 
 
 

 بين المنظور و الواقع المقاول: لثالفصل الثا
 

 تمهيد

 التطور التارخيي للمقاول :أوال

 قاول يف منط اإلنتاج اإلقطاعيامل -1

 املقاول وميالد القيم الربجوازية -2

 قاول يف منط اإلنتاج الرأمسايلامل -3

 )اإلمربيالية( رحلة االحتكاريةاملقاول يف امل -4

 أسباب بروز املقاولني -5

 العقالنية وفكر املقاول :ثانيا

 العقالنية و الرأمسالية -1

 تحكمة يف سلوك املقاولخمتلف املستويات امل -2

 ظهور املقاول اجلزائري :ثالثا

 .منط اإلنتاج املسيطر يف اجلزائر -1

 تطور الربجوازية يف اجلزائر -2

 القطاع اخلاص يف اجلزائر -3

 االستثمار لدى املقاول اجلزائريحمفزات  -4

 أنواع املقاولني اجلزائريني -5

 خالصة
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 :تمهيد
و هــذا ، يف علــم االجتمــاع ال ميكــن احلــديث عــن أي ظــاهرة دون إرجاعهــا إىل ســياقاا التارخييــة و الفكريــة

و التعــريج علـى أهــم ، حيـث ســنتعرف علـى أهـم املراحــل الـيت مــر ـا املقـاول، مـا سـنحاول القيــام بـه يف هـذا الفصــل
ومــا حمــل املقــاول يف ، الســائد يف معظــم دول العــامل مــع الرتكيــز علــى خصــائص االقتصــاد الرأمســايل، الدراســات حولــه

 .خضمه
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 التطور التاريخي للمقاول :أوال �

 :في نمط اإلنتاج اإلقطاعي -1

 :لمحة عن نمط اإلنتاج اإلقطاعي -1-1

إذ بعــد ســقوط ، بعـد التطــور املـذهل يف مصــارعة الطبيعــة احنـل النظــام العبــودي وحـل حملــه النظــام اإلقطـاعي
بــرزت إىل الوجـــود ، الرومانيــة بفعــل الغــزوات الرببريـــة و ســيطرة القبائــل البدائيــة اجلرمانيـــة علــى ممتلكاــااإلمرباطوريــة 

مـــا أدى إىل ظهــور حكومـــات يقودهـــا ملــوك مـــن أفـــراد القبائـــل ، عالقــات إنتاجيـــة إقطاعيـــة حمــل العالقـــات العبوديـــة
م و ســيطروا بــالقوة علــى خمتلــف أراضــي الفالحــني اجلرمانيــة الــذين وزعــوا األراضــي الزراعيــة بــني حاشــيتهم و أقربــائه

حيــث يســمح هــذا األخــري لإلقطــاعي بتقســيم ، إذ طبقــوا نظامــا للزراعــة يــدعى نظــام القنانــة أو رق األرض، األحــرار
 :أرضه إىل قسمني

 حيتفظ به لنفسه ويلتزم الفالحون األقنـان بزراعتـه لـه دون أجـر إضـافة إىل خـدمات أخـرى كعملهـم يف :قسم أول -
 ؛قصر اإلقطاعي و تقدمي ضرائب ملالك األرض مقابل العمل

حيــث يقــوم بزراعــة حصــته و اســتغالهلا إضــافة إىل ، مــن األرض يســتفيد منــه كــل واحــد مــن األقنــان :قســم ثــاين -

 .1زراعة أرض السيد
ى أســـاس قائمـــا علـــ، كـــان النظـــام يف أوروبـــا ويف إجنلـــرتا حتديـــدا،  فمنـــذ القـــرن العاشـــر إىل القـــرن الرابـــع عشـــر

أمـا ، يعمل فيها عبيد أرقـاء أو فالحـني أقنـان كل مقاطعة حيكمها سيد يسمى اللورد و هو تابع للملك،  املقاطعات
يتســلم اللــورد أو اإلقطــاعي جــزءا و ، األحــرار فكــانوا يعملــون تــارة يف الزراعــة و تــارة أخــرى أعمــال حرفيــة و عســكرية

 .2ضخما من إنتاجهم و حماصيلهم

 :اإلنتاج اإلقطاعيخصائص نمط  -1-2

اإلقطــاعيون يف كــل زمــان ومكــان جيتهــدون "يؤكــد القــانون األساســي لألســلوب اإلنتــاج اإلقطــاعي علــى أن 
ريـق االسـتثمار اإلكراهـي للحصول علـى أكـرب مـا ميكـن مـن املنتـوج الفـائض حتـت شـكل ريـع عقـاري إقطـاعي عـن ط

 .3"للفالحني
ـا،  ذاكتمـع آنـو بفعل هذا التقسيم و الطبقية اليت عرفهـا ا كـان لكـل مـن هـذه الطبقـات دورهـا املنـوط ،

 ألن، و علـــى طبقـــة الفالحـــني العمـــل يف أرض الســـيد، فكانـــت طبقـــة النـــبالء و األســـياد تســـند إليهـــا مهمـــة احلـــرب
ضــخم ال  الزراعـة كانــت متثـل أهــم وجـه مــن وجـوه النشــاط االقتصــادي و الـذي ميــد طبقـة املــالك و اإلقطـاعيني بثــراء

أي طبقــة  ن إنتــاج احملاصــيلعــحيــث كــان مصــدر هــذا الثــراء هــو الطبقــة املســؤولة ، ه ثــراء أي طبقــة أخــرىيقــاس بــ
 .4الزراع
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ألنــه أصــبح ال يضــمن احلصــول علــى أحســن النتــائج ، فجــدد اإلقطــاعي شــكل حصــوله علــى الريــع العقــاري
يـرغم و جيـرب الفـالح علـى دفـع  فظهر شكل آخـر هـو الريـع العيـين الـذي، بسبب عدم اهتمام الفالح برفع اإلنتاجية
فـارتبط اإلنتـاج الزراعـي ، أثـار هـذا الشـكل اهتمـام الفالحـني أكثـر بالزراعـة، املنتوج الفـائض عـن ضـروراته لإلقطـاعي

حديث و هو الريع النقدي و الذي مبوجبه يدفع الفالح لإلقطاعي مثن املنتـوج نقـدا  فيما بعد بالسوق ليظهر شكل
 .1العيين بدال من تسليمه يف شكله

فأســــلوب اإلنتــــاج اإلقطــــاعي أدى إىل التحــــديث يف اســــتخدام أدوات و طــــرق الزراعــــة إضــــافة إىل اهتمــــام 
يصدق التعبري الالذع أن األغنياء يزدادون غىن بينما الفقراء يعانون فقـرا  او ذ، الفالحني بتحسني و تطوير اإلنتاج

و ، هــا للدولــة و اتمــع ســائدة يف القــرون الوســطى األوروبيــةفقــد ظلــت الوحــدة السياســية الــيت ال متيــز في، فــوق فقــر
ـــة يف املبـــىن اإلقطـــاعي االجتمـــاعي ـــبالء الـــذين ، غاصـــت الدول حيـــث كـــان امللـــك ميثـــل النبيـــل األول بـــني جممـــوع الن

ومــع حتــول النبيــل األول إىل ملــك مطلــق أفقــد النــبالء ، يشــكلون األرســتقراطية يف نظــام الطبقــات السياســية الســائدة
، و حتولـــوا إىل طبقـــة اجتماعيـــة ذات امتيـــازات سياســـية، أو صـــفتهم كطبقـــة سياســـية، بالتـــدريج طبيعـــتهم السياســـية

 .زالت هي أيضا بالتطور التدرجيي أو بالثورة
فانطلقـــت احلداثـــة مـــن مـــدن اإلقطـــاع بعـــد ظهـــور امللكيـــة املطلقـــة يف ايـــات اإلقطـــاع و نظامـــه السياســـي 

فتطــور هــذا اتمــع إىل جمتمــع ، ولــة إىل أداة أو إىل تنظــيم مســتقل يتميــز عــن اتمــععنــدما حتولــت الد، االجتمــاعي
و متيـــز الدولــة كهـــدف قـــائم بذاتــه و كملكيـــة مطلقـــة ، املــواطنني يف املدينـــة األوروبيــة احلـــرة نتيجـــة لالمركزيــة اإلقطـــاع

 .2الدولة فسادت فكرة إعادة إنتاج اتمع لذاته خارج، وجدت أمامها كيان مسي اتمع

 :المقاول وميالد القيم البرجوازية -2

 .إجنلـرتا و أملانيـا، شوب حرب يف كل من فرنسـانأدت انتفاضة الفالحني اليت شهدا أوروبا اإلقطاعية إىل 
بعـد حتـالف مت بينهـا وبـني األقنـان ضـد تعسـف ، فاستفادت الربجوازية األوروبية من االنقالب على النظام اإلقطاعي

 .و زاد نفوذ الربجوازية يف شىت جماالت احلياة، قطاعأمراء اإل
حيــث ظهــرت الطبقــة الرأمساليــة احلاكمــة الــيت اســتبدلت العالقــات اإلقطاعيــة بعالقــات رأمساليــة قائمــة علــى 
اســتخدام العمــل املــأجور فرتاجعــت الطبقــة اإلقطاعيــة الــيت دامــت ســيطرا علــى احليــاة االجتماعيــة و االقتصــادية و 

 .سنوات طويلة يف اتمع األورويبالسياسية ل
 :طبقتني خمتلفتني يف أوروبا مها لقد عرف القرن اخلامس عشر تكون

 .كان هلا الدور األساسي و الفعالواليت  ، الطبقة الربجوازية املالكة لرأس املال و وسائل اإلنتاج -

 .بارها املالكة لقوة العملو الطبقة العاملة أو الشغيلة و اليت اقتصرت وظيفتها على اإلنتاج باعت -
و تعــرض نتــائج إنتاجهــا يف ، فالربجوازيــة إذن هــي تلــك الفئــة الــيت حتكــم وســائل اإلنتــاج الفكــري أو املــادي

                                                 
  .51ص عبد اهللا سقور، مرجع سابق، 1
، 2000يـة، بـريوت، لبنـان، ، مركـز دراسـات الوحـدة العرب2 الطبعـة ،)مـع اإلشـارة للمجتمـع العربـي(المجتمع المـدني دراسـة نقديـة  :عزمي بشـارة 2
  .42ص



    المقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقع                                                                                                                                                                                                            لثلثلثلثثاثاثاثاالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 48 ~ 

 .1السوق سواء كان من السلع أو اخلدمات
، حيــث تتضــمن امللكيــة املقــدرة علــى التصــرف يف كــل مــن وســائل اإلنتــاج و منتجــات نظــام القــوة املنتجــة

 .2بني امللكية احلقيقية لوسائل اإلنتاج و احلق القانوين للملكية مبعىن االستعمال وإساءة االستعمالحيث منيز 
ألنـه يف ، فواقع اتمع الربجوازي الذي يقـوم علـى أسـاس العمـل املـأجور هـو جمتمـع يسـوده الصـراع الطبقـي

وعليـه أصـبح اتمـع الربجـوازي بالنسـبة ، نتـاجبني املالكني و غري املالكني لوسـائل اإل عفرتة ازدهاره يعيش حالة صرا 
 :فحدد هذه الظاهرة" رأس املال"وهذا ما تعرض له يف الد األول من كتابه ، ملاركس ظاهرة حمددة تارخييا

وامتـداد امللكيـة مـن ، كالعملية التارخيية النفصال املنتجني عن الشروط املادية لعمليـة اإلنتـاج،  بطريقة نشأا: أوال -
 ؛اخل...ائل اإلنتاج لتشمل األرض و الصناعةوس
 ؛صممه الفيزيوقراطيون و آدم مسيث و آخرون أي االقتصاد الذي، بالفكر الذي يعرب عنها: ثانيا -
و عالقــات اإلنتــاج و ، حتميــة زوال هــذه الظــاهرة نتيجــة للتنــاقض بــني قــوى اإلنتــاج و طبيعتهــا االجتماعيــة: ثالثــا -

ذ هذا احلكم التارخيي فهي الطبقـة العاملـة و هـي الوحيـدة القـادرة علـى ترمجـة هـذا التنـاقض أما منف، طبيعتها اخلاصة
 .3اجتماعيا

، ففــي اتمــع الربجــوازي القــائم علــى اإلنتــاج الصــناعي و العمــل املــأجور و امللكيــة اخلاصــة لوســائل اإلنتــاج
ـــادل و التواصـــل والتكامـــل بـــني األفـــراد كأنـــه تقســـيم للعمـــل فعالقـــات  .4ول اإلنســـان إىل كـــائن جمـــردحيـــ، يظهـــر التب

ة او عالقــات اإلنتــاج هــي الــيت حتــدد ســريورة احليـــ، االتصــال بــني األفــراد حمــددة مبســتوى معــني لتطــور قـــوى اإلنتــاج
 .االجتماعية و السياسية بشكل عام

ة بــل كــان ذلــك الــذي يقــدم علــى املخــاطر ، فقبــل الثــورة الصــناعية مل يكــن املقــاول مفاوضــا و صــاحب ورثــة
 .االقتصادية

، حيث حتدث كل من كارل ماركس و فريديريك إجنلـز علـى القـدرة الربجوازيـة يف اسـتنهاض القـوة اإلنتاجيـة
 .فالربجوازية خلقت قوى إنتاجية أكثر عددا مما مت توفريه من قبل األجيال السابقة

 .لتقنياتكما أن هابرماس أكد أن الربجوازية تستمد سلطتها من احلاجة الدائمة لتجديد ا
، أمـــا فـــابر فـــريى أن الربجوازيـــة حتصـــلت علـــى حقهـــا يف الوجـــود بفعـــل ديناميكيتهـــا علـــى خمتلـــف اجلبهـــات

لكن ليس بغرض صرفها بـل لـربح أمـوال أكثـر قصـد ، ألن مربر الربجوازية هو ربح األموال، فتطور املقاول الربجوازي
 .ربح لبناء اقتصاد قوياالدخار و تشغيل هذه األموال و إعادة اإلنتاج و مضاعفة ال

ال شـــــك أن البورجوازيـــــة قلبـــــت النظـــــام الفيـــــودايل الســـــابق الـــــذي مل يعـــــد يســـــتجيب للحاجـــــات اجلديـــــدة 
فــاملرور مــن املانفــاكتورا إىل اإلنتــاج اآليل ســتكون لــه انعكاســات علــى اإلنتــاج الصــناعي مثلمــا . واألســواق اجلديــدة
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 .حيدث اليوم مع ظهور أشكال جديدة يف اإلنتاج
وكــان . ذا تركــز اهتمــام كــارل مــاركس علــى الصــراع الــدائر حــول مــن ميلــك وســائل اإلنتــاج ومــن ال ميلكهــاهلــ

االقتصاد يف نظره احملدد الوحيد لألنظمـة القيميـة والدينيـة والتنظيميـة للمجتمـع والتـاريخ ضـرورة؛ أي أن هنـاك وجـود 
 .قانون تارخيي حتمي وضروري للتطور متر منه اتمعات

خوفــا مـــن ، الــذي هـــو الربوليتاريــا، احتــواء آخرهــا، ازيــة وهــي تتطــور تعمـــل علــى احتــواء تناقضـــاافالبورجو 
لكــن كــارل مــاركس ينطلــق مــن تأكيــد ثابــت و ضــرورة تارخييــة وســببية تارخييــة كــذلك تقــول بــالتطور  .انقالبــه ضــدها

 .ا بـني مناكبهـا لتـربز طبقـة أخـرىوهي حتمل بذرة مو، احلتمي الذي جيعل الطبقة الالحقة أكثر تقدما من السابقة
، البورجوازيـــة إن، ويف حالــة البورجوازيــة يــرى مــاركس بــأن حاجتهــا إىل مراكمــة الرأمســال جعلتهــا طبقــة ثوريــة بامتيــاز

نتاج سريورة تارخيية طويلة كان من أهم مميزاا أا مزقت الـروابط املتعـددة األلـوان الـيت كانـت ، حسب كارل ماركس
، السيد يف اتمع الفيودايل لتحل حملها رابطا جديدا بني اإلنسان واإلنسان يقوم علـى املصـلحة العاريـةجتمع الفرد ب

وهـــو الـــرابط البـــارد؛ فهـــو رابـــط جعـــل الكرامـــة تابعـــة لقيمـــة التبـــادل؛ وبتعبـــري مـــاركس فإنـــه عـــوض االســـتغالل املقنـــع 
وتتمثــل وجــوه ثورــا يف تغيــري وظيفــة . كأســاس للثــروةباألوهــام الدينيــة والسياســية جعلــت االســتغالل املفتــوح املباشــر  
هكــذا  .واختزلــت العائلــة يف عالقــة نقديــة بســيطة، الطبيــب و القــانوين والشــاعر ورجــل الــدين ورجــل العلــم إىل أجــراء

 .تكون البورجوازية قد حولت األنظمة االجتماعية واألخالقية والبنيات لتفسح اال للمجتمع الصناعي اجلديد

 :مقاول في نمط اإلنتاج الرأسماليال -3

 :تعريف الرأسمالية -3-1

ـــة أو الفلســـفية ـــة مـــن األفكـــار العلمي ـــة كنظـــام اقتصـــادي مؤســـس علـــى مجل ميكـــن تبســـيط ، تعـــرف الرأمسالي
و الثروات بضائع و خدمات ميكن تقديرها و التعبـري عنهـا ، مفهومها ببعد اقتصادي هو أن االقتصاد موارد وثروات

 .مببالغ مالية
و كـل ، اخل...و الرأمسالية مشتقة مـن رأس املـال الـذي يكـون علـى شـكل عقـار أو مصـنع أو أرض أو نقـود

 .األمالك اليت ميكن بيعها أو شراءها أو تقوميها مببالغ نقدية
كاسـتجابة يف نظـرهم مليـل   ،فالرأمساليون ميثلون نزعة فكرية تقدس حرية التملـك و الثـراء بـال حـدود أو قيـود

 .نزعة متأصلة لدى اإلنسان و هي حبه للمال و الثروة طبيعي و
و رأس املــال هــو الوســيلة الوحيــدة الــيت متكــن اإلنســان مــن إشــباع كــل حاجاتــه مــن بضــائع و خـــدمات و 

 ون احليـــاة االقتصـــادية علـــى رأس املـــال كغايـــة و دافـــع ألي مبـــادرة اقتصـــادية مـــن الفـــرد أور إذ ميحـــو ، حتقيـــق الرفاهيـــة
ال ميلكــون وال يســريون و ال حيــددون نــوع البضــاعة ، عمــال املســامهون يف عمليــة اإلنتــاج فهــم أجــراءأمــا ال، اجلماعــة

 .املنتجة و ال سعرها وال حىت أجورهم اليت تظل خاضعة ملبدأ العرض و الطلب
و يعترب آدم مسيث أحد أقطاب الرأمسالية الذي يرى يف الريع املادي احلـافز و احملـرك ألي مبـادرة مـن خـالل 

الــذي هــو شــعار الرأمســاليني الــذين حيصــرون كــل شــيء يف حــافز الريــع املــادي و حريــة " دعــه يعمــل دعــه ميــر"شــعاره 
 .اإلنسان املطلقة يف التملك و املبادرة



    المقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقعالمقـاول بين المنظور و الواقع                                                                                                                                                                                                            لثلثلثلثثاثاثاثاالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 50 ~ 

نظـــام اقتصـــادي و اجتمـــاعي مؤســـس علـــى البحـــث املـــنظم و املـــنظم للـــربح  ابأـــ :و يعرفهـــا كـــارل مـــاركس
 .من طرف الرأمساليني املالكني لوسائل اإلنتاج و التبادل التجاري املادي بفعل استغالل العمال بوحشية

، كمــا يعرفهــا شــومبارت بأــا تنظــيم يقــوم علــى االقتصــاد التبــاديل حيــث تتعــاون اعتياديــا مجاعتــان خمتلفتــان
ـــاج الـــذين هـــم عينـــة املـــديرون نرتبطـــات و العمـــال ، ببعضـــهما الـــبعض عـــن طريـــق الســـوق و مهـــا مالكـــا وســـائل اإلنت
 .1و يهيمن على هذا التنظيم مبدأ النشاط املكتيب و العقالنية االقتصادية، عدمون من هذه امللكيةامل

 :أسس الرأسمالية -3-2

 :تقوم الرأمسالية على جمموعة من األسس هي
 ؛ملكية بدون حدود و قيود، امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج *
 ؛نتاج تبعا لطلب السوقاملبادرة الفردية يف اختيار نوع املشروع أو اإل *
 ؛التنافس احلر بني رجال املال و األعمال بدون قيود بالكم والنوع *
 ؛خضوع األسعار و األجور ملبدأ العرض والطلب ارتفاعا و اخنفاضا* 
يفتهـــا علـــى ظو عـــدم متلكهـــا لوســـائل اإلنتـــاج و اقتصـــار و ، حيـــاد الدولـــة و عـــدم تـــدخلها يف الشـــؤون االقتصـــادية *
 .إلداري و السياسي لشؤون اتمعري ايالتس

 :أسلوب اإلنتاج الرأسمالي -3-3

إن التطور الذي شهدته اتمعات األوروبية نقلها مـن مرحلـة االقتصـاد اإلقطـاعي إىل مرحلـة الرأمساليـة الـيت 
 تطورت حـىت وصـلت يف منتصـف القـرن الثـامن عشـر إىل أخـذ الطـابع الصـناعي بفضـل الثـورة الصـناعية الـيت ظهـرت

 .يف إجنلرتا لتنتشر يف باقي دول العامل
متثلـــت هـــذه الثـــورة يف حركـــة ضـــخمة و هائلـــة مـــن االخرتاعـــات أدت إىل إحـــالل اآللـــة حمـــل األدوات الـــيت  

حيـث كـان هلـذا النظـام يف ، و الـيت تعتمـد علـى حركيـة اجلهـد العضـلي لإلنسـان، تستعمل من قبل يف اإلنتاج كانت
خرتاعــات اال إذ أخــذت هــذه، بصــورة مل تشــهدها اإلنسـانية مــن قبــل نتــائج هامـةاسـتخدام اآللــة علــى نطـاق واســع و 

 .إنتاجية جديدة افروع اتغزو 
اق و األسـو ، فعرفت اإلنسانية توسعا كبريا يف العالقات التجارية و املبادالت بسبب ظهور التجـارة الواسـعة

 .املمتدة عرب كل أحناء العامل
ألن الرأمساليـة يف جوهرهـا ال تعـدو ، قية لسيادة رأس املال التجارينطالق حقيافرواج البضاعة شكل بداية 

بينمــا تصــبح األكثريــة مــن النــاس مضــطرة للعمــل  ، أن تكــون إال نظــام إنتــاج اجتمــاعي تســيطر عليــه طبقــة الرأمســاليني
 .كأجراء لدى الرأمسايل

أملون إىل حتقيـق مزيـدا فكان التجار األثرياء الذين تراكمت لـديهم رؤوس أمـوال ضـخمة مـن حيـث كـانوا يـ
ة نسبيا خلـق مناخـا جديـدا أدى إىل توسـيع ضمن الثروة بتصدير سلع هذه املشروعات اليت تنتج سلع بتكلفة منخف
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 .السوق الداخلي على حساب السوق اخلارجي
و مــــا يصــــطلح علــــى ، 1و قـــد صــــاحب هــــذه الظـــروف ظهــــور طبقــــة املقـــاولني يف جمــــال النشــــاط الصـــناعي

الـذين بـرزوا كقـوة اجتماعيـة جديـدة مـع الضـغوط االجتماعيـة املعاصـرة الـيت تـدفع أعـدادا " العملمبنظمي "تسميتهم 
 .متزايدة إىل نظام خلق الثروة الرأمسالية

تبقـى دول ، ففي تواصل فيه اتمعـات الصـناعية الرأمساليـة االزدهـار و التوسـع و إدمـاج اقتصـاديات أخـرى
األضــــواء علـــى الطاقـــة الكامنــــة  تو هـــذه حقيقـــة ســـلط، تصـــاديات رائــــدةالعـــامل الثالـــث مســـتمرة يف العــــيش مـــن اق

 .الضخمة اليت يقدمها املقاول احلديث ملستقبل جمتمعه الرأمسايل
فبإمكان املقاول أن يقدم إسـهامات جوهريـة لتكـوين مؤسسـات صـناعية ذات ديناميكيـة اقتصـادية و قـدرة 

 .سياسية على احلياة يف اقتصاديات يشوا الركود

 :تراكم رأس المال عند ماكس فيبر -3-4

سيولوجي ماكس فيـرب شـاهدا علـى التحـوالت الـيت عرفهـا التطـور الصـناعي خـالل ايـة القـرن و سيكون الس
منطلقا من مالحظـة بسـيطة مفادهـا أن ، التاسع عشر؛ ولذلك فإنه فكر يف الظروف والعوامل واألسباب املفسرة هلا

الكني للثـــروة ال عالقـــة هلـــم باالقتصـــاد وال حيصـــلون علـــى مـــا حيصـــلون عليـــه بفضـــل أو الزعمـــاء املـــ) املعامـــل(رؤســـاء 
 .وخاصة املذهب الربوتستانيت، ولكن بفضل عامل الدين، املكانة االجتماعية

ــــى أن " األخــــالق الربوتستانســــية و روح النظــــام الرأمســــايل "ففــــي كتابــــه املتــــألق  ســــعى فيــــرب إىل التــــدليل عل
 حيث حدد التساؤل اآليت يف ، قدمت شرطا مسبقا و ضروريا و كافيا لظهور النظام الرأمسايلاألخالق الربوتستانتية 

 إىل أي مدى تؤثر التصورات الدينية عن العامل والوجود يف السلوك االقتصادي لكافة اتمعات ؟ :دراسته

وتســتانتية علــى أن مــاكس فيــرب يف دراســته لتــأثري األخــالق الرب  :)1970(" أرون"و يف هــذا الصــدد يقــول 
 :الرأمسالية كان يريد أن يؤكد قضيتني مها

و تعتـــرب املعتقــــدات الدينيــــة و ، أن ســـلوك األفــــراد يف خمتلـــف اتمعــــات يفهـــم يف إطــــار تصــــورهم العـــام للوجــــود -أ
و الـــــيت تـــــؤثر يف ســـــلوك األفـــــراد و اجلماعـــــات كمـــــا يف ذلـــــك الســـــلوك ، هـــــذه التصـــــورات للعـــــامل تفســـــريها إحـــــدى

 .االقتصادي
و مــن مث فهــي تعــد مــن أســباب تغــري ، إن التصــورات الدينيــة هــي بالفعــل إحــدى حمــددات الســلوك االقتصــادي -ب

 .هذا السلوك
وحيـث اهلـدف هـو ، يفسر فيرب هذه الظاهرة بالرأمساليـة الـيت تعـين النظـام الـذي يقـوم علـى املقاولـة الصـناعية

إنـه لقــاء بالصــدفة بـني الرغبــة يف الــربح و . لعمـل واإلنتــاجحتقيـق احلــد األقصـى مــن األربــاح بفضـل التنظــيم العقــالين ل
 .النظام العقالين اللذين يشكالن هذه الظاهرة املتفردة واألصيلة للرأمسالية الغربية

بطبيعة احلال فإن الراغبني يف احلصول على الثروة كثر ويوجدون يف مجيـع اتمعـات لكـن لـيس بالتأمـل وال 
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 .ن بالعلمبالغزو وليس باملغامرة ولك
وــذا املعــىن فــإن هنــاك ذهنيــة وأخالقــا . حــدود وبــال ايــة فمــا مييــز املقــاول هــي الرغبــة يف مراكمــة ثــروة بــال

ــــل ــــال كل إن املقــــاول الرأمســــايل  .خاصــــة بالرأمســــايل منهــــا رفــــض املصــــاريف غــــري الضــــرورية وحــــب الظهــــور والعمــــل ب
 .ستانيت يعمل تلبية للدعوة الربانيةتالربو 

فعلـى . ن الدعوة اليت جتعل الرأمسايل يعمل بدون كلل وال ملـل جتـد أصـوهلا يف املـذهب الكلفـاينويرى فيرب أ
. اإلنسان أن يعمل تلبية لنداء اهللا وال جيب أن يبذر األموال تبذيرا حىت يراكم الثـروة بـأخالق قاسـية وطـاهرة وحـذرة

ففيـرب  .وحيـدا أمـام اهللا ممـا يضـعف فكـرة اجلماعـةمث إن هذه الرؤية تلتقي بفكرة الفردانية؛ إذ أن كل إنسـان سـيكون 
و ، مل يعـــاجل اجلوانـــب املختلفـــة للـــدين بوصـــفه ظـــاهرة اجتماعيـــة بـــل اكتفـــى بدراســـة األخالقيـــات االقتصـــادية للـــدين

 فالرأمساليــة متثــل ظــاهرة فريــدة تنحصــر خصائصــها األساســية يف .يقصــد ــا مــا يؤكــد عليــه الــدين مــن قــيم اقتصــادية
و ، و الـــيت تــتم إدارتـــه وفقـــا للمبــادئ العلميـــة و الثـــروات اخلاصـــة، القـــائم علــى التنظـــيم العقلـــي قتصـــادياملشــروع اال

و احلمـاس املتزايـد و الـروح ، و اإلنتـاج للجمـاهري و عـن طـريقهم و اإلنتـاج مـن أجـل املـال، اإلنتاج من أجل السوق
و هذا التفـرغ جيعـل مـن  .امال من الفرد ليزاول مهمتهتلك اليت يتطلب تفرغا ك، و الكفاءة يف العمل، املعنوية العالية

فــاألخالق املهنيــة تعتــرب مــن الســمات الواضــحة لــروح الرأمساليــة ، العمــل املهــين هــدفا و مطلبــا رئيســيا يف حيــاة الفــرد
 .احلديثة

 :و الرأسمالية مالك بن نبي -3-5

ـــد مالـــك بـــن نـــيب هـــو جـــوهره مـــن احلضـــارة ـــه، االقتصـــاد عن ـــاره ظـــاهرة ، بعيـــدا عنهـــا و ال ميكـــن تناول باعتب
 .1اجتماعية ذات تأثري قوي يف تشكيل اتمع و يبقى جمرد جزء بسيط من مشكالت احلضارة

يف ايـة  "دعـه يعمـل أتركـه ميـر"ــ لذا يرى بن نيب أن الرأمسالية القائمة على املبدأ الذي عرب عنه آدم مسيث ب
طبيعـــة  ألـــا ال تـــتالءم مـــع، الرأمساليـــة اليـــوم يف موقـــف صـــعبأدى إىل اضـــطراب اجتمـــاعي و ، القـــرن الثـــامن عشـــر

 .البشر و لوال تنوعها و تواجدها يف أغلب الدول الختفت من اخلريطة االقتصادية
فاالضـــطراب االجتمـــاعي الـــذي نـــتج عـــن الرأمساليـــة يف اتمعـــات املتقدمـــة أدى إىل احنرافـــات ثقافيـــة أمـــام 

 .خلقت الرأمسالية نقيضا هلا ألا قامت على نظام مفسد لألخالقفقد ، اإلنتاج و نقص التوزيع زيادة
فاملنافسة اليت تعترب األسـاس يف نظـام السـوق تبيـع كـل الوسـائل الـيت متـنح للفـرد احلـق يف احليـاة باسـم الغايـة 

، اعومــا الشــيوعية إال نتــاج هلــذا الصــر ، فينشــأ عــن ذلــك صــراع الطبقــات، الوســيلة حيــث تكــون الغلبــة لألقــوى تــربر
 .فالرأمسالية جلبت االحنالل االجتماعي و الفساد

هــي نتيجــة ) الســارقني و القتلــة(إن هــذه املخلوقــات البشــرية " :"ألكســيس كــادال"و يف هــذا الصــدد يقــول 
 .2"للفساد الذي جلبته احلضارة الصناعية

أجــــل  إضــــافة إىل االســــتعمار مــــن، صــــنف األقويــــاء و صــــنف الضــــعفاء، فقســــمت اتمعــــات إىل صــــنفني
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و هــذا مــا جعلهــا آلــة لتفتيــت ، احملافظــة علــى الفكــرة الــيت جــاءت مــن أجلهــا الرأمساليــة وهــي املنفعــة الفرديــة و الريــع
 .اتمع و إفساده بدل إصالحه فظنت أن الريع وحده هو العامل األساسي خللق رفاهية اتمع

د و الرد على سـيطرة اقتصـاد السـوق علـى و هلذا السبب تسعى منظمات اتمع املدين اليوم إىل محاية الفر 
مـن خـالل حريـة املـواطن يف التنظـيم و الـدفاع عـن مصـاحله مـن أجـل " دولـة/جمتمـع" احلياة االجتماعية و خلق ثنائية

 .إحداث تغيري اجتماعي و اقتصادي و ثقايف يف ظل دولة قوية وفاعلة
جتمــع و جتســيد العدالــة االجتماعيــة ألن كمــا أن اتمــع املــدين أصــبح يســاهم يف التحــول االجتمــاعي للم

مؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن مواجهة األوضاع االقتصـادية النامجـة عـن ظـاهرة العوملـة و لتكمـل دور الدولـة 
يف عملية التنمية و إشاعة قيم املبادرة و االعتماد على النفس مما يهيئ فرصا أفضـل لتجـاوز مرحلـة االعتمـاد الكلـي 

 .يصبح الفرد بدوره مسامها يف عملية التغري االجتماعي حىت، على الدولة

 :)اإلمبريالية(المقاول في المرحلة االحتكارية  -4

مــا أدى إىل بــروز ظــواهر ســلبية اقتصــادية خاصــة ، اشـتد الصــراع بــني خمتلــف املنتجــني يف ظــل املنافســة احلــرة
و هــذا بعــد حيازــا علــى ، الحتكــار أو اإلمربياليــةلتنتقــل بعــد ذلــك الرأمساليــة باجتــاه مرحلــة ا، علــى املنتجــني الصــغار

الشــرعية كنظــام عــاملي لــه قوانينــه و مفاهيمــه االقتصــادية اجلديــدة الــيت حتكمــه مــع ســريان قــوانني االقتصــاد الرأمســايل 
 .القدمية

 :تعريف المرحلة االحتكارية -4-1

ســـبيله إىل التطبيـــق يف البلـــدان  هـــو ذلـــك التيـــار النيوكالســـيكي يف الفكـــر االقتصـــادي الرأمســـايل الـــذي أخـــذ
و يعـــادي التـــدخل احلكـــومي يف جمـــال ، و الـــذي يـــؤمن إميانـــا مطلقـــا باملنافســـة و املبـــادرات الفرديـــة، الرأمساليـــة مـــؤخرا

  .1و يضع الفرد الذي هو عادة صاحب رأس املال يف بؤرة العناية و االهتمام، االقتصاد
عرب ما ترمسه من حماور للحركـة ـدف ، ة يف عرض أزمتها احلاليةفهي إذن متثل إيديولوجية الرأمسالية املعاصر 

 .عيد فيه تراكم رأس املال حيويتهالتوصل إىل وضع تارخيي جديد يست

 :مظاهر المرحلة االحتكارية -4-2

 :من أبرز مظاهر و مسات املرحلة االحتكارية ما يلي
تطور السريع للمكننة إىل متركـز اإلنتـاج يف مؤسسـات حيث أدى ال :حتكاراتتركز اإلنتاج و رأس املال و بروز اال* 

وهـــذا مـــا دفـــع باملؤسســـات ، فخمـــة ال يقـــوى األفـــراد املنتجـــني العـــاديني علـــى متويلهـــا ألـــا تتطلـــب أمـــواال ضـــخمة
 .حتكاريةاحتادات احيث مهد اإلنتاج املركز و رأس املال إىل نشوء و منو ، الصغرية إىل إشهار إفالسها

احتكــار مهمــا كانــت طبيعــة نشــاطه يف أن جمموعــة مــن الرأمســاليني يركــزون علــى جــزء  و يــتلخص جــوهر أي
حتكاريـة افيحصـلون علـى أربـاح ، و بـذلك يضـعون حـدا للمنافسـة فيمـا بيـنهم، هام مـن إنتـاج أو تصـريف سـلعة مـا
 .حتكاريةامرتفعة عن طريق بيع البضائع بأسعار 
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ــــأثري علــــى اقتصــــاديات و سياســــات الــــدول حيــــث بــــادرت الرأمساليــــة خب :ســــتعمار اجلديــــداال*  لــــق ميكانيزمــــات للت
 :املستضعفة من خالل

 .مساعدة الدول الفقرية ماليا و فنيا لتجاوز التخلف -

تســـــهيل عمليــــــات و أنشـــــطة الشــــــركات االحتكاريـــــة يف البلــــــدان املتخلفـــــة ــــــدف توحيـــــد القــــــوى احملركـــــة هلــــــذه  -
 .االحتكارات على املستوى احمللي

 .ئة األمم املتحدة يف توجيه األعمال و تنفيذ الربامج و اخلطط االقتصاديةاستخدام هي -
خاصـــة اتمعـــات الناميـــة ، إن ميـــزات املرحلـــة االحتكاريـــة يظهـــر تأثريهـــا بوضـــوح علـــى اقتصـــاديات الـــدول

 .راحل حبلول األيديولوجية الليربالية برز االقتصادو  سقوط األيديولوجية املاركسيةالتحوالت فبعد ، منها
كمــا   ،وأصــبحت الــدول نفســها مضــطرة إىل إحــداث تغــريات هيكليــة تســمح هلــا بالــدخول القتصــاد الســوق

برزت فئة املقاولني و مؤسسام اخلاصة الساعية للحصـول علـى املكانـة االقتصـادية و االجتماعيـة و تعزيـز التكامـل 
 .االقتصادي

 :أسباب بروز المقاولين -5

رأس ، لسـاحة االقتصـادية و االجتماعيـة لوجـود عـاملني أساسـيني متالزمـنيعادة مـا يظهـر مقـاول مـا علـى ا
 .املال و احمليط االجتماعي

 :رأس المال االجتماعي -5-1

القيمة النقدية الـيت جيـب أن تتـوفر للفـرد  أما املادي فهو .رأمسال مادي و آخر اجتماعي :رأس املال نوعان
 .لرأمسالية و نظرياا سابقاوقد حتدثنا عن تاريخ ا، من أجل إنشاء مشروع

جممــوع املــوارد احلاليــة املرتبطــة مبــا منلــك مــن " :بيــار بورديــو فهــو حســب) اجتمــاعي(أمــا رأس املــال املعنــوي 
كالتعـاون يف جمموعـة كمجموعـة ،  أقل مبنية على املعارف أو املصـاحل بـني األفـراد شبكة دائمة من العالقات أكثر أو
و يتميــز  .1"ولكــن متحــدين بــروابط مؤقتــة وناجحــةمصــاحل أو ملكيــة مشــرتكة  فقــطمــن األعــوان الــذين ال جتمعهــم 

ــــد و األعــــراف  ــــدين و العــــادات و التقالي ــــة كال ــــات ثقافي ــــتم عــــرب آلي ــــه ي ــــأن نشــــره و تكوين رأس املــــال االجتمــــاعي ب
 .2االجتماعية

حيـــث ، لـــدولو تكمـــن أمهيـــة رأس املـــال االجتمـــاعي يف عنصـــر الثقـــة و درجـــة تواجـــده يف التنظيمـــات و ا
  بني جمتمع يتمتع بقدر وافر من  االختالفعند بيان أوجه  تتضح أمهية رأس املال االجتماعي بالنسبة لالقتصاد

  

                                                 
1 Bourdieu Pierre: Le capital social, notes provisoires in/Le capitale social, Edition la 
Découverte, Paris, 2006, p31. 
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 .1الثقة مثل اليابان وجمتمع ال يتوفر فيه إال بقدر ضئيل من الثقة مثل الصني
مـــا أدى إىل ظهـــور ، انظـــرا ملتانـــة العالقـــات األســـرية يف الصـــني مـــا جيعـــل مـــن الصـــعب دخـــول الغريـــب إليهـــ

 .مؤسسات أسرية صغرية احلجم من السهل التحكم فيها
يف حــني جنــد يف اتمــع اليابــاين حبســب فوكــو يامــا الــوالء للمجموعــات الــيت ال جتمــع بينهــا صــلة قــرىب علــى 

طـور و و هذا ما أدى إىل بروز مؤسسـات كبـرية و نشـاطها مت، 2العالقات األسرية منذ عهد التكنولوجيا على األقل
 .موسع

مــن خــالل كـــل مــا ســبق ميكـــن أن نســتنتج أنــه ميكـــن احلصــول علــى رأس املـــال االجتمــاعي مــن فضـــاءات 
ميكـن حتصـيل رأس املـال االجتمـاعي ، فباإلضافة إىل األسرة و شبكة العالقات االجتماعية اليت ميلكها الفرد، خمتلفة

فعملية التفاعل االجتمـاعي الـيت يقـوم ، اخل ...القطار من احلفالت و امللتقيات و يف الطريق و عند ركوب احلافلة و
 .س مال اجتماعي و تؤهل املقاول لتبادل املصاحل القائمة يف اتمعأا الفرد هي ما يسمح له بتكوين ر 

 :البيئة االجتماعية -5-2

ية البيئــة االجتماعيــة هــي املكــان الــذي ينشــأ فيــه الفــرد مبــا حيملــه مــن خصــائص تــدخل يف تكــوين شخصــ
 .املقاول

 :و كلمة بيئة حتوي معنيني
 ؛اخل...و جبال رمبا تعنيه من سهول و صحاري و حبار و أا :بيئة طبيعية *
وهـــو احلـــد الوســـط بـــني ، واالئـــتالف االقتصـــاديةواحلالـــة  االجتماعيـــةتتضـــمن الـــنظم والعالقـــات  :بيئـــة اجتماعيـــة *

ل العمــــل واحلـــي ومــــا يســـودها مــــن العـــادات والتقاليــــد نـــز و تعمــــل البيئـــة علــــى اجلمـــع بــــني امل، التحـــالف والعالقـــات
 .3سامهة كبري يف تشكيل سلوك الفردوتساهم هذه البيئة م واالجتماعية االقتصاديةواملعتقدات واألحوال 

هلـذا  اسـتجابةملـا يتلقـاه مـن  اجتماعيـةإن عملية التفاعل مـع اآلخـرين تسـمح للفـرد احلصـول علـى عالقـات 
للفــرد مبــا حتتويــه مــن العــادات والتقاليــد والثقافــة وخمتلــف الــنظم تــؤثر تــأثريا مباشــرا فيمــا  جتماعيــةاالفالبيئــة ، التفاعــل

 .يكتسبه من اتمع وما ميتلكه من عالقات
الـذي يتواجـد فيـه الفـرد هـو الثـروة احلقيقيـة واملعنويـة الـيت حيصـل منهـا علـى رأس مالـه  االجتمـاعيإن احمليط 

فإنشــاء مشــروع وجناحــه يعــود إىل مــدى احلمايــة أو نوعيــة رأس املــال ، إنشــاء مشــروعهالــذي يســاعده يف  االجتمــاعي
وكأرضــية حلاجــات األفــراد مــن ســلع وخــدمات مــن ، مــن جهــة االجتماعيــةالــذي ميتلكــه الفــرد مــن البيئــة  االجتمــاعي
ممـا يسـمح لـه ، مر معهـميعين التفاعل مع األفراد والتعامل الـدائم واملسـت االجتماعيفالتواجد يف احمليط ، جهة أخرى

، اآلالت باحلصول على أفكار وآفاق للنجاح يف احلياة ونظرا لتقسيم العمل احلاصـل يف خمتلـف منـاطق العـامل وتنـوع

                                                 
، أبـو ظـيب دولـة اإلمـارات 5، مركـز اإلمـارات للدراسـات للبحـوث اإلسـرتاتيجية، ع العـالمي االقتصـادو  االجتماعيرأس المال : فرانسيس فوكو ياما 1

  .12، ص1994املتحدة،  العربية
  .13فرانسيس فوكو ياما، املرجع السابق، ص 2
  .13، ص2003مرجع سابق،  ،عربي-إنجليزي: االجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم : كي بدويأمحد ز  3
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النشــاط الــذي يريــد مزاولتــه حســب حاجاتــه وميولــه ونوعيــة املســاعدات الــيت يتلقاهــا مــن  اختيــارفــإن الفــرد بإمكانــه 
  .لالثننيللمقاول يعود بالفائدة  االجتماعيل مع احمليط فإن التفاع، االجتماعيرأس املال 
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 العقالنية و فكر المقاول :ثانيا �

 العقالنية و الرأسمالية -1

الـذي ) الـربح(إن تطور العالقات السـلعية و النقديـة جعـل مـن الضـروري االجتـاه حنـو البحـث عـن الكسـب 
و العقالنيـــة هـــي ظـــاهرة خاصـــة باحلضـــارة ، النيـــاأصـــبح نشـــاطاً مؤسســـا علـــى التفكـــري مبعـــىن آخـــر أصـــبح نشـــاطا عق

حيــث يعتقــد مــاكس فيــرب يف هــذا الصــدد أــا ناجتــة عــن التخصــص العلمــي و التنــوع التقــين الــذي متيــزت بــه ، الغربيــة
 .1احلضارة الغربية

و الرجـــــال العقالنيــــــون األوائـــــل هــــــم ، ألن تكـــــوين العقالنيـــــة ارتــــــبط بتكـــــوين اإلنتــــــاج التجـــــاري الرأمســــــايل
عــرتاف ذا األســاس فــإن االهــوعلــى  .البنكــي و قبلهمــا املقــاول، كالتــاجر،  ت رئيســية يف اتمــع الربجــوازيشخصــيا

 .بالرأمسالية هو اعرتاف باالقتصاد الليربايل
ــ لك يصــبح اــال االقتصــادي و النشــاطات الــدائرة بــه املرجــع األساســي لكــل عقالنيــة حيــث أنــه يف ذو ب
نتصـار ملبـادئ العقالنيــة االقتصـادية و لكــن هـذا النصـر يكــون حمـدودا و مشــوها يف الرأمساليـة يتشــكل أول ا املؤسسـة

 .2نفس الوقت
يكـــــون حمـــــدودا ألن العقالنيـــــة االقتصـــــادية يـــــتم حتقيقهـــــا فقـــــط ضـــــمن املؤسســـــة الـــــيت هـــــي ملكيـــــة خاصـــــة 

 .كلو ليست منحا للمجتمع ك، فهي بذلك أداة لزيادة الكسب و بالتايل األرباح اخلاصة، للرأمساليني
و يكون مشوها ألن الطابع الصـراعي لعالقـات اإلنتـاج الرأمسـايل جيعـل نشـاط البحـث عـن أقصـى ربـح يقـع 

 .و قد يصل إىل هدر القوى العاملة يف اتمع، يف االستغالل و فقر الطبقة العاملة
ت فتكــــون بــــذلك العقالنيــــة االقتصــــادية هــــي الســــعي وراء حتقيــــق أقصــــى فائــــدة مــــن خــــالل مجلــــة التبــــادال

مبعـىن هـي اختيـار الفـرد للفعــل أي يفضـله مـن بـني األفعـال الـيت تتـوفر عليـه إمكانيــة ، النقديـة و حـىت املاليـة، السـلعية
  .3اجنازها

 :وعلى هذا األساس فإن العقالنية االقتصادية تطرح يف شكل سؤالني
 لنظام ؟تصرف الفاعل االقتصادي من أجل حتقيق األهداف اليت حيددها هذا ايكيف ميكن أن   -

 ما هي عقالنية النظام االقتصادي يف حد ذاته ؟ و هل ميكن مقارنتها بعقالنية نظام آخر ؟ -

مــن هنــا فالســؤال األول يبحــث يف توضــيح عقالنيــة مقصــودة خاصــة بــالفرد يف حــني أن الســؤال الثــاين فهــو 
 .4يتعلق بعقالنية غري مقصودة

الرأمســايل يتبـدى أنــه عبــارة عـن ذلــك الســلوك العقــالين و مـن هنــا فإنــه مـن خــالل حتليــل النظـام االقتصــادي 
العامــــل العقــــالين و املســــتهلك ، املقــــاول العقــــالين :للفــــاعلني االقتصــــاديني متمثلــــني أساســــا يف ثــــالث فئــــات و هــــم

                                                 
  .166عبد الرمحن يسري، املرجع السابق، ص  1

2 Godelier (M): Rationalité et irrationalité en économie, la petite collection Maspero, Ed: 
Maspero, paris, 1971, p25. 

  ).عقالنية( ،1986 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،1 سليم حداد، الطبعة:تر ،المعجم النقدي في علم االجتماع: وبوريك.فو  بودون.ر 3
4 Godelier (M), op.cit., p25. 
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 .وتشمل فئة العامل املهين واملوظف، اخل ...حيث تشمل فئة املقاول البنكي و التاجر، العقالين
العمـــال ميـــثالن فئتـــني مـــن الفـــاعلني يشـــغالن وظـــائف متمـــايزة و متكاملـــة يف ســـريورة  و مبـــا أن املقـــاولون و

 .فهما إىل جانب ذلك يكونان مستهلكني .اإلنتاج و تداول السلع
، و علــى ذلــك يوجــد يف الواقــع فئتــني مــن الفــاعلني يشــغلون بشــكل متــزامن و متعاقــب منطــني مــن النشــاط

يقومــــان بوظيفــــة مزدوجــــة ) عامــــل/مقــــاول(و بالتــــايل فالفــــاعلني ، هالكو نشــــاط االســــت) املتــــاجرة(نشــــاط اإلنتــــاج 
 ).استهالك/جتارة(

و من خالل هذه العملية يتحقـق اهلـدف الـذي هـو حتقيـق أقصـى حـد ممكـن مـن الـربح و اسـتغالله بطريقـة 
دخـــل العامـــل و ، فـــدخل املقـــاول يف الواقـــع يتمثـــل يف عائــد رأمسالـــه أو الـــربح، مـــع اســـتعمال الوســـائل املالئمــة مثلــى

أن يتضـاعف أكثـر مـن عائـد املقـاول يف حالـة ) األجـر(حيث ميكـن لعائـد العامـل ، 1يتمثل يف عائد عمله أو األجرة
 .ما استثمر جزء منه و حوله إىل رأمسال يصبح بدوره منتوجا

وعلـــى هـــذا يقـــدم االقتصـــاد الرأمســـايل عـــادة علـــى أنـــه غـــري عـــادل ألنـــه مؤســـس علـــى الـــربح و االنقســـام إىل 
 .2طبقات و هو نتيجة مباشرة للرتاكم الرأمسايل

 :المقاول العقالني -1-1

يعترب املقاول ذلك الفاعل الذي يقوم مبراقبة و اسـتعمال رأس املـال و عوامـل اإلنتـاج املتـوفرة يف اتمـع مـن 
 .اخل ...موارد ومنتوجات وسيطة

إذ أنـه هـو الفاعـل ، النسـق الرأمسـايل فهو طاملا استحوذ على وظائف أساسية يف النشاط االقتصادي داخـل
و هندســـة ، اقتصـــادية املتمثلـــة يف تأســـيس املؤسســـات-املـــدير يف ســـريورة املقاولـــة و هـــو القـــائم باألشـــكال السوســـيو

 .3املشاريع اجلديدة حتت هيئة شبكات وشركات
ه نشـــاط ســـلوكه عبـــارة عـــن سلســـلة مـــن األعمـــال و القـــرارات و أمنـــاط مـــن التســـيري الـــيت عـــن طريقهـــا يوجـــ

ـــة، املؤسســـة ـــه هلـــذا يشـــرتط يف هـــذا الســـلوك العقالني ـــا أساســـيا ، حـــىت يـــؤدي الوظيفـــة املنـــوط ب إذ أـــا تشـــكل جانب
علــى األقــل اجلانــب األساســي للمضــمون املقصــود ــذه ) الســلوكات(أو هــي ، للممارســة االقتصــادية داخــل النســق

فــإن مفهــوم العقالنيــة غــري قابــل للتعريــف بســهولة  مــن هنــا، املمارســة الــيت تــربز مــن خــالل مشــكل اختيــار االســتثمار
، أن يتخــذ قــرار يف ظــل ظــروف حيومهــا الشــك) املقــاول(أي عنــدما ينبغــي علــى الفاعــل ، ســوى يف حــاالت خاصــة
مـا الـذي يفعـل و مـا الـذي جيعلـه حيويـا يف ممارسـة ، تساؤال حموريا حول من هو املقـاول لذلك طرحت برجييت برجير

 .4العملية االقتصادية
إن نظريـــة الســـلوكات العقالنيـــة للمقـــاول تقـــرتح تفكيـــك عناصـــر سلســـلة األفعـــال اإلســـرتاتيجية الـــيت حيتـــاج 

                                                 
1 Godelier (M), op.cit., p39. 

  ).عقالنية(بوريكو، مرجع سابق، . ف وبودون . ر 2
  .14ص صايشي سهيلة، مرجع سابق، 3
  .44ص مرجع سابق، برجير،برجييت  4
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إن معرفـة ، و كذا التنبؤ بالنتائج املرتبطة ـا، حيث جيب على املقاول تعني إمكانات و احتماالت االستثمار، إليها
و هــذه القواعــد بــدورها تعــني ، عظــيم منفعــة املؤسســةاملبــادئ و الوصــفات الضــرورية لت، هــذه الشــروط حتــدد القواعــد
 .املتكيفة مع اهلدف املتابع) تشريعات بناءات(أشكال السلوك و التنظيم 

بــل تتعــداها إىل االجتماعيــة و النفســانية و ، جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الشــروط ليســت اقتصــادية فحســب
يط مــن عمــال و ظــروف خارجيــة و إطــار قــانوين تتضــمنه و مــا حيتــوي عليــه احملــ، القانونيــة و كــل مــا يــرتبط باملؤسســة

ذلــــك أن تطبيــــق اقتصــــاد املقــــاول عــــن طريــــق ، كمــــا حتتــــاج املؤسســــة أيضــــا إىل املختصــــني يف الرياضــــيات،  املؤسســــة
 .احلساب يؤدي إىل الشكل العقالين

ن الكســـب و تــربز أمهيــة علمــاء الــنفس و االجتمــاع عنــد دراســـة حركيــة وميــول قــادة املؤسســات و تبيــان أ
 .احملرك الوحيد ألفعاهلم بل يسعون عادة إىل السلطة ليس

، إن احلصول على أفضل النتائج يف املؤسسة الرأمسالية يتطلب معاجلة و حـل املشـكالت بالسـلوك العقـالين
 .1من خالل حساب مستويات العمل لعوامل اإلنتاج و اختيار برامج تسمح بتحقيق الفائدة

وعلــــى هــــذا ، أي اختيــــار إســــرتاتيجية التعامــــل مــــع الفرصــــة، قــــالين يعــــين املخــــاطرةمعــــىن هــــذا أن القــــرار الع
أي يعـرف   ،2األساس هذا األساس يكون املقاول هو ذلك الشخص الذي خياطر مبشاركته يف مغـامرة خلـق مؤسسـة

 .ألنه يتخذ قرارات فيها خماطرة دف التجديد، كيف يكتشف و ينتهز الفرص اإلسرتاتيجية
و يكـون ، أي حساب االحتماالت املتوقعة اليت توصل إىل فائـدة قصـوى، طرة متس احلساباتو هذه املخا

 .ذلك وفق إسرتاتيجية التخطيط املسبق و على املدى البعيد

 :عقلنة العامل البشري -1-2

وكـــان  .الراميـــة إىل تنظـــيم العمـــل نظـــرا للتطـــور الصـــناعي، بعـــد تـــايلور إىل يومنـــا هـــذا، تواصـــلت اهـــودات
ولكــن كــذلك علــم الــنفس وعلــم الــنفس االجتمــاعي اللــذين يســاعدان املــنظم علــى ، طــور يشــمل اإلدارة واملقاولــةالت

 ،واجلماعــة والتنظــيم، والتفاعــل احلاصــل بــني الفــرد واجلماعــة، واملعرفــة املثلــى للفــرد واجلماعــة، التوجيــه األمثــل للعامــل
 ليل السلطوي والقرار البريوقراطـيتعني ذه العلوم يتجاوز التحيبدو كما لو كان التوجه اجلديد املس. والفرد والتنظيم

 .مكتفيا باملعرفة الدقيقة باجلماعة والفرد حتت اسم العالقات اإلنسانية
مــــع أوراش هــــاوتورن التابعــــة لشــــركة وســــرتن إلكرتيــــك يف ســــنة  اإلنســــانيةكانــــت بدايــــة مدرســــة العالقــــات 

مبعامـــل ضـــاحية شـــيكاغو املتخصصـــة يف كـــل مـــا يتعلـــق شـــخص يعملـــون  29000وقـــد مشلـــت الدراســـة  .1924
 .باهلواتف

ورغـــم الشـــروط املاديـــة والظـــروف اجليـــدة الـــيت يعمـــل فيهـــا العمـــال كـــاألجور املرتفعـــة والتطبيـــب واخلـــدمات 
كثــرية مثــل التغيبـــات املتكــررة والتوقــف عـــن   ااملقدمــة والتغذيــة بعــني املكـــان والعــالج لــوحظ أن عالمــات عـــدم الرضــ

 .عدام اجلدية واجلودة يف العملالعمل وان

                                                 
1 Godelier (M), op.cit., p41. 
2 Jaques Roger-Machant: Réussir Nos PME, Dunod, Paris, 1991, p94. 
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فكانــت البدايــة باإلنــارة الــيت ، ســارعت اإلدارة مبســاعدات بــاحثني جــامعيني إىل البحــث يف شــروط العمــل
وبعــد ذلــك مت . 1927إىل  1924وقــد دامــت التجــارب اخلاصــة باإلنــارة مــن  .تأثريهــا الكبــري علــى اإلنتــاج تبــني

صـــني يف علــم الـــنفس االجتمـــاعي الــذي دامـــت أحباثــه ســـت ســـنوات  الرتكيــز علـــى عمــل فريـــق مـــن البــاحثني املتخص
وكان هذا الفريق يبحث يف تأثريات ومتغريات غـري اإلنـارة علـى اإلنتـاج مثـل  .كاملة على جمموعة معزولة من العمال

وقــد بــدا للبــاحثني أن إحــداث متغــري كحــذف  .العمــل الفــردي واجلمــاعي والغــالف الــزمين والعمــل يف ايــة األســبوع
وهكـذا ظـل فريـق البـاحثني حيـدث املتغـريات ويعـود إىل احلالـة األوىل  .العمل يف اية األسـبوع مـثال يزيـد يف املردوديـة
 .وقلة اإلنتاجية اللوقوف على أسباب التغيبات وعدم الرض

أي ، يأخــذ أجــر و مثــن مقابــل أداءه مهمــة مــا، و ينظـر إىل هــذا الطــرف علــى أنــه عامــل مــن عوامـل اإلنتــاج
مبعــىن إخضــاع حركــة العمــل إىل معــايري ، يــرتبط مــع عوامــل اإلنتــاج األخــرى لتحصــيل منتــوج مــا يعــود عليــه بــأجر أنــه

 .عقالنية
هذه املعايري العقالنية تعين االستعمال العقالين للعامل مـن خـالل حتديـد قيمـة األجـر و العمـل الـذي حيقـق 

فـدور املقـاول يف هـذه ، حقق بفعل نشـاط العامـل العقـالينهذه األرباح اليت تت، أكرب قدر ممكن من األرباح للمقاول
 .احلالة ال يعدوا أن يكون جمرد منسق ومكيف بني العامل و اآللة

 .كما تعىن هذه املعايري العقالنية بالتعريف بالعوامل اليت تؤثر على إنتاجية العامل و تتأثر ا
يكــون متماشــيا مــع كميــة ن ه أيــســعر اخلدمــة علإن املقابــل الــذي حيصــل عليــه العامــل املتمثــل يف األجــر أو 

إذن العالقــة بــني سياســة األجــر و العمــل مــا هــي يف احلقيقــة إال ، اإلنتــاج املطلوبــة و املقــاييس العامــة احملــددة مســبقا
ذلـك أن األجـر هـو قبـل كـل شـيء عبـارة عـن قسـمة لـرأس املـال ؛ مظهر من مظـاهر االسـتعمال العقـالين لـرأس املـال

 .1للعامل )أجر(عائد مايل قبل أن يكون 
حيـث أن مفهـوم املعـاش جيمـع  "، إذ ميكن للعامل من خالل هذا األجر أن حيول قسما منه لتلبيـة حاجياتـه

 .2"كل أشكال النشاطات املبذولة من الناس لتحصيل وسائل العيش
إال بعــد احلصــول إذن يف إطــار العقالنيــة االقتصــادية فالعامــل ال يســتطيع أن يشــبع رغباتــه و رغبــات عائلتــه 

 .على اإلنتاجية املطلوبة

 :المستهلك العقالني -1-3

يظهر املستهلك العقالين كطرف ثالث يف معادلة االقتصاد الرأمسايل العقالين بعد كل مـن املقـاول العقـالين 
و ، اتــهفهــو النشــاط الــذي يشــبع بــه اإلنســان حاج، نظــرا ملــا جيلبــه االســتهالك مــن منفعــة و ربــح، و العامــل العقــالين

 .3يتوقف على الدخل و النزاعات النفسية و عادات األفراد

                                                 
1 Godelier (M), op.cit, p45. 
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و املقصــود بإرضــاء املســتهلك مــدى رضــاه عــن ، فهــو يتضــمن الشــراء و اإلشــباع حلاجــات الفــرد و إرضــاءه
الرضــا عــن املنظمــة و مــا ، اخل ...النظــام أي تقيــيم املســتهلك للمنــافع الكليــة الــيت حصــل عليهــا كاألســعار و اجلــودة

، و من جهـة أخـرى الرضـا عـن السـلعة أو اخلدمـة، عليه املستهلك يف تعامله مع منظمات السلع و اخلدماتحيصل 
وعلــى هــذا األســاس فإنــه عنــدما يســتطيع املســتهلك أن يــوازي بــني رغباتــه و املنفعــة املطلوبــة لكــل رغبــة مــن رغباتــه 

 .1و استعمال لعائده ايكون قد حقق أقصى رض
لســلعة املســتهلكة لــيس علــى أســاس كلفتهــا املاديــة فحســب بــل مبقــدار املنفعــة و هنــا تطــرح مســألة قيمــة ا

 .احملصل عليها من استهالك تلك السلعة أو اخلدمة
حيـــث يـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أن املنفعـــة هـــي أســـاس ، وقـــد دعمـــت النظريـــة االقتصـــادية هـــذه الفكـــرة

سلعة يستهلكها رقـم ميثـل املنفعـة الـيت يشـتقها مـن  القيمة إذ أن املستهلك الفرد يفرتض أنه قادر على أن يعني لكل
و افــرتاض أيضــا أن املنفعــة املكتســبة مــن اســتهالك إحــدى الســلع مســتقلة عــن معــدل االســتهالك مــن ، اســتهالكها

 .2السلع األخرى
مــن هنــا فــإن ســلوك املســتهلك العقــالين يف اســتخدامه و اســتهالكه للمنتــوج مــرتبط بالدرجــة األوىل بالرغبــة 

خـــري حيـــث أن هـــذا األ، يـــة املرتبطـــة بـــدورها باملنفعـــة مث بالســـعر الـــذي يـــرتبط باالختيـــارات الفرديـــة للمســـتهلكالفرد
 .خاضع ملبدأ العرض و الطلب يف السوق) السعر(

علـى  دوزنبـريهلذا فإن مبدأ األفضـلية هـو احلكـم الـذي يوجـه املسـتهلك إىل السـلوك العقـالين حيـث أكـد 
حيـث تـرى أن املسـتهلك يواجـه موقفـا ، يف تفسـري السـلوك االسـتهالكي ت السوسـيولوجيضرورة لرتكيز علـى املتغـريا

الـيت  و حرية املسـتهلك يف اختـاذ هـذا القـرار تتمثـل يف تغيـري جـودة السـلع و اخلـدمات، يتطلب اختاذ قرار استهالكي
 .3ة املستهلكاختيار مستوى اجلودة املطلوبة يف حدود ميزاني مبعىن؛ يستخدمها ألي غرض من األغراض

 :تقوم على جمموعتني من املتغريات )اختاذ القرار(أن عملية االختيار  الزلسفيلدو يرى 
و تشمل الدوافع اليت حتدد السلوك و تعكس حـاالت التـوتر أو عـدم التـوازن  :)الفرد(متغريات متعلقة باملستهلك  *

و الوسائل اليت يستخدمها اإلنسان يف السلوك سواء كانت ماديـة مثـل القـدرات اجلسـمانية أو املعنويـة  ، داخل الفرد
 ؛كاملعرفة و القوى الثقافية للفرد

منهـــا الســلع املتاحـــة و املـــؤثرات البيعيـــة كــاإلعالن و خصـــائص متـــاجر البيـــع و املغريـــات  :متغــريات متعلقـــة بالبيئـــة* 
  .4خرى مثل التفسري االقتصادي و عوامل التقليد و احملاكاةومؤثرات أ، اخل ...التسويقية
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 :مختلف المستويات المتحكمة في سلوك المقاول -2

إن قــدرة املقـــاول علــى التســـيري و إدارة مشــروعه اإلنتـــاجي علــى اعتبـــار أن التســيري هـــو عمليــة التخطـــيط و 
يف حصــول املنظمــة علــى املــوارد البشــرية و املاديــة و  القيــادة و التحفيــز و الرقابــة الــيت متــارس، التنظــيم، اختــاذ القــرار

املاليـــة و املعلوماتيــــة و مزجهــــا و توحيـــدها و حتويلهــــا إىل خمرجــــات بكفـــاءة لغــــرض حتقيــــق أهـــدافها و التكيــــف مــــع 
  .1بنيتها

 :هذه العملية رهينة مبجموعة من املعطيات منها

 :مرجعية سلوك المقاول -2-1

لقائـد هـو ذلـك التعـارض بـني مرجعياتـه املكونـة لـه مـن التكـوين مـن جهـة و لعل مـا مييـز سـلوك املقـاول أو ا
 .اخلربة من جهة أخرى و كذلك من ناحية التفكري العلمي و احلدس

ويف ، تكشـف عـن تكامـل قـوي لـإلرث املـرتاكم املثـري للقـدرات املعرفيـة للمقـاول) خـربة/تكوين(إن املفارقة 
املؤسســـات املتوســـطة يكـــون أعلـــى مـــن تكـــوين مقـــاويل املؤسســـات  هـــذا الصـــدد عـــادة مـــا جنـــد أن تكـــوين مقـــاويل

، جزئيا من هذا البون أو التفاوت بـني منطـي املقـاولني رغم أن التكوين التطبيقي و األكادميي املتواصل حيد، الصغرية
 .حيث أن تعليم متخذي القرار هو عادة سند قوي للمقاولة
، ســية للمقاولــة و هــو اخلــربة الــيت يصــعب نقلهــا لآلخــرينلكــن هنــاك متغــري آخــر يعتــرب أحــد العناصــر األسا

 ".نتعلم القيادة عندما نقود"فاملقولة الشائعة عند املقاولني هي 

فهــي مــا جيعــل املقــاول ، و بالتــايل فامليــدان و التجربــة هــي مــا يشــكل اخلــربة الــيت متثــل منبــع تكــوين املقــاول
 .بدرجة أكرب) العائلة أو غريها(درجة و من النماذج احمليطة يتقبل مسؤولياته ألا أساسا منبثقة من التعليم ب

إرادة  و علــى هــذا فخــربة املقــاول، فاملقــاول يــدين إىل خمتلــف الفئــات االجتماعيــة بتكوينــه و اكتســابه اخلــربة
 ).مربجمة تطبيقيا( مبعىن

سســون قــرارام فقــد أثبتــت الدراســات علــى أن أكثريــة املقــاولني يؤ ) حــدس/تفكــري علمــي(أمــا يف التعــارض 
اإلحصـائيات (وفئـة قليلـة مـنهم هـي تلـك الـيت تعتمـد علـى املعطيـات امللموسـة ، كـربأعلى احلدس و التجربة بدرجة 

 .)و معطيات رقمية خمتلفة

 :مهمة المقاول -2-2

يقضــي املقــاول معظــم وقتــه يف مكــان عملــه أو يف الســعي ألجــل عملــه و هــذا مــا ميوقــع دوره و مهامــه يف 
فاملقـاول أثنـاء مهمتـه االقتصـادية و االجتماعيـة يكـون قائـدا ، اسع للمحيط االقتصادي و يف اتمـع املـديناملعىن الو 

و علـى ذلـك ، على تنظيم من جهة ومن جهـة أخـرى هـو مـورد للعمـل و منـتج ممـد للمجتمـع مبنتـوج مـن جهـة ثالثـة
  .مبتكرة مصممة أكثر منها شخصية جمرد شخصية مسرية، هو شخصية كاريزمية

ولــــذلك جيــــب أن ، إن للمقـــاول شخصــــية متميــــزة ومنفــــردة تســـمح لــــه بــــدخول عــــامل املقاولـــة أي املخــــاطرة

                                                 
1 Boualeme Aliouat: Initiations stratégique et financiers de la PME-PMI, Revue des 
sciences économique et de gestion, Sétif: N3/2004, p39. 
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خاصـة وأنـه ، يكتسب منذ الصغر صفات ومميزات شخصية املقاولة اليت متنحـه القـدرة ملزاولـة هـذا النـوع مـن النشـاط
طبيعــة " ــــفاملقــاول جيــب أن يتميــز ب، مســايلقتصــاد الــوطين وهــو أســاس النظــام الرأيعتــرب أحــد احملركــات األساســية يف اال
 .1فس الوقت و اليت مينحها للمؤسسةثنائية جتمع بني امللكية و التسيري يف ن

 :حركية المقاول -2-3

و ، وحركيــة املقــاول تكشــف قــيم التشــييد، طاملــا متيــز املقــاولون عــن بعضــهم الــبعض بنجــاحهم يف أعمــاهلم
حيـث كلمـا كـربت  ،و كذا مدى تفاعل املقاول مـع منـو مؤسسـته، عاين النجاحو أمسى م، التفاؤل و العمل املتواصل

 .كلما دل ذلك على رشاده احلكم فيها،  املؤسسة
فاملقـاول بتواجـده ، ختـاذ القـراراوالقدرة على ، سعة الفكر، كما جيب أن تتوفر يف املقاول الشخصية الذكية

فبسـعة فكـره وقـوة ، وجب عليـه أن يتـأقلم مـع هـذا الوضـعتسـت، دث فيها تغريات مستمرة وأحيانا عميقـةحتيف سوق 
ضـطر لتغيـري النشـاط مبـا يتماشـى ومتطلبـات احـىت لـو ، سـتمرار مؤسسـتهاو  السـتمرارهبداهته يتمكن مـن إجيـاد خمـرج 

هلــذا جيــب أن تكــون لــه شــجاعة مــن ، فــالقرار الــذي يتخــذه املقــاول يكــون حامســا والتطبيــق ملــيء باملخــاطر، الســوق
 .ها واملضي فيهاختاذاأجل 

 :تكوين المقاول -2-4

وتكــون يف العــادة إمــا يف ، املتكــون مهــارات السياســة يف أحــد جمــاالت العمــل اكتســابالتكــوين هــو عمليــة 
 المــتالكاملعاهــد واملــدارس الفنيــة املتخصصــة أو الــربامج التكوينيــة الطويلــة األمــد الــيت تتبناهــا املؤسســة لتأهيــل الفــرد 

 .يف احلصول على وظيفة تشرتط وجود هذه املهارةمهارة معينة تساعده 

                                                 
1 Schumpeter Joseph: Capitalisme, socialisme et démocratie, traduit par Fain Gael, Edition 
Payot, Paris, 1972, p180. 
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 ظهور المقاول الجزائري :الثاث �
 :نمط اإلنتاج المسيطر في الجزائر -1

 :قبل االستعمار -1-1

ـــــة عـــــن اتمـــــع املغـــــاريب عمومـــــا و اجلزائـــــري خصوصـــــا ـــــاب معرفـــــة تارخيي و يف ظـــــل التكـــــوين ، بســـــبب غي
بــرزت جهــود ، طبيعــة البــىن االجتماعيــة يف اجلزائــر قبــل االســتعمار االجتمــاعي املعقــد الــذي عرفــه اتمــع و خاصــة

، هـــدفها إنتـــاج معرفـــة حـــول اتمعـــات املســـماة باتمعـــات الشـــرقية ،حتـــت غطـــاء النظـــرة املاركســـية، أوروبيـــة عديـــدة
 :أمهها. فصيغت عدة نظريات للتعرف على منط اإلنتاج املسيطر يف اجلزائر قبل االستعمار

 :R.Gallissotقاليسو .ر أطروحة -1-1-1

و ، و تعـرب عـن مسـتوى تطـور هـذه القـوى، شكل أحد مظاهر القـوى اإلنتاجيـةتعالقة اإلنتاج االجتماعية 
ــــاج اجتماعيــــة ــــة . القــــوى اإلنتاجيــــة تعــــرب أيضــــا عــــن عالقــــة إنت أن توقفهــــا أو أن حتــــول دون بوســــع القــــوى اإلنتاجي

؛ 2ورة عامـة العمليـات االجتماعيـة و السياسـية و الفكريـة للحيـاةو مبا أن منط اإلنتاج هو الـذي حيـدد بصـ .1تطورها
 ،أو كمـا أمسـاه باإلقطـاع القيـادي، فقد انطلق قاليسو يف تأكيده على أن منط اإلنتاج املسيطر هو اإلنتاج اإلقطـاعي

ماعيــة هــذا األخــري مســح بتشــكيل طبقــات اجت. و الصــراع فيمــا بينهــا، مســتندا إىل االســتغالل الــداخلي للجماعــات
 :لذا فرق قاليسو بني عدة أشكال لطريقة االستغالل منها. ميكن من خالهلا استباق منط اإلنتاج

فقاليســو يتحــدث عــن مظــاهر مزيفــة ؛ االســتغالل املباشــر و الغــري مباشــر للفالحــني مــن قبــل الــدايات و البايــات -
أو أراضــــي ، أو أراضـــي العـــزل، يـــوشســـواء اســـتغالل أراضــــي اجل، ختفـــي وراءهـــا عالقـــات إنتـــاج اجتماعيــــة إقطاعيـــة

مثـــال علـــى  و خـــري ،حيـــث يقـــوم الفالحـــني املســـتغلني خبدمـــة مصـــاحل احلكـــم الرتكـــي و الـــدايات و البايـــات، العـــرش
إىل ضــعف مجــع  قبائــل املخــزن الــيت تعتــرب مثــل بــاقي القبائــل إال أن قرــا اجلغــرايف مــن الســلطة املركزيــة يعرضــها، ذلــك

خــزن تــدفع الضــرائب حلســاب الــداي و البــاي باإلضــافة إىل نــوع آخــر مــن االســتغالل و فزعمــاء قبائــل امل، الضــرائب
فوجـــود االقتصـــاد الرعـــوي الزراعـــي حـــدد شـــكلني  ؛االســـتغالل الـــذايت املبـــين علـــى متلـــك أو عـــدم متلـــك األرض هـــو

 :للملكية
فاقتصـرت ، نـاطق اجلنوبيـةحيـث سـاد هـذا الشـكل يف امل، سـيطرة امللكيـة اجلماعيـة :شكل اجلماعات احمللية القدمي *

هذا النوع مـن املسـكن كـان يسـهل البحـث عـن ، و ملكية اخليمة، امللكية على حق استغالل األرض و تربية املاشية
 ؛أراضي الستغالهلا و زراعتها من جديد

حيـث ، فكان التحـول تـدرجييا حنـو امللكيـة اخلاصـة، سيطر على القبائل الرعوية و أراضي احلبس: الشكل اجلرماين *
ليشــكلوا فيمــا بعــد مجاعــة كبــرية علــى أســاس رابطــة القرابــة ، أن كــل رئــيس أو شــيخ حيكــم قطعــة مــن األرض املقســمة

                                                 
جوزيــف عبــد اهللا، الطبعــة  :تــر ،1960-1830، االســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر، سياســة التفكيــك االقتصــادي و االجتمــاعي: عــدي اهلــواري 1

  .6، ص1983األوىل، دار املدانة للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان، 
، دار املدانـة للطباعـة و النشـر و التوزيـع بالتعـاون 2، الطبعـة اإلشكالية التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابـن خلـدون :عبد القادر جغلول 2

  .77، ص1981املطبوعات اجلامعية باجلزائر، لبنان، مع ديوان 
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ليجمــع كــل رئــيس عائلــة الضــرائب و الــدخل مــن عمــل العــائالت ، تســيطر علــى القريــة و هلــا حــق امللــك، الدمويــة
تغالل و كأـا عالقـات إنتـاج و يف هـذا الصـدد هلـذا تبـدو عالقـات االسـ، األخرى فيصبح ذو نفوذ و مكانة مرموقة

هــي طبقــات اجتماعيــة يعــين  يقــول مــاركس أن اجلماعــات الــيت تتنــازع فيمــا بينهــا لالســتيالء علــى الســلطة السياســية
ت مـــن النـــاس تتحـــدد بالوضـــعية الـــيت يســـتغلوا اجتـــاه وســـائل اإلنتـــاج و مـــن هـــذه النمـــاذج االســـتغاللية فـــرق مجاعـــا

 .1)األرستقراطيني(و الطبقة املستغلة ، )الفالحني(الطبقة املستغلة :  اجتماعيتني مهاقاليسو بني طبقتني

 :L.Valenciفالنسي  .أطروحة ل -1-1-2

فالنسي قاربت املغرب ما قبل الكولونيالية مبفاهيم منط اإلنتاج البـدائي لضـعف مسـتوى القـوى اإلنتاجيـة و 
 .زراعيال ل االقتصاد الرعويظعدم مالئمة البيئة يف 

و داخـل هـذا اإلطـار ، القبيلة كانت متثل شكال من أشكال التنظيم االجتماعي و السياسي و االقتصـادي
أمــا التماســك االجتمــاعي فهــو موجــود بفعــل املســتوى الــديين و ، تبــادل املنتوجــات كــان شــبه معــدوم، االجتمــاعي

 .2ولوجي أكثر من املستوى االقتصادياإليدي
يـــة القبليـــة فهـــي تعيـــد إنتـــاج ذاـــا يف حقـــل منـــط اإلنتـــاج اجلمـــاعي املتكيـــف مـــع أمـــا التشـــكيالت االجتماع

و كـل جـزء ، اخلصوصيات احمللية مليزة البنيـة و العالقـات بينهـا هـي عالقـات ضـعيفة لكـون القبيلـة مقسـمة إىل أجـزاء
خــالل  العائلــة مــنهــذا األخــري الــذي بفضــله يســتمر وجــود ، و العائلــة هــي الوحــدة احلقيقيــة لإلنتــاج، إىل عــائالت
 .و الوسائل التقنية املستعملة يف عملية اإلنتاج جد ضعيفة لذا فالفائض املستخرج ضعيف، إعادة اإلنتاج

و هلذه األسباب ال تعترب فالنسي اتمع اجلزائري جمتمعا إقطاعيا بدليل السـقوط السـريع لدولـة الـداي سـنة 
، هذا األخري بدونـه يصـبح التنظـيم مشـلوال، يم السياسي القبليألن الدولة مل تكن امتدادا و جتسيد للتنظ، 1830

و مل ، بـل نتـاج العالقـات سياسـية قضـى عليهـا االسـتعمار يف بضـعة أيـام، و ألنه مل يكـن نتاجـا لعالقـات اجتماعيـة
الــيت وجــد االســتعمار صــعوبة يف تشــتيت القبائــل و ، يشــكل ســقوطها أي أثــر علــى التشــكيلة االجتماعيــة اجلزائريــة

 .3زعزعة أسس التوازن االجتماعي و االقتصادي لديها

 :أطروحة عبد القادر جغلول -1-1-3

انتقــد عبــد القــادر جغلــول أطــروحيت قاليســو و فالنســي و اعتــرب أنــه ال ميكــن نقــل مفــاهيم صــاحلة لتحليــل 
عـات مل تعـرف نفـس النـوع التغري السـريع للبـىن والعالقـات االجتماعيـة إىل جمتمبـتميـز تاتمعات األوربية اليت كانـت 

 .4عي اجلزائري يف قالب جمهز مسبقاميكن وضع الواقع االجتماال لذا ، من التطور
فعبــد القــادر جغلــول تبــىن مفهــوم منــط اإلنتــاج اآلســيوي ألن التكــوين االجتمــاعي اجلزائــري يف نظــره يتســم 

 :بنوعني من العالقات

                                                 
  .80عبد القادر جغلول، مرجع سابق، ص 1
  .32عدي اهلواري، مرجع سابق، ص 2
  .32عدي اهلواري، املرجع السابق، ص 3
  .86عبد القادر جغلول، مرجع سابق، ص 4
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ـــاج ســـاللية -أ ـــةمبنيـــة علـــى أشـــكال مجاعيـــة  :عالقـــات إنت الرتبـــة و اإلنتـــاج الزراعـــي مـــن خـــالل االســـتحواذ  مللكي
 .عليهما

  .مبنية على أشكال امللكية اخلاصة لألرض و لوسائل اإلنتاج و املبادالت التجارية :عالقات إنتاج طبقية -ب
باإلضـــافة إىل منـــاذج متعـــددة للملكيـــة خاصـــة و عموميـــة ، زعامـــةالفتملــك جـــزء مـــن الفـــائض ســـبب ظهـــور 

 .اخل ...احلكر، اخلراج، الغرامة، الزكاة، باإلضافة إىل طرق كثرية لتملك الفائض كالعشر، )حبس، عرش، بايلك(
من طرف األقلية الرتكية منع حتـول األرسـتقراطية ، خاصة أراضى القبائل، كما إن االستحواذ على األراضي
لــــيت تعمــــل يف أراضــــي البايلــــك و ا) فئــــة اخلماســــة(و خلــــق فئــــة منفصــــلة ، القبليــــة و الدينيــــة إىل أرســــتقراطية األرض

 .األراضي اخلاصة
يزمات اليت وضعها األتراك جلمع الضرائب كان هلا دور فعال يف منع ظهـور اإلقطـاع نباإلضافة إىل أن امليكا
 .اخل ...و عدم استقرار الدايات و البايات يف مناصبهم، و تبعه الدايات و البايات، بسبب مقاومة التنظيم القبلي

 :االستعمـار بعـد -1-2

بــا و و الــيت عرفتهــا أور ، "بــالرتاكم األويل لــرأس املــال"االســتعمار يشــكل املرحلــة التارخييــة الــيت أمساهــا مــاركس 
و مــــن جــــراء هــــذا الــــرتاكم دمــــرت و فككــــت اتمعــــات الفالحيــــة و التشــــكيلة  .م16و  15ابتــــداء مــــن القــــرنني 

القــة ة أخــرى بواســطة عر الصــناعة الناشــئة و إعــادة تنظيمهــا مــلكــن مت التقــاط الطاقــات احملــررة بواســطة ، االجتماعيــة
 .1اجتماعية جديدة و هي األجر

فقــد مت تفكيــك التشــكيلة االجتماعيــة وفقــا لــإلرادة السياســية للمســتعمر مــن ، و هــذا مــا مت فعــال يف اجلزائــر
 .خالل نزع امللكيات العقارية و تفتيت القبائل
فاختفت البنية القبليـة للمجتمـع ( ملادية للوجود امللكية املتناهية لألرضو ألن االستعمار انتزع منه قاعدته ا

لتحـرر فيمـا بعـد قــوة العمـل مـن الـروابط االجتماعيـة مــن دون أن يشـكل هـذا اسـتجابة لعالقـة اجتماعيــة ، )اجلزائـري
 .2ظل تفكك عالقات اإلنتاج القدميةجديدة يف 

القاعـدة االقتصـادية للبـىن  مـيم امللكيـة اخلاصـة لـألرضاغتصاب األراضي من قبـل االسـتعمار و تعلقد قدم 
حيــث حتــول قســم كبــري مــن الســكان إىل عمــال ، و عممــت يف الريــف اجلزائــري عالقــات اإلنتــاج الرأمساليــة، القبليــة

و القســــم األكــــرب مــــن ، أو إىل يــــد عاملـــة تعمــــل يف بعــــض ورشــــات األشـــغال الكــــربى، نييزراعيـــني دائمــــني و مــــومس
عـــدم إكمــال مســار تطبيـــق العالقــة الرأمساليـــة يف إطــار مـــا "بــــ  و هــذا مـــا يعــرب عنــه بنشـــنو، الريـــفالســكان بقــي يف 

 .حيث جتسد مسار الرتاكم األوىل لرأس املال" نسميه بالرأمسالية الشكلية
علـــى قاعـــدة امللكيـــة  ةكـــان يتـــابع تقســـيم أراضـــي القبائـــل إىل أجـــزاء صـــغري   1863عيـــان عـــام فمجلـــس األ
و تســــهيل نشـــــوء ، و ذلــــك للســـــماح للــــرأس املــــال العقـــــاري حبريــــة التــــداول حلســـــاب املســــتعمرين. اخلاصــــة الفرديــــة

هــذه العمليــة هــي حتريــر  .الــذي ميكنــه تــدمري األشــكال االجتماعيــة للحيــاة االجتماعيــة، االســتقالل الــذايت الفــردي

                                                 
  .132عدي اهلواري، مرجع سابق، ص 1
  .88عبد القادر جغلول، مرجع سابق، ص 2
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كمـا أـا تفصـل املنـتج عـن وسـيلة  ،للفرد من الروابط االجتماعية باستعمال قوة العمل من قبل الرأمسـال الكولونيـايل
 .1األرض بصورة غري مباشرة، إنتاجه

فاالسـتعمار ، و القبليـة النسـوية لكن طبيعة عالقات اإلنتاج السائدة من قبل أعاقت التصفية الكاملة للبـىن
عالقــات  فالعالقــات الرأمساليــة أخفــت، الفرنســي أدخــل عالقــات اإلنتــاج الرأمساليــة للجزائــر لكنــه مل يعممهــا كاملــة

 .فشكل العالقة قائم لكن حمتواه االجتماعي تغري، و لكن حتولت، اليت مل تكن قد دمت بعد اإلنسان
فعالقــات اإلنســان أصــبحت وســيلة لتطــور االســتغالل الرأمســايل لفئــة الفالحــني اجلزائــريني الــيت دافعــت عــن 

معارضــني للتغيــري االجتمــاعي الــذي  ، ماريفكــانوا يظهــرون خمتلفــني عــن النظــام االجتمــاعي االســتع، النســويةبناهــا 
 لـتظ 1973بـدليل أن اتمـع اجلزائـري عـام ، كان يعين التغلغل السريع للرأمسالية االسـتعمارية يف اتمـع اجلزائـري

 .طبقاته و فئاته االجتماعية تناضل على املستوى الداخلي و الدويل لتصفية عالقات اإلنتاج الرأمسالية االستعمارية

 :ـور البرجوازيـة في الجزائـرطت -2

 ،و تعــرض إنتاجهــا يف الســوق، يقصــد بالربجوازيــة تلــك الفئــة الــيت حتكــم وســائل اإلنتــاج الفكــري أو املــادي
حبيـــث مييـــز بـــني امللكيـــة احلقيقيـــة ؛ و تتضـــمن امللكيـــة املقـــدرة علـــى التصـــرف، 2ســـواء كـــان مـــن الســـلع أو اخلـــدمات
املصـــادق عليـــه حبكـــم قـــانوين ، مبعـــىن االســـتعمال و إســـاءة االســـتعمال، كيـــةلوســـائل اإلنتـــاج و احلـــق القـــانوين للمل

 .3قطعي
ســواء يف شــقها ، تقلــص القاعــدة االقتصــادية للربجوازيــة و قــد شــهدت فــرتة االســتعمار الفرنســي يف اجلزائــر

 و 1966إذ أن إحصــــائيات عــــام  ؛أمــــا بعــــد االســــتقالل فقــــد توســــعت القاعــــدة االقتصــــادية .الفكــــري أو اليــــدوي
ـــة املســـتقلني غـــري املـــزارعني 1967 ، أصـــحاب املطـــاعم، كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة للحالقـــني،  دلـــت علـــى توســـع فئ
 .اخل ...الناقلني

و قـــد تطـــورت الربجوازيـــة الصـــغرية مـــع تطـــور الدولـــة اجلزائريـــة إذ كـــان بعـــض أفرادهـــا ينحـــدرون مـــن الطبقـــة 
وســـطة الـــيت كـــان أفرادهـــا مـــأجورين و تركـــوا القطـــاع العـــام أو و بعـــض أجـــزاء الشـــرائح املت، العاملـــة احملليـــة أو املهـــاجرة

مـــن خـــالل خطابـــات ، ـــدف تطـــوير رأس املـــال اخلـــاص، نتـــاج التجـــاري للربجوازيـــة الصـــغريةليعملـــوا يف اإل اخلـــاص
 اليت كـان اهلـدف منهـا إنتـاج وفـري و، م1976إىل  1962يف تلك املرحلة إضافة إىل القوانني الصادرة من  4الدولة
و قــد طــرح ، كالربجوازيــة الصــناعية اخلاصــة الــيت أتــت بفائــدة ملشــروع اجتمــاعي حــديث،  5ش االقتصــاد الــوطينإنعــا

حيــث علــى املســتوى النظــري كانــت ديناميكيــة تطــور ، توســع الربجوازيــة الصــغرية بعــض املشــاكل النظريــة و العمليــة
لــيت تقــول بــأن التنميــة االقتصــادية الرأمساليــة أو الربجوازيــة الصــغرية تتعــارض مــع مــا كــان متوقــع يف النظريــة التقليديــة ا

                                                 
  .136دي اهلواري، مرجع سابق، صع 1
  .489، مرجع سابق، ص)1980-1962( التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط: طيف بن أشنهولعبد ال 2
  .92، مرجع سابق، صمدخل إلى االقتصاد السياسي: طيف بن أشنهولعبد ال 3
  .490، مرجع سابق، ص)9801-1962( التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط :طيف بن أشنهولعبد ال 4

5 Benguerna (M) et Djerbal (D): Djillali Liabes, La quête de la rigueur, Ed: Casbah, Alger, 
2006, p17. 
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 .1االشرتاكية تؤدي إىل تقلص حجم الربجوازية الصغرية و قاعدا االقتصادية
، و ال حــىت مــن حيــث أمهيتهــا االقتصــادية، لكـن الواقــع يقــول أن هــذه الربجوازيــة الصــغرية مل تــتقلص عــدديا

بــالرغم ، كمــا كانــت وسـيلة لتطــوير الدميقراطيــة،  ا السياسـيةفقــد اتسـعت قاعــدا االقتصــادية و ســيطر ، بـل العكــس
 .من الدور السليب لرأس املال اخلاص

الربجوازيــة الصــغرية بعيــدة علــى أن تكــون طبقــة حليفــة للطبقــة العاملــة أو ، و علــى نفــس املســتوى النظــري
 املســـتوى العملـــي فتطـــور هـــذهأمـــا علـــى . فهـــي عـــادة تعـــرب عـــن متيـــز يف طموحاـــا السياســـية و االقتصـــادية، الفقـــرية

يســــمى  الربجوازيــــات يــــؤدي إىل تصــــرفات مؤيــــدة للتحــــرر االقتصــــادي و تطــــورت الربجوازيــــة فيمــــا بعــــد ليظهــــر مــــا
تتكــون مــن  ،عــدديا قليلـة ،20و الــيت تكونــت خـالل النصــف األول مــن القــرن ، Moderne بالربجوازيـة احلديثــة

و الصـناعية و التجـار ، و جتمـع اإلطـارات السـامية، ط االسـتهالكمنـ، فئة اجتماعية مميزة على أسـاس مسـتوى احليـاة
ـــار ـــة. فرنســـيالتكـــوين الذوي ، الكب مـــالك ، لـــيت تظـــم احلـــرفينياو ، يقابلهـــا نـــوع آخـــر أال و هـــو الربجوازيـــة التقليدي

 .2الرافضني للقيم الغربية و األفكار التقدمية، اخل ...البنايات احلضرية

 :رالقطـاع الخاص في الجزائـ -3

لقــد أصــبح االســتثمار اخلــاص يف اجلزائــر مــن املوضــوعات الــيت حتتــل مكانــة مهمــة و أساســية يف أولويـــات 
الدراســات االقتصــادية و االجتماعيــة و غريهــا مــن التخصصــات الــيت ــتم بــالتطورات اهليكليــة الــيت عرفهــا االقتصــاد 

 .الوطين
و علـى هـذا األسـاس عرفـت الفـرتة مـا بـني ، عإن بروز القطاع اخلاص جاء نتيجة تراكم جمموعة مـن األوضـا 

و مـن جهـة ، و تأرجحهـا مـن جهـة حيث امتازت بضعف التـدابري االقتصـادية، مبرحلة االنتظار) 1962/1965(
ذلــك أن الشــركات األجنبيــة مل تكــن قــد غــادرت ، رأس املــال األجنــيب علــى معظــم االقتصــاد الــوطين ةأخــرى ســيطر 

 .3اجلزائر
 حيــث بلغــت نســبة العمــال املــؤهلني، بتواضــع التأهيــل املهــين لعمــال القطــاع اخلــاص كمــا متيــزت هــذه الفــرتة

م إىل 1963سـنة ، كان ينشط معظمهم يف الزراعة حيث بلغ عـدد األمـوال املسـتمرة يف الزراعـة،  من جمموع العمال
م إىل 1965ســـنة مث حتولـــوا إىل الصـــناعة حيـــث بلـــغ عـــدد األمـــوال املســـتمرة يف هـــذا امليـــدان ، مليـــون دينـــار 60.8

، الكيميـاء، و قد متثلت الصناعة اخلاصة أساسا يف السـنوات األوىل لالسـتقالل يف النسـيج، 4مليون دينار 156.8
 :أما عن مصادر رؤوس األموال املستمرة .الصناعات الغذائية، الصناعة التحويلية للبالستيك

  

                                                 
1 Benguerna (M) Djerbal (D), op.cit, pp19. 
2 Mahmed Mazouz et autre: la société Algérienne ente population et développement, 
université Paris, France, 1998, p68. 
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  ؤسسات الصناعية اخلاصةمرة يف امليبني مصدر رؤوس األموال املستث :)01(الجدول رقم 

  مصدر رؤوس األموال المستثمرة في المؤسسات الصناعية الخاصة

الفترة                  

 المصـدر
  إلى غاية

1954 
1955-1962 1963-1965 1966-1977 

  المجموع

(%)  

 59.6 64.4 63.1 42.5 42.6 التجارة

  16  15.1  7  25  21.3  الصناعات الحرفية

  11.5  10  14.3  16  14.6  صناعة

  4.5  5.3  0  0  9.2  الفالحة

 91.6 94.8 84.4 83.5 78.3 المجموع

 8.4 5.2 15.6 16.5 12.3 مصادر أخرى

 100 100 100 100 100 المجموع

* Source: Marc Ecrement: Indépendance politique et libération 

économique, un quart de siècle de développement de l’Algérie (1962-
1985), OPU, Alger, P67. 

  
مرة يف ثيظهـــر جليـــا أن التجـــارة كانـــت مصـــدرا أساســـيا لـــرؤوس األمـــوال املســـت) 01(مـــن خـــالل اجلـــدول 

يف حني شكلت الفالحـة أدىن مسـتوى يف مسـامهتها لتمويـل القطـاع اخلـاص الصـناعي يف اجلزائـر إىل غايـة ، الصناعة
  ):02(زمن كما هو موضح يف اجلدول رقم و قد تطور القطاع الصناعي عرب ال .م1971

 1970إىل  1900اص يف اجلزائر من التطور التارخيي للقطاع الصناعي اخل ):02(الجدول رقم 

 المجموع 1970-1968 1967-1963 1962-1955 1954-1900 تاريخ إنشاء المؤسسات

  465  145  172  51  97 العدد -  ):أ(الفئة  *

  %100  31.2  37  11  20.8  النسبة -

 934 371 3.8 69 176 العدد - ):ب(الفئة  *

 %100  39.7  34.1  7.4  18.8  النسبة -

      ):ب(الفئة +)أ(الفئة  *

 1399 516 420 120 273  العدد -

 %100  36.8  35.1  8.6  19.4  لنسبة  ا -

 .الصناعات اإلنتاجية): ب(الفئة  -         ؛الصناعات االستهالكية): أ(الفئة  -
* Source: Marc Ecrement, ibid, p67. 
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 إن املؤسسات اخلاصة سواء اخلاصة بإنتاج السلع االستهالكية أو تلـك اخلاصـة بإنتـاج السـلع اإلنتاجيـة قـد
يف  %19.4 مقابـــل %36.8م 1970تضــاعف عـــددها بعـــد االســتقالل حيـــث وصـــل جممــوع نســـبتها إىل غايـــة 

 .1954إىل  1900الفرتة املمتدة بني 
و ، الـذي كـان قاسـيا علـى القطـاع اخلـاص 1962قانونية فقد صدر ميثاق طـرابلس سـنة أما من الناحية ال

الـــذي مســـح بإنشـــاء مؤسســـات خاصـــة و لكـــن وفـــق معـــايري ، 1963الصـــادر يف جويليـــة  63-277 تبعـــه قـــانون
ــــوي ــــة االســــتثمار لألشــــخاص املعن ــــازات خاصــــة كحري ــــوفري ضــــمانات و امتي ــــب مــــع ت ــــ نيحمــــددة لألجان  نيو الطبيعي

 .اخل ...حرية التنقل و اإلقامة بالنسبة ملستخدمي و مسريي هذه املؤسسات، املساواة أمام القانون، نبااألج
الذي ينص على ملكية كل خملفـات االسـتعمار للدولـة مـا  1971و يف املقابل ظهر قانون التأمينات سنة 

عــــوة الرأمساليــــة اخلــــواص أدى إىل تســــجيل تنــــاقض بــــني الــــدعوة للملكيــــة اجلماعيــــة مــــن جهــــة و مــــن جهــــة أخــــرى د
 .1للظهور

بعـد فـرتة التهمـيش  1980إىل غايـة  1966و قد بدأ القطاع اخلاص يستعيد شـرعيته ابتـداء مـن سـنوات 
و قــد متيــزت فــرتة اســتعادة الشــرعية بعــدة أحــداث علــى الســاحة السياســية االجتماعيــة و حــىت االقتصــادية ، الســابقة
، و انعقاد مؤمتر حزب جبهـة التحريـر الختيـار مرشـح للرئاسـة و انتخابـه. دينفبعد وفاة الرئيس هواري بوم، اجلزائرية

و التحضـــري للمخطـــط  1978-1967تنميـــة االســـتثمار خـــالل الفـــرتة  اجلزائريـــة يف اإلســـرتاتيجيةو بعـــد مواجهـــة 
  .2اخل ...اخلماسي

ففـي ، اد الـوطينو بدأ القطاع اخلاص يأخذ مكانة مرموقة يف االقتصـ ،1966صدر قانون االستثمار سنة 
 .19713-1966مشروع خاص مرخص له خالل الفرتة  688هذا السباق سجل 

، و يف املقابـل سـيطر القطـاع العـام، تراجع دور القطاع اخلـاص اجلزائـري 1971لكن بعد قانون التأمينات 
تخدمني لدولـة مسـما أدى إىل حتول القطاع اخلاص إىل سياسة االستثمار يف اخلفاء أي االستثمار دون تصريح من ا

 .4يف ذلك تكنولوجيات بسيطة
لقـــد شـــهدت فـــرتة الثمانينـــات إعـــادة حبـــث للقطـــاع اخلـــاص نظـــرا لعجـــز القطـــاع العـــام علـــى حتقيـــق التنميـــة 

يف أوت  11-82فصـدر قـانون رقـم ، فقد تطور القطـاع اخلـاص تطـورا مـذهال نظـرا لتفـتح الدولـة عليـه، االقتصادية
 :5و قد تضمن هذا القانون، التنمية االقتصاديةلتشجيع القطاع اخلاص يف  1982

 .منع االستثمارات العديدة و املتنوعة لنفس املستثمر *

                                                 
  .33-32 ص صايشي سهيلة، مرجع سابق، ص 1

2 Daho Djerbal, Mohamed Benguerna, Ibid, p23. 
3 Derras (O): Place du secteur privé industriel national dans l’économie Algérienne, N:1. 
CRASC. Oran, 1997, p126 In. 

  .35لة، مرجع سابق، صصايشي سهي 4
علــى  22/12/2013 :زيــارة يــوم، www.gov.dz، املنشــور علــى موقــع احلكومــة 1982أوت  21اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة، قــانون  5

  .09:00الساعة 
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 .ن دينار جزائري لالستثمار اخلاصمليو  30حتديد رأس املال يف حدود  *
 .التحصل على رخصة اإلجناز أو اإلنتاج *

و تغــــري ، ســــرتاتيجي للقطــــاع اخلــــاصقــــد أشــــار إىل عــــودة الــــدور اال 1986كمــــا أن امليثــــاق الــــوطين ســــنة 
 .املواقف الرمسية منه

خاصـة مـع صـدور ، اسـتقاللية أكـرب للقطـاع اخلـاص 2000كما عرفـت فـرتة التسـعينات إىل غايـة سـنوات 
املتعلــق برتقيــة االســتثمار ، 1995أكتــوبر  5ـ املوافــق لـــ 1414ربيــع الثــاين عــام  19املــؤرخ يف ، )93/12(قــانون 

هـــي فـــرتة توجـــه ) أي فـــرتة التســـعينات(خاصـــة و أن هـــذه الفـــرتة . املبـــادرة و روح املنافســـة مـــن خـــالل تشـــجيع حريـــة
مـــارس  19 املوافـــق لــــ 1417ذي القعـــدة عـــام  11املـــؤرخ يف ، 97/12الدولـــة حنـــو اخلوصصـــة مـــن خـــالل قـــانون 

ـــــ 1416ربيـــــع األول عـــــام  29املـــــؤرخ يف ، 95/22املعـــــدل و املـــــتمم لألمـــــر رقـــــم ، 1997 ســـــنة  26ـ املوافـــــق لـ
القطـــاع اخلـــاص مـــن خـــالل عـــدة و قـــد بـــدأت تتضـــح مالمـــح ، و املتعلـــق خبوصصـــة املؤسســـات العموميـــة ،1995
 .1ميمراس
 ؛)APSI(أنشأت الوكالة الوطنية لرتقية و دعم االستثمار ) 93/12(مبقتضى املرسوم  *
و القـــيم  مهـــور لألســـهمتعلـــق بشـــروط متلـــك اجلامل 1996املـــؤرخ يف أفريـــل ) 96/143(املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  *

 ؛تخوصص و كيفيات ذلكساملنقولة التابعة للمؤسسات العمومية اليت 
 .اخلوصصة احملدد لكيفيات تنظيم جملس، 1996املؤرخ يف مارس ) 96/105(املرسوم التنفيذي رقم  *

ة مــن باالعتمــاد علــى مســاعدة الدولــ، و هــذا مــا أدى إىل تعزيــز الــدور الشــفوي للقطــاع اخلــاص يف اجلزائــر
 .خالل متويالت متعددة األوجه من خالل شبكات و صناديق الدعم املستخدمة

 :محفزات االستثمار لدى المقاول الجزائري -4

حيــث يقصــد بالفــارس ، طاملــا الزم احلــديث عــن املقــاول فكــرة الفــارس الوحيــد الــذي يــنجح يف بيئــة معاديــة
مــع كــل مــا تتطلبــه مــن مــوارد ماليــة و ماديــة و دوافــع  ،الوحيــد ذلــك املقــاول الــذي خيــاطر مببادرتــه يف خلــق مؤسســة

 .2سيكولوجية
وهــذه املخــاطرة تكــون نامجــة عــن عــدة حــوافز وعوامــل حســب مــا توصــلت إليــه الدراســة الســابقة لصايشــي 

 .سهيلة حول املقاولون اجلزائريون اجلدد و نوعية مشاريعهم

 :3المعرفة الجيدة للسوق -4-1

هلـذا شـكل حـافز معرفـة السـوق ، 4نسـانية يـتم مـن خـالل عرضـها يف األسـواقإن تلبية خمتلـف احلاجـات اإل
اجلزائــريني فحســب الدراســة الســابقة لصايشــي ســهيلة املتعلقــة باملقــاولني  .أول الــدوافع املــؤثرة علــى املقــاول اجلزائــري

                                                 
  .املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية 19/3/1997املؤرخ يف  97/12، أمر رقم الرمسية، املرجع السابق ةاجلريد 1
  .109، صبرجييت برجير، مرجع سابق 2
  .100، صصايشي سهيلة، مرجع سابق 3

4 Gobe (E): les hommes d’affaires égyptiens, Ed: Kart hala, Paris, 1999, p27. 
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 .من املقاولني على أن حافزها لالستثمار هو السوق %23.33اجلدد عربت نسبة 
هــل ، مــن يصـنعه، كــم عـدد املنافســني ملنتجـه(ســوق تـوفر للمقــاول حـدا مــن الدرايـة مبنتوجـه هـذه املعرفـة بال

و عـــادة هـــذا مـــا يبـــث  .أو ألنـــه ورث هـــذه املهنـــة عـــن عائلتـــه، إمـــا ألنـــه قـــام بدراســـة الســـوق، )اخل ...هـــو مطلـــوب
 .احلماس يف املقاول لإلقبال على االستثمار

 :روح اإلبداع -4-2

 مـن املقـاولني اجلزائـريني يـدفعهم إىل املقاولـة مسـة روح اإلبـداع% 20علـى أن نسـبة  أثبتت الدراسة السابقة
فاإلبـداع هـو مـا مييـز مقـاول عـن آخـر ومؤسسـة عـن أخـرى ومنـتج ، اليت يتميزون ا عن غـريهم مـن األفـراد العـاديني

 .عن آخر

 :االنتماء إلى عائلة مقاولين -4-3

 حيـث أن،  يف الدراسـة السـابقة عـن تـأثرهم بالوسـط العـائليمـن املقـاولني املبحـوثني %12.5عربت نسبة 
فالعائلــة كرأمســال اجتمــاعي تعمــل علــى تزويــد املقــاول بــروح ، اقويــ اودافعــ ااالنتمــاء إىل عائلــة مقــاولني يشــكل حــافز 

 .وفكر املقاولة و االستثمار كما حتدد التوجه حنو نشاط دون آخر

 :الربح -4-4

 وقـد بينـت الدراسـة السـابقة، فع للتوجـه حنـو املقاولـة خيتلـف مـن شـخص آلخـرإن اعتبار الربح كحافز و دا
مـا ، الـربح من املقاولني فقط من كان حافزهم %9.16حول املقاولون اجلزائريون اجلدد ونوعية مشاريعهم أن نسبة 

 .للمبادرة يف إلنشاء مقاولة خاصة اأساسي ايعين أنه ليس حافز 
الــربح يســعى املقــاولون إىل الوصــول علــى النفــوذ االجتمــاعي حســب نفــس جتــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن وراء 

 .الدراسة

 :االستقاللية -4-5

ـــأشــارت الدراســة الســابقة حــول املقــاولني اجلزائــريني اجلــدد و نوعيــة مشــاريعهم أن نســبة تقــدر ب  %9.16 ــ
 مؤسســـة عامـــة يوجـــب علـــيهم فالعمـــل يف، مـــن املقـــاولني املبحـــوثني يبحثـــون عـــن االســـتقاللية مـــن وراء اســـتثمارام

يعتـــربون أنفســـهم فـــاعلني نشـــطني و حيبـــون حتمـــل  -أي املقـــاولون-اخلضـــوع و الضـــغط علـــى أي مبـــادرة بينمـــا هـــم 
 .املسؤولية و هذا بإنشاء و تسيري املشروع و عدم اخلضوع ألي مسؤول أو إدارة

 :حب المخاطرة -4-6

 سـبان قـد تـؤدي إىل خسـارة املقـاول سـواء ماديـا أواملخاطرة هي توقع بروز معطيات جديدة مل تكن يف احل
 مـــن املقـــاولني املبحـــوثني عـــن أن هـــذا احلـــافز دفعهـــم %8.33و علـــى الـــرغم مـــن هـــذا فقـــد عـــربت نســـبة  .معنويـــا
  .ألم خيططون ويضعون يف حسبام كل املتغريات قبل اإلقبال على أي صفقة، 1للمقاولة

  
 

                                                 
  .105ص صايشي سهيلة، املرجع السابق، 1
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 :المضمون العام القتصاد السوق -4-7

 .حيفز هذا العنصر املقاولني اجلزائريني نظرا لتشجيع الدولة اخلواص على االستثمارو 

 :أنواع المقاولين الجزائريين -5

مشـــــريا بـــــذلك إىل مقـــــاولو ، صـــــنف جـــــان بينـــــاف املقـــــاول اجلزائـــــري حســـــب الفـــــرتة الزمنيـــــة الـــــيت عاصـــــرها
 :وصية املرحلة اليت عاصرهاحيث ارتبط كل نوع من املقولني خبص، السبعينات و مقاولو التسعينات

 :السبعينات مقاولو -5-1

كبــريا   انتشــاراالعمــومي  االقتصــادفعــرف ، االشــرتاكييف تلــك الفــرتة غلــب علــى نظــام الدولــة تطبيــق النظــام 
وجـد ، يف دراسـته ألنـواع املقـاولني يف سـنوات السـبعينيات، جـان بينـاف و، مقابل عدد قليل من املؤسسات اخلاصة

قـام بدراسـتهم مـن ناحيـة األصــول ، مقـاول مـن العاصــمة 250مـن خـالل عينــة تتكـون مـن ، قـاولنيفئـات مـن امل 3
 :1و هم واالجتماعيةاجلغرافية 

 :المقاولون التجار -5-1-1

سـر مالكـة أو ، فهم من عائالت عريقـة، بأصوهلم النبيلة، حسب جان بيناف، متيز هذا النوع من املقاولني
 واد، قسـنطينة :عظمهـم مـن شـرق و جنـوب الـبالدم، م1871يف ثورة املقـراين عـام  حيث سلبت ممتلكام، تارخييا
 .بسكرة، مسيلة، سوف

مـــا ، مــا أدى إىل تكـــوين رأس مــال اجتمـــاعي يف اخلــارج، داالســـترياتركــز نشــاطهم التجـــاري يف التصــدير و 
اعدة والضــمانات مــن أجــل حتصــلوا بســهولة علــى املســ، مســح هلــم بــأن يكونــوا مــن أكــرب الــداعمني للحــرب التحريريــة

وهـم أقـل ثـراء يف البدايـة مـن التجـار ، ميزابيـة كما يوجد يف هذه الفئـة جتـار ذوي أصـول قبائليـة و،  إنشاء مؤسسام
 .ميروا باملدرسة اإلسالمية دون أن، متعلمني يف املدارس الفرنسية، جاؤوا من أسر بسيطة، الكبار

اســتثمروا  .صــلوا حـىت إىل اإلنتــاجو بــل و ، يتوقفـوا عنــد البيــع فقـط وروبــا ملأونظـرا للخــربة الـيت اكتســبوها يف 
 .حيث كانوا جتارا أكثر منهم صناعيني، يف قطاعات تستخدم تكنولوجيا بسيطة و تدر أرباحا كثرية

 :المقاولون العمال -5-1-2

وات يســتخدمون أد، ميارســون احلــرف اليدويــة، فــون صــغار و حرفيــونظهــم يف الغالــب عمــال بســطاء و مو 
مــن بــني هــذا النــوع مــن املقــاولني مســريين قــدامى يف مرحلــة التســيري الــذايت ، منتــوجهم موجــه للزبــائن الفقــراء، بســيطة

و هـــم حمـــدودي  .القطـــاع العمـــومي مناضـــلون يف جبهـــة التحريـــر و مســـتخدمو، االســـتقاللئـــر بعـــد االـــيت عرفتهـــا اجلز 
 .فرنسا فاكتسب خربة يف املقاولة منهم من هاجر إىل، من عائالت فقرية، املستوى التعليمي

 :المقاولون غير المسيرين -5-1-3

يشـتغلون يف التصـدير ، هم من مالك العقارات، سواء حمليني أو أجانب، يوكلون مهمة التسيري إىل خمتصني
 .االستريادو 

                                                 
1 PENNEF Jean: Les chefs d’Enterprise en Algérie, in/Acte du colloque: «Entreprises et 
entrepreneurs en Afrique», Edition l’Harmattan, Paris, 1983, p573. 
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 :التسعينات مقاولو -5-2

حيث كانت هـذه املرحلـة ، تية باجلزائرالهلا على التجربة املقاوالظعرفت هذه املرحلة تغريات جذرية ألقت ب
 .السوق القتصادمبثابة مرحلة انتقالية 

 :1هذه املرحلة إىل عدة أصناف هي و صنف مقاولو

 :المقاول اإلطار -5-2-1

أسسـوا مقـاوالم بعـد التقاعـد أو التقاعـد املبكـر ، يتميزون بـاخلربة نتيجـة ممارسـتهم لوظـائف سـامية بالدولـة
و الرغبـة يف تـأمني حيـاة ، تـدين منحـة التقاعـد، وىلالبطالـة بالدرجـة األ: ة ميـزت تلـك املرحلـةنتيجة ظـروف اجتماعيـ

و يتميــز هــذا النــوع مــن املقــاولني مبســاعدة رأس  .مــن خــربة اكتســبوه و الرغبــة يف تطبيــق مــا، أو حــب العمــل، األبنــاء
 .ةمن اخلربة املهنية إلنشاء وتسيري املؤسس اكتسبوهالذي  االجتماعياملال 

 :المقاول المهاجر -5-2-2

ويتميـزون حبـب ، وكونوا رأس مال يسمح هلم بإقامة مشروع يف اجلزائر، هاجروا شبابا، معظمهم من القبائل
كمــا أن ،  ألن حيــام الســابقة كانــت مليئــة باملغــامرات و املخــاطرة ملــا واجهــوه يف الغربــة مــن قســاوة احليــاة، املغــامرة

النشـــاط املناســـب  باختيـــارعليهـــا مـــن خمتلـــف النشـــاطات خاصـــة التجاريـــة تســـمح هلـــم التجربـــة املهنيـــة الـــيت حصـــلوا 
 .إلمكانيتهم و متطلبات السوق

 :المقاولون بالوراثة -5-2-3

، ريييتميـــــزون بـــــالتكوين العـــــايل و العقالنيـــــة يف التســـــ، ســـــنة 30-25بـــــني  أعمـــــارهمهـــــم شـــــباب تـــــرتاوح 
فال يبقـون ، سني نوعية املنتوج مبا يتماشى ومتطلبات السوقيعملون على حت، يستخدمون تقنيات جديدة يف العمل
و هـدفهم هـو إكمـال ومتابعـة نفـس ، كمـا يوظفـون العمـال علـى أسـاس الكفـاءة،  حماصرين بالنوعية القدمية للمنتـوج

 .ويعتمدون على املهارة الفردية و الشبكة األسرية و املهنية، النشاط الذي قام به األب مع تطويره وحتسينه

 :المقاول التقليدي -5-2-4

لذلك هم ال يهتمون بالبحث عن عمل بعـد اخلـروج مـن املدرسـة ، وهم من عائلة متارس التجارة أو املقاولة
وهــم مــن عــائالت ذات ، لــديهم جتربــة طويلــة يف املقاولــة، وهــم يبــدأون العمــل يف ســن مبكــرة، ألن العمــل مضــمون

 .من األنواع األخرى نتشارااوهذا النوع أكثر ، تقاليد جتارية عرب الزمان

 :المقاولون العمال -5-2-5

األفـــراد الـــذين يعـــانون مـــن التســـريح والبطالـــة أو الـــذين ختوفـــوا مـــن فقـــدان مناصـــبهم مســـتقبال نظـــرا لألزمـــة 
هـــدفهم ، فأغلـــب هـــؤالء إمــا عمـــال إدارة أو عمـــال مــؤهلني أو إطـــارات متوســـطة؛ الـــيت مـــرت ــا الـــبالد االقتصــادية

 .خنفاضهااوضعهم املايل وهذا بسبب ضعف أجورهم و  األساسي حتسني

                                                 
1 PENNEF Jean, ibid, p575. 
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 :خالصة
ما ميكن أن خنلص إليه من خالل هذا الفصل أن وضعية املقاول يف النظام اإلقطـاعي و بـدايات الربجوازيـة 

لكـن مـع ، أن يكون جمرد عبد أو عامل بسيط يف املرحلتني السابقتني فهو مل يعدو، ختتلف كثريا عن وضعيته الراهنة
بـدأ حيقـق ، "دعـه يعمـل دعـه ميـر"و مـع اعتمـاد مبـدأ آدم مسيـث ، ر الرأمسالية كنظام بديل عن األنظمـة السـابقةظهو 

 .متكن من خالله إقامة استثماراته، بل أكثر من ذلك استطاع حىت التوفري و تكوين رأمسال خاص، اكتفاءه
 إطارهـا حيقـق املقـاول العقـالين أهدافـه و لعل ما ميز هـذه املرحلـة بالـذات هـي العقالنيـة االقتصـادية الـيت يف

، الــيت ال ترمــي إىل الــربح يف كــل احلــاالت بــل يف كثــري منهــا يكــون القصــد منهــا حتقيــق النفــوذ والصــيت االجتمــاعي
بــل احتـل املرتبــة الرابعــة بعـد كــل مــن حـافز املعرفــة اجليــدة ، فاملقـاول اجلزائــري مـثال مل يكــن الــربح املـادي حــافزه األول

 .روح اإلبداع و االنتماء إىل عائلة من املقاولنيللسوق و 
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 :تمهيد
ـــزا كبـــريا و معتـــربا يف   ـــة النـــواة األساســـية يف النشـــاط االقتصـــادي للمجتمـــع، حيـــث شـــغلت حي تعتـــرب املقاول

و نظـــرا ملـــا يشـــهده العـــامل مـــن حتـــوالت علـــى خمتلـــف  ،مبختلـــف اجتاهـــام كتابـــات و أعمـــال الكثـــري مـــن البـــاحثني

 االقتصـــاديف  االنـــدماجق ـــذا التطـــور و كـــان البـــد علـــى اجلزائـــر مـــن اللحـــا،  االقتصـــاديخاصـــة اـــال  األصـــعدة،

احلـــديث مـــن خـــالل تنميـــة النســـيج املؤسســـايت، فركـــزت علـــى تنميـــة املؤسســـات املصـــغرة، مـــن خـــال تنميـــة و تطـــوير 

 .املنظومة املؤسسية، و هذا ما سنتعرض له بالتحديد يف هذا الفصل
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 عموميات حول المؤسسة :أوال �

 :لمحة عن تاريخ المؤسسة -1

 :1اإلنتاج األسري البسيط ظهور -1-1

بالفالحــة و الزراعــة و  االكتفــاءكانــت احليــاة تتميــز بالبســاطة و  م18الصــناعي يف القــرن  االنقــالبقبيــل 

إذ أن املبادلـة تـتم باملقايضـة بـني املنتوجـات الزراعيـة  ،تربية املواشي، و بوسائل إنتـاج بسـيطة تتسـم بامللكيـة اجلماعيـة

بصـغر مسـاحتها و قلـة  و األبناء يتعلمون احلرفة مـن أبـائهم يف أحيـاء متيـزت ،األدوات و املواشي مقابل جمموعة من

 .واحلدادة، الدباغة، و صناعة املنتوجات اجللدية، النجارة: عدة حرف نذكر منها انتشارسكاا، إضافة إىل 

 :العمل الحرفـي -1-2

، حيـث مل االسـتغاللغيـب فيهـا ي، هي ورشات حرفيـة تضـم أصـحاب احلـرف املتشـاة، ذات طـابع أسـري

 ،و املتتلمـــذ و نظـــام الورشـــة أفقـــي بـــني املعلـــم و الصـــانع، يكـــن هنـــاك جتـــار أو وســـطاء بـــني املنتجـــني و املســـتهلكني

 االجتماعيــةاإلنتــاج ألجــل تــوفري عــدد كبــري مــن مناصــب الشــغل، و متيــزت العالقــات  العمــل يــوزع حســب مراحــل

 .تماعياالج االنضباطبوجود نوع من النظام و 

و نشـأت مجعيـات ، لكن عندما أصبح التدريب مقتصرا على أوالد احلـرفيني، حتـول الصـانع إىل عامـل أجـري

هذا النظـام يتـدهور بسـبب ظهـور حـرفيني مسـتقلني ينافسـون التجمعـات احلرفيـة  لضمان حقوقهم، لكن بدأ لالعما

 ارتفــاعو  الســوق اتســاعع لورشــات منافســة، و و يتعــاملون مــع جتــار يبيعــون بأمثــان زهيــدة، إضــافة إىل تكــوين الصــنا 

الطلب على املنتوجات، ممـا أدى إىل ظهـور طبقـة مـن التجـار الوسـطاء الـذين أصـبحوا حيـددون مواصـفات املنتـوج و 

بالتــايل ظهــور عمليــة ختــزين الســلع و بيعهــا باجلملـــة و بأســعار منخفضــة، و هــذا مــا أدى إىل ثــراء الطبقــة التجاريـــة 

 .الصناعي الباالنقلتساهم يف 

 :النظام الحرفي المنـزلي -1-3

 لكاالتصـــارق للحصـــول علـــى املنتوجـــات  علـــى عـــدة طـــ االعتمـــادأدى ظهـــور طبقـــة التجـــار الرأمســـاليني إىل 

زمــة لإلنتــاج، خاصــة األســر الريفيــة الــيت تســعى لزيــادة دخلهــا بــتعلم حرفــة باألســر يف املنــازل و تزويــدهم بــاملواد الال

أصــبح التجــار يفرضــون نفــوذهم علــى احلــرفيني مــن خــالل إغــرائهم بالــدفع الفــوري أو املســبق، إضــافة إىل الزراعــة، ف

، ممــا جعــل العامــل يشــغل كــل أســرته و بالتــايل االســتالمإضــافة إىل مطالبتــه هلــم مبضــاعفة اإلنتــاج و حتديــد مواعيــد 

مــن أجــل حتقيــق  بــاآلالتهــو مــن ميــول احلــرفيني  و التــاجر صــاحب رأس املــال إدخــال تعــديالت علــى طــرق إنتاجــه،

 .2فظهر عمال حرفيني ألول مرة يف املنازل ال ميلكون سوى قوة عملهم ،العمليات التجارية

 :العمل المانيفاكتـوري -1-4

ظهـــرت املصـــانع يف شـــكلها األويل نتيجـــة لثـــراء طبقـــة التجـــار الرأمســـاليني و قيـــامهم جبميـــع األعمـــال حتـــت 

                                                 
  .127، ص2006اجلزائر،  ،، دار امللكية للطباعة و النشر1 ، طالسياسي االقتصاددروس في : سكينة بن محودة 1
  .273، مرجع سابق، صالسياسي لالقتصادمدخل : شنهوأعبد اللطيف بن  2
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ت املصــانع تتكــون مــن أدوات بدائيــة يشــتغل عليهــا العمــال بأيــديهم، و ســقف واحــد ملــراقبتهم بشــكل أكــرب، فكانــ

أي أنـه املشـرف علـى عمليـة اإلنتـاج ؛ يتحكم صاحب املصنع يف تعيني و طرد العمال و التحكم يف ظروف اإلنتاج

حملهــــا مــــن بــــدايتها إىل ايتهــــا، و تطــــورت املانيفــــاكتورة بإدخــــال اآلالت و الوســــائل اإلنتاجيــــة يف املصــــانع لتحــــل 

 .اآلليةاملؤسسات الصناعية 

 :اآلليةالمؤسسة الصناعية  -1-5

 السـوق، حيــث أصــبحت اتســاعالعلميــة املوجهـة لإلنتــاج الصـناعي و  االكتشـافاتظهـر هــذا النـوع بظهــور 

أو املؤسســـات الرأمساليـــة ) Fabriques(فظهـــرت الفربكـــات ، املانيفـــاكتورات غـــري كافيـــة بـــالنظر للطلـــب املســـتمر

يف جمــال  "Arkwright"أمــا الفربكــة األكثــر تطــورا فقــد ظهــرت يف إجنلــرتا علــى يــد  ،م18بدايــة القــرن  يف اآلليــة

و الطاقـة، املردوديـة املرتفعـة، و دخـول  الواسـع للميـاه االسـتعمالو هـي : النسيج، و نشأت و تطورت لعدة أسباب

عـــام " أمســـرتدام املركـــزي"مثـــل بنـــك  اآلالت و الطـــرق احلديثـــة إضـــافة إىل ظهـــور شـــركات جتاريـــة و مؤسســـات ماليـــة

م، و ظهــور االخرتاعــات التقنيــة و الثــورة الفكريــة الــيت قادهــا العديــد مــن الفالســفة، واإلصــالحات الــيت زاد 1608

و زيــادة عــدد ســكان أوربــا بســبب حتســن ظــروف املعيشــة و هــذا مــا ، 1ا الطلــب علــى املنتوجــات الزراعيــةمــن خالهلــ

الـــيت قامـــت باســـتغالل مـــوارد الـــدول املســـتعمرة، و هكـــذا ظهـــرت املؤسســـات  ماريةاالســـتعأدى إىل ظهـــور احلركـــات 

 ".الشركات املتعددة اجلنسية" الكبرية يف عدة دول أو ما يطلق عليه

 :التكتالت و الشركات المتعددة الجنسيات -1-6

قامــت بتبــين عــدة  بــا،و الرأمســايل و زيــادة اإلنتــاج الصــناعي يف أور  االقتصــادبــالنظر إىل التطــور الــذي شــهده 

إســـرتاتيجيات للتكتـــل فيمـــا بينهـــا و التغلـــب علـــى املنافســـة و الـــدخول لألســـواق اخلارجيـــة يف إطـــار مـــا يطلـــق عليـــه 

 :بالشركات املتعددة اجلنسيات و أهم هذه التكتالت

واق فيمـا و توزيـع األسـ، ميثل تركز عـدة مؤسسـات يف نفـس القطـاع، و حتديـد أسـعار املـواد الـيت تنتجهـا :الكارتـل* 

 .م1904يف أملانيا عام " كارتل الصلب"مثل ، بينها

اســــتقالليتها املاليــــة و  عــــدد مـــن املؤسســــات تفقــــد خاللـــه انــــدماجهــــي عبــــارة عـــن تكتــــل ينــــتج عـــن  :التروســــت* 

و  وديتهــــاســــمح بتحقيــــق عــــدة مكاســــب كتحســــني مردشخصــــيتها القانونيــــة، أو يــــتم بشــــراء إحــــداها ألخــــرى ممــــا ي

 .ااأسعار منتج اخنفاض

و كـذا املعـامالت بـني  ،االقتصـاديةظهر هذا النوع نتيجة توسع األسواق املالية و كرب املؤسسـات  :شركة التملـك* 

و هــي ناجتــة عــن شــراء البنــوك ألســهم عــدد مــن املؤسســات يف ، و هــذه التجمعــات تــدعى بالرأمســال املــايل، البنــوك

  .خمتلفة أو متشاة اقتصاديةقطاعات أو فروع 

  

  
 

                                                 
  .284، مرجع سابق، صالسياسي تصادلالقمدخل  :شنهوأعبد اللطيف بن  1
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 :خصائص و معايير تصنيف المؤسسـة -2

 :خصائص المؤسسة -2-1

إن عمليـة  ،لقد قدمت للمؤسسة العديد من التعاريف يف خمتلف األوقات و حسب االجتاهات و املـداخل

مؤسســة زراعيــة أو صــناعية أو : حالــة حقيقيــة منفــردة مثــل  خــذ، نظــرا ألوصــف مؤسســة معينــة ميكــن أن يــتم بســهولة

إال أن حصـر كـل أنـواع ، اخل ...د تكون املؤسسة عامة أو خاصة أو فردية أو شركاء أو تعاونيـةوق ،جتارية أو خدمية

 :املؤسسات و فروعها و بأحجامها يف تعريف واحد يكون صعبا وذالك لألسباب التالية

و  ،التطـــور املســـتمر الـــذي شـــهدته املؤسســـة االقتصـــادية يف طـــرق تنظيمهـــا ويف أشـــكاهلا القانونيـــة منـــذ ظهورهـــا -1

 .خاصة يف هذا القرن

و قــد ظهــرت مؤسســات تقــوم بعــدة ، ســواء اخلدميــة منهــا أو اإلنتاجيــة ،اتســاع نشــاط املؤسســات االقتصــادية -2

ويف أمكنـــــة خمتلفـــــة مثـــــل املؤسســـــات متعـــــددة اجلنســـــيات و املؤسســـــات  ،أنـــــواع مـــــن النشـــــاطات يف نفـــــس الوقـــــت

 .االحتكارية

حيث أدى اخـتالف نظـرة االقتصـاديني يف النظـام االشـرتاكي  ،ديولوجيةاختالف االجتاهات االقتصادية أو اإلي -3

 .إىل املؤسسة عن نظرة الرأمساليني إىل إعطاء تعريفات ختتلف عنها

ســواء مــن ناحيــة األنظمــة االقتصــادية  ،و حتصــلنا علــى تعريــف يســتطيع أن يشــمل خمتلــف أنــواع املؤسســات

 .أو نوعية النشاط االجتماعي واألهداف

هدفـــه دمـــج عوامـــل  ،هـــي كـــل تنظـــيم اقتصـــادي مســـتقل ماليـــا يف إطـــار قـــانوين واجتمـــاعي معـــني املؤسســـة

بغــرض حتقيــق نتيجــة  ،خــدمات مـع أعــوان اقتصــاديني آخــرين) و/أو(تبــادل الســلع ) و/أو(اإلنتـاج مــن أجــل اإلنتــاج 

و طبقـا حلجـم و ، فيـه احليـز املكـاين والزمـاين الـذي يوجـد الفتباخو هذا لضمان شروط اقتصادية ختتلف  ،مالئمة

ويف  ،أي هلــا شخصــية اعتباريــة مســتقلة ،و نشــري هنــا أن هــذا التعريــف يــربز اســتقاللية املؤسســة ماليــا .نــوع نشــاطه

ومــن  .تعــدد وحــداا، والــيت غالبــا مــا تطــرح مشــكلة االســتقالليةو نفــس الوقــت يــرتك اــال لتفــرع املؤسســة الواحــدة 

 :اخلصائص التالية خالل التعريف للمؤسسة ميكن استخالص

املؤسســـــة شخصـــــية قانونيـــــة مســـــتقلة مـــــن حيـــــث امتالكهـــــا للحقـــــوق والصـــــالحيات أو مـــــن حيـــــث واجباـــــا أو  -

 .مسؤولياا مبعىن أن للمؤسسة ذمة مالية مستقلة

 .بالنشاط الفعلياملؤسسة تقوم بأداء الوظيفة اليت وجدت من أجلها للقيام  -

 .اتمع تعترب املؤسسة مصدر دخل األفراد و -

املؤسسة تشبه خلية يف جسم اإلنسـان فهـي الوحـدة األساسـية االقتصـادية ألـا تسـاهم بفعاليـة يف التنميـة والرفـع  -

  .من مقدوراا و الدخل القومي

  :المؤسسة وحدة دراسة  2-2

  : اقتصادية دراسة المؤسسة كوحدة 2-2-1

دخالت الـيت تأخـذها مـن احملـيط إىل خمرجـات يف شـكل املؤسسة هي عبارة عن وحدة إنتاج، حبيث تقوم بتحويـل املـ
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تقسـيم أو توزيـع القيمـة املضـافة يف املؤسسـة يـتمم بـني العمـال، والدولـة  تتـوىل،سلع وخدمات، تليب حاجيـات احمليط

واهليئــات االجتماعيــة، واملقرضــني والشــركاء، واملؤسســة نفســها، ونفــس الشــيء بالنســبة لفــائض اإلنتاجيــة، الــذي يــتم 

  1.عه بني األطراف القابضةتوزي

  :و الشكل املوايل يوضح ذلك  

  املؤسسة وحدة حتويل املدخالت إىل خمرجات ):04(شكل رقم                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
01, Dunod, paris,2004,pEconomie d’entreprise: ,Jacques muller Jean longatte : Source  

  

  :اعية المؤسسة كوحدة دراسة اجتم2-2-2

املؤسسة تؤثر يف اتمع ، وتساهم بشكل كثري يف النشاط االقتصادي ، ويتجلى ذلك من خالل خلق مناصـب  -

، وكــذلك يف زيــادة املــداخيل، وتــوفري مــوارد للجماعــات العموميــة، و )منتوجــات(العمــل، وإنتــاج الســلع واخلــدمات 

  .املسامهة يف تطوير، وحتديث االقتصاد بفضل التقدم التقين

االجتماعيـــــة، الرتبويـــــة، : وتســـــاهم املؤسســـــة يف امليـــــدان االجتمـــــاعي، مـــــن خـــــالل نشـــــاطها يف اـــــاالت التاليـــــة  -

  .إخل... السياسية والثقافية 

  :المؤسسة كوحدة دراسة بشرية  2-2-3

اتقهم، املؤسســة هــي عبــارة عــن تنظــيم تسلســلي لألفــراد، يأخــذ بعــني االعتبــار املهــام، واملســؤوليات امللقــاة علــى عــ-

                                                 
1 Jean longatte ,Jacques muller ,Ebid,p02 
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ويتمتــع باســتقالل ذايت يف صــنع القــرار، وميكــن اعتبــار املؤسســة كحالــة خاصــة، مــن جمموعــة واســعة، يطلــق عليهــا، 

  .املنظمات

تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا، مـــن أجـــل ) جمموعـــات(املنظمـــة هـــي عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن األشـــخاص مقســـمة إىل فئـــات  -

ومبــادئ وأغــراض ، وقــيم وتفــرض نظــام قــانوين جزائــي،  حتقيــق أهــداف معينــة، وكــل منظمــة تقــوم علــى قواعــد معينــة،

 .خيضع له أعضاء املنظمة حبيث خيدم هذا النظام أغراض املنظمة وأهدافها

 :معايير تصنيف المؤسسة -2-3

إن تصنيف املؤسسة إىل أنواع يرتبط بطبيعـة املعـايري الـيت ترتكـز عليهـا يف ذلـك، حيـث يكـون أكثـر مالئمـة 

 .أكثر دقة، و ميكن تصنيف املؤسسات بناءا على املعايري الثالثةعندما تكون املعايري 

 :المعيار القانونـي -2-3-1

تبعا هلذا املعيار يوجد شـكلني للمؤسسـات، مؤسسـات خاصـة ختضـع للقـانون اخلـاص، و مؤسسـات عامـة 

 .تابعة للقطاع أو الدولة، و مؤسسات نصف عمومية ختضع خلليط من القانون العام و اخلاص

 :و تندرج ضمنها املؤسسات الفردية و مؤسسات الشركات :لمؤسسات الخاصـةا -أ

 مالك املؤسسة هو صـاحب رأس املـال و عوامـل اإلنتـاج األخـرى، و هـو املسـؤول عـن إدارـا :المؤسسة الفرديـة *

 .1و تنظيمها و تسيريها

كـن أن تقـوم إال بتـوفر بعـض تعـود ملكيـة هـذه املؤسسـات إىل شخصـني أو أكثـر، و ال مي :مؤسسـات الشركــات *

 :الشروط طبقا للقانون التجاري و تنقسم إىل ثالثة أقسام هي

 احـتاللو بالتـايل ا، يتم فيها دمج عدد مـن املؤسسـات الفرديـة، حـىت يكـون رأس املـال كبـري  :شركات األشخـاص •

 :2، و تتمثل يفاقتصاديأكرب جمال 

األشـــخاص، و قـــد ختتلـــف قيمـــة احلصـــة أو تتســـاوى بـــني  تعـــد هـــذه الشـــركة مـــن أهـــم شـــركات :شـــركة التضامــــن -

 .أحد الشركاء باسمو تسيريها يكون باسم الشركة القانونية أو ، الشركاء

 .هذه الشركة من شريكني متضامنني تتكون :شركة التوصيـة -

ص الـيت النوع مـن الشـركات مبحدوديـة مسـؤولية الشـريك مبقـدار احلصـ يتميز هذا :شركة ذات مسؤولية محدودة •

 .يقدمها

 .و تتمثل يف شركات املسامهة و التوصية باألسهم :شركات األمـوال •

ــــة -ب ـــة :المؤسســـات العمومي ـــارهم اجلهـــة ، تعـــود ملكيتهـــا للدول ـــر ختت ـــتم تســـيريها مـــن طـــرف شـــخص أو أكث وي

 :الوصية، و مييز بني منوذجني يف هذا النوع من املؤسسات

 .التسيري يف املؤسسة تتم من قبل عناصر تعينهم الوزارة املراقبة و :مؤسسات تابعة للوزارات *

                                                 
  .12، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، المؤسسة أهمية و ديناميكية التنظيم اقتصاد: إمساعيل عرباجي 1
  .57- 55ص ص ، 1998، دار احملمدية العامة اجلزائر، 2 ، طالمؤسسة اقتصاد: ناصر دادي عدون 2
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 .تكون يف البلدية أو الوالية، تسري من طرف منشئيها :مؤسسات تابعة للجماعات المحلية *

الدولــة متمثلــة يف الــوزارة أو  :تتكــون هــذه املؤسســات مــن طــرفني مهــا ):المختلطــة(المؤسســات نصــف عموميـــة  *

وقــد أنشـئ هــذا النـوع مــن املؤسسـات بغــرض مراقبـة بعــض  .الثــاين هـو القطــاع اخلـاص املؤسسـة العموميــة، و الطـرف

 .من طرف الدولة و التحكم فيها االقتصاديةالقطاعات 

 :االقتصاديالمعيار  -2-3-2

و قـــد أصـــبح يف أي  ،للعمـــل االجتمـــاعييعتمـــد تصـــنيف املؤسســـات يف هـــذا املعيـــار علـــى قاعـــدة التقيـــيم 

 1:سية وهيجمتمع ثالثة قطاعات رئي

 :مؤسسات فالحيـة -أ

ستصالحها، وإنتاج اخلريات النباتية و احليوانيـة و املـوارد الطبيعيـة امؤسسات ختتص برفع إنتاجية األرض و 

 .االجتماعيةاملرتبطة باألرض، حيث يتحد أفراد اتمع من أجل إنتاج الثروة و توزيعها بني الطبقات 

 :مؤسسات صناعيـة -ب

ســات الــيت تعمــل علــى حتويــل املــواد الطبيعيــة املســتخرجة مــن األرض إىل منتوجــات قابلــة تشــمل مجيــع املؤس

و تتــوزع هــذه املؤسســات علــى  .و أخــرى إنتاجيــة ، فهنــاك مؤسســات حتويليــة و مؤسســات إســتخراجيةلالســتهالك

ـــة، و مؤسســـات صـــناعية: فـــرعني مهـــا  مؤسســـات صـــناعية ثقيلـــة، و تتطلـــب رؤوس أمـــوال ضـــخمة و مهـــارات عالي

 ).استهالكية(خفيفة 

 :مؤسسات الخدمـات -ج

و تشــــمل خمتلــــف األنشــــطة الــــيت ال توجــــد يف القطــــاعني الســــابقني، كاملؤسســــات احلرفيــــة، النقــــل، البنــــوك 

 .واملؤسسات املالية، و التجارية، و الصحية

 :المعيار التنظيمـي -2-3-3

، م األعمـــال، القيمـــة املضـــافةل، رقــعـــدد العمـــا :ويقــيم علـــى أســـاس عناصـــر منهــا يأخــذ احلجـــم كمقيـــاس،

 .و القدرة على التمويل الذايت، حجم رأس املال

  :و وفقا لذلك تصنف املؤسسات إىل ثالثة أنواع هي
 

 .أشخاص 10وهي اليت عدد عماهلا أقل من  :المؤسسات المصغـرة -أ

 .عامل 49و  10غالبية هذه املؤسسات يرتاوح عدد عماهلا بني  :المؤسسات الصغيـرة -ب

  .عامل 250و  50يرتاوح عدد عماهلا بني  :المؤسسات المتوسطـة -ج

                                                 
  .57ناصر دادي عدون ، املرجع السابق ،ص   1
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 المشروع المصغر و آليات دعمه في الجزائر :ثانيا �
 :حول المؤسسة المصغرة -1

 :مفهوم المؤسسة المصغرة -1-1

تعددت تعريفات املشروعات املصغرة، حسب طبيعة املعيار املستخدم يف التعريف، كعـدد العمـال و حجـم 

أهـــدافها و درجـــة  اخـــتالفباإلضـــافة إىل  .اخل ...ال، و طبيعـــة امللكيـــة و حجـــم اإلنتـــاج و قيمـــة املبيعـــاترأس املـــ

 :1و هنا ميكن أن نرصد مجلة من التعريفات هلذا النوع من املؤسسات ،التفوق الصناعي الذي تعيشه كل دولة

ـــة املنشـــئات الصـــغرية التابعـــة * ـــيت ، للحكومـــة األمريكيـــة تعرفهـــا هيئ  The Small Businessتـــدعىو ال

administration ،و املتوســطة هــو طريقــة ، فالعامــل احملــدد و األساســي يف تعريــف املؤسســات املصــغرة، الصــغرية

 .مبعىن آخر أا تلك املؤسسات املسرية بطريقة حرة، أي هي ملك للمسري؛ التسيري

، و ال متلـك القـدرة علـى باالسـتقالليةتمتـع بأا تلك املؤسسات الـيت ت J. E. Bolton كما يعرفها الربوفسور *

 .فرض أسعارها بسبب احلصة الصغرية اليت متلكها يف السوق

و مباشـرة  يف فرنسـا بأـا املؤسسـات الـيت يتحمـل فيهـا رئـيس املؤسسـة شخصـيا) G.B.M.E.C( كما تعرفهـا *

 .عهاو الروحية مهما كان نو  االجتماعيةاملسؤوليات املالية و التقنية و 

يف  االســتثمار يســمح لكــل شــخص راغــب يف اقتصــاديكيــان "املؤسســات املصــغرة علــى أــا  اجلزائــر فعرفــتأمــا  *

و متـــــس كـــــل قطاعـــــات النشـــــاط ، إنتـــــاج الســـــلع و تقـــــدمي اخلـــــدمات، تنشـــــأ مـــــن قبـــــل فـــــرد أو جمموعـــــة مـــــن األفـــــراد

 :2حيث االستثمارلكن يتحدد نطاقها بعدد العمال أو حجم . االقتصادي

مليـون دينـار،  20عمال، و رقـم أعماهلـا السـنوي  9إىل  1يكون عدد العمال فيها من  :المصغرةالمؤسسات  -

 ؛ماليني دينار 10و احلصيلة السنوية 

مليـون دينـار، 200عامـل، و رقـم األعمـال السـنوي  49إىل  10عـدد العمـال فيهـا مـن  :المؤسسات الصغيرة -

 ؛مليون دينار 100و احلصيلة السنوية 

مليـــون  250عامـــل، و رقـــم أعماهلـــا الســـنوي  250إىل  50عـــدد العمـــال فيهـــا مـــن  :المتوســـطة المؤسســـات -

 .مليون دينار 500و احلصيلة السنوية  ،دينار

 :خصائص المشروع المصغر -1-2

الــوطين، و يف عمليــة التغيــري االجتمــاعي حنــو األفضــل، و  االقتصــاديكتســي املشــروع املصــغر أمهيــة كبــرية يف 

 :3مجلة من اخلصائصذلك إىل  يرجع

                                                 
  .131ص ،1999، 11، جملة العلوم اإلنسانية، قسنطينة، العدد المؤسسة المصغرة، المفهوم و الدور المرتقب: حممد اهلادي مباركي 1
و علوم التسيري،  االقتصادية ، جملة العلومالجزائري االقتصادأساليب تنمية المشروعات المصغرة، الصغيرة و المتوسطة في : صاحل صاحلي 2

  .24، ص2004، 3 جامعة سطيف، العدد
جامعة سطيف،  و علوم التسيري، االقتصادية، جملة العلوم دور و أهمية قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: زغيب مليكة 3

  .174-173 ، ص ص2005، 5العدد 
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و يسـاعدها ، و ختفيـف التكـاليف، مما يتيح هلا املرونة يف العمـل، على التقنية البسيطة املؤسسات املصغرة اعتماد -

 .البطالة امتصاصو بالتايل القدرة على ، على التكيف مع مستجدات السوق

 .تسهولة دخول املستثمرين الصغار بأفكارهم التجديدية يف خمتلف القطاعا -

 .القدرة على إنتاج سلع خمتلفة تليب عدد كبري من رغبات املستهلكني -

 .أي أن اإلنتاج يكون على مستوى الوالية بسبب حمدودية األموال؛ متيزها بالتخصص -

 .مسامهتها يف التنمية اإلقليمية، من خالل تواجدها يف مجيع املناطق تقريبا -

، فــال يوجــد تأهيــل أو )اخلضــوع لفكــرة األنســاب و القرابــة( وع مــن املؤسســات امللكيـة الفرديــة أو العائليــة هلــذا النــ -

 .شروط خاصة بعملية التوظيف

مـن صـغر  سهولة القيادة و اإلشراف و حتديد األهداف الواجب حتقيقها يف هذا النوع من املؤسسات ملا متتاز بـه -

 .يف احلجم

 تضــح ذلــك مــن خــالل التوزيــع املناســب لالختصاصــاتســهولة و بســاطة التنظــيم اهليكلــي هلــذه املؤسســات، و ي -

 .1دقيق للمسؤوليات و توضيح املهامو التحديد ال ،بني أقسام املشروع

 .سهولة إقناع العمال باألسس و السياسات اليت حتكم عمل هذا النوع من املؤسسات -

باإلضــافة إىل ؛ وقـت قصــري نسـبيا تتميـز بالكفـاءة و الفعاليــة، و ذلـك مـن خــالل قـدرا علــى األداء و اإلجنـاز يف -

 .)الشفوي االتصال(املباشر بني املدير و العاملني  االتصالحتقيقها ملزايا 

 .و مسامهتها يف التطور التكنولوجي االبتكارالقابلية للتجديد و  -

 ).مناسبايت(على التخطيط القصري املدى  االعتماد -

 اســــتخدامهادهــــا علــــى أســــلوب التــــدريب أثنــــاء العمــــل بســــبب قلــــة التكــــاليف الالزمــــة لتــــدريب العمــــال، باعتما -

 .غري املعقدة للتقنيات

 :أهداف المؤسسات المصغرة -1-3

، زيـادة اجتماعيـةأو  اقتصـاديةتسعى املؤسسات املصغرة، دائما إىل حتقيق مجلـة مـن األهـداف سـواء كانـت 

 :ى، و من أهم هذه األهدافعلى اهلدف األساسي الذي وجدت ألجله و الذي خيتلف من مؤسسة إىل أخر 

و كــذلك إلحيــاء  ؛مل تكــن موجــودة مــن قبــل اقتصــاديةترقيــة روح املبــادرة الفرديــة و اجلماعيــة باســتحداث أنشــطة  -

 .أنشطة مت التخلي عنها من طرف املؤسسات الكبرية

تلكهــا اإلنســان مــن علــى الثــروة احلقيقيــة الــيت مي اعتمــاداقــوي تنافســي خبلــق ثــروة خــارج احملروقــات،  اقتصــادبنــاء  -

 ).نشر ثقافة املقاولة(إبداعات خمتلفة 

 .املساعدة على التخفيف من حدة البطالة املنتشرة يف اتمع و خلق مناصب شغل جديدة -

 .من اخلارج استريادهاو خدمية بدال من  استهالكيةالذايت يف سلع  االكتفاءحتقيق  -

                                                 
، 85، جامعة اجلزائر، العدد اقتصاديةمجلة آفاق ت الصغرية و املتوسطة مع الصناعات الكبرية، أمهية تكامل الصناعا: جدي عبد اهللا شرارة 1

  .73، ص2001
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أقـــل مـــن إنتاجهـــا يف املؤسســـات  زمات اخلاصـــة باإلنتـــاج بتكلفـــةتقـــوم بتمويـــل املؤسســـات الكبـــرية بـــبعض املســـتل -

 .الكبرية

إعــادة إدمــاج املســرحني مــن مناصــب عملهــم جــراء إفــالس بعــض املؤسســات العموميــة، أو بفعــل تقلــيص حجــم  -

 .االقتصاديةالعمالة فيها جراء إعادة اهليكلة أو اخلوصصة من خالل اإلصالحات 

يف تــوفري مناصــب عمــل يف خمتلــف جهــات الــوطن، حبيــث ال يكــون  االجتماعيــةالــة حتقيــق التــوازن اجلهــوي و العد -

 .الرتكيز على املناطق احلضرية الكربى فقط و إمهال املناطق األخرى

 .تشكيل عائد مايل للدولة من خالل الضرائب -

 .االجتماعيةاهية و من مثة إىل الرف اقتصاديةو اليت بدورها تؤدي إىل رفاهية  االقتصاديةحتقيق التنمية  -

 :في المؤسسات المصغرة االستثمارأهمية  -1-4

لنجاح إسرتاتيجية التنمية يف أي بلد، تنمية املبادرات اخلاصـة، و تـدخل الدولـة  األساسيةمن أهم الشروط 

 دياالقتصـايف جمال املشـاريع الصـغرية الـيت تعـد مـن أفضـل وسـائل اإلنعـاش  االستثمار، و خاصة االستثماريف ترقية 

و تــوفري مناصــب الشــغل و  االقتصــاديةنظــرا لســهولة تكيفهــا و مرونتهــا الــيت جتعلهــا قــادرة علــى اجلمــع بــني التنميــة 

 :1عدة مستويات يفجلب الثروة، و تكمن أمهية هذا النوع من النشاط االجتماعي 

 :في المشاريع المصغرة لالستثمار االقتصاديةاألهمية  -1-4-1

 املشــاريع املصــغرة، الصــغرية و املتوســطة بعــدة مؤشــرات منهــا نســبة مســامهتها يف يف االســتثمارتقــاس أمهيــة 

 :الوطين من خالل االقتصاد

 .احلد من البطالة و توفري مناصب شغل -

 .الكبرية يف غالب األحيان لالستثماراتتوفري املواد األولية  -

 .تصريف منتجات املؤسسات الكبرية -

 .ات و التوزيع مما يقلل من تكاليف التخزينتساعد على زيادة حجم املبيع -

 .فوائد األموال العاطلة و املدخرات و العمل على تشغيلها و املشاركة يف أرباحها امتصاص -

 .العمل على تدريب و بناء طبقة قيادية يف اتمع و زيادة كفاءا -

 .الثروات احمللية استغالل -

 .اجلهويو حتقيق التوازن  االحتكارالقضاء على  -

 :في المشاريع المصغرة لالستثمار االجتماعيةاألهمية  -1-4-2

 .من خالل رفع الدخل الفردي االجتماعيةحتسني الظروف  -

 .من خالل احلد من البطالة و توفري مناصب شغل حمفزة االجتماعيةالتقليل من اآلفات  -

 .نشاء مؤسسات عائلية متخصصةالصناعات و املهن التقليدية من خالل إ استمراراحملافظة على  -

                                                 
  .25ص صاحل صاحلي، مرجع سابق، 1
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 .تنشئة أجيال من الشباب ميلكون روح املبادرة و ينظرون إىل املستقبل بنظرة تفاعل -

 .نشر التفكري املنظم يف اتمع الذي يؤثر بشكل ما على تصرفات أفراده -

 .حتقيق روح الفريق و تقليل التكاليف نسبيا -

 :آليات دعم المشروع المصغر في الجزائر -2

إضـــــافة إىل نشـــــاطات وزارة املؤسســـــات الصـــــغرية و املتوســـــطة و اهليئـــــات التابعـــــة هلـــــا يف إطـــــار دعـــــم هـــــذه 

 :املؤسسات، توجد هيئات حكومية و مؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال يف دعم املشاريع املصغرة أبرزها

 :1ANSEJالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  -2-1

 :طبيعة الوكالة -2-1-1

تســعى لتشــجيع كــل ، املاليــة االســتقالليةهيئــة وطنيــة ذات طــابع خــاص، تتمتــع بالشخصــية املعنويــة و هــي 

 .الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين

 1417صـــفر عـــام  8املـــؤرخ يف  14-96مـــن األمـــر  16م مبوجـــب أحكـــام املـــادة 1996أنشـــأت ســـنة 

ـــ  حيــث يتــوىل الــوزير املكلــف بالتشــغيل ، رئــيس احلكومــة م، و توضــع حتــت ســلطة1996يوليــو ســنة  24املوافــق لــ

 .املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة

 :هياكلها -2-1-2

حيـث يقـرتح املـدير العـام تنظـيم الوكالـة، ؛ يسري الوكالة جملس توجيـه، و يـديرها مـدير عـام و جملـس للمراقبـة

 .األعضاء و يصادق عليه جملس التوجيه الذي يتكون أساسا من جمموعة من

 بـاقرتاحو يتوىل املدير العام للوكالة أمانة جملس التوجيه، و أعضاء الـس يعينـون مـن طـرف وزيـر التشـغيل، 

أما جلنة املراقبة فهي تتكون من ثالثة أعضاء، يعينهم جملس التوجيـه،  ،سنوات 3من اهليئات اليت ينتمون إليها ملدة 

ائها، حيـث تكلـف هـذه اللجنـة أساسـا مبمارسـة الرقابـة الالحقـة لتطبيـق و تعني جلنة املراقبة رئيسـها مـن ضـمن أعضـ

 .قراراا حلساب جملس التوجيه

 :مهامها -2-1-3

و التشــغيل و  تشــجع كــل األشــكال و التــدابري املســاعدة علــى ترقيــة تشــغيل الشــباب مــن خــالل بــرامج التكــوين -

 .التوظيف األول

 .االستثماريةذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم و ترافق الشباب  االستشارةتدعم و تقدم  -

 االمتيـــازاتتبلـــغ الشـــباب املســـتثمر مبختلـــف اإلعانـــات الـــيت مينحهـــا الصـــندوق الـــوطين لـــدعم تشـــغيل الشـــباب و  -

 .األخرى اليت حيصلون عليها

الشـروط الـيت تـربطهم  بنود دفـاتر احرتاماليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع، مع احلرص على  االستثماراتمتابعة  -

 .االستثماراتو مساعدم عند احلاجة، لدى املؤسسات و اهليئات املعنية بإجناز ، بالوكالة

                                                 
 هـ املوافق1417ربيع الثاين  24املؤرخ يف ، 296- 96مرسوم تنفيذي رقم جمموعة النصوص التشريعية و التنظيمية جلهاز دعم و تشغيل الشباب،  1
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و التشـــريعي، و  و التقـــين االقتصـــاديكـــل املعلومـــات ذات الطـــابع  تضـــع حتـــت تصـــرف الشـــباب ذوي املشـــاريع -

 .التنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطام

يف  اســتعماهلاو  رصــد املــوارد اخلارجيــة املخصصــة لتمويــل نشــاطات لصــاحل الشــباب تطبيــق كــل تــدبري مــن شــأنه -

 .اآلجال احملددة وفقا للتشريع و التنظيم املعمول ما

 :إسهاماتها في تطور المشاريع المصغرة -2-1-4

و هـو  يةاقتصـادبطريقـة  حيـث يرتكـز علـى معاجلـة البطالـة؛ يتميز هذا اجلهاز باملقاطعة مـع املنـاهج السـالفة

 :يصبو إىل هدفني

 ؛تشجيع إحداث أنشطة إنتاج املواد و اخلدمات من قبل الشباب أصحاب املشاريع -

تشـجيع كـل العمليـات و التـدابري الراميـة إىل ترقيـة تشــغيل الشـباب، فيمـا يتعلـق بإحـداث املؤسسـات املصـغرة مــن  -

عـدى العشـر ماليـني دينـار جزائـري، و يـتم حتقيـق الـيت تت االسـتثماراتقبل الشباب، حبيث جمال تطبيق اجلهاز بكـل 

 .تركيبة مالية ثالثية أو ثنائية وفق االستثماراتهذه 

 :تشغيل الشباب أشكال الدعم المالي و اإلعانات التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم -2-1-5

اإلعانــات  تنوعــت مســاعدات الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب للمؤسســات املصــغرة بــني التمويــل و

 :االستغاللاملستمرة خالل فرتة إنشاء املشروع و يف مرحلة 

 :اإلعانات المالية للمؤسسات المصغرة -أ

الوكالــة الوطنيــة لتشــغيل الشــباب، تتمثــل يف إنشــاء املؤسســات املصــغرة اجلديــدة مــن طــرف  اســتثماراتإن 

صـندوق الـوطين لـدعم تشـغيل الشـباب علـى الشباب أصحاب املشاريع املؤهلني لذلك، و بذلك متنح اإلعانة مـن ال

 .ضوابط السن، عدم الشغل و التأهيل

 :ملصغرة املعدلة تتكون من صيغتنيالوكالة إلنشاء املؤسسة ا الستثماراتإن الرتكيبات املالية اجلديدة 

 :1التمويل الثنائي *

 :من لالستثماراتحيث تتشكل الرتكيبة املالية 

 .االستثمارب املشاريع، اليت تتغري قيمتها حسب مستوى أصحا املسامهة املالية للشاب -

القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و تتغري قيمة هذا القرض حسـب مسـتوى  -

 .االستثمار

 :و يتم هذا التمويل على مستويني كما هو مبني يف اجلداول املرفقة

 دج 5.000.000أقل أو تساوي  ستثماراالحينما تكون قيمة  :المستوى األول

  القرض بدون فائدة  المساهمة الشخصية

75% 25% 

                                                 
www.ansej.org.dz 1 9:00على الساعة  04/04/2014، زيارة يوم.  
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 ج.د 10.000.000و  5.000.001ما بين  االستثمارحينما تكون قيمة  :المستوى الثاني

  القرض بدون فائدة  المساهمة الشخصية

80% 20% 

Source: www.ansej.org.dz 
 :التمويل الثالثي *

 :من لالستثمارة املالية تتشكل الرتكيب

 .و موطنه االستثماراملسامهة املالية للشاب أصحاب املشاريع اليت تتغري قيمتها حسب مستوى  -

القرض بدون فائدة الـذي متنحـه الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب، تتغـري قيمـة هـذا القـرض حسـب مسـتوى  -

 .االستثمار

و يــتم ضــمانه مــن طــرف ، الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب القــرض البنكــي الــذي خيفــض فوائــده مــن طــرف -

 .لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع املشرتكةصندوق الكفالة 

 :و يتم هذا التمويل بدوره على مستويني

 دج 5.000.000أقل أو تساوي  االستثمارحينما تكون قيمة  :المستوى األول

  القرض البنكي  رض بدون فائدةالق  المساهمة الشخصية

5% 20% 70%  

Source: www.ansej.org.dz 
  

  ج.د 10.000.000و  5.000.001ما بين  االستثمارحينما تكون قيمة  :المستوى الثاني

  القرض البنكي  القرض بدون فائدة  المساهمة الشخصية

  المناطق األخرى  المناطق الخاصة    المناطق األخرى  المناطق الخاصة

%8 %10 %20 %72 %70 

Source: www.ansej.org.dz 
 :اإلعانات الجبائية و الشبه جبائية -ب

مليــــون دينــــار جزائــــري، مــــن  4فيهــــا  لالســــتثمارتســــتفيد املؤسســــات املصــــغرة الــــيت يشــــكل احلــــد األقصــــى 

 :ل التاليةمن خالل املراح ،1املشروع استغاللو ) سنوات 3( تسهيالت جبائية أو شبه جبائية خالل فرتة اإلجناز

 :مرحلة اإلنجاز *

 .التجهيزات و اخلدمات القتناءاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

                                                 
  .34ص صاحل صاحلي، مرجع سابق، 1



                                                                                                                                                                                                                                                                                                المقـاولة و اختيار النشاط االجتماعيالمقـاولة و اختيار النشاط االجتماعيالمقـاولة و اختيار النشاط االجتماعيالمقـاولة و اختيار النشاط االجتماعي                                                                                                                                                                                    رابعرابعرابعرابعل الل الل الل الالفصالفصالفصالفص

~ 89 ~ 

 .من احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة% 5 ــمعدل خمفض لـ -

 .اإلعفاء من رسوم ثقل امللكية على اإلكتسابات العقارية -

 .اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس الشركات -

 .اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات و إضافات البنايات -

 :االستغاللمرحلة  *

 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 .اإلعفاء من الضريبة على الدخل الكلي -

 .اإلعفاء من الدفع اجلزايف -

 .لنشاط املهيناإلعفاء من الرسم على ا -

 .أصحاب العمل فيما يتعلق باملرتبات املدفوعة الشرتاكات% 7 ــمعدل خمفض لـ -

 .اإلعفاء من الرسم العقاري على البيانات و إضافات البنايات -

 .سنوات فيما خيص املناطق اخلاصة 6هذه املرحلة متدد إىل 

 :المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية )APSI(االستثمارات وكالة ترقية ودعم  -2-2

الصـادر  االسـتثمارمت إنشاء هذه الوكالة كهيئة حكومية وذلك حتت إشراف رئـيس احلكومـة مبوجـب قـانون 

ـــة مبســـاعدة أصـــحاب املشـــاريع1993يف ســـنة  ـــة املتعلقـــة بإقامـــة  ، وتتكلـــف هـــذه الوكال إلكمـــال املنظومـــة اإلجرائي

وإقامـة املشـروعات  باالسـتثماراتحـد يضـم اإلدارات واملصـاحل املعنيـة وذلـك مـن خـالل إنشـاء شـباك مو  استثمارام

 .يوما 60 اإلدارية والقانونية إلقامة املشروعات حبيث ال تتجاوز اإلجراءات بغية تقليص آجال

 :1مارات باملهام التاليةثستو تقوم وكالة ترقية ودعم اال

 ؛وترقيتها االستثماراتمتابعة  -

 االستثمارات؛ها واملتعلقة باجناز أو بعضالتكفل بكل النفقات  -

 ؛االمتيازاتوتقدمي القرارات املتعلقة مبنح أو رفض  االستثماراتتقييم  -

 ؛املتعلقة برتقية االستثمارات االمتيازاتمنح  -

 ؛إلمتامها يف إطار الشروط واملواصفات احملددة االستثماراتمراقبة ومتابعة  -

 .واملواد األولية اصة بوسائل اإلنتاجتقدمي التسهيالت اجلمركية اخل -

ـــذ نشـــأا ســـامهت الوكالـــة يف تنميـــة االســـتثمارات يف املؤسســـات الصـــغرية ومـــا يؤكـــد ذلـــك ، واملتوســـطة من

مليــار  3344لــدى الوكالــة مــا يقــارب  االســتثمار وقــد بلغــت تعهــدات. األرقــام املتعلقــة بإجنــاز املشــاريع املصــرح ــا

  .مليون منصب شغل 16 أن تساهم يف خلق يتوقع منها، مشروع 43200يفوق بعدد مشاريع ، جزائري دينار
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 :وهيئاتها المكملة) ANDI( االستثمارالوكالة الوطنية لتنمية  -2-3

 اســتقطابإن الصــعوبات الــيت تواجــه أصــحاب املشــاريع االســتثمارية قــد أدت إىل ضــرورة جتاوزهــا وحماولــة 

ـــة للوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة الوطنيـــة واألجنبيـــة وذلـــك ب االســـتثمارات مبوجـــب  2001عـــام  االســـتثماراتإنشـــاء الدول

  .االستثماربتنمية  املتعلق 01/03املرسوم رقم 

 .املـايل التـام واالسـتقاللهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصـية املعنويـة  االستثماراتلوكالة الوطنية لتنمية ا

 :تتمثل يف مت إحالة عدة مهام هلذه الوكالة

 .االستثماراترقية وتنمية ومتابعة ضمان ت -

 .الوطنيني واألجانب وإعالم ومساعدة املستثمرين استقبال -

 .تسهيل اإلجراءات املتعلقة بإقامة املشاريع -

 .باالستثماراملرتبطة  االمتيازاتمنح  -

 .االستثماراتتسيري صندوق دعم  -

 .مارباالستثاملستثمرين بدفاتر الشروط املتعلقة  التزامضمان  -

 :و ترافق إنشاء الوكالة مع جمموعة من اهليئات املكملة ألنشطتها و املسهلة لتأدية مهامها و هي

  :لالستثمار المجلس الوطني -2-3-1

 :و يقوم مبا يلي، يرأسه رئيس احلكومة

 .االستثمارإسرتاتيجية وأولويات  اقرتاح -

 .االستثماراتو أشكال دعم  االمتيازاتحتديد  -

 .االستثماراتلية املتعلقة بتمويل نشاء و تنمية املؤسسات و األدوات املاتشجيع إ -

 :الشباك الموحد -2-3-2

و مهمتـه القيـام بتقـدمي  ،باالسـتثمارو يضـم األدوات و التنظيمـات الـيت هلـا عالقـة ، هـو شـباك تـابع للوكالـة

و منهـا املركـز الـوطين ؛ قـة بإقامـة مشـروعاتت اليت هلا عالاخلدمات اإلدارية الضرورية، بالتنسيق مع اجلهات و اهليئا

و جلـان دعـم املشـاريع احملليـة و ترقيتهـا، و مديريـة السـكن ، للسجل التجاري، و مديرية الضرائب، و الوكالة العقارية

و الـيت تكـون ممثلـة يف هـذا الشـباك املوحـد مـن ، و مديريـة اخلزينـة، و البلـديات املعنيـة، التشـغيل و التعمري، و مديرية

مركــزي علــى مســتوى الواليــات  أجــل ختفيــف و تســهيل اإلجــراءات التأسيســية للشــركات و إجنــاز املشــاريع بشــكل ال

 .املعنية

 :االستثمارصندوق دعم  -2-3-3

 لتغطيـــة امتيـــازاتهـــذا الصـــندوق مكلـــف بتمويـــل املســـاعدات الـــيت تقـــدمها الدولـــة للمســـتثمرين يف شـــكل 

 .االستثماراتالتكاليف الالزمة إلجناز 

و هـي طريقـة يـتم ، كما تلعب دورا بالغ األمهيـة يف متويـل املؤسسـات املصـغرة و املتمثلـة يف التمويـل الثالثـي

 :نواحي 3فيها متويل املشروع من 
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 .التمويل الذايت لصاحب أو أصحاب املشروع -

 .قرض بنكي مينح من طرف وكالة دعم و تشغيل الشباب -

 .وكالة دعم و تشغيل الشبابلقرض بنكي يتنازل عن جزء من فوائده  -

  :يت يبني هذه الطريقة من التمويلو اجلدول اآل
 

  لتمويل الثالثي للمشاريع املصغرةيوضح طريقة ا :)03(جدول رقم 
 

  االستثمارقيمة   
القرض دون 

  فائدة

   البنكي القرض  المساهمة الشخصية

المناطق 
  الخاصة

لمناطق ا
  أخرى

المناطق 
  الخاصة

المناطق 
  األخرى

  %70  %70 %5 %5 %25  دج 1.000.000 أقل من  1المستوى 

  2المستوى 
دج  1.000.000ما بني 
  %70  %72  %10  %8  %20  دج 2.000.000و 

  3المستوى 
دج  2.000.000ما بني 
  %70  %74 %15  %11  %15  دج 3.000.000و 

  4المستوى 
و  3.000.000مابني 

  %65  %71  %20  %14  %15  دج 4.000.000

 .لس الوطين االجتماعي و االقتصاديا :المصدر

  

، كمـا يظهـر االسـتثمارأن هناك أربع مستويات للقروض من ناحية مبـالغ قيمـة  اجلدوليتبني لنا من خالل 

و كـذا فـإن تغـري قيمــة . لنـا أن نسـبة القـروض دون فوائـد تتناسـب طـردا مـع حجـم القـرض و هـذا مـن مسـتوى آلخـر

 .شروع فيها تؤثر على املسامهة الشخصيةالقرض و املنطقة اليت يتم إجناز امل

 :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -2-4

تقــوم الوكالـــة الوطنيـــة لتســـيري القــرض املصـــغر باإلشـــراف علـــى صــندوق الضـــمان املشـــرتك للقـــروض املصـــغرة 

 .الذي أنشئ لضمان القروض اليت تقدمها البنوك للمقرتضني

 :ولديها عدة مهام منها

ـــذوي الـــدخل الضـــعيف أو معـــدومي الـــدخل حيـــث ال يزيـــد املبلـــغ عـــن إدارة و تســـ - يري القـــرض املصـــغر املمنـــوح ل

 .دج 4.000.000

 .للمستفيدين مبساعدة الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر االستشاراتتقدمي قروض دون فوائد و  -

 .إقامة العالقات مع البنوك لتوفري التمويل للمشاريع -

 .املؤسسات لإلعالم و التوعيةمع  اتفاقياتتوقيع  -
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 :صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة -2-5

الـيت تقـدمها املؤسسـات املاليـة املنخرطـة مـع الصـندوق  يتوىل إدارة و تسيري هذا الصـندوق بضـمان القـروض

 .، فيغطي الديون املستحقة و الفوائد يف حالة فشل املشروعاتاالستثماراتيف إطار 

 :االجتماعيةو وكالة التنمية  CALPIالمحلية  االستثماراتترقية لجان دعم و  -2-6

 ):CALPI( المحلية االستثماراتلجان دعم و ترقية  -2-6-1

هـــي جلـــان علـــى مســـتوى احملليـــات، مكلفـــة بتـــوفري اإلعـــالم الكـــايف للمســـتثمرين حـــول األراضـــي و املواقـــع 

مي القـــــرارات املتعلقـــــة بتخصـــــيص األراضـــــي م لتســـــاهم يف تقـــــد1994املخصصـــــة إلقامـــــة املشـــــاريع، أنشـــــأت ســـــنة 

 .ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة

 :االجتماعيةوكالة التنمية  -2-6-2

حتـت اإلشـراف  1994املـايل، أنشـأت سـنة  االسـتقاللهي مؤسسة عموميـة تتمتـع بالشخصـية املعنويـة و 

 .1فقر و احلرماناملباشر لرئيس احلكومة، هدفها تقدمي قروض مصغرة للتخفيف من أشكال ال

 :امن مهامهو 

 .كثيفا للعمالة  استخدامااليت تتضمن  االجتماعيةو  االقتصاديةترقية و متويل األنشطة ذات املنفعة  -

تطوير و تنمية املشروعات املصغرة و الصغرية عن طريق القروض املصـغرة لتـوفري العتـاد و األدوات و املـواد األوليـة  -

للعمــل احلــر و تطــوير احلــرف الصــغرية و الصــناعات التقليديــة للتقليــل مــن الفقــر و ملمارســة بعــض احلــرف تشــجيعا 

 .حتسني الظروف املعيشية

                                                 
  .39صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص 1
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 المشروع المصغر و آفاق االقتصاد الجديد في الجزائر :الثاث �

 :بين المقاول و المؤسسة االجتماعيةالعالقة  -1

 :المؤسسة كتنظيم إنتاجي -1-1

و يقبـــل ، ة تنظـــيم لإلنتـــاج، منشـــأة مـــن طـــرف مقـــاول ميلـــك رأس مـــالاملؤسســـة هـــي أوال و بصـــفة أساســـي

هـو بشـري و تقـين تفرضـه القواعـد و السياسـات الواضـحة  حيث أن التنظيم هو منوذج التفاعـل بـني مـا؛ املخاطرة به

 .1اقتصاديةللمؤسسة لتأمني التعاون الضروري إلجناز أهداف 

اج الـيت جيلبهـا املقـاول، حيـث يكـون هـذا األخـري مـرتبط هذا التنظيم يعمل على جتميـع خمتلـف عوامـل اإلنتـ

و غــــري املــــادي،   و يــــوفر للمؤسســــة العتــــاد املــــادي، اخل ...بعقــــود، كعقــــود الشــــراء، عقــــود العمــــال، عقــــود املؤسســــة

 .املواد األوليةو اليد العاملة،  كالتمويل،

ــــه حيقــــ ــــني خمتلــــف عناصــــر اإلنتــــاج بصــــفة جتعل ــــه التقنيــــة تكمــــن يف الــــربط ب ق إنتاجــــا يتماشــــى مــــع وظيفت

 .املستهلك و بأقل التكاليف احتياجات

هلــــذا فاملؤسســـــة تتطلـــــب و بصـــــفة أساســــية نشـــــاط مســـــتمر لإلنتـــــاج و لــــيس فعـــــل واحـــــد أو عـــــدة أفعـــــال 

 ...2منعزلة

و الـيت جتعلـه قـادرا ، ليس فقط لتلك الصفات التقنية اليت يتمتـع ـا) التنظيم(و املقاول هو قائد للمؤسسة 

عنــد تطبيــق مهمتــه اخلاصــة و املتمثلــة يف البحــث ) Irremplaçable( ملؤسســة، بــل ألنــه ال يعــوضعلــى قيــادة ا

و كـذا ، لتكـون صـاحلة اجتماعيـاو  اقتصـادياعن أفضل ربط لعوامل اإلنتاج املنفصلة، و تنظيمها حبكمـة و عقالنيـة 

 .3إدراك اخلطر حىت ميكن التحكم فيه

 املقــاول، سسـة تتميــز بالفرديـة علــى مسـتوى القيــادة مـن خــاللحيـث أنــه مـن صــفات تنظـيم اإلنتــاج أن املؤ 

إىل القـدرة  القـرار و الشـجاعة يف حتمـل املسـؤولية إضـافة اختاذاحلاجة احملددة حيث يتمتع حبرية كاملة يف  الستكمال

 .4و التنسيق، و املراقبة التنبؤ، و التنظيم: اإلدارية أي

متميــزة عــن الوحــدات التقنيــة، فحســب  اقتصــادية حيــث مــن خــالل هــذه الصــفات تكــون املؤسســة وحــدة

"Schumpeter  "لكنـــه يـــزداد و ينتشـــر مـــع طـــول ؛ املنطـــق املقـــاواليت ال يتوقـــف عنـــد إنشـــاء مؤسســـة فحســـب

هـــذا مـــا يـــؤدي إىل إنشـــاء مؤسســـات كثـــرية، و جيعلـــه يبحـــث عـــن احللـــول مـــن أجـــل حتســـني ســـري ، و مشـــوار املقـــاول

و مـن جهـة  ،تمعن عن فرص و جماالت جتاربه، فيبدع و خيلـق التغيـري مـن جهـةمبعىن أن املقاول يبحث ب ،5املؤسسة

  .أخرى خيلق عدم اليقني مبنافسيه، فاملقاول شرط أساسي خللق القيمة، أي هو الفاعل الرئيسي
 

                                                 
1 Mottez (B), La sociologie industrielle, PUf, Paris, 1975, p23. 
2 Bruno Oppetit, Alain Sayage: Les structures juridiques de l’entreprise, Collection droit et 
gestion, France, 1972, p12. 
3 Schumpeter (JA), Ibid, p93. 
4 Fayol (H): Administration industrielle et générale, Alger, 1990, p120. 
5 Lambourdette (A): Théorie des organisations, PUF, 1992, p102. 
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 :البحث عن الربح األقصى -1-2

حيـــث ؛ ممكـــن املؤسســـة ال ميكـــن أن توجـــد علـــى أرض الواقـــع إال إذا متكنـــت مـــن حتقيـــق أكـــرب ربـــح مـــادي

و حـــىت تبقـــى ، معنويـــة، أو خـــدمات عامـــة، فإنـــه، اجتماعيـــةسياســـية،  انشـــغاالتمهمـــا كـــان نشـــاط املؤسســـة مـــن 

 ،و البحـث عـن الـربح هـي صـفة الزمـة و مالزمـة للمقـاول .1جيب عليها أن تبحث عـن أقصـى ربـح ممكـن، مؤسسة

 احــرتاميتمثــل أساســا يف  اجتمــاعيذ و نفــو  حيــث تشــكل حــافز ملضــاعفة األمــوال الــيت مــن خالهلــا يكتســب ســلطة

 .2اآلخرين

 :السوق -1-3

 J"و " E. James" للمؤسسة حسـب بعـض املختصـني أمثـال االقتصاديإن مؤشر السوق يف التعريف 

Marcha " تنظيم اإلنتاج و الربح(هو النتيجة الضرورية للعنصرين السابقني.( 

يعـين أنـه بإمكانـه ؛ بط بـني خمتلـف عناصـر اإلنتـاجحيث أنه إذا كانـت وظيفـة املقـاول هـي حتقيـق ذلـك الـرتا

فاملقاول احلقيقـي جيـب عليـه أن يسـعى يف السـوق الـذي يـوفر لـه فضـاء . إجياد عناصر لإلنتاج خارج فضاء مؤسسته

فالسـوق يتـدخل كـل مـرة إلكمـال وظيفـة مهمـة، فهـو الـذي يسـمح بتحديـد . للمبادلة مـن خـالل العـرض و الطلـب

 .الفوائدو حتصيل  سعر املنتوج

 .البحث عن الربح إذن حيدد وجود املؤسسة يف حد ذاا من خالل تواجد املنتوج يف السوق

مكونــة مــن عنصــر أساســي هــو الســوق  االقتصــادينيلــذلك فاملؤسســة كمنظمــة لإلنتــاج هــي حســب بعــض 

 ،املؤسســة بالنســبة للمقــاول، و هــي شــرط لتعريــف االنطــالقفتكــون الســوق مــن خــالل مــا ســبق نقطــة . الرأمساليــة

فتضــمن حياـــا أو فشــلها، مـــن خــالل املنتـــوج حيــث أـــا تقــوم بنشـــاط ذو طــابع صـــناعي، أو جتــاري، أو مـــايل، و 

و هـذه لعمليـات فضـاءها الوحيـد هـو  ،3يدخل ضـمن ذلـك عمليـات اإلنتـاج والتمـوين و البيـع و التوزيـع و التمويـل

 .مسامهتهم مع اآلخرين و مقاصد االجتماعينيالسوق ألنه يعرب عن مقاصد الفاعلني 

 :ثقافة المؤسسة في المشروع المصغر -2

يعتقــد املختّصــون مــن علمــاء اجتمــاع أن املؤسســة تــدافع عــن ثقافتهــا ألــا األســاس الــذي ميكــن مــن تقنــني 

منــاذج الســلوك ومــن ترســيخ القــيم املتعــارف عليهــا داخلهــا، إذ أن ثقافــة املؤسســة متكــن الفــاعلني مــن تربيــر مــواقفهم 

ومـن مثـة تسـتطيع . وحتتـوي ثقافـة املؤسسـة علـى كلمـات سـر وشـعارات وحمـاور تعبئـة. ساب آرائهم بعـدا منطقيـاوإك

وخلــق تضــامن داخلــي يف رســم ، ودفعهــم إىل العمــل، وهــي رفــع معنويــات الفــاعلني؛ املؤسســة حتقيــق ثالثــة أهــداف

 .هوية املؤسسة بكل وضوح

طبيعيـا، وبصـورة عامـة فـإن التنشـئة هـي الطريـق الــذي حيـث تشـكل تنشـئة الفـاعلني داخـل املؤسسـة مسـارا 

ميكــــن األعضــــاء الســــابقني يف جمتمــــع مــــا مــــن نقــــل كفــــاءام ومهــــارام ومعــــارفهم إىل اجليــــل الالحــــق حــــىت يقومــــوا 

                                                 
1 Bruno Oppetit: op. cit, p13. 
2 Hisrish (Ro), Peters (MP): Entrepreneurs hip, lancer, élaborer et gérer une entreprise, 
Economica, Paris, France, 1991, p15. 

  .1املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ، ديوانالمؤسسةوظائف و نشاط : سعيد أوكيل 3
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 .1بأدوارهم على أحسن وجه يف جمتمعهم وهذا ينطبق على التنشئة داخل املؤسسة

الثقافــة الــيت تضــمن هلــم املعــارف االجتماعيــة الــيت حيتاجوــا  كمــا ينقــل الفــاعلون القــدامى لألجيــال القادمــة

إن التنشــئة تــوفر للفــاعلني األدوات الــيت متكــنهم مــن مواكبــة مــا . للقيــام بــأدوارهم ووظــائفهم داخــل املؤسســة بنجــاح

فــرق جيــري يف املنظومــة الــيت ينتمــون إليهــا، وهــذا مــا جيــري أيضــا داخــل املؤسســة ألــا تعلــم آليــات العمــل ضــمن ال

واألقســام وتؤســس العالقــات االجتماعيــة وعالقــات العمــل كمــا تطــور الكفــاءات واملعــارف الضــرورية للقيــام باملهــام 

 .اجلديدة

فقـد ظهـرت ثقافــة املؤسسـة بـالتوازي مــع تطـور الثقافـة التنظيميــة داخـل املؤسسـة، فهــو مفهـوم حـديث نشــأ 

ل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن املاضـــي وخاّصـــة أثنـــاء يف ســـياق التحـــوالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة الـــيت بـــرزت خـــال

طفـــرة "يرمـــز ظهـــور ثقافـــة املؤسســـة إىل . 1968العشـــريات الـــثالث األخـــرية الـــيت تلـــت ثـــورة الطـــالب بفرنســـا ســـنة 

شـــهدها جمـــال التصـــرف يف املـــوارد البشـــرية علــــى أرضـــية أن مـــا يشـــكل ثقافـــة اتمـــع يتســـلل إىل ثقافــــة " مفاهيميـــة

خـرية حتـدد هويـة املؤسسـة املصـغرة وميزاـا مـن طقـوس وتقاليـد وعالقـات عمـل ممـا يكسـبها بعـدا فهـذه األ. املؤسسـة

تشــكل ثقافــة . حيــث يتولــد مفهــوم األمــن االجتمــاعي وقــيم اهلويــة االجتماعيــة؛ تأسيســيا يف مســتوى القــيم املرجعيــة

الواحــدة، وبصــفة أدق فــإن ثقافــة املؤسســة منوذجــا معقــدا مــن املعتقــدات والتوقعــات الــيت يتقامسهــا أعضــاء املؤسســة 

والقـــــيم واملعتقــــدات واملســـــلمات والتوقعــــات واملواقـــــف واملعـــــايري  واإليــــديولوجياتاملؤسســــة مكونـــــة مــــن الفلســـــفات 

 :اجلماعية للمشتغلني ضمن املؤسسة الواحدة، وتتضمن العناصر التالية

مثــــل الطقــــوس واملظــــاهر ) لنيالفــــاع(بعــــض الســــلوكات الــــيت تالحــــظ بانتظــــام ضــــمن العالقــــات بــــني األشــــخاص  *

 .اخلاصة باملؤسسة وكذلك بعض الرموز املستخدمة مجاعيا االحتفالية

عـادي مـن العمـل "الضوابط املتفق عليها بني فرق العمل داخـل املؤسسـة والـيت تـربز يف بـعــض العـبــارات مـثــل يــوم  *

 ".يقابله أجر يوم عادي

 .ة مثل أمهية جودة املنتوج واألسعار املتميزةتوجد قيم متفق على صالحيتها داخل املؤسس *

 .وجود فلسفة توجه سياسة املؤسسة بالنسبة إىل كل من العمال واحلرفيني *

 .لكل مؤسسة أساليب تشتغل بواسطتها وعلى كل منتم جديد أن يتقنها *

 :وتتشكل الثقافة الداخلية للمؤسسة من القيم والرموز والطقوس واألساطري والبطولة

تسـمح قــيم املؤسسـة لألفـراد بإصــدار أحكـام كمــا أـا توجـه وتشــكل سـلوكام، وهـي تنبــع مـن التجــارب  :قـيمال -

وميكــن أن تكــون ضــمنية أو معلنــة، كمــا أن املؤسســة عــادة مــا حتــافظ علــى هــذه القــيم وحترتمهــا ، الــيت عاشــها األفــراد

 .ضمن لوائحها وقوانينها الداخلية

 .اخل ...ت ثقافية من ذلك شكل اللباس واللغةهي عالمات هلا دالال :الرموز -

ميكــن أن تتعلــق بأحــداث يوميــة أو اســتثنائية داخــل املؤسســة، وميكــن أن تكــون هلــا أبعــاد رمزيــة تــدعم  :الطقــوس -

                                                 
، مذكرة ختم الدروس للحصول على األستاذية يف الدراسات االجتماعية، تأثير العولمة االقتصادية على ثقافة المؤسسة التونسية: حسين الزغالمي 1

  .36-35 ص ص، 2000-1999تونس، املعهد الوطين للشغل و الدراسات االجتماعية، 
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هويــــــة املؤسســــــة، منهــــــا مــــــا يتعلــــــق باالجتماعــــــات أو بإصــــــدار النشــــــريات أو بإدمــــــاج املنتــــــدبني اجلــــــدد أو بتوديــــــع 

 .اخل ...املتقاعدين

وخاصـة املتعلقـة منهـا بأزمـات كـربى ، للمؤسسة أساطريها اخلاصة اليت تنبع من أحداث هامة عاشتها :األساطير -

 .أو حتوالت عميقة مرت ا

 واوالـذين تركـ، هم األشخاص الذين هلم عالقة مباشرة ومكانة مميـزة يف ماضـي املؤسسـة أو يف حاضـرها :األبطال -

 .ذاتهبصمام واضحة مثل مؤسس املؤسسة 

 :تطور العمل في المقاولة المصغرة -3

ســتكون التايلوريــة، حســب آال تــورين، مرحلــة انتقاليــة مــن تنظــيم إىل آخــر، مــن بدايــة املكننــة الصــناعية إىل 

وبــذلك يكــون العمــل قــد خضــع لتــأثريات وحتــوالت أمجلهــا فليــب برينــوكس يف ثــالث مراحــل . عصــر األوتوماتيكيــة

 :هي

  :المرحلة األولى -أ

ــ األداة و يــد الصــانع واملــادة الواجــب  :دأ منــذ بــدايات املرحلــة الصــناعية، وتقــوم علــى ثالثــة عناصــر هــيتب

. األداة، هي آلة كونية كـان العامـل يصـدر أحكامـا بشـأن مرونتهـا-ويف الصناعة فإا هي اآللة. ملاستعماهلا يف الع

ممــا يســمح للعامــل بتكــوين رأمســال ، هــارة بالتجربــةواكتســاب امل، وأمــا تعلــم اســتعماهلا فكــان يــتم يف حالــة العمــل ــا

واملهنــدس . ألن املهنــدس الــذي يشــرف علــى العمــل ال يقــول لــه مــاذا جيــب عليــه أن يفعــل؛ بالتجربــة ال ميتلكــه غــريه

ويكتسـب مـا يكتسـبه ، واملشـرف علـى عـدد مـن العمـال تنحصـر سـلطته يف الـورش، بدوره الـذي ميتلـك سـلطة تقنيـة

 .مارسة تاركا املستعمل وحيدا أمام اآللةمن خربة تقنية بامل

  :المرحلة الثانية -ب

. تتميز هذه املرحلة باإلنتاج املتسلسل لتقطع مع اإلنتـاج الكلـي والشـامل والكـوين الـذي ميـز املرحلـة األوىل

وبـــدأ ينظـــر للعامـــل . بـــدأ تقطيـــع اإلنتـــاج وفـــق حلقـــات متخصصـــة بـــآالت متخصصـــة كـــذلك إلنتـــاج منتـــوج واحـــد

وقــد تعمــم هــذا النمــوذج بســرعة  . رغــم أن التخصــص هــو ختصــص اآلالت املســتعملة، ة مــن منظــور ختصصــيوالعاملــ

 .كبرية كما هو الشأن يف معامل رونو

  :المرحلة الثالثة -ج

صادفت هذه املرحلة وحتت الضغط االقتصادي يف اإلنتاج الذي جعلها تنـتج بأعـداد وافـرة وبتسلسـل كبـري 

ــــة). 1937 معامــــل فــــورد( كياالكتشــــاف التقــــين األوتومــــات ــــة الثاني ــــات املوزعــــة يف املرحل  ،وتتميــــز بتجميــــع العملي

فأصبحت اآللـة تسـمى آلـة التحويـل؛ كـل آلـة حتـول العمـل إىل آلـة أخـرى، واآللـة ال تعمـل إال حينمـا تكـون القطعـة 

 .قد توصلت ا

ليـد العاملـة املتخصصـة أو اليـد لقد كان هلذا التطـور تـأثريا علـى اليـد العاملـة الـيت أصـبحت تتنـاقص لصـاحل ا

وكــل عمــل غــري أوتومــاتيكي مثــل احلراســة ، العاملــة الــيت تكتفــي باملهــام اليدويــة مثــل شــحن اآلالت احملولــة أو إفراغهــا

 .واملراقبة دون مبادرة تذكر
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 :المشكالت التي تواجه المشروع المصغر -4

، لكـــن هـــذا العـــامل الـــذي تعـــددت 1اصـــةيـــدخل الفـــرد إىل عـــامل امللكيـــة اخل الصــناعة هـــي النشـــاط الـــذي بـــه

ختتلجــه العديــد مــن املشــكالت تقــف كحــاجز و ، و حــىت كبــرية، مظــاهره مــن مؤسســات مصــغرة، صــغرية و متوســطة

 :و سوف نذكر أهم املشكالت اليت تواجه هذا النمو، االقتصاديةعقبة أمام تنامي و تطوير املشاريع 

 :المشكالت اإلدارية -4-1

ـــه إرادة املســـتثمر يف قطـــاع لطاملـــا كانـــت املشـــا  ـــتحطم علي ـــر تشـــكل أهـــم حـــاجز ت ـــة يف اجلزائ كل البريوقراطي

مبجموعـــة مـــن العوائـــق  االســـتثماريةاملؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة، حيـــث تصـــطدم كافـــة اجلهـــود املتعلقـــة باحلركيـــة 

و العديـــد مـــن الوثـــائق و  ،اإلداريـــة و اإلجـــراءات البريوقراطيـــة املعقـــدة الـــيت تتطلـــب عشـــرات الرتاخـــيص و املوافقـــات

 ؤتبـاط: "هنـاك االجتمـاعيو  االقتصـاديا، و حسب ما توصل إليه الس الـوطين  االتصالاجلهات اليت يتطلب 

و الوثـــائق املطلوبـــة  ،و نقـــص يف تكـــوين املـــوظفني، لشـــبكات، و تفســـري ضـــيق للنصـــوصلو تعقيـــد ، يف اإلجـــراءات

 ."يف كثري من احلاالت االستعمالتكون مزدوجة 

 :مشاكل التمويل -4-2

و بشــكل   حيــث تعتمــد، تعتــرب أهــم و أخطــر املشــاكل املواجهــة للمؤسســات املصــغرة، الصــغرية و املتوســطة

و هــذا مــا جيعلهــا تابعــة للبنــوك و ؛ ل نقــص قــدراا علــى التمويــل الــذايتظــيف  احتياجاــاكبــري علــى البنــوك لتغطيــة 

إشـكال كبـري تعـاين منـه ، 2غـري متـوازن للقـروض إضـافة إىل التوزيـع ،اتاهليكـل املـايل هلـذه املؤسسـ اختالليؤدي إىل 

 فالبنوك ترى أن إنشاء هذا النوع من املؤسسات يتضمن درجة عالية مـن املخـاطرة،؛ املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 .تفرضها البنوك على هذه املؤسساتو العموالت اليت  و هذا ما جيعلها تواجه صعوبات يف األتعاب

 :المشاكل المرتبطة بالعقار -4-3

إذ ؛ الصــغرية و املتوســطة توجــد مشــكالت متعلقــة بالعقــار أو املكــان املخصــص لتــوطني املؤسســات املصــغرة

األخــرى املكملـــة،  يف احلصـــول علــى الرتاخـــيص أن احلصــول علـــى عقــد امللكيـــة للعقــار أو عقـــد اإلجيــار يعـــد أساســا

فهي رهينة العديد من اهليئـات الـيت ؛ دد بشكل حيفز على االستثماراآلن مل حت إىل حد العقارات واملشكل أن سوق

حيــث أن الوكالــة . اخل ...وكالــة دعــم وترقيــه االســتثمارات احملليــة باســتمرار كالوكالــة الوطنيــة لــدعم االســتثمار، تتزايــد

الصـغرية ، املصـغرة يعالعقار الالزم إلقامـة املشـار  واحلصول على االستفادة تكون أحيانا عاجزة على تسهيل إجراءات

  :إىل يعود وذلك؛ واملتوسطة

 .اخلاصة بالنشاط الصناعي وغريه حمدودية األراضي -

وهــذا مــا يــؤدي إىل تزايــد ؛ أراضــي بأســعار منخفضــة مــن خــالل ختصــيص املقدمــة للمســتثمرين اتالتحفيــز  ارتبــاط -

  .االستثمار تعهدات دون تنفيذ أشكال املضاربة على األراضي اليت تتحول

                                                 
1 Marc Ecrement: Indépendance politique et libération économique, un quart de siècle du 
développement algérien 1962-1985, Entreprise algérien du presse et office des publications 
universitaires algérienne, p106. 
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 :التجاري باإلنتاج المتعلقة المشاكل -4-4

الـــذي لقـــن  فهـــو، الكهربائيـــة تـــأثريا يضـــاهي الصـــدمةو  لقـــمعاهليكلـــي مـــرارة ال خمطـــط التعـــديل ملـــرارة كانـــت

 االنتقــالأدى إىل  وهــذا مــا ،تأمينــه يعــد قــادرا علــى دولــة املــن والســلوى الــذي مل ولــدور، لالشــرتاكيةالضــربة القاضــية 

 املؤسسـات علـى انعكسـتالـيت  وأشـكال الفسـاد مبـا حيملـه مـن ريـع ليربايل جتاري انفتاحريا إىل مسري إدا اقتصادمن 

ممــا ، غـري األساسـي االقتصـاديمعـدل األربــاح يف النشـاط التجـاري و  ارتفـاعممـا أدى إىل ؛ والعامـة اإلنتاجيـة اخلاصـة

 .أثر على منو و تطوير املنظومة اإلنتاجية

 :صغرةتنمية المشاريع الم آفاق -5

و ينمــو فيــه هــذا النــوع مــن املؤسســات و تفــتح فيــه ســوق  االســتثمارإن احملــيط الــذي يفــرتض أن ينشــأ فيــه 

و التســيري،  ســيما التنظــيمالت صــعبة علــى مجيــع املســتويات الخــتالاالعمــل أمــام الــراغبني يف خلــق املبــادرة يعــاين مــن 

 :ثالث نتائج معتربة على ثالث مستويات و هيفالدولة اليت راهنت على جناح هذا النوع من املؤسسات حققت 

 .الذايت االكتفاءإنتاج السلع و اخلدمات لتحقيق  -

 .توفري أكرب عدد ممكن من مناصب الشغل -

 .و التحكم األفضل يف التكنولوجيا االجتماعيحتسني املستوى  -

الفـرد علـى املخـاطرة و  ضـرورة وجـود ثقافـة تشـجع االسـتثماراتو عليه تتطلب عملية ترقية هـذا النـوع مـن 

 .املبادرة يف إنشاء املؤسسات املصغرة، الصغرية و املتوسطة

و رغم كل اجلهود اليت تبذهلا اجلزائـر لتنشـيط هـذا النـوع مـن املؤسسـات إال أنـه مـازال حيتـاج إىل الكثـري مـن 

 .مليار دينار 393.7الدعم، فكتلة القروض الغري ادية بلغت 

مسـاعدة هـذه املؤسسـات لتنطلـق بشـكل أفضـل، و لـن تسـتمر يف الـدعم مبعـزل عـن لذا فالدولة تسعى إىل 

و بالتـــايل إعطـــاء الفرصـــة للمؤسســـات لتحســـني أداءهـــا، و مـــا يـــدل أيضـــا علـــى  ؛التأهيـــل الـــذي يعـــد شـــرطا ضـــروريا

دينــار  مليــار 70هتمـام الدولــة ـذا النــوع مـن املؤسســات هـو أن البنــك الــوطين اجلزائـري خصــص غالفـا ماليــا قـدره ا

 .م متنحه كقروض للمؤسسات املصغرة2008سنة 

و ما سيساعد املؤسسات املصغرة، الصغرية و املتوسطة علـى أداء مهامهـا أكثـر هـو اإلقـرار بإلغـاء األتعـاب 

 40بقيمـة " 2ميـدا "ضـافة إىل أنـه سـيتم عـرض برنـامج باإل؛ و العموالت اليت تفرضها البنوك على هذه املؤسسـات

ا األخــري الــذي ســريكز علــى تأهيــل املؤسســات املصــغرة، الصــغرية و املتوســطة يف جمــال تكنولوجيــات مليــون أورو، هــذ

 .دوديةة على خمتلف الوظائف لتحسني املر مؤسس 500و الذي سيشمل حوايل  االتصالاإلعالم و 
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 :خالصة

ات دفعتهــا لتبــين صــعوب االشــرتاكيةواجهــت السياســات و اإلســرتاتيجيات الــيت تبنتهــا اجلزائــر خــالل املرحلــة 

ـــدعم، حيـــث  اقتصـــادسياســـات جديـــدة يف إطـــار التحـــول إىل  الســـوق، عـــن طريـــق خمتلـــف هيئـــات و مؤسســـات ال

و دفعــه إىل النمــو و التطــور لتحقيــق ، و لــو بشــكل نســيب، اجلزائــر النهــوض ــذا النــوع مــن املشــروعات اســتطاعت

 االضـطراباتو  االحنرافـاتبالبطالة و الفقـر و خمتلـف  التنمية املستدامة و التخفيف من العديد من املشاكل املتعلقة

 .االجتماعية
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 :تمهيد

وهـذا كوـا ، عرف موضوع املقاولة النسوية يف اآلونة األخرية اهتماما كبريا من طـرف البـاحثني واحلكومـات

أصــبحت ، حيــث كمــا تشــري التقــارير االقتصــادية والدراســات، أضــحت متثــل أحــد أقطــاب االقتصــاد وقــاطرات منــوه

ومـــــدى وجودهـــــا مــــن عدمـــــه هـــــو الـــــذي يفــــرق بـــــني منـــــو خمتلـــــف ، املقاولــــة النســـــوية أحـــــد معـــــايري النمــــو لالقتصـــــاد

  .االقتصاديات

إال أن نســــبتها يف اجلزائــــر ليســــت ، لكــــن وعلــــى الــــرغم مــــن أمهيتهــــا ومــــدى مســــامهتها يف رقــــي االقتصــــاد

إىل أن هــذا ال ، وســا لنســبة املقاولــة النســوية يف بالدنــابــالرغم أنــه ويف اآلونــة األخــرية نالحــظ ارتفاعــا حمس، باملشــجعة

 .وبعيد جدا لنقارنه باالجنازات اليت حققت يف البلدان الغربية أو حىت العربية ييكف
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 ة من فكر العمل إلى فكر المقاولةالمرأ :أوال �

 :تطور فكر العمل -1

حســب تيـارام و اجتاهــام اختلفــت و ، الفالســفة و املفكـرين، شـغل موضــوع العمـل خمتلــف االقتصـاديني

و ألنــه  ، باعتبــار أن العمــل ظــاهرة اجتماعيــة موجــودة منــذ وجــود اإلنســان و بأشــكال متعــددة، تعــاريفهم و آرائهــم

جنـــده اليـــوم يتميـــز بالتعقيـــد بـــالنظر لتغـــري ، كـــان ال يتعـــدى بعـــض احلركـــات اجلســـمية و اهـــودات الفكريـــة البســـيطة

  .ظروف و أهداف اإلنسان

كــان ينظــر للعمــل علــى أنــه نــوع مــن اإلرهــاق ،  و مصــر القدميــة، اهلنــد، ففــي احلضــارات القدميــة مثــل الصــني

،  و كــان اختيــار األشــخاص و تــدريبهم يــتم بعــد معرفــة إمكانيــام و كفــاءام، ضــمن التجمعــات احلرفيــة و الشــعبية

 .كما مل تكن األعمال و املهن مدروسة و حمددة

توسط قام معاصرو هـذه الفـرتة مثـل أفالطـون و أرسـطو بوضـع حتلـيالت اجتماعيـة و يف حضارات البحر امل

و يف نظـرهم . و أن مجاعة احلرفيني حمصورة يف سلسلة من النظم الـيت ترعـى ركودهـا، غري علمية كاعتبار العمل مذال

 .الفكري و احلرب و السياسة يتعلق بالعململ يكن العمل 

و أصــبح العمــل اإلنســاين مــن ، العمــل اآليل مــن خــالل جتربــة غــاليليتأكــد مقيــاس  فقــد 18أمــا يف القــرن 

و نشـــأت تـــدرجييا ، و أصـــبح البحـــث العلمـــي يف جمـــال العمـــل، خـــالل تنفيـــذه العضـــلي و احلركـــي مثـــل العمـــل اآليل

سـية و و مشلت األحباث اجلوانب املادية و الوظيفيـة إضـافة إىل اجلوانـب النف، فيزيولوجيا العمل بدراسة جمهود العامل

 .1و ظهرت يف هذا القرن كذلك املشاكل املتعلقة بالعامل و العمل. 19االجتماعية و األخالقية منذ القرن 

 :و قد متيز الفكر االجتماعي عن مفهوم العمل يف العصور احلديثة يف ثالث اجتاهات فكرية

 :الفكر االشتراكي اليوتوبي -1-1

أن كــــل مــــواطن يعمــــل يف اإلنتــــاج الزراعــــي إضــــافة إىل  يف مجهوريتــــه املثاليــــة) 1535-1480(يـــرى مــــور 

و ال مكانــة للطفيليــات البشــرية ، و بـذلك فهــو يهــدف إللغــاء نظـام الطوائــف و امللكيــة الفرديـة، تعلمـه حلرفــة أخــرى

ـــاج غريهـــا ـــة علـــى إنت ـــة علـــى عـــدة مفكـــرين يف العصـــر احلـــديث. الـــيت تعـــيش عال فتخيلـــوا ، و أثـــرت األفكـــار اليوتوبي

و  ،F. Fourier:البـؤس و احلرمـان و مـن أشـهرهم، الكمـال خيتفـي فيهـا الفقـر رية بدرجة عاليـة مـنجمتمعات بش

حيــث اكتســبت كتابــام اجتاهــات سياســية و اجتماعيــة حبثــا عــن حلــول ملشــاكل ، )R. Owen(روبــرت أويــن 

 .2و وسائله و طرق توزيعه جمتمعام عن طريق تنظيم عوامل اإلنتاج

 :الكتابات االجتماعية في الفكر االجتماعي الحديث -1-2

، متثلــت الكتابــات االجتماعيــة يف تفســري العالقــة بــني تقســيم العمــل و التضــامن االجتمــاعي قبــل دور كــامي

جوزيــف بريســتلي و نظــروا إىل تقســيم العمــل  ، جــيمس هــاريس، جــون ماكســويل: مــن طــرف جمموعــة مــن املفكــرين

 .جتماعيكعامل من عوامل التضامن اال
                                                 

  .28، 27، 26 ص ص، 2001، دار احملمدية العامة، إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي: ناصر دادي عدون 1
  .19-18 ص ،2001 ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،العمل و علم االجتماع المهني :الزياتكمال عبد احلميد  2
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و اهـتم جـيمس ، اعترب ماكسويل تقسيم العمل مبثابة العامل الوحيد الذي يؤدي إىل التماسك االجتمـاعي

فهـو ، فهو يـرى أن تقيـيم العمـل أسـاس تشـكيل منـط احليـاة االجتماعيـة، بتطوير فكرته) 1870-1709(هاريس 

ع اإلنسـان إىل التخصـص و تقسـيم العمـل و بالتـايل و بالتايل اهتم بفكرة القوة الدافعة اليت تـدف، تلقائي يف اإلنسان

 .تؤدي إىل انتشار السلع و اخلدمات

، تفسري العالقة بني تقسيم العمل و التماسـك االجتمـاعي) 1804-1733(و حاول جوزيف بريستلي 

 .و ذلك يف إطار البحث عن عالقة الفرد بالدولة

إال أن النظريـات االجتماعيـة احلديثـة ، االجتمـاع و مت التعبري عن هذه األفكار من قبل العديـد مـن مفكـري

 .اهتمت بتفسري أثر تقسيم العمل على البناء االجتماعي عامة

 :الفكر االجتماعي الوضعي -1-3

. ظهـر اهتمـام واضـح بدراسـة التخصـص و تقسـيم العمـل، مع تقدم الصناعة و التصنيع يف العصر احلديث

، و احتلت الثـورة الصـناعية مكانتهـا يف إجنلـرتا، الزراعي إىل صناعي حتول اتمع) 1850-1780(فخالل الفرتة 

و حـــل حمـــل النظـــام اإلقطـــاعي النظــام اجلديـــد يف ظـــل اجلمهوريـــة الثالثـــة ، و ســاد القـــارة األوروبيـــة الرأمســـال الصــناعي

ة و ظهـــور املـــدن و متيـــز اتمـــع بســـيادة النظـــام الرأمســـايل و انتشـــار اآلالت احلديثـــة يف الصـــناع، عقـــب ثـــورة فرنســـا

 .الصناعية

و ظهـــرت ، و أدت كــل هــذه الظــروف إىل ظهـــور نظريــات نــادت بالوحــدة العضـــوية يف اتمعــات احلديثــة

هربــرت ، منســت كونــت، ســان ســيمون: و أهــم املفكــرين يف هــذه الفــرتة، معهــا النظريــات املناهضــة للنظــام الرأمســايل

دور  : أمــا اجليــل الثــاين فيمثلــه، الكالســيكينيلمــاء االجتمــاع و ميثلــون اجليــل األول مــن ع، و كــارل مــاركس، سبنســر

و عـرب هـؤالء عـن العوامـل املـؤثرة يف القـوة ، وليـام جراهـام مسنـر، جـورج زميـل، فريدينانـد كونسـيس، ماكس فيرب، كامي

التحليــل و نظــر أغلبيــتهم إىل أســلوب ، كمــا اهتمــوا مبشــكالت النظــام االجتمــاعي،  االجتماعيــة يف العصــر احلــديث

و هلـذا فقـد قـام تفكـري هـؤالء العلمـاء علـى وجــه ، عيــةاالعلمـي للحيـاة االجتماعيـة كوسـيلة لتفسـري طبيعـة احليـاة اجلم

 .اخلصوص فيما يتعلق بتقييم ظاهرة تقسيم العمل يف اتمعات احلديثة و أثرها يف احلياة االجتماعية

عصور التـاريخ اإلنسـاين كـان ميثـل بعـدا أساسـيا و إن ظاهرة تقسيم العمل يف الفكر االجتماعي يف خمتلف 

و ما يؤكـد ذلـك االهتمـام الكبـري بتفسـري ظـاهرة تقسـيم العمـل الـيت حتتـل مكانـا بـارزا يف ؛ هاما يف احلياة االجتماعية

 .1و الواقعي ويبتاالجتماعي اليو تاريخ الفكر 

حتـــول هامــة يف تـــاريخ النظريـــة م نقطـــة 1893و كــان مؤلـــف دور كـــامي يف تقســيم العمـــل االجتمـــاعي عــام 

و حيــث تتبلــور معــامل الــرتاث السوســيولوجي يف تفســري ، االجتماعيــة يف تفســريها لظــاهرة تقســيم العمــل االجتمــاعي

و اجلماعـة ، فهو يرى أن اتمع يتكون مـن مجاعـات مهنيـة، العالقة الوظيفية املتبادلة بني املهنة و البناء االجتماعي

و كــل مجاعــة مهنيــة هلــا دور معــني يف ، تتكــون مــن جممــوع األفــراد الــذين يشــغلون مهنــة واحــدةاملهنيــة هــي تلــك الــيت 

إذن فاملهنـة يشـار ، و الذي يتغري بتغري األوضاع اتمعية داخـل البنـاء االقتصـادي و االجتمـاعي، احلياة االجتماعية
                                                 

  .187كمال عبد احلميد الزيات، املرجع السابق، ص 1
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أوىل ثـالث  إىللـم االجتمـاع يسـتند و علـى هـذا جنـد ع، إليها بعدد من النشاطات مثـل الطـب و األعمـال القضـائية

 :بارسونز، دور كامي، مسامهات رئيسية قام ا فيرب

هـو  Professionnalisation و يـرى أن اإلمتهـان؛ أكد على أمهية املهن يف اتمع الغـريب احلـديث :فيبر *

و حيــث ، الــيت يقــوم ــاالعبــور مــن نظــام اجتمــاعي تقليــدي إىل نظــام اجتمــاعي يــرتبط فيــه وضــع كــل واحــد باملهــام 

و ليســـت موروثـــة  ، إذن فاملهنـــة دعـــوة، تكـــون هلـــم تعويضـــات خمصصـــة وفقـــا ملعـــايري عقالنيـــة للكفـــاءة و التخصـــص

 .و يتم حتملها كمهمة، و لكنها مرادة، كالقدر

إقامـة و  كان يفتش عن سلطة شرعية قادرة على دئة نزاعـات املصـاحل الـيت متـزق اتمعـات الصـناعية  :دور كايم *

) مهــن أو نقابــات(و هــو يعتقــد أنــه جيــدها يف التجمعــات املهنيــة أو احلرفيــة ؛ أدىن حــد مــن التماســك بــني أعضــائها

و حتكـم كــل مهنـة آداب خاصـة تطــور عنـد أعضـائها نظامــا معينـا و تفصــلهم ، الـيت ال مييـز بينهــا دومـا بوضـوح كبــري

 .عن األنانية الفردية

العالقـة  إـا؛ حتليالت فيرب و دور كامي من منطلـق منوذجـه املثـايل للعالقـة العالجيـةقام بتوسيع و تنظيم  :بارسونز *

تتميــز املهــن أيضــا عــن األعمــال األخــرى حــىت لــو كانــت تــؤمن عائــدات . بــني الطبيــب و املــريض و الــيت حللهــا بدقــة

 .1فالربح ليس غايتها مبعىن أن األولوية تعطى للسعي، مهمة

 :سوسيولوجيا عمل المرأة -2

 :دوافعها -2-1

كمـا يعتــرب ظـاهرة اجتماعيــة ناجحـة ســادت ،  كـان خـروج املــرأة للعمـل أمــرا حتميـا بعــد االنقـالب الصــناعي

فهــذه ؛ و تزايــدت نســبة النســاء العــامالت يف أغلــب اتمعــات املتقدمــة، مجيــع اتمعــات الــيت اجتهــت حنــو التصــنيع

و هلــذا تبــني الدراســات األوىل يف  .2ظـروف احليــاة االجتماعيــة الظـاهرة ضــرورة حتميــة أملتهــا األوضــاع االقتصــادية و

هذا اال أن أهـم دوافـع خـروج املـرأة للعمـل هـو احلاجـة االقتصـادية و املقصـود ـا هـو حاجـة املـرأة امللحـة لكسـب 

ور و لكــن و مــع اتســاع جمــال التعلــيم و التطــور التكنولــوجي و ظهــ ،قوــا أو حاجــة األســرة لالعتمــاد علــى دخلهــا

عـت بـاملرأة للخـروج للعمـل و أهم األسباب الـيت دف. أعمال ختتص ا املرأة فقط أدى إىل البحث عن النساء للعمل

 :3ما يلي

 ):ذاتية(أسباب داخلية  -2-1-1

 ؛حتقيق الذات و ذلك مبحاولة فرض وجودها على الساحة االقتصادية و قدرا على العمل و اإلنتاج *

 ؛السيطرة عليها كاخلوف من ترك الزوج هلا أو اخلوف من املستقبلالتخلص من املخاوف و  *

 ؛الضغط االنفعايل لشعورها بالوحدة فتلجأ للعمل ملأل الفراغ *

                                                 
  ).رأمسالية( ربودون، ف بوريكو، مرجع سابق، 1
، جـــوان 19 ، جامعــة باتنـــة، اجلزائــر، العـــددالعلـــوم اإلنســـانيةمجلـــة خــروج املـــرأة إىل ميــدان العمـــل و أثـــره علــى التماســـك األســري، : مصــطفى عـــويف 2

  .131، ص2003
  .86، ص1984، دار النهضة العربية و النشر، بريوت، سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا إبراهيم عبد الفتاح 3
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 ؛حب الظهور حيث أن كل فرد يسعى للتميز عن غريه *

 .حتقيق الرضا النفسي *

 :1أسباب خارجية -2-1-2

 :تأثير األسرة -أ

و مــع التطــور العلمــي حــدث ، دور احلضــانة يف التخفيــف مــن أعبــاء البيــتســاعدت التكنولوجيــا و انتشــار 

كمــا لعــب العامــل االقتصــادي دورا كبــريا يف خــروج املــرأة للعمــل إضــافة إىل ارتفــاع . تغيــري يف القــيم اجتــه عمــل املــرأة

 .مستوى املعيشة و زيادة متطلباا

 :تأثير الزمالء -ب

 .مجاعة الزمالء و حتقيق مكانة اجتماعيةحاجة املرأة إىل الشعور باالنتماء إىل 

 :تأثير المجتمع -ج

و املــرأة إنســان فهــي تــؤثر و تتــأثر بــأفراد اتمــع الــذين يعيشــون يف إطــار نســق ؛ اإلنســان اجتمــاعي بطبعــه

 .متكامل تلعب فيه املرأة دورا يف احلفاظ على تكامله

 :أسباب أخرى -2-1-3

حيـــث بـــذهاب ؛ أثرتـــا علـــى البنـــاء التنظيمـــي للمجتمـــع و توزيـــع األدوارتتمثـــل يف احلـــربني العـــامليتني اللتـــني 

الرجـــال للحـــرب و تـــركهم أمـــاكن عملهـــم اضـــطر رجـــال األعمـــال للبحـــث عـــن العمالـــة النســـائية إضـــافة إىل التطـــور 

 .2و بالتايل خرجت املرأة للعمل؛ التكنولوجي الذي أدى إىل تسريح العمال

و مطالبتهـــا ، الـــيت طالبـــت برجـــوع املـــرأة للعمـــل بعـــد انتهـــاء احلـــرب باإلضـــافة إىل ظهـــور احلركـــات النســـوية

و تــأثري العوملــة الــيت حاولــت إخــراج نســاء دول العــامل ، خاصــة فيمــا يتعلــق حبــق العمــل؛ بالتســوية بينهــا و بــني الرجــل

تشــغيل  و إعطــاء املــرأة مكانتهــا يف ظــل متطلبــات االقتصــاد العــاملي الــذي أصــبح يتجــه إىل، الثالــث مــن االضــطهاد

و هنـاك دوافـع ، و تـأثر املـواطنني بالثقافـات الغربيـة الـيت تـدعو إىل حتـرر املـرأة، النساء الخنفـاض أجـورهن عـن الرجـال

حيث تشعر املرأة بـأن العمـل ميكنهـا مـن تنميـة معارفهـا نتيجـة التفاعـل مـع اآلخـرين ؛ أخرى كالدافع الثقايف و املهين

 .3و الرغبة يف تعلم مهارة

 :هامشاكل -2-2

و ، جند منها ما ينبع من ذاـا كـاخلوف مـن الفشـل يف إثبـات ذاـا؛ تعاين املرأة يف عملها من عدة مشاكل

  :و ميكن إجيازها فيما يلي. منها ما تواجهه يف مكان عملها
 

                                                 
، رســالة ماجســتري يف اإلدارة الرتبويــة، التعليميــةاتجاهــات الفــرد الجزائــري نحــو تــولي المــرأة للمناصــب القياديــة فــي المؤسســات : يل صــفيةاجــدو  1

  .127ص جامعة سطيف،
  .145، 144 ص جدوايل صفية، املرجع سابق، ص 2
  .48، ص2002 الطبعة األوىل، مركز البحوث و الدراسات االجتماعية، القاهرة، ،المرأة و قضايا المجتمع: أمحد زايد و آخرون 3
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 :مشاكل داخل العمل -2-2-1

و يرجـع  ،معاديـا للمـرأةفهناك من يتخذ موقفا ؛ من أهم املشاكل اليت تعاين منها املرأة حتيز صاحب العمل

كمــا أن خروجهــا عــن القوالــب االجتماعيــة ،  هــذا لعــدم تفهــم الــدور اجلديــد الــذي اكتســبته املــرأة مــن خــالل عملهــا

 .إضافة إىل نقص التدريب املهين و املهارة و هذا ما يؤثر على العملية اإلنتاجية. جيعلها عرضة للكثري من املتاعب

 :التقاليد و القيم الثقافية -2-2-2

و أنـه مـن الضـروري أن تقـوم باألعمـال البسـيطة اخلاليـة مـن أي ، إذ أن االعتقاد بأن مكان املرأة هو البيـت

 .يقلل من أمهية املرأة و طموحها يف العمل، ابتكار

بإعطـــاء و مـــا يالحـــظ فيمـــا يتعلـــق بـــاملهن املكتبيـــة قيـــام عـــدة مؤسســـات إىل جانـــب قطـــاع التعلـــيم الرمســـي 

كمــا نالحــظ أن طبيعــة التــدريب املهــين و نوعــه يــؤثر علــى نــوع العمــل و األجــر ،  تــدريب ســريع علــى العمــل الــالزم

و هكذا يبدو أن التدريب املهـين هـو املشـكلة الـيت ؛ كما يؤثر على استمرارية حيان املهنية،  الذي حتصل عليه املرأة

 .تفتح الباب ملشاكل العمل النسائي

 :اقتصادي-المرأة الجزائرية و النشاط السوسيو :ثانيا �
 :المجتمع الجزائري المرأة و -1

 :المرأة في الثقافة الجزائرية -1-1

هــي جممــل القــيم والرمــوز واألخــالق والســجايا واملعتقــدات واملفــاهيم واألمثــال واملعــايري واألعــراف والتقاليــد 

آداب النــاس يف "أو بلغــة ابــن خلــدون ، يف تعاملــه مــع بيئتــهوالعــادات والوســائل واملهــارات الــيت يســتعملها اإلنســان 

وهــي الفكــر مــن علــوم وفلســفة ومــذاهب ، "م وتصــرفام يف احليــاة اليوميــةأحــواهلم يف املعــاش وأمــور الــدنيا ومعــامال

ولكـــل شــعب ثقافتـــه مهمـــا  . وتتــداخل هـــذه املكونــات وتشـــكل معــا الثقافـــة العامــة لشـــعب مــا ،1وعقائــد ونظريـــات

ومــن أهــم خصــائص الثقافــة أــا تنتقــل مــن جيــل إىل جيــل ومــن شــعب إىل . درجــة حضــارته أو درجــة تقّدمــهكانــت 

والثقافة ليست جمموعة مكونات ثابتة وجامدة ومطلقة ومغلقة تصـلح لكـل مكـان . شعب عن طريق الرموز أو اللغة

إن الثقافـة هـي مجلـة األحــوال  :قـولخالصـة ال .منفتحـة و ديناميكيـة، نسـبية، مرنـة، متغـرية ،بـل هـي متطـورة، وزمـان

أي كـل مـا يتداولـه النـاس يف حيـام ، االجتماعية واملنجزات الفكرية والعلمية والتقنية وأمناط التفكري والقيم السائدة

 .االجتماعية من مكتسبات حتصل بالتناقل والتعلم

العامـــل الثقـــايف يف تنميـــة اإلنثروبولوجيـــا الثقافيـــة مـــن تأكيـــد علـــى أمهيـــة  إليـــهكـــل ذلـــك يؤكـــد مـــا تـــذهب 

وهــي التمــثالت ؛ ذلــك أن الثقافــة هــي فعــل مكتســب، شخصــية الفــرد وحتديــد ســلوكه عــرب مــا يعــرف بالعــادة والــتعلم

مبوجبهـا يـتمكن الفـرد " حالـة نفسـية"وهي بالتايل عبارة عـن ، من قبل عناصر جمتمع معني املنقلةالسلوكية املكتسبة و 

 .2اليت يعيش فيها على حد تعبري لننت من اإلحساس بالراحة داخل البيئة

وعــادات و تقاليــد و قــيم و اجتاهــات و معتقــدات ، الثقافــة هــي جممــوع مــا يــتعلم و ينقــل مــن نشــاط حركــي
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 ؛نظـرا ملـا هلـا مـن تـأثري علـى الفـرد، و مـا ينشـأ عنهـا مـن سـلوك يشـرتك فيـه أفـراد اتمـع، تنظم العالقات بني األفـراد

هـذه  ؛لثقافة االجتماعيـة أثنـاء منـوه االجتمـاعي مـن خـالل تفاعلـه يف املواقـف االجتماعيـةحيث يتعلم الفرد عناصر ا

و هـذا مـا جتسـد يف ظـاهرة نلحظهـا يف اتمـع اجلزائـري و ، األخرية تساهم يف تكريس التميـز النـوعي بالنسـبة للمـرأة

يف حـــني يعـــد ارتفـــاع عـــدد ، يهـــاحيـــث تعـــد اإلنـــاث عبئـــا اقتصـــاديا عل، هـــي ارتفـــاع نســـبة إجنـــاب الـــذكور يف األســـرة

سـواء كـان رجـال ، و تؤثر الثقافة يف تشـكيل شخصـية الفـرد. الذكور رمزا الستمرار األسرة و رعاية الوالدين يف الكرب

و هكـــذا حتـــدد الثقافـــة ، عـــن طريـــق املواقـــف الثقافيـــة العديـــدة و مـــن خـــالل التفاعـــل االجتمـــاعي املســـتمر، أم امـــرأة

عــدد مــن  تضــافرو الــيت تقــوم علــى ؛ 1و اجلماعــة عــن طريــق عمليــة التنشــئة االجتماعيــةالســلوك االجتمــاعي للفــرد 

و ، وسـائل اإلعـالم، املدرسـة و مجاعـة الرفـاق، األسـرة، و أمههـا الثقافـة؛ الوكاالت أو املؤسسات كعوامـل مـؤثرة فيهـا

تشـــكيل ســـلوك الـــذكر و ســـلوك و قـــد أثبتـــت الدراســـات أثـــر التنشـــئة االجتماعيـــة يف . دور العبـــادة و جمـــال العمـــل

 .األنثى

ول مــا يتحــدد مبــا أيتحــدد  منــاإ ،و بقــدرها و قــدرا ،و بشــكل عــام فإنــه مــن املالحــظ أن وعــي املــرأة بــذاا

و مبـا يطرحـه مـن إعـالء لقيمـة املـرأة أو هبـوط  ،ميثله اخلطاب الثقايف املتضمن يف ذلك املخـزون االجتمـاعي املـوروث

، ويســتهدف الفعــل الثقــايف حتقيــق انــدماج األفــراد داخــل اجلماعــة وتنظــيم عالقــتهم ببعضــهم الــبعض .2بتلــك القيمــة

أي علـــى خمتلـــف املؤسســـات ، ينطبـــق علـــى اجلماعـــات داخـــل هـــذا اتمـــع، وكمـــا ينطبـــق هـــذا علـــى اتمـــع ككـــل

 .اليت يتكون منها هذا اتمع والتنظيمات والبىن

حيـــث تســـهم و بشـــكل كبـــري يف ؛ يف اإلنفـــاق و تعلـــيم األبنـــاء يـــة الفعـــالفســـر دور املـــرأة اجلزائر و هــذا مـــا ي

،  إضـــافة إىل بعـــض القـــيم .3النشـــاط االقتصـــادي للمنـــزل ملـــا هلـــا مـــن قـــدرة علـــى اختـــاذ القـــرار و الـــتحكم يف الـــدخل

حيــث تكمــن أمهيتــه يف حتديــد و ضــبط ؛ و الــذي يعتــرب أحــد املكونــات األساســية للنســق القيمــي، كالشــرف مــثال

و تغلغــل الثقافــة ، خاصــة يف ظــل التغــريات الــيت تطــرأ علــى اتمــع، عــد الســلوك و احلفــاظ علــى متاســك اتمــعقوا

كمــا أن مظهــر املــرأة اليــوم هــو الــذي ،  حيــث تواجــه املــرأة ديــدات تــدفعها للخــروج عــن العــادات و القــيم، الرأمساليــة

 .قياديةحيدد مكانتها و هذا ما يسهل عليها الوصول إىل مراكز 

 :المرأة الجزائرية و التعليم -1-2

فاملرأة اليـوم قطعـت العديـد ، وحميطها أسران تعليم و ثقافة املرأة مسألة مهمة يف تطوير اتمع بداية من إ

فرغم حضورها منذ القدم يف ااالت التقليديـة مثـل احلـرف ، يف اتمع أمهيتهاو ، كي تربز شخصيتها  األشواطمن 

والسـبب يف ذلـك ، كانـت يف املاضـي غائبـة عـن اـال العلمـي والسياسـي والثقـايف  أـاإال  ،اخل... واجلهـاد والفالحـة

و جـداتنا مل  أمهاتنـالـذلك جنـد ؛ عرب كامل الرتاب الوطين من طـرف االسـتعمار األميةغياب التعليم ونشر  إىليعود 

التعليم يــزود املــرأة مبعــارف متنوعــة تســتفيد منهــا يف جمــال فــ، القرآنيــة اآليــاتواكتفــوا رمبــا حبفــظ بعــض ، يتعلمــوا بتاتــا
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سـواء ، كلما ارتفع مستوى تعليم املرأة ازدادت معارفهـا وتوسـعت فرصـها يف النجـاح، و رعاية أسرا والعناية بصحتها

ع صــنع القــرار مواقـ إىلمتكينيـة لالرتقــاء بوضــع املـرأة والوصــول ــا  أداةويعتــرب التعلــيم  .علـى صــعيد األســرة أو اتمـع

 .حداث التغيري لصاحلهاإجل أمن 

و هنـا ميكـن أن نشـري إىل إدخـال  ،يأيت التعليم يف اجلزائر كمصدر مـن مصـادر اإلسـهام يف التكـوين الثقـايف

كون هناك دوافـع ثانويـة تـرتبط باإلنسـان و طبيعتـه ككـائن ؛  التعليم كأحد املصادر اليت تسهم يف ثقافة املرأة اجلزائرية

و عمليــة التعلــيم كــدافع ثــانوي تتميــز عــن غريهــا مــن أوجــه ، و مــن هــذه الــدوافع رغبــة اإلنســان يف املعرفــة، اجتمــاعي

فــاتمع حباجــة دائمــا إىل التغيــري الثقــايف عــن طريــق . النشــاط الفكــري و االجتمــاعي بــأن تــؤثر يف الواقــع و تتــأثر بــه

 .1ماعيالتعليم الذي يلعب دورا أساسيا يف تغيري منط البناء االجت

كمــا يعتــرب التعلــيم أحــد لـــوازم اإلنســان العصــري وضــرورة مـــن ضــروريات الديناميكيــة االجتماعيــة إذ يعتـــرب 

فـالفجوة التنمويـة بـني البلـدان املتقدمـة ؛ أساس التقدم االقتصادي و التكنولوجي و الفكري لدى اتمعات املتقدمة

فالتعليم هو املطلـب امللـح لـدفع عمليـة التحـديث ، تعليميةو النامية ليست فجوة اقتصادية و سياسية بل هي فجوة 

يـرى أن هنـاك عمليتـني رئيسـتني تتسـببان يف تغيـري عالقـة  فبارسـوتد .2لدى الدول اليت تطمـح للحـاق بركـب التطـور

مـا و هو يرى أن التعليم هو صورة أخرى من التغيـري الـذي يعكـس التـوازن في، الفاعل باملوقف مها الفاعلية و التعليم

 .3و يكون له تأثريه يف تغيري الظروف احمليطة بالفاعل، يتعلمه الفاعل و يستخدمه

ــتم بتغيــري القــيم  ســريةاالجتماعيــة األو الديناميكيــة ، و ملــا صــار التعلــيم ضــروري لبنــاء اإلنســان و التغيــري

لكــن بــالرغم مــن هــذه األمهيــة الــيت يكتســبها املســتوى  .4 ةبقضــية تعلــيم املــرأا داخــل اتمــع أصــبح االهتمــام كبــري 

ــــل ، %62إذ بلغــــت نســــبة األميــــة أكثــــر مــــن ؛ التعليمــــي إال أنــــه ظــــل منخفضــــا يف الــــوطن العــــريب ففــــي اجلزائــــر قب

و الظـروف التارخييـة الـيت فرضـت عليهـا أن تكـون قـوة ، اجلزائـري االستقالل كانت أميـة املـرأة مرتبطـة بوضـعية اتمـع

و رغـم اهـودات املبذولـة مـن خـالل مـا حلظنـاه يف ، و حـىت بعـد االسـتقالل .5 امل من عوامل التخلفعاطلة و ع

انتشـار مـدارس التعلـيم وحمـو األميـة وانتشـارها بكثـرة يف مـن  ،خاصـة بعـد العشـرية السـوداء، السنوات القليلـة املاضـية

اللــوايت مل يســبق هلــن أن دخلــن إىل املدرســة يقــبلن  فالنســاء، حلمايــة املــرأة مــن التهمــيش واملطالبــة حبقوقهــا، املســاجد

حبماس على دروس حمـو األميـة بغـرض تـدارك مـا فـان مـن دروس حمـو األميـة الـيت توفرهـا اجلمعيـات واملسـاجد جمانـا 

إال أن نسـبة األميـة عنـد النسـاء الزالـت  ،ملن يرغب من الكبار سواء من النساء أو الرجـال يف بعـض األمـاكن العامـة

                                                 
الصدر  ، الطبعة األوىل، اجلزء األول،)التعليم، العمل، الوضع االجتماعي(االجتماعي المشاركة السياسية للمرأة و قوة التغير  :سامية خضر صاحل 1

 .90، ص1989، خلدمات الطباعة
 .340، مصر، ص1985 ، دار املعرفة اجلامعية،التغير االجتماعي و التحديث: سناء خويل2
  .91، ص1981، د اجلوهري و آخرون، القاهرة، ترمجة حممعلم االجتماع الغربي، دراسة ألعمال تالكونت بارسوتز: جي روشيه3
 

4 Madeleine Grarawitz: Méthodes des sciences sociales, 10eme édition, Dalloz, Paris, 1984, 
p957. 
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 .1باملائة 40ي تضاه

 :المرأة الجزائرية و المشاركة المجتمعية -1-3

لكوـا مواطنـة بالدرجـة ، يعىن ـا الرجـل إن املرأة معنية بقضايا اتمع العامة بدرجة اخلصوصية نفسها اليت

وألن . ألن يف ذلـــك ضــرورة وطنيـــة مدنيــة وسياســـية واقتصــادية وثقافيـــة؛ ومــن حقهـــا ممارســة مواطنتهـــا شــرعا، األوىل

فــإن املـرأة جيــب أن تشـارك هــي األخـرى يف صــنع القـرارات؛ تلــك الــيت ، بـل وفــرد أساسـي فيهــا؛ املـرأة فــرد مـن األســرة

فإننــا نــرى أن املشــاركة اتمعيــة هــي ، ومــن هــذا املنطلــق، وبالتــايل تلــك الــيت ختــص جمتمعهــا، ختصــها وختــص أســرا

فإننـا يف حـديثنا عـن مشـاركة املـرأة جيـب ، أو املرأة على حد سـواءاخلطوة األوىل على طريق املشاركة السياسية للرجل 

ختتــار مــن  ةســواء كفتــا؛ بــأن يكــون هلــا صــوت يف شــئون أســرا، أن نبــدأ بتمكــني املــرأة علــى املســتوى األســرة الضــيق

وتعلـيم أوالدهـا أو كزوجة ختتار مع زوجها عدد أبنائهم ورغبتها يف العمل من عدمـه ، ترتبط به وختتار نوعية تعليمها

حيــث جيـــب أيضــا اكتشــاف القيـــادات ، ولكــن هـــذا ميثــل بدايــة الطريـــق فحســب. ومــا إىل ذلــك مــن شـــئون األســرة

فهن مـن يهـتممن باملشـاركة يف حـل ، النواة األوىل للمشاركة يف احلياة العامة يه األ، واألحياء الطبيعية يف الشوارع

خنراط يف النقابات وعضوية األحـزاب املختلفـة وغريهـا مـن وسـائل ويأيت بعد ذلك اال، مشكالت جريان وشارعهن

 .املشاركة

و باعتبــار منظمــات اتمــع املــدين إحــدى وســائط التنميــة يف بلــدان العــامل الثالــث فإــا تلعــب دورا أساســيا 

كمــا   .2لفــةيف اإلعانـة علــى التضـامن و التغيــري االجتمـاعي و الــدفاع عـن مصــاحل و حقـوق الفئــات االجتماعيـة املخت

هذا النوع من املنظمات يسعى إىل نشر و خلق ثقافة املبادرة الفردية مـن خـالل رفـع الـوعي خاصـة لـدى النسـاء  أن

حيـــــث تواجــــه قـــــوى الكـــــبح و التعطيـــــل ، وشــــديد اخلصوصـــــيةا فريـــــدقعـــــا او فـــــاملرأة تقــــدم ، بــــدورهن و اســـــتقالليتهن

االحتــاد الــوطين "منــاذج املشــاركة اتمعيــة للمــرأة اجلزائريــة  و مــن ،االجتمــاعي لطاقاــا يف حماولــة منهــا لتأكيــد الــذات

يتمتـع بالشخصـية املعنويـة و ، طـابع اجتمـاعي وذ، و هو تنظيم نسـوي مجـاهريي وطـين مسـتقل ؛"للنساء اجلزائريات

و  النشـغاالا و املـتحمس، و يعترب أول تنظيم يف حياة املرأة اجلزائرية و املتحـدث الرمسـي بامسهـا، االستقاللية املالية

و مثل هذه التنظيمات تسعى دائما إىل دعـم مشـاركة املـرأة يف العمـل . 1966تطلعاا منذ مؤمترها التأسيسي عام 

 :السياسي من خالل

عـن   توفري املناخ املالئم لدعم قيم املساواة و تأكيد روح املواطنة لتحقيق املشاركة الفعلية يف احليـاة السياسـية بعيـدا *

 .كل متييز

 .صنع القرار يف خمتلف املستويات تأمني حق املرأة اجلزائرية يف هيكل و آليات السلطة و مواقع *

 .يف االس على املستوى الوطينتبين سياسات و آليات من شأا تعزيز متثيل املرأة  *

العامــة و الـــدعوة إىل يـــاة العمــل علــى جعـــل األحــزاب تتبــىن سياســـات خمتلفــة اجتــاه قضـــايا املــرأة و إشــراكها يف احل *

                                                 
1 Rabah (A): La Minorité invisible , Ed Casbah, Alger, 2007, p09. 

  .251، ص1984، عامل الكتب، القاهرة، 5 الطبعة ،علم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران  2
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 .مواقف داعمة لوجودها كمرشحة ضمن القوائم االنتخابية إجياد

 لتـــدريب و التوعيـــة مـــن خـــالل بـــرامجتنميــة قـــدرات املـــرأة يف ميـــدان العمـــل السياســـي عـــن طريــق بـــرامج فكريـــة و ا *

 .تسطرها

 ىالسياسـي احلـزيب الـذي يبقـو موقـع يف العمـل ، االنتخاب و الرتشـح يو ه، أصبح للمرأة اجلزائرية حقوق

فيبقــى دورهــا  ،خاصــة األحــزاب الكــربى، اإلشــكال فيــه هــو اســتبعادها مــن املناصــب القياديــة يف األحــزاب السياســية

لكــن حيــان السياســية قصــرية ، باســتثناء الــبعض، و مل تتحصــل علــى أي قــوة إضــافية، حمصــور يف العمــل يف اإلدارة

 .1مية اإلنسانية املستدامة يف البالد و تغيري الجتاهات الناسبسبب مشاكلها يف حتقيق التن ؛املدى

 :الجزائرية و المشاركة السياسية المرأة -1-4

املشـــاركة السياســـية يف أي جمتمـــع هـــي حمصـــلة ائيـــة جلملـــة مـــن العوامـــل االجتماعيـــة االقتصـــادية واملعرفيـــة 

، اتمـع املعـين ونظامـه السياسـي ومسامـا وآليـات اشـتغاهلماافر يف حتديـد بنيـة ضـوالثقافية والسياسـية واألخالقيـة؛ تت

وحتــدد منــط العالقــات االجتماعيــة والسياســية ومــدى توافقهــا مــع مبــدأ املشــاركة الــذي بــات معلمــا رئيســا مــن معــامل 

احلديثـة؛  املشـاركة السياسـية مبـدأ دميقراطـي مـن أهـم مبـادئ الدولـة الوطنيـة، بعبـارة أخـرى. اتمعات املدنية احلديثـة

، الوطنيــة الدميقراطيــة الــيت تقــوم علــى املواطنــة واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات األنظمــةمبــدأ ميكننــا أن منيــز يف ضــوئه 

وميكن القول إن املشـاركة السياسـية هـي . اليت تقوم على االحتكار، الشمولية أو التسلطية، من األنظمة االستبدادية

االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة والسياســية ، فــاملواطنون هــم ذوو احلقــوق املدنيــة، جـوهر املواطنــة وحقيقتهــا العمليــة

فاملشــاركة ، ويصــوا القــانون الــذي يعــرب عــن هــذا العقــد، الــيت يعــرتف ــا اجلميــع للجميــع حبكــم العقــد االجتمــاعي

املـرأة و درجـة مشـاركتها السياسـية جند أن وضعية  و هلذا.ا عن سيادة الشعبية متثل أساس الدميقراطية وتعبري السياس

 .2يف كل جمتمع حسب تقدم و ختلف عالقات اإلنتاج السائدة فيه

 ؛ختصـيص حصـص نسـبية للعنصـر النسـوي يف القـوائم االنتخابيـة) نظـام الكوطـة(ويفرض قانون متثيل املـرأة 

حـرّة أو مقدمـة مـن ، ة ترشـيحاتجيـب أالّ يقـل عـدد النسـاء يف كـل قائمـ«إذ ينص القانون يف مادته الثانية على أنـه 

إذ حـدد النسـبة  ؛»املتنـافس عليهـا، حبسـب عـدد املقاعـد، عن النسـب احملـددة أدنـاه، حزب أو عدة أحزاب سياسية

ـــفيمـــا يتعلـــق باالنتخابـــات للمجلـــس الشـــعيب الـــوطين ب ، عنـــدما يكـــون عـــدد املقاعـــد يســـاوي أربعـــة مقاعـــد% 20 ـــ

عنــدما يكــون عــدد املقاعــد يســاوي أو % 35، يفــوق مخســة مقاعــد عنــدما يكــون عــدد املقاعــد يســاوي أو% 30

بالنسـبة % 50، عندما يكون عدد املقاعـد يسـاوي أو يفـوق اثنـني وثالثـني مقعـدا% 40، يفوق أربعة عشر مقعدا

عنــدما % 30 ــــأمــا فيمــا خيــص اــالس الشــعبية الوالئيــة فحــدد القــانون النســب ب. ملقاعــد اجلاليــة الوطنيــة يف اخلــارج

. مقعــدا 55إىل  51عنــدما يكــون عــدد املقاعــد مــن % 35و، مقعــدا 47و 43و 39و 35كــون عــدد املقاعــد ي

                                                 
  .111ص، 1998، وجهة نظر علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، مصر، المرأة و المجتمع: علياء شكري و آخرون  1

 ،2007دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية،  ، الطبعة األوىل،المشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالث: حممد سيد فهمي  2
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يف اـالس الشـعبية البلديـة املوجـودة % 30وخبصوص االنتخابات للمجالس الشعبية البلدية فقد أقر القانون نسـبة 

مؤكـــدا أن كـــل قائمـــة  ؛نســـمة) 20.000(مبقـــرات الـــدوائر وبالبلـــديات الـــيت يزيـــد عـــدد ســـكاا عـــن عشـــرين ألـــف 

هذا القانون أيضا سيسمح بتشكيل برملان ستشـهد فيـه النسـاء  .خمالفة ألحكام هذه املادة تلغى تلقائيا بقوة القانون

والســـماح لعـــدة مناضـــالت وجزائريـــات بإثبـــات قـــدرن علـــى تســـيري  ،باملائـــة 50 ـــــحضـــورا قويـــا قـــد يتجـــاوز نســـبة ال

 ...سنة كاملة 50الرجال اللذين أثبتوا فشلهم طيلة رمبا أحسن من ، شؤون البالد

 :دخول المرأة للعمل في الجزائر -2

 :قراءة تاريخية إلحصائيات عمل المرأة في الجزائر -2-1

فتحملــت مســؤولية إعالــة األســرة و املشـــاركة  ،كــان أول اقتحــام املــرأة ــاالت العمــل منــذ الثــورة التحريريــة

و بعــد االســتقالل عملــت الدولــة علــى نشــر التعلــيم و تــوفري كافــة اإلمكانيــات لتفــتح هلــا ، اإلجيابيــة يف ثــورة التحريــر

تشـكل أقليـة بالنسـبة للرجــال إال  الــيتالنسـاء العـامالت و مــا يالحـظ هـو أنـه رغــم أن نسـبة ، خمتلـف جمـاالت العمـل

 .أن نسبة املوظفني األحرار و األجراء الدائمني ترتفع بشكل واضح

  . يوضح لنا تطور نسبة النساء العامالت يف خمتلف النشاطاتو اجلدول التايل

  (%) 1992-1977تطور النشاط النسوي يف الفرتة  :)04( الجدول رقم
 

  السنوات                 
 1992 1985 1982 1977 القطاعات

 3.8 2.7 3.4 5.6 الفالحة -

 11.0 12.4 14.3 17.4 الصناعة -

 3.7 3.4 1.5 2.1 البناء -

 4.6 3.4 2.5 3.3 التجارة -

 2.8 2.5 3.3 3.2 النقل -

 67.5 64.3 64.7 5.8 اإلدارة -

 6.6 5.4 8.8 10.3 نشاطات أخرى -

 6.6 5.9 1.8 4.4 غير مصرح بهم -

* Source: www.ons.dz 
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نالحــــظ مــــن خــــالل اجلــــدول أن نســــبة النشــــاط كانــــت مرتفعــــة يف ســــنوات الســــبعينات و ذلــــك يف قطــــاع 

 .1985لتستمر يف ارتفاعها حىت سنة يف حني ترتفع النسبة يف سنوات الثمانينات يف قطاع اإلدارة ، الصناعة

كمـا ،  من جهة أخرى تشري الدراسات إىل أن أكرب قطاعني يضمان أكرب نسبة مها قطاعـا الرتبيـة و الصـحة

و بدرجــة أقــل ، أخــرى جنــد التعلــيم و يف دراســة ،1حتــوي وزارتــا التعلــيم و الربيــد و املواصــالت أكــرب نســبة مــن النســاء

 .2مها القطاعان اللذان يعتربمها اتمع اجلزائري خاصني بالنساء ،الصحة

، أي حسـب مواضـع تواجـدهن يف املنـاطق احلضـرية أو الريفيـة؛ و يف دراسة أخرى لتوزيع النساء حسب الطبقات -

  :نقدم اجلدول التايل

 .2003و  1987يوضح تطور توزيع األفراد املشتغلني حسب الطبقة و اجلنس خالل  ):05( الجدول رقم

  

 2003 1987  السنوات

  الجنس                        

 الطبقة
 نساء رجال نساء رجال

 80.90 54.45 95.42 73.42 الحضر

 19.10 45.55 4.58 26.58 الريف

* Source: www.ons.dz 

  

 بقيــت النســبة 2003إىل  1987أنــه خــالل الفــرتة الطويلــة و املمتــدة مــن  مــا يالحــظ مــن خــالل اجلــدول

و  1987 عــام %95.42األكــرب مــن النســاء املشــتغالت يف اجلزائــر ترتكــز يف املنــاطق احلضــرية حيــث بلغــت نســبة 

و خنلـــص . الريـــف و باملقارنـــة مـــع نســـبة الرجـــال جنـــدها بقيـــت متقاربـــة يف احلضـــر كمـــا يف، 2003عـــام  80.9%

 .بالقول أن العمل النسوي ليس ظاهرة حديثة و أن املرأة اجلزائرية العاملة بأجر هي امرأة حضرية يف أغلبيتها

أمــا يف دراســة العمــل الســنوي حســب املهــن يف اجلزائــر فــإن اجلــدول التــايل يوضــح توزيــع النســاء و الرجــال علـــى  -

  .خمتلف املهن

  

  

  
 

                                                 
1 Benatia (F): Le travail féminin en Algérie, Ed SNED, Alger, 1970, p215. 
2 Vandevelde Dallier (H): Femme algériennes à travers la condition féminine dans le 
constantinois depuis l’indépendance, OPU, Alger, p198. 
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 2004و  2003نة و حسب النوع سنيت يوضح توزيع األفراد املشتغلني حسب امله ):06( الجدول رقم

  

 2004 2003  السنوات

  النوع                           

 المهنة
 نساء رجال نساء رجال

 36.49 30.68 26.60 27.95  موظفين أحرار

 36.26 37.43 51.29 40.87 أجراء دائمون

 13.66 24.83 14.89 23.94 أجراء غير دائمين

 13.59 7.06 7.22 7.24 أعمال عائلية

* Source: www.ons.dz 

 ،متقاربـة إىل حـد مـا كانـت نسـبة الرجـال و النسـاء يف املهـن احلـرة  2003نالحظ من اجلدول أنه يف سـنة 

الدائمـة و أن نسـبة الرجـال يف املهـن املـأجورة ، لكن بعد سنة من ذلك نالحظ أن نسـبة النسـاء فاقـت نسـبة الرجـال

 .أقل من نسبة النساء و العكس يف املهن املأجورة غري الدائمة

إال أا ارتفعـت بشـكل كبـري  2003أما بالنسبة للمهن ذات األصول العائلية فكانت متساوية تقريبا عام 

 .حيث أا تضاعفت أي أن نسبة النساء ضعف نسبة الرجال 2004عام 

 .)07( رقمأما بالنسبة للعمل النسوي املأجور فقد قدم الديوان الوطين لإلحصاء املعطيات التالية يف اجلدول  -

 
إىل  1977العام للسكان من يوضح لنا تطور العمل النسوي املأجور بالنسبة للمجموع  ):07( جدول رقم

2004 (%)  

  

 2004 2003 1998 1996 1987 1977 السنة

 17.43 13.95 16 11.3 7 3.5 النسبة

* Source: www.ons.dz 
  

 تناقصــت 2003 كمــا نالحــظ أنــه خــالل ســنة،  يالحــظ مــن اجلــدول أن العمــل النســوي يف تزايــد مســتمر

 .إال أا تبقى تشكل نسبة أقلية يف اجلزائر 2004لتعود و ترتفع عام ، %13.95النسبة و تراجعت إىل 

إىل  2003فقـــد وصــل عـــدد النســـاء العـــامالت يف اجلزائـــر عـــام  )ONS( الـــديوان الـــوطين لإلحصـــاءحســب و  -
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أمـــا ســـنة  ،عاملـــة 087.888.2إىل  2001مـــع العلـــم أنـــه كـــان يتوقـــع أن تصـــل ســـنة ، عاملـــة 361.251.1

 عاملـــــــة يف حـــــــني أنـــــــه كـــــــان يتوقـــــــع أن يصـــــــل إىل 445.529.2فقـــــــد بلـــــــغ عـــــــدد النســـــــاء املشـــــــتغالت  2004

 .عاملة 345.605

النســـبة  هـــو 1996خـــالل األرقـــام الـــيت عرضـــها الـــديوان الـــوطين لإلحصـــاء عـــام و اجلـــدير باملالحظـــة مـــن 

بالنســـبة  %38.3بنســـبة  الثلثـــنياملرتفعـــة لفئـــة املطلقـــات و العازبـــات مـــن بـــني النســـاء العـــامالت حيـــث تشـــكالن 

ـــانو قـــد يرجـــع ذلـــك إىل، للمطلقـــاتبالنســـبة  %30و ، للعازبـــات يف ، املختلفـــة  حـــاجتهن للعمـــل لتلبيـــة حاجي

أمــا األرامــل فيشــكلن ، %18.3مقابــل ذلــك جنــد النســاء املتزوجــات يشــكلن األقليــة مــن النســاء العــامالت بنســبة 

حاجــة هلــن بالعمــل أي تغطيــة  و يف تفســري اخنفــاض نســبة املتزوجــات قــد يعــود األمــر لعــدم وجــود، %13.3نســبة 

 .1أو انشغاهلن برتبية أطفاهلن، أزواجهن حلاجان املختلفة

ـــــ حــىت بلغــت مــا يقــارب ال، النســاء العــامالت يف اجلزائــر ارتفاعــا كبــريا يف الســنوات األخــريةشــهدت نســبة 

 .علمــا أن أغلــبهن يشــغلن وظــائف يف جمــال التعلــيم والصــحة والقضــاء، مــن جممــوع عــدد الســكان الناشــطني% 20

وهـي  ،مسـاوئ عمـل املـرأةما زالت هناك بعض التيارات الفكرية حتـذر مـن ، على الرغم من هذا التقدم النوعي لكن

 .من حتطيم أحالم وتطلعات العديد من النساء، األسفمع ، متكنت

أن  علمـا(للنسـاء  مجـايلإلان نسبة النساء العامالت مـا زالـت ضـعيفة جـدا مقارنـة بالعـدد أوعلى الرغم من 

سـواء يف املـدن أو يف  أن مؤّشـر نسـبة النسـاء العـامالت يف تصـاعد مسـتمر إال أنـه تبـّني ) عددهن يفوق عدد الرجال

كشــفت دراســة أجريــت يف أواخــر ،  يف اإلطــار عينــه .مــا يفّســر تغــري الكثــري مــن املفــاهيم يف اتمــع اجلزائــري ،الريــف

اجلزائر منعن من العمل مـن قبـل أزواجهـن حبجـة إمهـال شـؤون  أن هناك حوايل مليون ونصف امرأة يف 2013العام 

علمـا أن بعضـا مـن الرجـال الـذين كـانوا  .السـيما يف املنـاطق الريفيـة ،مقـر الشـغلوصعوبة التنقـل إىل ، البيت والعائلة

 .وازديـاد موجباـا تراجعـوا عـن مـوقفهم بفعـل الضـغوطات احلياتيـة، يرفضون يف السابق فكرة عمل املرأة رفضا قاطعا

املــرأة وألن التحــاق  .جمــال تعلــيم وترقيــة املــرأة مبــالغ طائلــة يف اســتثمرتومــن اجلــدير بالــذكر أن الدولــة اجلزائريــة قــد 

السـيما يف عقـود الـزواج اجلديـدة ، تـدابري حتمـي هـذا احلـق تضـّمن قـانون األسـرة ،وأساسـي بالعمل هو حق دسـتوري

 .اليت أصبحت تصون للمرأة كامل احلرية يف املطالبة حبقها يف العمل

، تقـوم بـه سـابقا فمـن العمـل اليـدوي واحلـريف الـذي كانـت ،ةباإلجنازات املهنيـ إن تاريخ املرأة اجلزائرية حافل

ىل أن إمــع اإلشــارة  ؛كمنصــب وزيــرة أو ســفرية أو قاضــية يف احملــاكم اجلزائريــة،  مناصــب مرموقــة أصــبحت اليــوم حتتــل

 مـن جممـوع اإلعالميـني يف اجلزائـر باملائـة 40كمـا ميـثلن حنـو  ،باملائة من جمموع عـدد القضـاة 35 لن اليومالنساء ميث

 .)من جمموع العاملني%  70ــ النساء ميثلن حوايل ال ،يف قطاع اإلعالم السمعي والبصري(

يف  ،أشــاد االحتــاد الربملــاين الــدويل، أنــه يف مــا خيــتّص باشــرتاك املــرأة يف احليــاة السياســية ،ومــن اجلــدير بالــذكر

 أن اجلزائـر هـو أول بلـد عـريب مشريا، التمثيل النسوي يف الربملان اجلزائريبارتفاع نسبة ، 2012تقريره السنوي لعام 

 .باإلجناز املهم واصفا هذا التمثيل، )مقعدا148( باملائة 30ختطى نسبة 

                                                 
1 Bennoune (M): Les algériennes victimes de la société néo-patriarcale, Alger, 1999, p99. 
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وان الـــوطين لإلحصـــاء فقـــد بلغـــت نســـبة تشـــغيل النســـاء املتحصـــالت علـــى يو حســـب آخـــر إحصـــائية للـــد

يف حــني بلغـــت نســبة تشـــغيل املتحصــالت علــى شـــهادات التكــوين املهـــين ، باملائــة 1.58شــهادات التعلــيم العـــايل 

حجــم الفئـــة  أمـــا، باملائـــة لــدى النســـاء اللــوايت لــيس لـــديهن أي شــهادة 6.6ولكنهــا مل تبلـــغ ســوى ، باملائــة 1.37

ســــنة  2.275.000إىل  2004ســــنة  166.000حيــــث انتقلــــت مــــن ، النشــــطة النســــوية الــــيت مافتئــــت تــــزداد

 .1باملائة خالل عشرية 37بنسبة أي ارتفاع  2013

 :المـرأة و تشريعـات العمـل -2-2

قامـــت الدولـــة اجلزائريـــة برفـــع مكانتهـــا و ، و نظـــرا لـــدورها الفعـــال منـــذ الثـــورة، باعتبـــار املـــرأة نصـــف اتمـــع

 :و من أهم النصوص التشريعية اليت أكدت على حقوق املرأة ما يلي .ساوا بالرجل يف احلقوق و الواجبات

 :مؤتمر الصومام -2-2-1 

ونـوه بوجـود ، و أعطاهـا حقوقهـا، أشاد بنضال املـرأة اجلزائريـة و تضـحياا ، و1956أوت  20انعقد يف 

كمــــا عــــرب اتمعــــون عــــن إعجــــام بقــــدراا و شــــجاعتها يف مواجهــــة   ،إمكانيــــات كبــــرية ضــــمن احلركــــات النســــوية

 .االستعمار

 :ميثاق طرابلس -2-2-2

و أوكـل هـذه املهمـة حلـزب  ،و جاء فيه ضرورة إزالة احلواجز اليت تعيق تطور املرأة، 1962انعقد يف جوان 

 .كما جاء فيه أنه جيب جعل تطور املرأة واقعا بتخويلها مسؤوليات إدارية  ،جبهة التحرير

 :1976الميثاق الوطني  -2-2-3

و جــاء هــذا امليثــاق لــدمج املــرأة  ؛اتمــعيف معركــة البنــاء بعــد االســتقالل اســتطاعت املــرأة أخــذ مكانتهــا يف 

حيــث النهــوض بــاملرأة يتبــع مبــدأ العدالــة و املســاواة هــو " :مــن هــذا امليثــاق جــاء 39و يف املــادة  .يف ســرية التنميــة

و اعتبــار املــرأة مواطنــة  ، و بنــاء صــريح الــبالد بنــاءا متناســقا ،حاجــة ضــرورية متليهــا عليهــا جدليــة التقــدم الــدميقراطي

 ".احلقوق يف جزائر ثورية اشرتاكيةكاملة 

تعـرتف باملكانـة األساسـية الـيت الـيت  انطالقا من مبـدأ املسـاواة بـني اجلنسـني فـإن االشـرتاكية" :كما جاء فيه

 .2"اتمـع اخللية العائلية بوصفها زوجة و مواطنة تشجعها على أن تشتغل ألن ذلـك مـن مصـلحة فهيحتتلها املرأة 

 .على املبدأ االشرتاكي فتح جمال املشاركة يف التنمية لكال اجلنسني يف مجيع ااالت إن تركيز هذا امليثاق

 :1989-1976الدستور الجزائري  -2-2-4

و ساوى بينها و بني الرجـل يف حـق التعلـيم و حـق العمـل يف شـىت  ،ركز على مسامهة املرأة يف احلياة املهنية

يضــمن الدســتور احلقــوق السياســية و االقتصــادية و االجتماعيــة و الثقافيــة " :12و هــذا مــا جــاء يف املــادة  ؛امليــادين

فــاملواد الــيت تــنص علــى مبــدأ املســاواة بــني ". و يف جمــال العمــل ضــمن هلــا القــانون األساســي حقهــا، للمــرأة اجلزائريــة

 .51، 36، 34، 33، 31، 29 اجلنسني هي

                                                 
1  www.ONS.dz : 14:00على الساعة  03/03/2014زيارة يوم.  
  .144، ص)1976فيفري  28(امليثاق الوطين اجلزائري  مرجع سابق، نقال عن ،جدوايل صفية  2
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 1986أفريـل  16املـؤرخ يف  35-76رسـوم رقـم و يف امل، 53كما نص على حقها يف التعلـيم يف املـادة 

كمــا   ،7إىل  4و هــذا مــا تؤكــده املــواد  ،و إىل واجــب التعلــيم و جمانيتــه، جنــد إشــارة واضــحة إىل املســاواة يف التعلــيم

 .وفرت الدولة مجيع اإلمكانيات لتطبيق هذه اإلجراءات

 :القانون العام للعامل في الجزائر -2-2-5

منـه  6و تـنص املـادة ، أو تفرقـة بـني اجلنسـني، مضمون جلميع العمـال دون اسـتثناء يؤكد القانون أن العمل

 .خاصة املتعلقة بالظروف العامة للعمل و الوقاية مـن األخطـار املهنيـة ،على استفادة املرأة من كل احلقوق يف العمل

طبيقيـة للقـانون األساسـي للعامـل و مـن النصـوص الت .إضافة إىل عـدة إجـراءات اختـذت لفائـدة املـرأة العاملـة بـاجلزائر

 :ما يلي

 ؛عطلة األمومة ثالثة أشهر مدفوعة األجر يف مجيع القطاعات مع تكفل كلي للضمانات االجتماعية *

أشـهر  6يف  و سـاعة كـل يـوم، شـهرأ 6استفادة األمهات الاليت يرضعن أوالدهـن مـن سـاعتني عطلـة كـل يـوم يف  *

 ؛املوالية

 .سنة خدمة 15يكون للمرأة أكثر من سنة شريطة أن  55 ـــو الذي حدد ب ،االستفادة من التقاعد *

 ،و هـذا محايـة هلـن مـن جهـة ،ال جيـوز اسـتخدام النسـاء يف العمـل الليلـي" علـى أنـه 194كما تنص املادة 

 ".و من جهة أخرى لكي يتفرغن ألعبائهن املنزلية

يال يف وحدات مهنية ملن تزيد أعمـارهن عـن يرخص العمل للنساء ل" :على ما يلي 195بينما تنص املادة 

 ".سنة 18

 :المرأة الجزائرية في قانون األسرة 2-2-6

مبــا يتماشــى و املتغــريات احلاصــلة و مراعــاة ملبــادئ ، يــنص قــانون األســرة علــى تقســيم األدوار بــني اجلنســني

و طلـب ، اإلرث الزوجـي املشـرتكو أكد الرئيس احلايل على حقوق املرأة بعد الطالق و حقها يف . الدين اإلسالمي

كمــا أكــد حقهــا يف طلــب الطــالق و املســاواة بينهــا و بــني   ؛و دور الوكيــل الــذي يكفــل حقــوق املــرأة ،إثبــات األبــوة

 .الرجل

اجلزائري دمج بني أحكام الشريعة اإلسالمية و بني األحكام العامـة نتيجـة تـدخل  شرعاملو ميكن القول أن 

 .ملركز االجتماعي و االقتصادي و السياسي للمرأة اجلزائريةاعتبارات عدة أمهها تغري ا

كــل هاتـه التشــريعات دخلــت املـرأة جمــال التعلــيم لتحتـل مكانتهــا بــني طـالب اجلامعــات لتنتقــل   خضـمو يف 

السـيارات مث إىل جمــاالت أخـرى كانـت مقتصـرة علــى  ميكانيـككمـا دخلــت ميـدان العمـارة و ،  مليـدان العمـل بسـرعة

 .1كالشرطة و القضاء و اإلدارة إضافة إىل األعمال احلرة اليت كان هلا نصيب وافر فيهاالرجال  

 :العوامل المؤثرة على عمل النساء في الجزائر -2-3

و ميكـن تلخـيص  .تلعب مجلة من العوامل دورا هاما يف التأثري على تطور العمل النسوي املأجور يف اجلزائر

                                                 
، جـــوان 19 ، جامعــة باتنـــة، اجلزائــر، العـــددمجلـــة العلـــوم اإلنســـانيةخــروج املـــرأة إىل ميــدان العمـــل و أثـــره علــى التماســـك األســري، : مصــطفى عـــويف 1

  .131، ص2003
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 :أمهها فيما يلي

 :مدى التطور االقتصادي و االجتماعي -2-3-1

حيـث مـن خـالل اإلحصـائيات ، مبعىن مدى ارتباط العمل النسوي باحلالة االجتماعية و االقتصادية للـبالد

جانبـا مـن  مـدى حتضـر املـرأةو ذا يكون ، جليا أن هذا العمل يرتاجع كلما ظهرت أزمات يف النمو و التطور يبدو

حيـــث كلمـــا تقـــاطع ؛ و التطـــور االقتصـــادي و االجتمـــاعي العـــام الـــيت يعرفهـــا أي بلـــد اجلوانـــب العامـــة حلركـــة النمـــو

 .التحضر و التكوين كلما حدث تأثري إجيايب على وضعية العمل النسوي

، و مــن هنــا جنــد يف اجلزائــر أن نســبة نشــاط النســاء يف خمتلــف األعمــال تــرتبط مباشــرة مــع درجــة تكــوينهن

مـــن  % 80 تشـــري إىل أن حـــوايل 2025ضـــف إىل ذلـــك أن توقعـــات عـــام ، 1أن هـــذا لـــيس حـــال الرجـــال علمـــا

مـا يعـين تـأثريا إجيابيـا علـى تطـور العمـل النسـوي املـأجور يف اجلزائـر يف السـنوات ؛ النساء سيكن مـن قاطنـات احلضـر

 .2 القادمة

 :الثقافة االجتماعية األبوية -2-3-2

خاصـة و أن العمـل النسـوي يف ، لكل اتمع اجلزائريمبعىن تلك الثقافة املستمدة من األصول االجتماعية 

مـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بتلـــك املكونـــات االجتماعيـــة املتوارثـــة عـــرب األجيـــال الـــيت متيـــز  ،بـــل حـــىت قـــانون املـــرأة، اجلزائـــر

 .فقد تعددت الرؤى و املداخل اإليديولوجية اليت حتدثت عن هذا املوضوع، و رغم هذا االرتباط. جمتمعنا

شـــغلها العمـــل النســـوي يف اجلزائـــر جيـــب يل الثـــوري املاركســـي يـــرى بأنـــه مـــن أجـــل فهـــم املكانـــة الـــيت فاملـــدخ

و ، االنطالق من فرضية أن كل شكل من أشكال التنظيم االقتصادي يتوافـق مـع شـكل خـاص مـن التنظـيم العـائلي

مـاعي للملكيـة و وضـع القيمـة لوسـائل أن العائلة األبوية املمتدة يف اتمع اجلزائري التقليدي تتوافـق مـع الشـكل اجل

 حتصـر احليـاة االجتماعيـة Culture Patriarcale من جهة أخرى هناك من يـرى بـأن الثقافـة األبويـة .اإلنتاج

ـــع املـــرأة مـــن اخلـــروج و االخـــتالط بالرجـــال، النســـوية يف الفضـــاء املنـــزيل ـــة ليســـت  و ،3و متن ذلـــك أن العائلـــة اجلزائري

و مــن هنـا تكــون الثقافــة هـي العامــل األساســي وراء  .4قـيم الثقافــة األبويــة التقليديـةمسـتعدة مبــا فيـه كفايــة ألن تــزيح 

 .ضعف املشاركة العمالية النسوية املهنية خارج األعمال املنزلية الغري مصرح ا

 :خصائص العمل النسوي في الجزائر -3

 :خصائص رئيسية للعمل النسوي يف اجلزائر 5التمييز بني ميكن 

و مـع ذلـك بقـي يشـكل نسـبة  ،ما جيب معرفته أن العمل النسـوي يف اجلزائـر مل يتوقـف عـن التطـور عـرب السـنني. 1

زيادة على ذلـك فـإن األزمـات الـيت مـرت  .قليلة مقارنة مع العمل الرجايل على األقل فيما خيص األعمال املصرح ا

 .ا اجلزائر قد أثرت سلبيا على نسبة العمل النسوي

                                                 
1 Bensadon  N: Les Droits de la femme des origines à nos jours, Casbah, Alger, 1999, p119. 

2 www.CRASC.dz. Visité le 01/02/2008 à 15:00h 
3 ADDI (L): Les mutations de la société algérienne, Ed: La Découverte, Paris, 1999, p127. 
4 Benatia (F), Ibid, p231. 
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 ،جتدر اإلشارة إىل أن هـذه اهلشاشـة يف وضـع النسـاء العـامالت ليسـت خاصـة بالعـامالت اجلزائريـات فقـط

بــل قــد ســجل يف منتصــف الســبعينات مــن القــرن املاضــي ، و ال حــىت عــامالت دول العــامل الســائرة يف طريــق النمــو

، الســويد، كنــدا،  بلجيكــا، و هــي فرنســا ،دول تعــد مــن أكــرب الــدول الصــناعية 5امالت يف تقهقــر لوضــع النســاء العــ

 .1 اململكة املتحدةو 

مبعـىن ظـاهرة ، من خالل اإلحصائيات اليت سبق و أن عرضناها يبدو العمـل النسـوي يف اجلزائـر كظـاهرة حضـرية. 2

أيـن نلمـس حضـور ، تلمسـان، عنابـة، قسـنطينة ،وهـران، كـاجلزائر العاصـمة،  تسجل أعلى نسبها يف املناطق احلضرية

و يعود هذا االرتفـاع يف نسـبة العـامالت  ؛و يف ساعات الدخول و اخلروج من املكاتب، قوي للنساء يف أيام العمل

 .2الذي يشجع عمل املرأة يف احلضر ألن به اإلطارات السابقة للنظام االشرتاكي

الصــــحة ، كــــالتعليم  ،جليــــا أنــــه يوجــــد بــــاجلزائر قطاعــــات نســــويةو مــــن خــــالل املعطيــــات الرقميــــة يظهــــر  دائمــــا. 3

ثلثـي اليـد العاملـة  هـذه القطاعـات توظـف لوحـدها أكثـر مـن 1982حيـث أنـه و منـذ ، قطاعات اإلدارة، العمومية

 .3من النساء

، اتكــرب العازبــأو بــالرجوع إىل اإلحصــائيات جنــد أن العمــل النســوي املــأجور املصــرح بــه يضــم أساســا و بنســبة . 4

 .قل النساء املتزوجاتأو بنسبة ، املطلقات و األرامل

 .مقارنة مع الرجال نسبة النساء العامالت املتعلمات و املتكونات أعلى من نسبة الرجال. 5

                                                 
1 Werneke (D): Le ralentissement économique et les possibilités d’emploi des femmes, Revue 
internationale du travail, Vol 117 N°:1, 1978, p56. 
2 ADDI (L), op.cit, p128. 
3 Djarghloul: Huit études sur l’Algérie, Ed: ENAL, Alger, 1986, p201. 
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 المرأة المقاولة :ثالثا �
 :تجارب المقاولة النسوية -1

 :تجارب عالمية -1-1

 :المرأة المقاولة في أمريكا الالتينية -1-1-1

البـريو الرتبــة الثانيـة بأمريكــا الالتينيـة ومنطقــة الكـارييب مــن حتتــل ، "أسـبانك"البريوفيــة  األبنـاكحسـب مجعيــة 

 .سائية بعد الشيلي وقبل كولومبياحيث تقدميها ألفضل بيئة مشجعة للمقاوالت الن

ــــة ــــيت تواجههــــا النســــاء املقــــاوالت، وأوضــــحت اجلمعي بأمريكــــا  يف الدراســــة الــــيت أعــــدا حــــول املشــــاكل ال

عـام  ختقـدميها ملنـا أن البريو ثاين دولة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب من حيـث الولـوج إىل التمويـل و  ،الالتينية

 .سبة للمقاوالت اليت تديرها نساءمالئم لألعمال بالن

يــة املخـــاطر واعتــربت الدراســة أن مـــن بــني أهــم املشـــاكل الــيت تعـــرتض إدارة املقــاوالت النســائية وتقـــوم بتغط

يف حـــني أن ثـــاين هـــذه املشـــاكل تتمثـــل يف منـــاخ األعمـــال الـــيت يتضـــمن  ،اقتصـــادية انعـــدام األمـــن والفســـاد-املـــاكرو

 .نونية اليت يفرضها إحداث مقاولةالتكاليف واملتطلبات القا

اليـة مبا يف ذلك توفر واستخدام املنتجـات امل ،الولوج إىل التمويل، حسب الدراسة، ويشمل املشكل الثالث

 .من قبل النساء أصحاب املقاوالت الرمسية

ويتمثـــل املشـــكل الرابـــع واألخـــري يف القـــدرة والكفـــاءة الـــيت تركـــز علـــى تشـــجيع التحصـــيل األكـــادميي للمـــرأة 

 .مقاوالت املقاولة و توفري التكوين خبصوص جمموع املؤهالت املفروض توفرها يف النساء اللوايت يدرن

 ،اخلـدمات االجتماعيـة الـيت تتضـمن تـوفر بـرامج دعـم األسـرة مثـل رعايـة األطفـالكما أشارت الدراسة إىل 

معتربة أن هذه املؤشرات تدل أن الشيلي والبريو وكولومبيا أفضل الدول بأمريكـا الالتينيـة مـن حيـث تقـدميها ألفضـل 

 .بيئة مشجعة للمقاوالت النسائية

 :المرأة المقاولة في فرنسا -1-1-2

و هـذا راجـع للصـعوبات الـيت  ،قاولة يف فرنسا على إمكانيات مالية بسيطة مقارنـة مـع الرجـلتعتمد املرأة امل

مـــن القـــروض و متـــت  اســـتفدنأمـــا اللـــوايت  ،النصـــف مـــنهم ال يســـتفدن مـــن املرافقـــة مـــا أنك ،تواجهنهـــا مـــع البنـــوك

و قـــد بلغــت نســـبة النســـاء املقـــاوالت يف ، 2006منصــب عمـــل يف ســـنة  746 نأن يـــوفر  نســـتطعامــرافقتهم فقـــد 

 .ة فقطأمر ا 600.000ما يعادل  باملائة 25فرنسا 

 :المرأة المقاولة في النرويج -1-1-3

خطـــــة عمـــــل مخســـــية لتعزيـــــز ريـــــادة األعمـــــال بـــــني النســـــاء "أطلقـــــت احلكومـــــة النروجييـــــة  2008يف عـــــام 

وتنوعــا تــؤدي إىل ابتكــار  إنصــافاأن تــوفر أعمــاال و صــناعات أكثــر  وكــان هــدف احلكومــة هــو، "2008/2013

إن العمـل اإلجيـايب : "ة التجارة والصـناعة النروجييـةو كما هو مبني يف املوقع االلكرتوين لوزار ، النرويج يضيف قيمة يف

وحتقيـــق التنـــوع يف جمـــال مشـــاركة املـــرأة يف املشـــروعات ال يعتـــرب ذو أمهيـــة فقـــط لـــدعم املســـاواة بـــني اجلنســـني  لتعزيـــز

 ،إن النقص يف متثيل اإلناث بني رواد األعمال ميثـل أيضـا طاقـة غـري مسـتغلة لالقتصـاد النروجيـي ،و التجارة األعمال
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بتحســني الظــروف بالنســبة لرائــدات األعمــال و جعــل املــرأة جــزءا قويــا مــن األعمــال و التجــارة نريــد أن نســاهم يف  و

إن هــدف احلكومــة هــو  . املزيــد مــن فــرص العمــل للمــرأة و حتقيــق النمــو االقتصــاديالتنــوع االقتصــادي و تــوفري دعــم

و  33بعــد أن كانــت ، 2013علــى األقــل حبلــول عــام % 40حصــة املــرأة بالنســبة مــوع رواد األعمــال إىل  زيــادة

 .1"حلكومة مت توقيعه من سبع وزاراتو خطة العمل هي التزام واسع من جانب ا .2007عام % 30

 و تعزيـــز، وضـــعت التـــدابري مـــن أجـــل زيـــادة وصـــول املـــرأة للخـــربة و لشـــبكات التواصـــل و لـــرأس املـــاللقـــد 

 والتأكيــد ،و حتســني ظــروف اجلمــع بــني احليــاة األســرية وريــادة األعمــال ،املواقــف اإلجيابيــة حنــو املــرأة كرائــدة أعمــال

و ، التمويــــل وأدوات السياســــة العامــــة األخــــرىعلــــى زيــــادة العنايــــة برائــــدات األعمــــال يف مجيــــع األجهــــزة الــــيت تــــدير 

 ،2008و يف شـهر يوليـو عـام ، وعلـى سـبيل املثـال، تضمنت التدابري أيضا تشريعات جديـدة تزكـي رائـدة األعمـال

 2009و يف عــــام ، صــــدر قــــانون جديــــد يقــــر حــــق املــــرأة صــــاحبة العمــــل احلــــر يف اســــتحقاقات الوضــــع واألمومــــة

سرتاتيجية جديدة للمرأة رائـدة األعمـال كفئـة إ" Innovation Norway يةاالبتكار النروجي"استحدثت هيئة 

ــــة ــــه هــــذه ، مســــتهدفة ذات أولوي ــــة للمــــرأة يف كــــل إبصــــفة أساســــية هــــو  اإلســــرتاتيجيةو مــــا تركــــز علي عطــــاء األولوي

ســنوية  و تــنظم هيئــة االبتكــار النروجييــة أيضــا مســابقة، "النروجييــة االبتكــار"و بــرامج وخــدمات هيئــة  تاســرتاتيجيا

و اهلـدف مـن هـذه املسـابقة  ،ألفضل مشروع متلكه املرأة و قابل للنمو و ذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجـارة

 .للسعي لتأسيس و تنمية املشروعات ،و بصفة خاصة الشابات، هو تشجيع املزيد من النساء

 :المرأة المقاولة في السويد -1-1-4

بتعزيز ريـادة املـرأة ) Tillvaxtverket(للنمو االقتصادي و اإلقليمي  ةيف السويد تقوم الوكالة السويدي

و تدير الوكالة ثالثة برامج بدأا احلكومـة ملسـاندة املـرأة يف جمـال ريـادة  ،1993مال كأولوية سياسية منذ عام لألع

الــوطين لتطــوير مراكــز و الربنــامج  ،و برنــامج تعزيــز رائــدات األعمــال، ســفراء احلكومــة لرائــدات األعمــال: األعمــال

و دعـــم مســـاواة املـــرأة يف  ،%11و يهـــدف لزيـــادة حصـــة املـــرأة يف ملكيـــة املشـــروعات إىل ، املـــوارد اإلقليميـــة للمـــرأة

: تضـمنت خطـة العمـل أربعـة أسـس .احلصول على الفرص على أساس أن ذلك مـن األولويـات السياسـية للحكومـة

 .زيادة فرص التمويل .1

 .توفري املعلومات و املشورة وتنمية املشروعات .2

 .املزيد من العمل يف الربامج القائمة. 3

 .الدعاية للنماذج اليت تتخذ قدوة .4

مثــل اهليئــة الســويدية للضــرائب و  ،و تــدار هــذه املبــادرات بالتعــاون مــع شــركاء مــن القطــاع اخلــاص و العــام

و  ،و اهليئـــــــــة الســـــــــويدية لتســـــــــجيل الشـــــــــركات ،لســـــــــويديو جهـــــــــاز التوظيـــــــــف ا ،هيئـــــــــة التأمينـــــــــات االجتماعيـــــــــة

"VONNOVA" ،وأيضا من جمالس إدارة املقاطعات، و هي وكالة حكومية سويدية للنظم املبتكرة.  
 

                                                 
1 www.regjeringen.no/en/dep/nhd/selected-topics/innovation/promotingentrepreneurship.html 

/id=582899 ،PDF ،2011 ، 15:00على الساعة  02/06/2014زيارة يوم.  
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 :تجارب عربية -1-2

 :المرأة المقاولة في األردن -1-2-1

لتقريـــــر  فقـــــط مـــــن أصـــــحاب املشـــــروعات يف األردن وفقـــــا% 1قـــــل مــــن أن املـــــرأة متثـــــل أعلــــى الـــــرغم مـــــن 

، 2011التنميــة البشــرية يف األردن عــام  كمســامهة يف تقريــر  إجــراؤهوهــو حبــث مت  ،املشــروعات الصــغرية و املتوســطة

ثرت إجيابـا بـامتالك أمن صاحبات األعمال األردنيـات الـاليت ميـتلكن مشـروعات يـرون أن حيـان قـد تـ% 82فإن 

 أفضـلخل و التحكم يف احلياة الشخصـية وحتقيـق منزلـة ىل عوامل متنوعة تشمل زيادة الدإوذلك يرجع ، مشروعهن

ن جــديرات باالعتمــاد علــيهن وعضــوات و يعتــرب  نوأصــبح احمليطــون ــ".. .داخــل العائلــة و حيــاة عائليــة أكثــر توازنــا

 ."منتجات ملسامهتهن يف دخل األسرة

 :1ة المقاولة في المغربأالمر  -1-2-2

يف املغرب أن عدد املقـاوالت النسـائية وصـل يف السـنة املاضـية  أفادت دراسة حديثة حول النساء املقاوالت

علمـــا أن عـــددها مل ، مقاولـــة رأت النـــور يف الســـنوات الـــثالث األخـــرية 2.110مـــا يعـــين أن ، مقاولـــة 4.063إىل 

 .2005يكن يتجاوز األلفني يف سنة 

اء رئيســات املقــاوالت يف الــيت قــدمت يف االحتفــال بالــذكرى العاشــرة إلنشــاء مجعيــة النســ، وذكــرت الدراســة

 11.492إذ إن عـددها انتقـل مـن ، ن املقاوالت املسـرية مـن قبـل الرجـال عرفـت بـدورها منحـى تصـاعدياأ، املغرب

 .2009يف سنة  23.803إىل ، 2005سنة 

بنســـبة ، ويرتكـــز أكـــرب عـــدد مـــن املقـــاوالت املســـرية مـــن قبـــل النســـاء يف العاصـــمة االقتصـــادية الـــدار البيضـــاء

 و 2005وكشــفت الدراســـة أن أكـــرب حضــور ســـجل مــوع املقـــاوالت النســـائية مــا بـــني ســـنيت %. 37بــــحــددت 

والتجـــــاري بـــــــ ، %48.1أي بنســـــبة ، مقاولـــــة 8.205كـــــان علـــــى صـــــعيد القطـــــاع اخلــــــدمايت مبجمـــــوع  2010

ـ ـــب والبنـاء واألشـغال العموميـة، علـى مسـتوى هـذا التوزيـع% 31.7مـا يعـادل ، 1.744والصناعي بــ ، 12.466

ــــة 3.080 ـــــ ، مقاول ــــة 322والزراعــــة والصــــيد البحــــري ب ـــــ ، مقاول ــــة ب ــــة 96واملعــــادن والطاق ــــون . مقاول ــــرى مراقب وي

 .اقتصاديون أن املقاولة النسائية بصفة عامة تأثرت أقل من نظريا الذكورية من تداعيات األزمة املالية العاملية

علــــى تشــــجيع ، 2012إىل  2009الفــــرتة املمتــــدة مــــن يف ، ســــرتاتيجية هــــؤالء النســــاء املقــــاوالتإوترتكـــز 

واملشــاركة يف تعزيــز ، للتحضــنيوتعزيــز نظــام الــدعم ، وتنميــة روح املبــادرة للمــرأة مــن خــالل إنشــاء األعمــال التجاريــة

 .عن حتسني إدارة وتشغيل احلاضنات فضال، روح املبادرة على الصعيد الوطين

يع الواعــدة يف حلقـــات دراســـية لرفــع مســـتوى الـــوعي لتنظـــيم علــى اختيـــار وتعيـــني املشـــار  كمــا تعتمـــد أيضـــا

وطنيـــة جلمـــع  دوراتأو املشـــاركة يف ، وإقامـــة الشـــراكات مـــع حاضـــنات تكنولوجيـــة وطنيـــة ودوليـــة أخـــرى، املشـــاريع

 .التربعات من األفراد واجلهات املاحنة الدولية

ويصـــل عـــدد . ط وفـــاس وطنجـــةوســـيمتد الرتكيـــز خـــالل هـــذه الفـــرتة إىل خلـــق مشـــاريع يف منـــاطق مـــن الربـــا

                                                 
ــــي ؛ المغــــرب: أميــــن بــــن ــــامي 1 ــــين ف ــــن ألف ــــأكثر م ــــاوالت النســــوية ترتفــــع ب /http://www.elaph.com/Web  ،ســــنوات 4المق

Economics/2010/12/617789.html ، 16:00على الساعة  12/05/2014يوم زيارة.  
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لقرابــة ، 2004حســب إحصــاء أجنزتــه اجلمعيـة املغربيــة للنســاء رئيســات املقــاوالت ســنة ، النسـاء رئيســات املقــاوالت

ــدف تشــجيع روح ، يف الربــاط" حاضــنة مشــاريع"، أخــريا، وأسســت مجعيــة النســاء املقــاوالت يف املغــرب. آالف 5

 .اإلداريةفوف املرأة يف العاصمة املقاولة يف ص

 :1المرأة المقاولة في تونس -1-2-3

اإلحتـــاد التونســـي  يف بدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي أنشـــأت غرفـــة وطنيـــة لســـيدات األعمـــال بصـــنف

و تعلـــــيمهن يف مجيـــــع  ،و تنحصـــــر دور هـــــذه الغرفـــــة يف تكـــــوين ســـــيدات األعمـــــال ،للتجـــــارة و الصـــــناعة التقليديـــــة

األســواق و  القتحــامالســبل الكفيلــة  لكــو كــذلك حبــث   ،كــون مســئوالت عــن مؤسســان و عــائالن  ،التااــ

 ،صــناعة ،مقاولــة ينشــطن يف خمتلــف اــاالت ةأمــر ا 200ال يتجــاوز  اكذآنــقــد كــان عــددهن  و ،تســويق منتجــان

إىل أـن املسـئوالت قانونيـا و  وهنـا البـد مـن اإلشـارة ،أما القطاع املفضل هلن فهو قطـاع النسـيج.. .خدمات ،جتارة

باملائــة يشــغلن أكثــر مــن  %60 ئيات فقــد وجــد أن أكثــر مــنو حســب بعــض اإلحصــا ،ماليــا علــى تلــك املقــاوالت

 .عامال 20

ــ ل ذوحســب بعــض املقــاوالت التونســيات فــاحمليط الــذي تنشــط فيــه املقاولــة التونســية مناســب و مشــجع لب

لــــك التــــوازن الكبــــري يف مــــنح ذودليــــل  ،نســــية حاليــــا جتــــاوزت قضــــية املســــاواةألن املــــرأة التو ؛ اهــــود و الــــربوز أكثــــر

كمــا وصــلت املــرأة التونســية إىل مرحلــة الشــراكة يف القضــايا املهنيــة  ،الصــفقات لرجــال األعمــال و ســيدات األعمــال

 ،ها مكانتهــامبعــىن أــا أصــبحت لــدي ،لكــن أيضــا لــديها واجبــات تؤديهــا ،إذ جنــدها تتمتــع حبقــوق حتميهــا ،والعائليــة

بـنفس احلقـوق الـيت  ظـىحتعلـى جعـل املـرأة التونسـية  لالسـتقاللفالرئيس حلبيـب بورقيبـة حـرص مـن السـنوات األوىل 

وملا جاء خليفته زين العابـدين بـن علـي حـافظ علـى تلـك  ،و نشر القانون األساسي اخلاص باملرأة ،ا الرجل ظىحي

كمــا قــام بتشــجيع ،  مشــروع إلعــادة النظــر يف وضــع املــرأة يف تــونسحيــث كــان ضــد أي  ،اخلاصــة بــاملرأة باتســاملكت

مقاولة و أحسن رجـل مقـاول يف اليـوم الـوطين للمؤسسـة   امرأةحيث يقوم كل سنة بتكرمي أحسن  ،النساء املقاوالت

 .ل العوملةظتونس يف  باقتصاددعم منه للمرأة على مسامهتها يف النهوض ك

معظــم القطاعــات كالفندقــة واإللكرتونيــك والكهربــاء  اقتحمــتفــاملرأة التونســية املقاولــة  ،وحســب مــا يبــدو

والعراقيـل الـيت تعرتضـها فهـي تقريبـا نفســها  لكأمـا فيمـا خيـص املشـا . علـى الرجـال اوالـيت كانـت حكـر ، خلا ...التقنيـة

هـذا  ،ى أسـواق لصـرف السـلعو عـدم احلصـول علـ ،أمهها مشـكل التمويـل مـن طـرف البنـوك ،يف دول املغرب العريب

تعـاين مـن  و بالتـايل تصـبح ا،علـى عائلتهـ افهـو يتعلـق مبسـؤوليته االجتمـاعيأمـا اجلانـب  ،خيـص اجلانـب املهـين فيما

  .إرهاق جسدي و فكري لقيامها مبسؤوليتني

التقنيــات املعلوماتيــة احلديثــة كإحــدى أدوات العمــل يف التجــارة و التســيري  اســتعمالكمــا تشــتكي مــن قلــة 

كمـا خيضـع   ،باهظـا و صـعبا بالنسـبة لألغلبيـة الكـربى للتونسـيني والتونسـيات نرتنيتاإلحيث يبقى ولوج  ،املقاواليت

مـن املقـاوالت  )%87( إنشاء مقر معلومايت خاص باملقاولة إىل كثـري مـن اإلكراهـات وهـذا مـا تؤكـده النسـبة العاليـة

 .مقاولتهن نلكميال اللوايت 
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 :المرأة المقاولة و االستثمار في الجزائر -2

 :لمحة عن االستثمار -2-1

 :تعريف االستثمار -2-1-1

إن املقصـــــود باالســـــتثمار اســـــتخدام املـــــدخرات يف تكـــــوين االســـــتثمارات أو الطاقـــــات اإلنتاجيـــــة الالزمــــــة 

هـذه األخـرية تسـهم يف . و احلفـاظ علـى الطاقـات اإلنتاجيـة القائمـة أو جتديـدها، لعمليات إنتاج السلع و اخلـدمات

و تســـمى  ،بـــل تســـهم يف إنتـــاج غريهـــا مـــن الســـلع و اخلـــدمات، إنتـــاج ســـلع إنتاجيـــة ال تشـــبع أغـــراض االســـتهالك

 ،سـواء بالنسـبة للمشـروع أو بالنسـبة لالقتصـاد الـوطين ،و بالتايل االستثمار كعالقة نابعة عـن قـرار، بالسلع الرأمسالية

عين الرغبة يف احلصول على عناصر اإلنتاج الطبيعية و خاصة األصول طويلة األجـل بقصـد زيـادة أو حتسـني الطاقـة ي

تشـــغيل أمـــوال أي توظيـــف فـــوري ملبـــالغ ماليـــة " :كمـــا ميكـــن تعريفـــه بأنـــه ،اإلنتاجيـــة للمشـــروع أو االقتصـــاد الـــوطين

و يعــرف علــى أنــه  ".اء أو شــراء أصــل ثابــت علــى أمــل احلصــول علــى أربــاح علــى مــدى فــرتات زمنيــة متعــددةإلنشــ

كمـــا أنـــه توظيـــف دائـــم . بـــراءات االخـــرتاع، الســـندات، املبـــاين، إنشـــاء أو شـــراء أصـــول ثابتـــة و املتمثلـــة يف املعـــدات

 .1مؤسسةدية أحسن لللألموال يف أشكال خمتلفة على أمل احلصول على وضعية اقتصا

فوري ألموال مؤكـدة علـى أمـل احلصـول علـى إيـرادات  اتفاقاالستثمار هو توظيف طويل األجل يتمثل يف 

 .مستقبلية موزعة على عدة سنوات و تفوق املبالغ املنفقة

و يــرى الســيد اهلــواري أن االســتثمار هــو ارتبــاط مــايل ــدف حتقيــق مكاســب يتوقــع احلصــول عليهــا علــى 

 .2املستقبلمدى مدة طويلة يف 

و  ،و االسـتثمار هـو العمليــة االقتصـادية الـيت تتمثــل يف شـراء مـواد اإلنتــاج و التجهيـزات لتكـوين رأس املــال

هو استخدام األموال املدخرة لتمويل خمتلف املشاريع و اقتناء اآلالت و املعدات اإلنتاجية السـتخدامها يف النشـاط 

 .3االقتصادي

 :أقسام االستثمار -2-1-2

أو شــكل  ،ىل آثارهــا علــى االقتصــاد الــوطينإو ذلــك بــالنظر ، تصــنيف االســتثمارات إىل عــدة أقســامميكــن 

 :أو مصدر رأس املال املستثمر ،االستثمار

 :منها حسب الغرض المقصود -أ

 .و جند أن هذا النوع من االستثمارات حيقق أهداف اقتصادية و اجتماعية و إدارية

كاالسـتثمار يف   ،و الغرض منها حتسني و تطوير املشاريع لتحقيـق الغايـة املطلوبـة منهـا :االستثمارات االقتصادية* 

 .و تساعد هذه املرافق يف إجناز األعمال بسرعة، جمال الطاقة و املواصالت و االتصاالت

هذا النوع من االستثمارات يشكل عامال مهمـا يف متكـني الفـرد مـن العـيش يف رفاهيـة  :االستثمارات االجتماعية* 

                                                 
1 Golsene: Les décisions financières de l’entreprise, DUNOD, Paris, 1981, p57. 

  .51، ص1985، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، اإلدارة المالية، مدخل تحليلي معاصر :سيد اهلواري 2
  .77، ص1999، مكتبة قصر الثقافة، اجلزائر، الشامل في االقتصاد :حرفوش مدين 3
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 .الثقافية أو الرتفيهية، أكثر مثل االستثمارات اليت توجه لألنشطة الرياضية

ـــة*  ـــيت تعمـــل علـــى تنظـــيم أداء اتمـــع :االســـتثمارات اإلداري مثـــل مرافـــق  ،و ـــدف إىل تطـــوير املرافـــق اإلداريـــة ال

 .اجليش، القضاء

 :حسب آثارها و مخلفاتها -ب

 :و تنقسم إىل ،و لكل نوع منها أثر يف زيادة الدخل، هناك عدة آثار لالستثمار على االقتصاد الوطين

مثــل املشــروعات  ،ــدف إىل إنتــاج ســلع و خــدمات خمصصــة لالســتهالك أو االســتثمار :االســتثمارات المنتجــة* 

كما جندها ترمي للحصول على سلع إنتاجية تؤدي بـدورها إىل إنتـاج سـلع إنتاجيـة  .1الزراعية و التجارية، الصناعية

 .كاحلصول على آالت و أدوات لصناعة السيارات  ،جديدة

و هــي تلــك الــيت تتطلبهــا املشــروعات االقتصــادية إلنتــاج مــا هــو مطلــوب  :االســتثمارات االقتصــادية األساســية* 

و  ،و هذا النوع يقـدم خـدمات الزمـة لالسـتثمارات املنتجـة، كوسائل االتصال و الطاقة  ،منها من سلع أو خدمات

 .من مث فهي تعترب أداة غري مباشرة لزيادة الدخل

و تعمـــل علـــى تـــوفري وســـائل احليـــاة املرحيـــة  ،حتســـن بيئـــة الفـــرد يف اتمـــع :االســـتثمارات االجتماعيـــة األساســـية *

و هــــي االســــتثمارات يف جمــــال  ،رفــــع املســــتوى الصــــحي و التعليمــــي و الرتفيهــــيللتمتــــع بقــــدر معتــــرب مــــن الثقافــــة و 

 .اإلعالمية و الرياضية، التعليمية، اخلدمات الثقافية و الصحية

 :حسب شكل االستثمار -ج

 .استثمارات مباشرة و غري مباشرة و تنقسم االستثمارات يف هذا النوع إىل

و تسـاهم  ،مثـل الصـناعات االسـتخراجية ،و هي رؤوس األموال املستثمرة مباشـرة يف قطاعـات اإلنتـاج :المباشرة* 

 .يف املشروعات القائمة أو يف إنشاء مشروعات جديدة

و يتعلــق ذلــك بشــراء  ،أي التوظيــف املــايل ،تتمثــل يف شــراء األصــول املاليــة مــن أســهم و ســندات :غيــر المباشــرة* 

كمــا يتضــمن شــراء الســندات الدوليــة و شــهادات اإليــداع يف ســوق العمــالت ،  ار جديــدأصــول جديــدة نتيجــة إصــد

أو سلع رأمسالية قدمية كاآلالت و األجهزة الـيت تسـتخدم يف إنتـاج سـلع  ،و شراء الذهب و املعادن النفيسة، الدولية

 .2أخرى

  :حسب مصدر رأس المال -د

و  ،أن مصـــــدر أمواهلــــــا هـــــو مــــــن داخـــــل الدولــــــةبــــــالنظر إىل ، اســـــتثمارات وطنيــــــة أو حمليـــــة و تصـــــنف إىل

 .استثمارات أجنبية ترد من مصادر خارج الدولة

و يف مسـألة التفريــق بــني االســتثمار الــدويل و االســتثمار األجنـيب جتــد األول يعــين التغــري الصــايف اإلجيــايب أو 

االقتصــادي و القــانوين للدولــة  أمــا الثــاين فهــو مــا جيــري خــارج النظــام النقــدي و املــايل و، الســليب يف حقــوق الدولــة

                                                 
  .22-21ص  ، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، الضمانات القانونية و الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار: رمضان صديق حممد 1
  .116، ص1985، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االقتصاد النقدي و المصرفي: مصطفى رشيد شيحة 2
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 .1ط التنميةو جند أن الدولة النامية تويل أمهية كبرية لالستثمار األجنيب باعتباره وسيلة هامة لتمويل خط، املستثمرة

 :مشاركة المرأة الجزائرية في االستثمار -2-2

حيـث  ،و هذا حسب املركز الـوطين للسـجالت التجاريـة ،إن املقاولة السنوية أصبحت تشكل اليوم حقيقة

مــنهن  %96.6حيــث  .أو مبعــىن آخــر امــرأة مقاولــة، امــرأة تــاجرة 94.738، 2005يف ايــة  CNECســجل 

أمـا ، حنـو مـا هـو خـدمايت %33يف حـني  ،ن حنـو التجـارة بالتجزئـةاتوجه نشـاطت %45، الشخص الطبيعي نثلمت

 .2ن إليهاهيتوج من النساء فقط %8 أن أشارت دراسة إىلفيما يتعلق بالصناعة فقد 

ـــع املؤسســـات املصـــغرة الســـنوية  ـــة الوطنيـــة لـــدعم و تشـــغيل الشـــباب فـــإن توزي و حســـب إحصـــائيات الوكال

 :حسب القطاعات يكون كما يلي

  

 ملصغرة النسائية حسب قطاع النشاطيبني توزيع املؤسسات ا ):08(جدول رقم 

  

 السنوي المعدل النساء الرجال المصغرة الممولة المؤسساتعدد  قطاع النشاط

 24% 5889 18549 24438 خدمات

 3% 406 11651 12057 نقل المسافرين

 20% 2546 10032 12578 الصناعات التقليدية

 3% 294 10831 11125 نقل البضائع

 6% 628 9393 10125 الزراعة

 4% 128 3277 3405 البناء و األشغال اليومية

 3% 46 1346 1392 الصيانة

 0% 0 348 348 الصيد

 3% 7 233 240 الهيدروليك

 14% 11524 70639 82265 المجموع

 www.ansj.dz :المصدر *

                                                 
  .24رمضان صديق حممد، املرجع السابق، ص 1

2 Abdelatif Rabeh, Ibid, p47. 
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و غـري أن تواجـدها يف امليـدان الصـناعي ، %24رغم إحراز املـرأة لتقـدم ملحـوظ يف اـال اخلـدمايت بنسـبة 

 ال يعكـس حقيقـة القـدرات ضـئيل جـدا) %3ـــ النقـل بـ ،%0بـــ  الصيد ،%3 ـــكالصيانة ب(ااالت األكثر حركية 

املؤسسـة  كما و أنه مبقارنة النشاط النسوي مع الرجايل يظهر جليا تواضع املسامهة السنوية يف إنشـاء  ،اليت تتمتع ا

لتشــغيل  الوكالــة الوطنيــةمــن جممــوع املؤسســات املصــغرة املنشــأة منــذ نشــأة  %14ملصــغرة فهــي ال تشــكل أكثــر مــن ا

 .)ANSEJ( الشباب

قـاوالت اخلاصـة يعـين أـن أصـبحن يعلمـن بـأن مطالبـات أة علـى االسـتثمار و علـى إنشـاء املإن إقبال املـر 

ومــن جهــة أخــرى هــن  ،ســواء كــانوا زبــائن أو ممــولني أو بنــوك أو مــوظفني مــن جهــة ،بفــرض أنفســهن أمــام اآلخــرين

 .هذا االلتزام عادة ما يكون لوعيهن بطبيعة اتمع و ميوالته الذكوريةو  ،1ملزمات بتقدمي النتائج

 :نموذجا) SEVE( الجمعية الجزائرية للسيدات رئيسات المؤسسات -2-3

، التكــــوين: ومــــن أهــــدافها، 1993جــــوان  12يف " ســــاف"نشــــأت مجعيــــة النســــاء رئيســــات املؤسســــات 

علــى مرافقــة كــل ســيدة ترغــب يف " ســاف"ومنــذ نشــأا تعمــل ، اإلعــالم ومســاندة املــرأة يف إنشــاء مؤسســتها اخلاصــة

علـى تكـوين العامـل البشـري مـن  ثـرياكيـز  كالرت مع  ،االستقالل مبؤسستها اخلاصة حىت تتكون يف جمال عملها املختار

السـيما توظيـف  ،و التكـوين يف خمتلـف الفـروع اخلاصـة بتسـيري املؤسسـة ،خالل ملتقيات دورية يف الداخل و اخلارج

 اخــرتاقو  ،و العمــل وفــق املعــايري الدوليــة ،مــن أجــل حتســني املردوديــة االتصــالالتكنولوجيــات اجلديــدة لإلعــالم و 

بـاخلربة  تعمل هذه اجلمعية على تنظيم دورات تكوينية حول إدارة املؤسسات و التسويق مستعينة و .أسواق جديدة

 ،الت النسوية و نقل اخلربات الذي يعد عـامال جـد مهـم يف هـذا القطـاعاألجنبية يف التكوين من أجل تأصيل املقاو 

و شـريك يف الغرفـة التجاريـة و  ،االجتمـاعيو  االقتصاديو يف الس  ،يف الثالثية مع العلم أن هذه اجلمعية عضو

للمؤسســات الصــغرية و  االستشــاريو كــذا يف الــس الــوطين  ،املكلفــة مبتابعــة ميثــاق الشــراكة املتوســطي االقتصــادية

أمههــا جعــل النســاء يف اجلزائــر مســتعدات  ،هلــذا فهــي لــديها أهــداف مســتقبلية تعمــل مــن أجــل حتقيقهــا ،املتوســطة

 .أسواق جديدة اخرتاقوليكون العمل عندها وفق املعايري الدولية لتتمكن من  ،ملوعد إزالة احلواجز اجلمركية

 :عن المرأة المقاولة في الجزائر إحصائيات -2-4

 .حسب الديوان الوطين لإلحصائيات لواقع املقاولة النسوية يف اجلزائر إحصائيةنقدم يف هذه الفقرة قراءة 

 :توزيع المؤسسات حسب جنس صاحب المؤسسة -2-4-1

 سسات املصغرة حسب اجلنسينب توزيع املؤ  ):09(جدول رقم 

  العدد اإلجمالي  النوع

  798.026  ذكر

  90.768  أنثى

  888.794  المجموع

                                                 
1 Rebeh (A): op. cit., p56. 
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  .2013الوطنية لدعم تشغيل الشباب  دليل الوكالة :المصدر *

  

ـــأقــل بلــى املقاولــة هــي عحيــث نالحــظ مــن خــالل اجلــدول الســابق أن نســبة إقبــال النســاء   مــنمــرات 10 ـ

 .مقاولة رجالية 798.026مقاولة نسوية مقابل  90.768حيث سجلت الوكالة ؛ نسبة إقبال الرجال

  

  

  

  

  

  

  

  

و يعود هذا التباين يف توزيع املقاوالت بـني الـذكور و اإلنـاث لعـدة اعتبـارات منهـا مـا هـو اجتمـاعي متعلـق 

 .كاهليمنة الذكورية مثالبالذهنية االجتماعية السائدة عند الفرد اجلزائري  

 .و منها ما تعلق باعتبارات اقتصادية تشمل مشاكل التمويل و ندرة املواد األولية و غالئها يف األسواق

علـى العمـوم  ،اخل ...و منها ما تعلـق باعتبـارات إداريـة كمختلـف العوائـق البريوقراطيـة و الرشـوة و احملسـوبية

 .جلانب امليداين من الدراسةسنقوم بالتحري عن هذه االعتبارات يف ا

 :توزيع المقاوالت النسوية على مختلف القطاعات في الجزائر -2-4-2

 ت على خمتلف القطاعات يف اجلزائريبني توزيع املقاوال :)10(جدول رقم 

  النشاط
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 86507 8097 78410 الصناعة

 5892 186 5706 البناء

 499341 39665 459676 التجارة

 297054 42820 254234 الخدمات

 888794 90768 798026 المجموع

 .2013الوطنية لدعم تشغيل الشباب  دليل الوكالة :لمصدرا *

%10.2إناث   
 %89.8 ذكور

 توزيع املؤسسات املصغرة حسب اجلنس يوضح ):1(شكل بياني رقم 
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يف  ؛أن املـــرأة املقاولـــة يف اجلزائـــر تركـــز اســـتثماراا فيمـــا هـــو جتـــاري و خـــدمات

 .حني نالحظ تدين إقبال النساء املقاوالت يف اجلزائر على القطاع الصناعي و قطاع البناء

  

حيـــث نلمـــس  ؛الفـــرق بـــني إقبـــال النســـاء و الرجـــال علـــى خمتلـــف القطاعـــات

 .ضعف املشاركة النسوية يف األعمال املقاوالتية و تركزها على ما هو خدمات و جتارة

  .و الشكل البياين أدناه حيدد األنشطة االجتماعية اليت تقبل عليها املرأة املقاولة يف اجلزائر
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يوضح توزيع المقاوالت على مختلف القطاعات حسب 

خامس                                                      خامس                                                      خامس                                                      خامس                                                      

أن املـــرأة املقاولـــة يف اجلزائـــر تركـــز اســـتثماراا فيمـــا هـــو جتـــاري و خـــدمات نالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول

حني نالحظ تدين إقبال النساء املقاوالت يف اجلزائر على القطاع الصناعي و قطاع البناء

 .من إعداد الطالبة

الفـــرق بـــني إقبـــال النســـاء و الرجـــال علـــى خمتلـــف القطاعـــات نياملرفـــق يبـــو الشـــكل البيـــاين 

ضعف املشاركة النسوية يف األعمال املقاوالتية و تركزها على ما هو خدمات و جتارة

و الشكل البياين أدناه حيدد األنشطة االجتماعية اليت تقبل عليها املرأة املقاولة يف اجلزائر

البناء التجارة الخدمات

يوضح توزيع المقاوالت على مختلف القطاعات حسب ): 02(شكل بياني رقم 

الجنس/النشاط

خامس                                                      خامس                                                      خامس                                                      خامس                                                      الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

نالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول

حني نالحظ تدين إقبال النساء املقاوالت يف اجلزائر على القطاع الصناعي و قطاع البناء
 

من إعداد الطالبة :المصدر *
 

و الشـــكل البيـــاين 

ضعف املشاركة النسوية يف األعمال املقاوالتية و تركزها على ما هو خدمات و جتارة

و الشكل البياين أدناه حيدد األنشطة االجتماعية اليت تقبل عليها املرأة املقاولة يف اجلزائر

شكل بياني رقم 

ذكر أنثى
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 ؛املـرأة املقاولـة يف اجلزائـر تركـز نشـاطها علـى مـا هـو خـدمايت

مث تتـــأرجح نســـب املشـــاركة  ،فاملؤسســـات النســـوية تعـــىن مبـــا هـــو صـــحة إنســـانية و نشـــاط اجتمـــاعي يف املقـــام األول

و أنشــطة اخلــدمات اإلداريــة و  ،و أنشــطة خدميــة أخــرى

 مث تتنــاقص النســب يف الصــناعات كالصــناعة اإلســتخراجية و

إىل أن تنعــدم تقريبــا املشــاركة املقاوالتيــة النســوية يف جمــال إنتــاج و 

 .الفن و العروض و األنشطة الرتفيهية

: 

 قاوالت حسب اجلنس و مكان التواجد

 المجموع
أنثى

79360744413 

11408144381 

90768888794 
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 .من إعداد الطالبة

املـرأة املقاولـة يف اجلزائـر تركـز نشـاطها علـى مـا هـو خـدمايتيتوضح لنا من خالل التمثيـل البيـاين املرفـق أن 

فاملؤسســـات النســـوية تعـــىن مبـــا هـــو صـــحة إنســـانية و نشـــاط اجتمـــاعي يف املقـــام األول

و أنشــطة خدميــة أخــرى ،املقاوالتيــة بــني مــا هــو أنشــطة متخصصــة علميــة و تقنيــة

مث تتنــاقص النســب يف الصــناعات كالصــناعة اإلســتخراجية و ،و اإلعــالم و االتصــال ،و األنشــطة العقاريــة

إىل أن تنعــدم تقريبــا املشــاركة املقاوالتيــة النســوية يف جمــال إنتــاج و  ،النقــل و التخــزين ،الصــناعات التحويليــة و البنــاء

الفن و العروض و األنشطة الرتفيهيةو  ،توزيع الكهرباء و الغاز و البخار و اهلواء املكيف

:توزيع المقاوالت حسب جنس صاحبها و مكان تواجدها

قاوالت حسب اجلنس و مكان التواجديبني توزيع امل :)11(جدول رقم 

  المنطقة
 الجنس

 أنثى ذكر

 79360 665053حضري

 11408 132973فيــري

 90768 798026المجموع

 .2013الوطنية لدعم تشغيل الشباب  دليل الوكالة
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من إعداد الطالبة :لمصدرا *
 

يتوضح لنا من خالل التمثيـل البيـاين املرفـق أن 

فاملؤسســـات النســـوية تعـــىن مبـــا هـــو صـــحة إنســـانية و نشـــاط اجتمـــاعي يف املقـــام األول

املقاوالتيــة بــني مــا هــو أنشــطة متخصصــة علميــة و تقنيــة

و األنشــطة العقاريــة ،الــدعم

الصــناعات التحويليــة و البنــاء

توزيع الكهرباء و الغاز و البخار و اهلواء املكيف

توزيع المقاوالت حسب جنس صاحبها و مكان تواجدها -2-4-3

المنطقة

 حضري

 ري

 المجموع

دليل الوكالة :المصدر *
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 ،حاهلـا حـال الرجـل، كثـر يف املنـاطق احلضـرية

ســبب تركــز و عــادة مــا يعــود  ،أنــه يســتثمر أكثــر يف املنــاطق احلضــرية

و مــن جهــة أخــرى لقــرب اإلدارات مــن ، 

 2013الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب لسـنة 

ــــة  يف حــــني  .تعــــود ملكيتهــــا لســــيداتمقاول

 ،أي أقـل بسـبع مـرات عمـا هـو موجـود يف املنـاطق احلضـرية

  

و نســـبة  ،مـــن جهـــةالشـــكل البيـــاين املرفـــق يوضـــح الفـــرق بـــني نســـب متثيـــل املقـــاوالت يف احلضـــر و الريـــف 

حيـث يظهـر الشـكل البيـاين تواضـع التمثيـل 

و مـن ناحيـة أخـرى تواضـع التمثيـل املقـاواليت للمـرأة يف احلضـر مقارنـة 
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ميثل املقاوالت حسب اجلنس و مكان تواجدها
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كثـر يف املنـاطق احلضـريةأمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن املرأة اجلزائرية تسـتثمر 

أنــه يســتثمر أكثــر يف املنــاطق احلضــرية الــذي نالحــظ مــن خــالل الشــكل البيــاين أدنــاه

، تــه املنــاطق مــن جهــةااالســتثمارات يف املنــاطق احلضــرية لوجــود تنميــة يف ه

الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب لسـنة  إحصـائياتحيـث حبسـب  ،مراكز العمل و تسهيل املعـامالت

ــــة يف الوســــط احلضــــري منهــــا  744 ــــة  79.360مقاول مقاول

أي أقـل بسـبع مـرات عمـا هـو موجـود يف املنـاطق احلضـرية ،مقاولة يف الوسـط الريفـي 144.381

 .هي مقاوالت نسوية

 .من إعداد الطالبة

الشـــكل البيـــاين املرفـــق يوضـــح الفـــرق بـــني نســـب متثيـــل املقـــاوالت يف احلضـــر و الريـــف 

حيـث يظهـر الشـكل البيـاين تواضـع التمثيـل  ،التمثيل املقاواليت للنساء يف املناطق احلضرية و الريفيـة مـن جهـة أخـرى

و مـن ناحيـة أخـرى تواضـع التمثيـل املقـاواليت للمـرأة يف احلضـر مقارنـة  ،املقاواليت للمرأة مقارنة مـع الرجـل مـن ناحيـة

ريفي

ميثل املقاوالت حسب اجلنس و مكان تواجدها ):04(شكل بياني رقم 

ذكر
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن املرأة اجلزائرية تسـتثمر 

الــذي نالحــظ مــن خــالل الشــكل البيــاين أدنــاه

االســتثمارات يف املنــاطق احلضــرية لوجــود تنميــة يف ه

مراكز العمل و تسهيل املعـامالت

744.413 ســــجلت

381سجلت الوكالة 

هي مقاوالت نسوية 11.408منها 

من إعداد الطالبة :المصدر *

الشـــكل البيـــاين املرفـــق يوضـــح الفـــرق بـــني نســـب متثيـــل املقـــاوالت يف احلضـــر و الريـــف 

التمثيل املقاواليت للنساء يف املناطق احلضرية و الريفيـة مـن جهـة أخـرى

املقاواليت للمرأة مقارنة مـع الرجـل مـن ناحيـة

 .بالريف

 
 
 
 
 
 
 
 

شكل بياني رقم 

ذكر أنثى
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 س املقاوليبني توزيع املقاوالت حسب منطقة تواجدها و جن

 المجموع
 أنثى

32382290970 

16414159973 

17815134560 

17520227565 

663775726 

90768888794 

للمقـاولني و املقـاوالت لولـوج  اإن العملية املقاوالتية مرتبطة بدرجة التنميـة يف منـاطق الـوطن الـيت تعتـرب حمفـز 

 8تعـــادل تقريبـــا  )585.503( اجلـــدول يظهـــر أن جممـــوع املقـــاوالت يف الشـــمال

 .مرات عدد املقاوالت يف اجلنوب الكبري و مرتني عدد املقاوالت يف اهلضاب العليا

مــــرات عــــدد  10أي مــــا يعــــادل  ؛مقاولــــة

 .بري و تقريبا أربع مرات عدد املقاوالت النسوية يف اهلضاب العليا
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 :توزيع المقاوالت النسوية جغرافيا

يبني توزيع املقاوالت حسب منطقة تواجدها و جن :)12( جدول رقم

  المنطقة
 الجنس

  ذكر

 32382 258588شمال وسط

 16414 143559شمال غرب

 17815 116745شمال شرق

 17520 210045الهضاب العليا

 6637 69089الجنوب الكبير

 90768 798026المجموع

 .2013الوطنية لدعم تشغيل الشباب  دليل الوكالة

إن العملية املقاوالتية مرتبطة بدرجة التنميـة يف منـاطق الـوطن الـيت تعتـرب حمفـز 

اجلـــدول يظهـــر أن جممـــوع املقـــاوالت يف الشـــمالإذ مـــن خـــالل 

مرات عدد املقاوالت يف اجلنوب الكبري و مرتني عدد املقاوالت يف اهلضاب العليا

مقاولــــة 66.611أمــــا جممــــوع املقــــاوالت النســــوية يف الشــــمال فيمثــــل 

بري و تقريبا أربع مرات عدد املقاوالت النسوية يف اهلضاب العليااملقاوالت النسوية يف اجلنوب الك

 .من إعداد الطالبة

شمال غرب شمال شرق الهضاب العليا الجنوب 

الكبير
يبني توزيع املقاوالت حسب املنطقة و اجلنس ):05(شكل بياني رقم 
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توزيع المقاوالت النسوية جغرافيا -2-4-4

جدول رقم

المنطقة

 شمال وسط

 شمال غرب

 شمال شرق

 الهضاب العليا

 الجنوب الكبير

 المجموع

دليل الوكالة :المصدر *

إن العملية املقاوالتية مرتبطة بدرجة التنميـة يف منـاطق الـوطن الـيت تعتـرب حمفـز 

إذ مـــن خـــالل  ،عـــامل االســـتثمار

مرات عدد املقاوالت يف اجلنوب الكبري و مرتني عدد املقاوالت يف اهلضاب العليا

أمــــا جممــــوع املقــــاوالت النســــوية يف الشــــمال فيمثــــل 

املقاوالت النسوية يف اجلنوب الك

من إعداد الطالبة :المصدر *

ذكر

أنثى
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عـــن النســـب  يوضـــح الشـــكل البيـــاين ارتفـــاع نســـب النســـاء املقـــاوالت يف املنـــاطق الشـــمالية بنســـب متفاوتـــة

نســجل األمــر نفســه بالنســبة كمــا  ،ضــعفها يف اجلنــوب و يعــود هــذا لوجــود تنميــة يف الشــمال و ؛املســجلة بــاجلنوب

 .للمقاوالت الرجالية
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 :خالصة

ـــــدخول إىل كافـــــة اـــــاالت و ممارســـــة كـــــل  ـــــات جـــــدارا و كفاءـــــا يف ال لقـــــد اســـــتطاعت املـــــرأة فعـــــال إثب

بـل تعدتـه إىل القطـاع اخلـاص بإنشـاء مؤسسـات و  ،حيـث مل يبـق عملهـا حمصـورا فقـط يف القطـاع العـام ؛النشاطات

مستغلة كـل اإلمكانيـات و الفـرص املتاحـة  ،مقاوالت خاصة استطاعت إثبات قدرا على إدارا و تسيريها بنجاح

و  ،كمــا اســتطاعت منافســة الرجــل يف خمتلــف األعمــال الــيت يقــوم ــا،  مســتواها التعليمــي كيانتهــا وبفضــل   ،أمامهــا

 ؛بـل تعـدا إىل احليـاة السياسـية ،و مل حتصـر مشـاركتها يف احليـاة االقتصـادية فقـط ،حىت املشاركة يف املنافسة العامليـة

و  ،فسـامهت بـذلك يف صـنع القـرارات السياسـية، و الدليل علـى ذلـك ترأسـها و انضـمامها ألحـزاب سياسـية خمتلفـة

مــن حــدة البطالــة خاصــة يف ظــل االنفتــاح االقتصــادي يف دفــع عجلــة التنميــة مــن خــالل خلــق فــرص عمــل خففــت 

إضــافة إىل اســتحداث  ،الــذي يشــهده العــامل و التحفيــزات الــيت متنحهــا الدولــة مــن خــالل متــويالت متعــددة األوجــه

و قـــدرا علـــى املنافســـة و إضـــافة إىل الثقافـــة االجتماعيـــة الـــيت متتلكهـــا املـــرأة  ،وكـــاالت و صـــناديق الـــدعم املختلفـــة

 .التسيري



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            



 
 
 
 
 
 
 
  

 الجانب الميداني من الدراسة :سداسالفصل ال
 

 تمهيد

  تبويب و حتليل البيانات :أوال

 مناقشة نتائج الدراسة :ثانيا

  خالصة
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 :تمهيد

إن املعلومات امليدانية بدون مرجعية نظرية تبقـى مفككـة، و املعلومـات النظريـة بـدون ميـدان تبقـى خـواء ال 
امليـــدان مـــن أجـــل معـــىن لـــه، و عليـــه فاملصـــادرة املنهجيـــة هلـــذا الفصـــل هـــي ضـــرورية لتحقيـــق الـــرتابط بـــني النظريـــة و 

 .الوصول إىل النتائج العامة

تفريغ البيانات يف جداول حىت يسهل علينا حتليل و تفسري النتائج املتوصـل إليهـا تضمن هذا الفصل و قد 
 .و بالتايل اإلجابة عن التساؤالت املطروحة
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 . البيانات و تفسير تبويب و تحليل: أوال ����

  :المرأة المقاولة الفردية ل البيانات حسب خصائصيتبويب و تحل -1

.                                           يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة روضة أطفـال و مدرسـة خاصـة  ): 13(جدول رقم 

  13/07/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .صاحبة روضة أطفال و مدرسة خاصة المبحوثة 

  السن سنة47

  المدنيةالحالة  متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

 المستوى التعليمي مستوى جامعي حاصلة على ليسانس لغة فرنسية

 اإلنتماء إلى جمعيات  ال تنشط يف أي مجعية أو حزب

  العمل السابق أستاذة لغة فرنسية

تعتمد هذه املبحوثـة يف تسـيريها للروضـة علـى خربـا الـيت الـيت 
 .اكتسبتها من سنوات عملها يف التعليم 

  مواصفات القيادة

  

مـن خـالل إجابـات املبحوثـة صـاحبة روضـة أطفـال و مدرسـة خاصـة  :التعليق على إجابـات المبحوثـة -
و مســـــتقرة ) ســـــنة47(يتبـــــني أـــــا متتلـــــك مجلـــــة مـــــن اخلصـــــائص الشخصـــــية ،فباإلضـــــافة إىل كوـــــا ســـــيدة ناضـــــجة 

فهــي نالــت حظهــا مــن التعلــيم كوــا حاصــلة علــى شــهادة جامعيــة أهلتهــا للعمــل يف التعلــيم الــذي ) متزوجــة(عائليــا
  .ة ساعدا كثريا يف قيادة و تسيري مقاولتيها اكتسبت منه خرب 

  يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة روضة أطفال): 14(جدول رقم 

  15/07/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .صاحبة روضة أطفالالمبحوثة 

  السن سنة57

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

 المستوى التعليمي سنة ثالثة ثانوي

املعهـــــد اجلـــــامعي :"تنتمـــــي إىل مجعيـــــة مهنيـــــة فرنســـــية تـــــدعى          
 "لتكوين األساتذة

 اإلنتماء إلى جمعيات 

  العمل السابق أستاذة لغة فرنسية
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مـــــن خـــــالل عملهـــــا الســـــابق كأســـــتاذة اكتســـــبت الكثـــــري مـــــن 
 احتياجات الروضةاخلربات يف التعامل مع األوالد و حتديد 

  مواصفات القيادة

  

من خالل إجابات املبحوثة صـاحبة روضـة أطفـال يتـنب أـا سـيدة مـن  :التعليق على إجابات المبحوثة-
أصول حضرية تعلمت و اكتسبت خربة كبرية من عملها السابق يف التعليم و هي سيدة نشيطة جمتمعيا فهـي حبكـم 

  .سفر زوجها املتكرر إىل فرنسا اكتشفت مجعية مهنية فرنسية و سعت لإلنظمام إليها 
  خصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة لصناعة الحلي التقليديةيوضح ال): 15(جدول رقم 

  01/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .صاحبة ورشة لصناعة الحلي التقليدية المبحوثة 

  السن سنة32

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ذات أصول حضرية من مدينة جباية

 المستوى التعليمي سنة ثالثة متوسط

 اإلنتماء إلى جمعيات  التنتمي ألي مجعية أو حزب

  العمل السابق عملت مع والدها يف ورشته لصناعة احللي التقليدية

مــن بـــني أهــم مـــا مييـــز هــذه املقاولـــة هـــو قــدرا علـــى اإلبـــداع، 
 فهي حتاول املزج بني التقليدي و احلديث

  مواصفات القيادة

  
مــن خــالل إجابــات املبحوثــة صــاحبة ورشــة لصــناعة احللــي التقليديــة  :المبحوثــة التعليــق علــى إجابــات-

يتوضــح أــا شــابة مل تتــزوج بعــد مــن أصــول حضــرية مــن مدينــة جبايــة املعروفــة بصــناعة احللــي الفضــية اكتســبت هــذه 
توى دراسـي احلرفة من خالل عملها مع والدها يف نفس اال ممـا جعلهـا تبـدع يف ورشـتها اخلاصـة ، وهـي ذات مسـ

  .حمدود و ال تنشط يف أي مجعية 
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة مكتب و محل للديكور ): 16(جدول رقم 

  01/08/2014 :تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .صاحبة مكتب و محل للديكور المبحوثة 

  السن سنة42

  الحالة المدنية متزوجة

  الجغرافي للمقاوالتاألصل   حضري من مدينة سطيف



    الجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةسادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 136 ~ 

 المستوى التعليمي مستوى جامعي حاصلة على شهادة مهندس ديكور 

ـــة تـــدعى ـــة : "منخرطـــة يف مجعيـــة مهني ـــة الفدراليـــة الوطني اجلمعي
 "للعقار

 اإلنتماء إلى جمعيات 

  العمل السابق عملت يف مكتب خاص باهلندسة املعمارية

جنــاح هـــذا  يلعــب التكــوين دورا هامــا حســب هــذه املقاولــة يف
 النوع من املشاريع

  مواصفات القيادة

  
مـــن خـــالل مـــا صـــرحت بـــه املبحوثـــة فهـــي تبـــدوا ســـيدة  ذات أصـــول :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-

حضـــرية و ذات خـــربة و تكـــوين جـــامعي يف جمـــال نشـــاط مقاولتهـــا ، و هـــي دائمـــا علـــى اتصـــال مبـــا هـــو جديـــد يف 
  .الفدرالية الوطنية للعقار ميداا يف اجلزائر من خالل نشاطها يف 

  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة الخياطة الرفيعة): 17(جدول رقم 

  04/08/2014 :تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة الخياطة الرفيعةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة32

  الحالة المدنية عازبة

  للمقاوالتاألصل الجغرافي  حضري من مدينة سطيف 

 المستوى التعليمي مستوى جامعي ليسانس فرنسية و تقين سامي يف اخلياطة الرفيعة 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

عملــــت كأســــتاذة متعاقــــدة ملــــدة ســــنتني، مث اشــــتغلت يف ورشــــة خاصــــة 
 باخلياطة

  العمل السابق

تقــول هــذه الســيدة أن حــب النجــاح و اإلبــداع هــو مــا مينحهــا 
 كم يف مقاولتهاالقدرة على التح

  مواصفات القيادة

  

تبــدوا هــذه املبحوثــة مــن خــالل إجابتهــا علــى أســئلة املقابلــة أــا مــن  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-
شابة من أصول حضرية ، ليس لديها إلتزامـات عائليـة ذات مسـتوى جـامعي و عملـت يف جمـال التعلـيم البعيـد جـدا 

  .عن جمال مقاولتها ، و هي تعزوا أسباب جناحها و قدرا على قيادة مقاولتها إىل حب النجاح و اإلبداع
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة الخياطة التقليدية): 18(جدول رقم 

  05/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 
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 األسئلة .ورشة الخياطة التقليديةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة36

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي من عني توتة والية باتنة

 المستوى التعليمي مستوى جامعي مهندسة يف اجليولوجيا 

 اإلنتماء إلى جمعيات  "مجعية الفراشة"منخرطة يف مجعية حرفية تعليمية تدعى 

  العمل السابق مل تعمل سابقا

ربطـــــت النجـــــاح بقـــــوة األفكـــــار املطروحـــــة، فالنجـــــاح يســـــتلزم 
 اخلروج على املألوف

  مواصفات القيادة

  

ــةالتعليــق علــى - مــن خــالل اإلجابــات احملصــل عليهــا مــن هــذه املبحوثــة يتوضــخ أــا  :إجابــات المبحوث
ســـيدة ذات أصـــول ريفيـــة تنشـــط يف مجعيـــة حرفيـــة تعليميـــة ، ذات مســـتوى جـــامعي و تـــرى أن النجـــاح مـــرتبط بقـــوة 

  .األفكار و اإلبداع
يوضـــــح الخصـــــائص الشخصـــــية للمبحوثـــــة صـــــاحبة معمـــــل لصـــــناعة الحلـــــوى ): 19(جـــــدول رقـــــم 

  .التقليدية

  14/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة40

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي من اوقاس و الية جباية

مســـتوى جـــامعي ليســـانس أدب و تكـــوين خـــاص يف مدرســـة 
 خاصة باحللوى التقليدية 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

عملــت كأســتاذة متعاقــدة، مث توجهــت إىل العمــل غــري الرمســي 
 من خالل صنع احللوى يف البيت

  العمل السابق

ـــد هـــو مـــا يســـاعدها يف  تقـــول حســـن املعاملـــة و التكـــوين اجلي
 إدارة مقاولتها

  مواصفات القيادة
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املبحوثــة هــي ســيدة ذات أصــل ريفــي و لــديها مســتوى جــامعي هــذه :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-
اشــتغلت ســـابق يف جمـــال التعلـــيم البعيـــد كــل البعـــد عـــن نـــوع النشـــاط االجتمــاعي الـــذي متارســـه يف مقاولتهـــا ، فهـــي 
اختارت أن تتكـون يف جمـال احللويـات لتسـتثمر يف هـذا اـال ، نظـرا ألـا عانـت مـن البطالـة عنـدما اعتمـدت علـى 

  .اجلامعية لوحدها الشهادة
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة وكالة كراء السيارات): 20(جدول رقم 

  15/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .وكالة كراء السياراتصاحبة المبحوثة 

  السن سنة29

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي  من عني أرنات والية سطيف

 المستوى التعليمي مستوى جامعي ليسانس جتارة 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف شركة خاصة مبواد التغليف

  مواصفات القيادة تقول أا جتمع بني املبادرة والشجاعة و املخاطرة

  
اســتثمرت يف جمــال عــربت هــذه املبحوثــة مــن خــالل إجاباــا علــى أــا :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

يتماشــــى و تكوينهــــا اجلــــامعي ، و تــــرى أن املبــــادرة و املخــــاطرة و الشــــجاعة هــــي األمــــور الــــيت تســــاعدها يف قيــــادة 
  .مؤسستها و هذه العناصر عوضت عنصر اخلربة خاصة و أا شابة يف مقتبل العمر 

  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة وكالة إشهارية): 21(جدول رقم 

  15/08/2014:يخ إجراء المقابلة تار 

 األسئلة .وكالة إشهاريةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة31

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

 المستوى التعليمي مستوى جامعي ليسانس إعالم و اتصال 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق مل تعمل سابقا

تقــــول أــــا متلــــك تكوينــــا متخصصــــا يف اــــال، باإلضــــافة إىل    مواصفات القيادة
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 رحابة الصدر و القدرة على االستماع لآلخر

  
تــرى هــذه املبحوثــة الشــابة أــا تعتمــد علــى عنصــر التكــوين و رحابــة  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

  .الصدر يف قيادة مقاولتها ، فهي حاصلة على شهادة جامعية تتماشى و طبيعة النشاط االجتماعي الذي اختارته
ـــوت ): 22(جـــدول رقـــم  ـــر الســـتخالص الزي ـــة صـــاحبة مخب يوضـــح الخصـــائص الشخصـــية للمبحوث

  .النباتية

  16/08/2014:مقابلة تاريخ إجراء ال

 األسئلة .مخبر الستخالص الزيوت النباتيةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة39

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة اجللفة

 المستوى التعليمي مستوى جامعي شهادة الدراسات اجلامعية يف امليكروبيولوجيا 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف خمرب حتاليل خاص

  مواصفات القيادة تعترب التكوين شرطا أساسيا

  
مـن خـالل إجابـات هـذه املبحوثـة يظهـر أـا سـيدة ذات أصـل حضـري :التعليق على إجابات المبحوثة-

  .و مستوى جامعي اختارت نشاطا اجتماعيا يتماشى و تكوينها اجلامعي 
  .الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة خياطةيوضح ): 23(جدول رقم 

  16/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة36

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي من بوقاعة والية سطيف

مســــتوى ثــــانوي ســــنة ثالثــــة ثــــانوي و شــــهادة تقــــين ســــامي يف 
 اخلياطة الرفيعة 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  "مجعية خياطات سطيف"منخرطة يف مجعية مهنية تدعى 

  العمل السابق عملت يف اإلدارة كمتعاقدة مث يف ورشة خاصة باخلياطة
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ـــــة يف جمـــــال اخلياطـــــة هـــــي  تقـــــول أن أهـــــم صـــــفة للمـــــرأة املقاول
 اإلبداع

  مواصفات القيادة

  
يظهر من خالل إجابات هذه املبحوثة صاحبة ورشة خياطـة أـا سـيدة :التعليق على إجابات المبحوثة-

ذات أصــل ريفــي مل تكمــل تعليمهــا وهــي ناشــطة يف مجعيــة مهنيــة جتعلهــا علــى اتصــال بكــل مــا هــو جديــد يف جمــال 
  .من صفات حسن القيادة اخلياطة و تعترب اإلبداع هو أهم صفة 

  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 24(جدول رقم 

  16/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة50

  الحالة المدنية أرملة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي من عني وملان والية سطيف

 المستوى التعليمي مستوى إبتدائي سنة خامسة ابتدائي 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت  كخياطة يف منزهلا بشكل غري رمسي

تقــــــول أنــــــه وحــــــدها الشــــــجاعة و قــــــوة الشخصــــــية هــــــي الــــــيت 
 تساعدها يف التسيري اجليد

  مواصفات القيادة

  
مــن خــالل تصــريح املبحوثــة صــاحبة ورشــة للخياطــة يظهــر أــا مــرت  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

بظــروف خاصــة دفعتهــا للتوجــه إىل إنشــاء مشــروعها اخلــاص ، فهــي كوــا أرملــة و ذات مســتوى تعليمــي حمــدود مل 
جتــد غــري التوجــه إىل نشــاط يتماشــى مــع احلرفــة الــيت تتقنهــا ، و تقــول أــا تعتمــد الشــجاعة و قــوة الشخصــية هــي 

  .تساعدها على القيادة اجليدة ملقاولتهاميزات 
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة لصناعة أقفال األبواب): 25(جدول رقم 

  20/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة لصناعة أقفال األبوابصاحبة المبحوثة 

  السن سنة38

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف
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 المستوى التعليمي مستوى جامعي ليسانس حقوق 

حركـــة "هــي منتخبـــة يف الــس البلـــدي تنتمــي حلـــزب سياســي 
 "جمتمع السلم 

 اإلنتماء إلى جمعيات 

ـــــوفري و  ـــــوطين للت ـــــانوين يف الصـــــندوق ال عملـــــت كاستشـــــاري ق
 االحتياط

  العمل السابق

ألـــــــا حتقـــــــق نوعـــــــا مـــــــن تعتـــــــرب نفســـــــها ناجحـــــــة يف التســـــــيري 
 الدميقراطية يف عملها و يف تعاملها مع عماهلا

  مواصفات القيادة

  
هــذه الســيدة هــي ذات مســتوى جــامعي و ناشــطة يف حــزب سياســي :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

عماهلـا  توجت إىل جمال بعيد عن تكوينها اجلامعي و عن عملها السابق ، ترى أن عامـل الدميقراطيـة يف التعامـل مـع
  .هو ما جيعلها قائدة ناجحة ملقاولتها

يوضـــــح الخصـــــائص الشخصـــــية للمبحوثـــــة صـــــاحبة ورشـــــة لصـــــناعة األبـــــواب ): 26(جـــــدول رقـــــم 

  .اإللكترونية

  28/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة لصناعة األبواب اإللكترونيةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة44

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت من مدينة سطيف حضري

مســــتوى جــــامعي ليســــانس فيزيــــاء و تقــــين ســــامي يف اإلعــــالم 
 اآليل

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف اإلدارة

حتــدثت هــذه املبحوثــة عــن أن التكــوين و حــب اإلطــالع هــو 
 األساس يف مثل هذه املشاريع

  القيادةمواصفات 

  
حسـب إجابـات هـذه املبحوثـة و هـي صـاحبة ورشـة لصـناعة األبـواب  :التعليق علـى إجابـات المبحوثـة-

اإللكرتونيــة يظهــر أــا مــن مدينــة ســطيف ذات مســتوى جــامعي و ختصصــها اجلــامعي قريــب جــدا مــن جمــال نشــاط 
  . مقاولتها و ترى أنه حىت ينجح أي شخص يف مثل هذه املشاريع عليه بالتكوين و اإلطالع الدائم 

  .الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة خياطةيوضح ): 27(جدول رقم 
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  28/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة27

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي عني الكبرية مدينة سطيف

مستوى ثانوي سنة ثالثة ثـانوي، و تكـوين خـاص باخلياطـة يف 
 مجعية خاصة برتقية املرأة املاكثة بالبيت 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف ورشة خياطة خاصة

  مواصفات القيادة تقول أا تتصف بالشجاعة و اإلبداع

  
يبـدوا مـن خـالل املعلومـات املدونـة يف اجلـدول أن هـذه املبحوثـة الشـابة :التعليق على إجابات المبحوثـة-

صــاحبة ورشــة خياطــة ، يظهــر أــا ذات مســتوى ثــانوي لكنهــا واصــلت تكونــت يف جمــال اخلياطــة و اكتســبت خــربة 
  .من خالل عملها السابق ساعدا على إنشاء مقاولتها اخلاصة 

وثـة صـاحبة ورشـة صـناعة الحلـوى التقليديـة يوضـح الخصـائص الشخصـية للمبح): 28(جدول رقـم 

  .و الشرقية

  28/08/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة صناعة الحلوى التقليدية و الشرقيةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة24

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من العلمة والية سطيف

 المستوى التعليمي جامعي ليسانس علم االجتماع 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت بصناعة احللوى يف بيتها بشكل غري رمسي

  مواصفات القيادة تقول أنه يف مثل هذه املشاريع اإلبداع فقط من حيدد الفارق

  
املبحوثـة هنـا هـي شـابة الزالـت غـري ملتزمـة عائليـا مـن أصـول حضـرية و :التعليق على إجابات المبحوثة-

ذات مســتوى جــامعي تقــول أن القيــادة اجليــدة يف مثــل هــذه املشــاريع حيكمهــا مــدى قــدرة الســيدة علــى اإلبــداع و 
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  .اإلتقان 
يوضــح الخصــائص الشخصــية للمبحوثــة صــاحبة روضــة أطفــال و محــل لغســل ): 29(جــدول رقــم 

  .السيارات

  02/09/2014:إجراء المقابلة  تاريخ

 األسئلة .روضة أطفال و محل لغسل السياراتصاحبة المبحوثة 

  السن سنة52

  الحالة المدنية أرملة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

مســـتوى ثـــانوي ســـنة ثالثـــة ثـــانوي و شـــهادة تكـــوين يف الشـــبه 
 الطيب 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق كانت ممرضة يف املستشفى العسكري عني النعجة

تقــــول أــــا تعــــرف مــــا تريــــد، باإلضــــافة إىل الشــــجاعة و حــــب 
 املخاطرة

  مواصفات القيادة

  
مـــن خـــالل املعلومـــات احملصـــل عليهـــا مـــن قبـــل هـــذه املبحوثـــة و هـــي :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-

و حمــل لغســل الســيارات يظهــر أــا ســيدة قويــة الشخصــية تعــرف مــا تريــد ، كمــا أن عملهــا  صــاحبة روضــة أطفــال
  .السابق يف املستشفى العسكرى جعلها تتسم بالشجاعة و احلزم 

  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة نجارة): 30(جدول رقم 

  07/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة نجارةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة47

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت والية سطيف ) دائرة عني وملان(ريفي قصر األبطال 

 المستوى التعليمي مل تلتحق يوما باملدرسة 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق منذ صغرها و هي تعمل مع والدها يف النجارة

هـــذه املبحوثـــة تســـري ورشـــتها مـــن خـــالل اخلـــربة الـــيت اكتســـبتها    مواصفات القيادة
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 منذ نعومة أظافرها يف هذا اال

 
تعترب هـذه املبحوثـة صـاحبة ورشـة للنجـارة حالـة خاصـة كوـا مل تلتحـق :التعليق على إجابات المبحوثة-

اـــال ، هلـــذا فهـــي تعتمـــد علـــى اخلـــربة يف ســـنة يف هـــذا  40يومـــا بالدراســـة ، فهـــي ذات أصـــول ريفيـــة عملـــت مـــدة 
  .تسيري مقاولتها

يوضــح الخصــائص الشخصــية للمبحوثــة صــاحبة مكتــب دراســات فــي اإلعــالم ): 31(جــدول رقــم 

  .اآللي

  07/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .مكتب دراسات في اإلعالم اآلليصاحبة المبحوثة 

  السن سنة28

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من العلمة والية سطيف

 المستوى التعليمي مستوى جامعي مهندسة يف اإلعالم اآليل

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق مل تعمل سابقا

  مواصفات القيادة تقول أنه لنجاح أي مشروع جيب التحلي باحلزم

 
تصـرحيات هـذه املقاولـة الشـابة و هـي صـاحبة مكتـب دراسـات حسـب :التعليق على إجابات المبحوثة-

يف اإلعـالم اآليل يظهــر أــا شـابة حاملــة لشــهادة جامعيــة تتماشـى مــع طبيعــة نشــاط مقاولتهـا مــن أصــول حضــرية و 
  .أسلوا يف قيادة مقاولتها يتمثل يف احلزم و الدقة كوا تتعامل مع تكنولوجيا اإلعالم اآليل املتطورة 

  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة مطعم سياحي): 32(م جدول رق

  08/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .مطعم سياحيصاحبة المبحوثة 

  السن سنة43

  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة جباية

ثــــانوي و تابعــــت تكــــوين يف مجعيــــة خاصــــة 3مســــتوى ثــــانوي 
 بالطبخ 

 المستوى التعليمي
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 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف مطعم جامعي

أجابـــت هـــذه الســـيدة أـــا رغـــم تكوينهـــا يف هـــذا اـــال فهـــي 
 تعتمد على أخوها يف بعض التفاصيل

  مواصفات القيادة

 
توجهت هذه املبحوثة إىل نشاط يتماشـى مـع طبيعـة املـرأة و هـو الطـبخ :المبحوثةالتعليق على إجابات -

  .الذي تلقت كوينا خاصا فيه مث فكرت يف إنشاء مطعم  سياحي خاص تقدم فيه الوجبات التقليدية و احلديثة 
إن مل ومبا أن أصـلها يعـود إىل مدينـة جبايـة السـياحية فهـي تعـرف كيـف تسـتقطب الزبـائن إىل حملهـا حـىت و 

  .تستثمر يف منطقة ساحلية، إال أا مل تنفي أا يف قيادة هذا املطعم تعتمد على أخوها يف بعض التفاصيل
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 33(جدول رقم 

  08/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة33

  الحالة المدنية مطلقة

  األصل الجغرافي للمقاوالت ريفي من بين ورتيالن والية سطيف

متوســـط و تابعــت تكـــوين يف اخلياطـــة  3مســتوى ثـــانوي ســنة 
 يف مركز التكوين املهين 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت كخياطة عند سيدة  يف القطاع غري الرمسي

  مواصفات القيادة ونة و التفهم هي ما يسهل عليها قيادة مقاولتهاتقول أن املر 

 
يبــدوا مــن خــالل اإلجابــات املقدمــة مــن طــرف هــذه املبحوثــة و هــي :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

صـاحبة ورشـة خياطـة أـا تعـاين مــن ظـروف اجتماعيـة خاصـة كوـا ســيدة مطلقـة وذات مسـتوى تعليمـي حمـدود مــا 
استثمار بسيط يعتمد على موهبتها بالدرجة األوىل ، و هـي تعتمـد يف إدارـا ملقاولتهـا علـى عنصـر جعلها تفكر يف 

  .التفهم و املرونة سواء مع العامالت أو مع الزبونات مع جعلها تنجح يف مقاولتها
  .يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة مكتب تصدير و استيراد): 34(جدول رقم 

  20/09/2014:لة تاريخ إجراء المقاب

 األسئلة .مكتب تصدير و استيرادصاحبة المبحوثة 

  السن سنة41
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  الحالة المدنية متزوجة

  األصل الجغرافي للمقاوالت والية سطيف) دائرة عني أرنات (ريفي بلدية مزلوق 

 المستوى التعليمي مستوى جامعي مهندسة دولة يف الكيمياء 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق الشركة اجلزائرية للمياهعملت يف 

ـــــى أدق تفاصـــــيل  هـــــذه الســـــيدة ال تنفـــــي إشـــــراف زوجهـــــا عل
 التسيري يف املقاولة

  مواصفات القيادة

 
يبدوا من خالل إجابـات هـذه املبحوثـة و هـي سـيدة ذات أصـول ريفيـة :التعليق على إجابات المبحوثة-

شـهادة جامعيـة و عملـت يف جمـال ختصصـها يف شـركة وطنيـة ،  أا نالت حظـا وافيـا مـن التعلـيم كوـا حاصـلة علـى
  .إال أا قررت تغيري اال متاما و التوجه للتصدير و اإلسترياد 

  .أما عن أسلوب قيادا ملقاولتها فهي ال تنفي إشراف زوجها على أدق التفاصيل يف املقاولة
  .صيدلة يوضح الخصائص الشخصية للمبحوثة صاحبة مخبر): 35(جدول رقم 

  10/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .مخبر صيدلةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة28

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

 المستوى التعليمي مستوى جامعي دكتوراه يف الصيدلة 

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  السابقالعمل  عملت عند صيديل خاص

تقول أنه بالنظر لتكوينهـا و تكـوين والـديها ال جتـد صـعوبة يف 
 تسيري املخرب

  مواصفات القيادة

 
يبدوا من خالل إجابات هذه املبحوثـة الشـابة أـا توجهـت إىل نشـاط  :التعليق على إجابات المبحوثة-

اجتمــاعي يتماشــى متامــا مــع تكوينهــا اجلــامعي و خربــا املتواضــعة يف هــذا اــال ، كوــا عملــت ملــدة ســنتني عنــد 
  . صيديل خاص

يوضـح الخصـائص الشخصـية للمبحوثـة صـاحبة محـل و معمـل لصـناعة الحلـوى ): 36(جدول رقم 

  .يديةالتقل
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  11/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

محـــــــل و معمـــــــل لصـــــــناعة الحلـــــــوى صـــــــاحبة المبحوثـــــــة 

 .التقليدية

 األسئلة

  السن سنة25

  الحالة المدنية عازبة

  األصل الجغرافي للمقاوالت حضري من مدينة سطيف

مستوى جامعي سنة ثانية جامعي و شـهادة تكـوين يف الطـبخ 
 من مركز التكوين املهين

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق عملت يف خمبزة خاصة خباهلا

تعتمـــد علـــى اإلقبـــال و الشـــجاعة و حســـن املعاملـــة ســـواء مـــع 
 الزبائن أو مع عامالا

  مواصفات القيادة

 
باهتمامــات هــذه املبحوثــة الشــابة توجهـت إىل نشــاط اجتمــاعي يــرتبط :التعليـق علــى إجابــات المبحوثــة-

املــرأة ، فهــي تركــت دراســتها اجلامعيــة لتتكــون يف جمــال الطــبخ و احللويــات و اكتســبت خــربة بســيطة مــن خمبــزة خاهلــا 
الــذي عملــت عنــده لــبعض الوقــت قبــل أن تفكــر يف إنشــاء مشــروعها اخلــاص ، و تقــول أنــه مــن أبــرز صــفاة القيــادة 

  .هلااإلقبال و الشجاعة و حسن املعاملة مع زبائنها و عما
معمـــــل لصـــــناعة الحلـــــوى ح الخصـــــائص الشخصـــــية للمبحوثـــــة صـــــاحبة يوضـــــ): 37(جـــــدول رقـــــم 

    .التقليدية

  11/09/2014:تاريخ إجراء المقابلة 

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

  السن سنة26

  الحالة المدنية متزوجة

  للمقاوالتاألصل الجغرافي  ريفي من بوقاعة والية سطيف

مســـــتوى ثـــــانوي لـــــديها مســـــتوى ثـــــانوي و تابعـــــت تكوينـــــا يف 
 مدرسة خاصة لتعليم احللوى 

 المستوى التعليمي

 اإلنتماء إلى جمعيات  

  العمل السابق كانت تصنع احللوى يف البيت يف إطار غري رمسي

  مواصفات القيادة تعتمد على خربا و خربة والدا يف هذا اال
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من خالل إجابـات هـذه املبحوثـة الشـابة و هـي صـاحبة معمـل لصـناعة :على إجابات المبحوثةالتعليق -
احللـــوى التقليديـــة يظهـــر أـــا ذات مســـتوى ثـــانوي و تكونـــت يف مدرســـة خاصـــة بتعلـــيم احللـــوى التقليديـــة بـــاجلزائر 

ا يف هذا اـا العاصمة ، و قد زاولت هذا التكوين قبل زواجها ، كما ال تنفي خربة والدا و حفزال الـيت سـاعد
 .على التوجه إىل مثل هذا النشاط االجتماعي

 :تحليل المعطيات -        

 59-24للفئـة املسـتهدفة بـأن العينـة يـرتاوح عمرهـا بـني  االجتماعيةنسجل على مستوى الرتكيبة العمرية و الطبيعة 
تليهــا املقــاوالت اللــوايت يــرتاوح عمــرهن بـــني  ،مهـــن عازبــاتظســنة، مع 40-24ســنة، غــري أن الفئــة العريضــة هــي 

 .سنة 57-41املتزوجات منهن نصف العينة حمصورات يف الفئة العمرية  متثل حنيسنة يف  31-40

إضــافة إىل  ،مقارنــة باملتزوجــات التزامــاننســبة املقــاوالت العازبــات يعــود إىل قلــة مســؤوليان و  ارتفــاعإن 
ســنة صــاحبة وكالــة  28و هــي شــابة يف ، مــوح، حيــث صــرحت إحــدى املبحوثــاتمتــتعهن بالنشــاط و احليويــة و الط

يعــود  ،أــّن ميــتلكن قــوى خارقــة ويقمــن بكــل شــيء مبفــردهنّ علــى ىل النســاء العازبــات إمــا يُنظــر  أنــه غالبــا ،ســياحية
حسـب  أو عجـزه ،خاصة عند فقدان العائـل ،رغبتهن يف مساعدة أسرهن إقبال النساء العازبات على املقاوالت إىل

العازبـة علـى  املـرأةمـن جهـة أخـرى فـإن إقبـال  ،هـذا مـن جهـة ،بعض احلـاالت الـيت اطلعنـا عليهـا مـن خـالل البحـث
حسب املقابلة اليت قمنا ا تعود أيضـا إىل اإلحسـاس بامللـل و الكآبـة داخـل البيـت كمـا عـربت عنـه إحـدى  املقاولة

 .املبحوثات

و هــي صــاحبة و رشــة  ،ســنة 43عــن عزوبيتهــا رغــم أــا جــاوزت كــذلك مــن بــني املبحوثــات مــن دافعــت 
لكـن ذلـك يـأيت مـع  ،دائمـا حمـور حيـاة كـل النسـاء اليسـ واإلجنـابأن الـزواج  حيـث تـرى ،للنجـارة مبنطقـة عـني وملـان

فهــذه الســـيدة مل تنكـــر فـــرص الـــزواج الـــيت مـــرت عليهـــا و  .النضــج والتجربـــة واســـتعداد املـــرأة الـــيت تعـــيش اســـتقالليتها
مـن هنـا يتبـدى لنـا مـن خـالل رأي هـذه  ،أن تضحي مبستقبلها املهين ألجل إرضاء اتمع فوتتها على نفسها شرط

املــرأة الــيت ختتــار عزوبيتهــا مــع جناحهــا املهــين ليســت تعيســة، وأن النظــرة االجتماعيــة مازالــت أبويــة جتــاه  املبحوثــة أن
 .من جناح واستقاللية األخريةاملرأة رغم ما حققته هذه 

املـرأة تتحـرر إىل  هـذا جعـلتـأخر سـن الـزواج وتبعـه تـأخر سـن اإلجنـاب وقلتـه  من جهة أخرى ميكـن اعتبـار
 .هلا عدد من اخليارات املختلفة من بينها املقاولة تحد ما من البيت وسنح

إحـــدى املبحوثـــات املتزوجـــات أن إقباهلـــا علـــى  إذ تعـــزو ،واحلـــال نفســـه بالنســـبة للمقـــاوالت كبـــريات الســـن
و كــون . املقاولــة بعــد التقاعــد جــاء بســبب اإلحســاس بامللــل والفــراغ نتيجــة خــروج األبنــاء والــزوج للعمــل أو الدراســة

ا يعـين أن لـديهن معـاش التقاعـد، فلـيس السـبب إذن ممـ ،هذه الفئة من املبحوثات كبريات السن هن من املتقاعدات
بل اإلحساس بامللل والفراغ والكآبة، يف زمن مل يعد فيـه وجـود للعـائالت املمتـدة، إذ  ،روجهن هو كسب املاليف خ

 .حلت األسر النووية حملها، وضاعت يف زمحة احلياة الروابط االجتماعية

ج، زو ( العائليـــة التزامـــانيف حـــني يعتـــرب إقبـــال املتزوجـــات علـــى املقـــاوالت حمتشـــما بســـبب مســـؤوليان و 
و هـــذا دليـــل علـــى بدايـــة  ؛، إال أننـــا نشـــري إىل أن بعـــض املبحوثـــات املتزوجـــات أنشـــأن مقـــاوالن بعـــد الـــزواج)أوالد
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 االلتزامـــات الوظيفـــة بـــني ازدواجيـــةحـــدوث تغـــري يف الرتكيبـــة الذهنيـــة اجلزائريـــة، كمـــا يشـــكل حتـــديا كبـــريا مـــن خـــالل 
فلقــد أضــيف هلــا دور  ،وأم وزوجــة أة باإلضــافة إىل كوــا ربــة منــزلاملهنيــة نتيجــة تعــدد دور املــر  االلتزامــاتالعائليــة و 

وهذا الدور الـذي يفـرض عليهـا أن تتواجـد  ؛وهذا الدور هو دور املرأة املقاولة ،ومل تضرب علي يديها جديد بإرادا
  .و هذا ما يدل على خماطرة املرأة ،خارج املنزل لفرتة طويلة

 فهويــة املــرأة مرتبطــة عنــدنا. املتزوجـات مرتبطــات بــأزواج أصــحاب مشـاريعكمـا الحظنــا أن كــل املبحوثــات 
 .وية الرجل ال يستطيع اتمع رؤيتها ككيان منفصل

ــــدوا ــــات املقــــاوالت ذوات أصــــول حضــــرية كمــــا يب ــــة املبحوث يف حــــني شــــكلت املقــــاوالت ذوات  ،أن أغلبي
حيــث ســجلنا مقــاولتني  ؛نســبة قليلــة نشــكلفقــد أمــا ذوات األصــول الريفيــة  ضــرية حضــورا معتــربا،احلشــبه  األصــول

 ).دائرة عني أرنات(و بلدية مزلوق  ،)دائرة عني وملان( يعود أصلهما اجلغرايف لبلدية قالل اثنتني

، و نظــرا ألن %92ضــرية جمتمعــة نســبة احللقــد شــكلت نســبة املقــاوالت ذوات األصــول احلضــرية و شــبه 
عبــارة عــن جتمعــات يــرتبط معظــم ســكاا بأنشــطة خمتلفــة كالصــناعة،  هــي) ضــريةاحلشــبه احلضــرية و (هــذه املنــاطق 

 .خلا ...التجار، اخلدمات

و املقصـود بـه أن كـل جمتمـع يطبـع نفسـه علـى شخصـية أفـراده،  ؛يقال أن اإلنسان وليد بيئتـه أو نتـاج بيئتـه
فمـن جهـة يتـأثر  ،كـريحيث تتجسد يف شخصية األفـراد مـا يكـون سـائدا يف اتمـع مـن دوافـع و قـيم و أسـاليب تف

و مــن جهــة أخــرى حتكمــه قــيم بيئتــه االجتماعيــة الــيت  ،بالثقافــة و اتمــع و التضــاريس فهــو إذن منتــوج اجتمــاعي
لكـن عنـد انتقالـه إىل بيئـة اجتماعيـة مغـايرة يف القـيم يتغـري سـلوكه و ممارسـته بـوعي كامـل ليكـون عنصـرا  ،ترعرع فيها

 كتســابدرتــه علــى التــأقلم مبســتوى وعيــه و عمــره و مــدى اســتعداده للتغــري و اال و تــرتبط مق ،اجتماعيــا مقبــوال فيهــا
فـال ننكـر دور الفـرد يف تكـوين سـلوكياته و جعلهـا بـالنمط الـذي هـو خيتـاره و يريـده، فلكـل منـا  ؛من اتمع اجلديد

 يقويــــة إذا بقــــ أن التقاليــــد تصــــبح"): كــــامي دور(يقــــول  ؛صــــفات مكتســــبة مــــن البيئــــة يســــتطيع تغيريهــــا أو تعــــديلها
و  ،فيكــون ســلوكه متوافقــا معهــم ،و مــع نفــس األشــخاص الــذي يعرفونــه ،اإلنســان يف نفــس املكــان الــذي تــرىب فيــه

فالبيئـة االجتماعيـة مبختلـف أمناطهـا و  ،"عند انتقاله إىل بيئـة مغـايرة يتغـري سـلوكه ليكـون منسـجما مـع معارفـه اجلـدد
عواملها املباشرة و غري املباشرة هلا تأثري يف منط التفكري و السلوك مـن أجـل تكـوين فـرد قـادر علـى العـيش يف النظـام 

 .االجتماعي، فهذه البيئة االجتماعية أو اجلغرافية ختتلف عن غريها يف اخلصائص نظرا للعوامل املشكلة هلا

عروفــة امل و بالــذات مــن مدينــة جبايــة، قبائليــة طــار فقــد ســجلنا مبحوثــات مــن أصــول أمازيغيــةو يف هــذا اإل
و املعروفــة  ،)املشروبات،مشــتقات احلليــب و غريهــا(ســيما يف قطــاع الصــناعة الغذائيــة بنســيجها الصــناعي الكبــري ال

أمههـا البيرتوكيماويـات، و الـيت ديثـة فيهـا احلـرف التقليديـة إىل جانـب الصـناعات احل ازدهـرتجتارية طاملـا  بأا مدينة
 3إلـيهن و هـن  او ذا تتميز املبحوثـات اللـوايت توجهنـ .كاألدوية و املنظفات و املبيدات  ،املستحضرات الكيماوية

) و صاحبة حمـل لصـنع احللويـات التقليديـة، صاحبة مطعم ،اإلكسسواراتصاحبة حمل لصناعة احللي و (مبحوثات 
 ".ناعية تتميز باملخاطرةصبأن نشأن يف بيئة "

أن حلــي الفضــة و اإلكسســوارات  اإلكسســواراتحيــث تشــري صــاحبة مقاولــة خمتصــة يف صــناعة احللــي و 
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وختتــزل صـناعة احللــي الفضـية حضــارة متميـزة ملــدن  ،املشـاة تعتــرب هديـة مميــزة وتـذكارا مناســبا ملـن زار منطقــة القبائـل
الــيت اشـتهرت بصــناعة احللـي الفضــية، و بــالنظر  يهـا هــذه الســيدة املقاولـةســيما مدينـة جبايــة الـيت نشــأت فالالقبائـل، 

فــإن هــذه  ،)منطقــة القبائــل الصــغرى(دائــرة بــين ورتــيالن مــن و هــي ، تــه املقاولــةاه ؛إىل املنطقــة الــيت تقــيم فيهــا حاليــا
حسـب ، قـة القبائـلإضـافة إىل أن سـكان منط ،احلرفة تلقى نفس الصدى و نفس الرواج الذي تعرفه يف مدينـة جبايـة

حيـث يسـود االعتقـاد بأـا بطريقـة أو بـأخرى  ،يلبسون حلي الفضة ألسباب أخرى غري الزينـة ،تصريح هذه املقاولة
ســوف حتمــي مــن يرتــديها، بــل وســتجلب احلــظ الســعيد والفــأل احلســن، كمــا تســاعد علــى عــالج أمــراض الرومــاتيزم 

 .وتطرد اجلن ،واألعصاب

و هـي متواجـدة اليـوم مبدينـة سـطيف  ،أخـرى تعـود أصـوهلا إىل مدينـة جبايـة من جهة أخرى أشارت مبحوثة
، كمــا أنــه عمــال شــريفاوفــر هلــا هــذا املطعــم  تقــول أن ،و هــي صــاحبة مطعــم ،ىل هــذه املدينــةإحبكــم انتقــال عائلتهــا 

خاصة مبنطقتها و أخرى عصـرية تعتمـد علـى األمسـاك  كوا تقدم وجبات تقليدية  ،حفظ هلا خصوصيتها يف اتمع
 .قبو ببجايةآاليت حتصل عليها خصوصا من منطقة 

ـا أوقـاس ببجايـة فتقـول أصـوهلا مـن مدينـة أأما املبحوثة صاحبة حمل لصنع احللويات التقليدية اليت تنحدر 
فــــأرادت أن حتــــذوا  ،ال احللويــــاتيف جمــــ كــــون قريناــــا يف مــــدينتها تكــــون   ؛فكــــرت يف هــــدا االســــتثمار قبــــل زواجهــــا

 .حذوهن و االستثمار يف هذا اال

 ،طبعـا هـذه املدينـة ،نايـل أوالد و هـي مـن عـرش ،و تنحدر أصول واحدة مـن املبحوثـات مـن مدينـة اجللفـة
ــــاتغــــم ثرائهــــا الطبيعــــي و ر و  ــــيت حباهــــا اهللا ــــا اإلمكاني ــــة ال ــــب االســــتثماري فيهــــا يبقــــى يف  ،الطبيعي إال أن اجلان

كنبتـة الشـيح و (و هـي صـاحبة خمـرب السـتخالص الزيـوت النباتيـة  ،حسب مـا صـرحت بـه هـذه املبحوثـة ،احلضيض
و قـد حاولـت هـذه  ،حبكم عمل زوجها يف املينـاء سنة يف مدينة مرسيليا الفرنسية 21ته املقاولة أمضت ا، ه)عرتز ال

ني جالية اجللفة يف املهجر و جالية بعض الواليات األخرى من حيـث نشـاطهم لصـاحل مسـقط املقاولة عقد مقارنة ب
مـــن خـــالل املقابلـــة الـــيت أجريـــت معهـــا أن املغرتبـــون يف الواليـــات األخـــرى  حيـــث صـــرحت هـــذه املقاولـــة... رأســـهم

لشـباب الــدوار ماكينـات لورشــات مصـغرة لصـناعات بسـيطة ) خاصـة فرنسـا(جيلبـون معهـم عنـد عـودم مــن اخلـارج 
 أمــا احلــال عنــدنا يف اجللفــة ،"و حــىت الــبالط، الشــوكوالطة ،القــوفريط"لــيت ينتمــون إليهــا كورشــات صــناعة أو القريــة ا

يف كـل " حـوش"مبعـدل " األحـواش"و السيارات القدمية و اهلواتـف النقالـة املسـتعملة أو شـراء " الشيفون"فهو جلب 
و هــذا مـــا  ،للتعليــق هنــا فــالفرق جــد واضــح يف طريقــة التفكــري احلضــاريةو لكــن ال جمــال . .!!اهللا يبــارك ...صــيف

نشــاء إمــا جعلهــا تفكــر يف  ،و تفشــي ظــاهرة البطالــة بــني شــباا ،تــه املنطقــةاضــع التنميــة يفســر حســبها تــردي و 
 .مقاولة خاصة تتماشى و اخلصائص الطبيعية ملنطقتها و تساهم من خالهلا يف خلق الثروة

حــىت و إن مل يكــن لــديها ، ، فهــذه املدينــة)صــاحبة ورشــة خياطــة(قاولــة مــن مدينــة باتنــة يف حــني ســجلنا م
، خاصــة فيمــا شــبه احلضــريةإال أــا تتصــف بــدورها مبختلــف صــفات املنــاطق احلضــرية و  ،االســتثمارتــاريخ عريــق يف 

و  ،مهنــة مرموقـــة تتشــرف ـــا كــل النســـاء مهنتهـــا نأو تقــول هـــذه املبحوثــة  ،حنـــو سياســات الســـوق باالجتــاهيتعلــق 
حيــث تعــرف اجلزائــر زمخــا كبــريا  .و مطلــب ال اســتغناء عنــه لكــل النــاس ،و هــي مصــدر رزق كــرمي ،خاصــة األميــات
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للموروثات احلضارية والتقليدية والقيم الثقافية، اليت تعرب يف كل والية عرب ربوعها عن املـوروث اخلـاص بتلـك املنطقـة  
العديـــــد مـــــن  تضـــــافر، والـــــيت مازالـــــت مكتســـــبة وخمزنـــــة وراســـــخة إىل يومنـــــا هـــــذا بفضـــــل ىحـــــدكـــــل واحـــــدة علـــــى 

األشــم  األوراسالشخصــيات الــيت تســعى جاهــدة لرتســيخها واحلفــاظ عليهــا مــن الــزوال والضــياع، حيــث أن عاصــمة 
رمـوز الشـهامة  ، حيـث أـا تعـد أحـد أهـم"القشـابية"موروثاا التقليدية اليت جندها مثال يف ثوب  اليت حافظت على

 .والفخر والرجولة

التابعة ملدينـة سـطيف، فهـذه املدينـة  شبه احلضريةأما باقي املقاوالت فهن من مدينة سطيف و من املناطق 
و جتاريــا كبــريا، مــن خــالل إنشــاء منــاطق صــناعية و جتاريــة عديــدة، كمــا  اقتصــادياو أصــبحت مركــزا  ،تطــورت مــؤخرا

و معــــرب  اقتصــــاديةاخلــــدمات، فهــــي مــــن املــــدن اجلزائريــــة الــــيت تتميــــز بديناميكيــــة فيهــــا احلــــرف التقليديــــة و  ازدهــــرت
، و كــذا حتــديث و ا هــامنييعــرف قطــاع الصــناعة بواليــة سطيـــف ترقيــة و تنشــيط. عنــه االســتغناءال ميكــن  اقتصــادي

و تــوفري املنــاخ املســاعد علــى رفــع  ،تفعيــل مؤسســاته مــن خــالل يئــة الظــروف املالئمــة إلنشــاء مؤسســات الصــناعة
و حتســــني إنتاجـــــها لتـــــغطية مــــا يتطلبــــه الســــوق ضــــمن إســــرتاتيجية تنمويــــة هادفــــة تســــعى  ،منتــــوج هــــذه املؤسســــات

) 05(و لتجســيد هــذا التــوازن مت إحــداث مخــس  .إلحــداث تــوازن يف النســيج الصــناعي بــني خمتلــف منــاطق الواليــة
منطقــة نشــاط حــريف و  25اثنــان يف طــور اإلجنــاز، كمــا تتــوفر الواليــة علــى و  ،منهــا ثالثــة مســتغلة ،منــاطق صــناعية

بلديــــة الســــتغالل املــــواد املتــــوفرة إلنتــــاج الثــــروة و رفــــع املســــتوى االقتصــــادي للمنطقــــة و  25صــــناعي موزعــــة علــــى 
 .قاطنيها

 االقتصــاديةيف هــذه املدينــة بــالنظر إىل القــيم  االســتثمارلــذلك فلــيس مــن الغريــب أن تــربز نســاء يفكــرن يف 
 .املوروثة فيها

خمــابر ( هلــذه الواليــة مــن شــبه احلضــريةذوات األصــول احلضــرية و ) العينــة(هلــذا تنوعــت نشــاطات املقــاوالت 
ســــواء يف عمــــل املــــرأة أو يف  االنفتــــاح،كمــــا أن ســــكان هــــذه املنــــاطق عرفــــوا مبكــــرا )خلا ...جتــــارة ،صــــيدلية، خياطــــة

 .تعليمها

مـن ) ورشـة النجـارة(واحـدة و هـي صـاحبة  :فقـد سـجلنا مقـاولتني ؛الريفيـةأما فيمـا يتعلـق بـذوات األصـول 
علما أن اتمع الريفي يـرتبط يف ثقافتـه  ،ستريادمنطقة قصر األبطال، و الثانية من منطقة مزلوق صاحبة مشروع لال

يفــي، و تلقنــوا ثقافتــه و يف الوســط الر  نشــأواأن الــذين فهــذه املعطيــات الــيت بــني أيــدينا تــدلنا علــى  ،بالطبيعــة الزراعيــة
 Bourdieuكما قـام بورديـو ،  Habitus استعمال مفهوم Maussوس معايريه منذ والدم، فدور كامي و ما

 .1يان الرسوخ الثقايف عند اإلنسانبإثراء هذا املفهوم لتب

 يف كبــرية، نالحــظ أن النســبة األكــرب مــن ذوات املســتوى اجلــامعي ينشــطن يف جمــال اخلــدمات بنســبةكمــا 
 .نسبة قليلة منهن ينشطن يف اال الصناعيأن حني 

حيــــث أن  ؛أمــــا ذوات املســــتوى الثــــانوي فإننــــا نلمــــس ميــــوهلن ملــــا هــــو صــــناعة حلــــوى و خياطــــة املالبــــس

                                                 
1 STRATEGO R.: Stratégie, Structure, Décision, Identité: Politique générale 
d’entreprise, Paris, Inter-éditions, 2eme édition, 1993, p 509. 
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 .معظمهن تابعن تكوينا خاصا سواء يف مراكز التكوين املهين أو يف مجعيات و مدارس خاصة

صــاحبة (ينشــطن يف جمــال الصــناعة  ،اللــوايت لــيس هلــن مســتوى، و االبتــدائيجنــد أن ذوات املســتوى  بينمــا
 .)ورشة للنجارة و صاحبة ورشة للخياطة

ن النضــج والــوعي الثقــايف و مواكبــة العصــر والقيــام بــدور فــرد فاعــل يف اتمــع مرهــون بــالتعلم، لــذا  حيــث أ
كــان االهتمــام بتعلــيم املــرأة لــيس مــن منطلــق أــا تشــكل نصــف اتمــع فقــط، بــل ألن تعليمهــا ســيكون لــه قيمــة 

ومــن مث اتمــع بأســره، وعلــى  ،تــوفري األســس الســليمة للتنشــئة االجتماعيــة لألســرة واألبنــاء يفمضــافة تظهــر نتائجــه 
 .يف البناء والتطوير نسامهييت لواال املشاركة يف قوة العمل من خالل خرجيات التعليم

 ،ايلفتعلــيم املــرأة أصــبح مــن ضــرورات العصــر احلياتيــة والعمليــة الــيت ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف الوقــت احلــ
وأصـبح اتمـع ينظـر للمـرأة نظـرة أخـرى  ،وباتت املرأة املتعلمة واملثقفة تشغل مناصب عدة ومهمة كوا امرأة مثقفـة

وجيـب عليهـا التفـرغ لرتبيـة األوالد وتلبيـة احتياجـات الرجـل " جمرد سيدة بيت"خمتلفة عن نظرته السابقة هلا على أا 
إىل نظــرة إجيابيــة تتمثــل بأــا النصــف  ،الــيت كانــت تتمثــل بأــا ضــلع قاصــرو  ،وحتولــت نظــرة اتمــع الســلبية ،فقــط

  .وأصبحت املنظمات والندوات واملؤمترات املختلفة تنادي حبق املرأة يف التعليم ،الثاين الذي ميثل اتمع
حــىت و لــو تعلــق  ،بكــل أحجامهــا ارتفاعــاحنــو خلــق مقاولــة بــدأت تشــهد حتســنا و  االجتــاهإن وتــرية فــوعليــه 

األمـــر باملقاولـــة الصـــغرية، و بـــدأ التفكـــري يف أوســـاط اخلرجيـــات يأخـــذ منحـــى آخـــر، إذ بـــدأت هـــذه الفئـــة يف القيـــام 
و هــذا مــا تعكســه النتــائج  ،للحصــول علــى قــروض االســتثمارو طــرق أبــواب البنــوك و وكــاالت  ،بدراســات جــدوى

وجلـن خمتلـف القطاعـات  ،والت ذوات مسـتوى تعليمـي عـايلاليت توصلنا إليها، حيـث وجـدنا أن معظـم النسـاء املقـا
التصــدير و ( عينــة اجلامعيــات علــى صــاحبات مقــاوالت يف احتــوتســواء اخلدماتيــة، التجاريــة أو الصــناعية، حيــث 

، كـراء السـيارات، روضـة لألطفـال، احللـوى، ، خمرب صيدلية، صـناعة ، صـناعة مكتب دراسات إعالم آيل، سترياداال
و ميكــن تفســري هــذا  .، فبــالنظر لطبيعــة نشــاط املقاولــة يتضــح أــا تتطلــب مســتوى تكــوين عــايل)اريةو وكالــة إشــه

كــون مفهــوم التعلــيم يف مثــل هــذه احلــاالت لــه تــأثري   التنــوع يف مشــاريع املــرأة املقاولــة ذات املســتوى التعليمــي العــايل
التغيـري يف السـلوك حـداث إآخر أنـه يعمـل علـى أي مبعىن  ؛كبري يف حتديد وتنمية اجلوانب النفسية والشخصية للفرد

جتـاه املوجـب توقـع أن يكـون هـذا التغيـري يف االاليت تشرف على هذه العمليـة، وامل ألهداف املؤسسات اإلنساين وفقا
 .الذي خيدم اتمع

للمــرأة املقاولــة لــه دور كبــري يف دفعهــا إلنشــاء مقاولــة خاصــة و حتفيزهــا  التــأهيليإذن املســتوى التعليمــي أو 
 .املبادرة، ألن هذا املستوى يساعدها على اإلدارة و التسيري اختاذعلى 

مـن تكـوين  اسـتفدنو يف نفس السياق املتعلق باحلديث عن التكوين جند أنه حىت ذوات املسـتوى الثـانوي 
 .يف بلورة أفكار املرأة املقاولة مهين، ما يدل على أمهية التكوين

ا علـى مـدى عقـود طويلـة، إال أنـه منـذ التسـعينيات مـن القـرن ل حـق التعلـيم للجميـع هـدفا دوليـحيث شك
أدخلـــت العديــد مـــن املــؤمترات التارخييـــة، مــن بينهـــا املـــؤمتر . العشــرين، بـــات تعلــيم املـــرأة ومتكينهــا حمـــور اهتمــام أكـــرب

الـذي عقــد يف القـاهرة، واملــؤمتر العـاملي الرابــع حـول املــرأة يف بكـني عــام  1994لعــام  العـاملي حـول الســكان والتنميـة
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 .1، هذه القضايا يف صميم جهود التنمية1995

بــالغ  اســتثمارو إمنــا هــو  ؛حيــث أن تعلــيم و تكــوين املــرأة لــيس مــن قبيــل الــرتف أو تبديــد األمــوال و اجلهــد
السـائدة يف اتمـع، و قـد كانـت املقـاوالت ذوات املسـتوى  االجتماعيـةو  االقتصـاديةاألمهيـة و املـردود علـى التنميـة 

خمــــرب  ،صــــاحبة مطعــــم ،لــــوى الشــــرقية و التقليديــــةخلياطــــة، مكاتــــب الــــديكور، صــــناعة احلورشــــات ا: (الثــــانوي بــــني
 .)للتصوير، صناعة قطع الغيار

ينبغـي أن  االسـتثمارفمن خـالل النشـاطات السـالفة الـذكر يظهـر أن إدمـاج املـرأة يف أي جمـال مـن جمـاالت 
مهاراــا و قــدراا علــى الوجــه األمثــل لزيـــادة   اســتخداميرتكــز علــى التخطــيط العلمــي لتــدريب املــرأة و متكينهــا مـــن 

 .القتصاديةاكفاءا اإلنتاجية، و يتيح فرصا أكرب لربوز النساء يف الساحة 

إال أننــا ســجلنا يف املقابــل وجــود نســبة ضــئيلة مــن ذوات املســتوى الدراســي احملــدود الــذي يــرتاوح بــني أمــي، 
، حيـث )ورشـات اخلياطـة، و صـناعة احللـوى التقليديـة و الشـرقية: (تركـزت نشـاطان أساسـا يف ،و متوسطابتدائي 

حيـث  املوروث الثقـايف للعائلـة، فنجـد أـا حرفـة متوارثـة،اخلربة الالزمة من  اكتسنبجند أن صاحبات هذه الورشات 
وتقسـو األيـام علـى  ،عربت إحدى املبحوثات اللوايت استثمرن يف جمال اخلياطة حني يتبدل احلال من سـيئ إىل أسـوأ

 فإـا تلجـأ إىل عمـل بسـيط ال ،أو شـهادة حتميهـا مـن غـدر الـزمن فـال متلـك علمـا ،امرأة ال جتـد مـا تعيـل بـه نفسـها
بــدورها  اكتســبتو الــيت  االبتــدائيذات املســتوى ) ورشــة النجــارة(إضــافة إىل صــاحبة  حيتــاج ســوى إىل صــرب وحــب،

 .احلرفة و اخلربة عن والدها

ــــةفاألصــــول  ــــة تامــــة و خــــربة واســــعة بالنشــــاط،  االجتماعي ــــتهن علــــى دراي و املاديــــة لألســــرة و العائلــــة جعل
  .ركز على جودة العمل و اإلنتاجيةخصوصا وأن القطاع اخلاص ال يركز على أمهية الشهادة بقدر ما ي

إن وعــي املــرأة بأمهيــة العمــل اجلمعــوي يعتــرب ضــرورة ملحــة مــن أجــل بلــورة ممارســة نســائية مــن جهــة أخــرى 
من أجل إشراكهن يف نقـاش ذلـك  ؛بواقع النساء و مشاكلهن االلتحامالذي تعرفه قضايا املرأة، و  اوز التهميشتتج

 05املـرأة املقاولـة ـذا التوجـه، إذ سـجلنا  اهتمـامأساليب جتاوزه و تغيريه، إال أن الواقع يثبـت عـدم  اقرتاحو ، الواقع
واحــدة فقــط مــنهن متــارس السياســة مــن خــالل اخنراطهــا يف  ،مقاولــة ينتمــني إىل مجعيــات 25مقــاوالت مــن جممــوع 

 .حركة جمتمع السلم

 ،و هـذا يطـرح أسـئلة حـول الدميقراطيـة يف اتمـع اجلزائـري ،هنا أردنا معرفـة املشـاركة السياسـية للمبحوثـات
 .و هل يشاركون يف إحدى اجلمعيات السياسية أو التطوعية ،الرئاسية األخرية االنتخاباتو مدى انتخام يف 

املعهــد : "إىل مجعيــة مهنيــة فرنســية تــدعى )روضــة أطفــال(حيــث تنتمــي إحــدى املقــاوالت و هــي صــاحبة 
إىل مجعيــة مهنيــة  ،)مكتــب للــديكور(و هــي صــاحبة ، ، يف حــني تنتمــي املقاولــة الثانيــة"اجلــامعي لتكــوين األســاتذة

و مبحوثة ثالثة هي منتخبة يف الس البلدي تنتمـي حلـزب حركـة جمتمـع  ،"فدرالية الوطنية للعقاراجلمعية ال: "تدعى
 ."مجعية الفراشة"و  "خياطات سطيف مجعية" امه تنيمهني تنيباإلضافة إىل مبجوثتني تنتميان إىل مجعي ،السلم

كونـــا أساســيا مـــن مكونـــات وم يعتــرب العمـــل اجلمعــوي ميـــدانا لتحقيــق الطموحـــات يف التغيـــري االجتمــاعي،
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 مــن خــالل االخنــراط يف التعدديــة داخــل اتمــع، ،الدميقراطيــةوجمــاال ميكــن مــن خاللــه تعلــم وممارســة  اتمــع املــدين،
التجربـــة  اكتســـابوبفضـــله ميكـــن  األمـــر الـــذي يعلمنـــا قبـــول التعدديـــة وقبـــول اآلخـــر بكـــل خصوصـــياته ومواصـــفاته،

وكـــذا تعلـــم  علـــى الـــذات، واالنطـــواءرأة مـــن احلـــاالت النفســـية املرضـــية كاخلجـــل وفيـــه تتجـــرد املـــ ،واملبـــادئ يف احليـــاة
 .يف اتمع وحل املشاكل ومواجهة الصعوبات اليت تعرتض حيام االندماججمموعة من املهارات يف احلياة وطرق 

فهـن ينتسـنب فقـط إىل مجعيـات  ؛رغم هذا سجلنا عدم وعي املرأة املقاولة بأمهية املشاركة بالنشـاط اتمعـي
 .هي بعيدة عن السياسة أو الثقافةو  ،ختدم توجهان املقاوالتية

إذ أن جلهــن عازفـــات عـــن املشـــاركة يف العمـــل  ، فقـــد ســـجلنا شــبه غيـــاب للمـــرأة املقاولـــة ،يف ماعــدا ذلـــك
و السياسي أو حـىت املهـين، و سواء يف العمل النقايب أو احلقوقي أ ؛يف مؤسسات اتمع املدين االخنراطاجلمعوي و 

 .ذلك بسبب ضعف وعي املرأة املقاولة بأمهية العمل اجلمعوي

ــــه ممارســــة خاصــــة  ،بعــــض املبحوثــــات أن العمــــل اجلمعــــوي يتطلــــب وقــــت و تضــــحية اعتــــربتو قــــد  و أن
 ،جــدا و هــي تشــكل نســبة قليلــة ،بالرجــال، و هنــاك مــن تعتــربه جمــرد إطــار مللــئ الفــراغ، يف حــني جنــد شــرحية نســائية

 .تؤمن بأن العمل اجلمعوي إطار حقيقي للدفاع عن قضية املرأة و النهوض ا

و هــي صــاحبة ورشــة لصــناعة أقفــال  ،أمــا فيمــا يتعلــق باملشــاركة السياســية فقــد وجــدنا مقاولــة واحــدة فقــط
أن  رغــم ،و هــي منتخبــة يف الــس الشــعيب البلــدي لبلديــة ســطيف ،تنتمــي إىل حــزب حركــة جمتمــع الســلم ،األبــواب

إال أن قضـية متكـني املـرأة سياسـيا  ،مشاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية تعتـرب مؤشـر ومقيـاس علـى تقـدم وحتضـر اتمـع
علــى أجنــدة  باهتمــام كبــري ظومل حتــ ،بشــكل ملحــوظوتعزيــز مشــاركتها الفعالــة يف العمــل السياســي مازالــت منقوصــة 

ورســوخ  ،وذلــك بســبب الواقــع االجتمــاعي الســائد ،عــام يف العــاملاألحــزاب السياســية احلكوميــة أو املعارضــة بشــكل 
فمشـــاركة املـــرأة يف احليـــاة  ؛النظـــرة الدونيـــة للمـــرأة مـــن جهـــة، و مـــن جهـــة ثانيـــة غيـــاب الـــوعي السياســـي لـــدى املـــرأة

 مقـدار مـا يتمتـع بـه اتمـع مـنالسياسية رهن بظـروف اتمـع الـذي تعـيش فيـه، وتتوقـف درجـة هـذه املشـاركة علـى 
حرية وممارسات دميقراطية من الناحيـة السياسـية، وعلـى مـا مينحـه اتمـع مـن حريـات اجتماعيـة للمـرأة ملمارسـة هـذا 

لــذا، فإنــه ال ميكــن مناقشــة املشــاركة السياســية للمــرأة مبعــزل عــن الظــروف االجتماعيــة والسياســية الــيت ميــر ــا . الــدور
 .اتمع

شــاركة اتمعيــة و السياســية إىل ظــروف ثقافيــة أو اجتماعيــة، أو و تعــزو إحــدى املبحوثــات عزوفهــا عــن امل
قلـــــة وعـــــي النســـــاء حبقـــــوقهن، وأســـــاليب التنشـــــئة  سياســـــية ســـــائدة يف اتمـــــع، أو حمـــــددات جمتمعيـــــة بعينهـــــا، مثـــــل

 وتثـــبط مـــن عزميتهـــا يف ،االجتماعيـــة، والسياســـية، وتقاليـــد اتمـــع الـــيت تشـــجع اعتمـــاد املـــرأة علـــى الرجـــل اقتصـــاديا
إضـافة إىل انتشـار مفـاهيم خاطئـة عـن املشـاركة السياسـية  ،املسامهة يف عملية صنع القرار وممارسة حقوقهـا السياسـية

 .للمرأة

ه قلـــة تـــوجمتمعـــي عزز  وتـــارخيي مـــن هنـــا جنـــد أن هـــذا العـــزوف عـــن العمـــل السياســـي هـــو نتيجـــة خلـــل ثقـــايف
ا يــؤثر يف اجتاهــات املــرأة حنــو العمــل السياســي الــوعي، وعــدم الفهــم الصــحيح لــبعض جمريــات األمــور السياســية، مبــ

 .بشكل عام
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أن معظــــم النســـاء املقــــاوالت هلــــن جتربــــة ســــابقة يف  كمـــا يبــــدوا مــــن خــــالل إجابـــات املبحوثــــات يبــــدوا               
و الكثــري مــنهن مل يعملــن يف نفــس جمــال  ،أو حــىت القطــاع غــري الرمســي ،أو العــام ،ســواء يف القطــاع اخلــاص ،العمــل

 .مقاوالن

ول أن أغلبيـة املبحوثـات املقـاوالت اللـوايت كـان عملهـن السـابق يف ااجلداملعلومات املدونة يف كما يتضح من خالل 
 .جمال الصناعة بقني يف نفس اال

مـــع يـــرى أن املـــرأة الـــيت ألن ات ،و نالحـــظ أن هنـــاك نســـبة هامـــة مـــن املقـــاوالت اشـــتغلن يف القطـــاع العـــام
يف القطــاع العــام للحصــول علــى العطــل و إجــازات األمومــة و ســاعات  االنــدماجستصــبح ربــة بيــت مســتقبال عليهــا 

األجـور تقـول إحـدى  ضاخنفـاو ألنـه يـوفر نوعـا مـن األمـان و الضـمان حلقـوقهن رغـم  ،داعياالسـتالرضاعة و عطـل 
 .يف العمل االستقالليةوظيفة و إىل تغيري ال اجتهناملبحوثات، و هلذا السبب 

مـــن نســـج شـــبكة عالقـــات  كمـــا اســـتفادت النســـاء املقـــاوالت املبحوثـــات اللـــوايت اشـــتغلن يف القطـــاع العـــام
 .مما يعمل على تسهيل معامالن اإلدارية يف مقاوالن ،خاصة يف اإلدارة ،مهنية و اجتماعية

عملهـا الســابق كعاملــة يف خمـرب و فتحهــا ملكتــب و تشـري مقاولــة أخــرى إىل أنـه رغــم عــدم وجـود عالقــة بــني 
مــن خــربة أثنــاء  اكتســبتههلــذا اــال كــان بســبب ولوعهــا بفــن الــديكور، و هــي ال تنكــر مــا  اجتاههــاديكــور، إال أن 

 .عملها السابق

 ،و أشــــارت مقاولــــة أخــــرى أن جتربتهــــا يف القطــــاع العــــام مل تلــــب طموحاــــا يف الوصــــول إىل مراتــــب عليــــا
كـذلك   ،يف القطـاع العـام ةفالثبـات الـوظيفي يكـون مبسـتويات عاليـ ،الستثمار اخلاص لتحقيـق طموحهـاففكرت يف ا
 .التخصصات للوظيفة الفعلية من بني األسباب املؤدية إىل اخلروج منه و التفكري يف املقاولة اخلاصة ةعدم مطابق

 إىل الصـــــناعة أو اخلــــدمات، تفســـــره العديــــد مـــــن املقـــــاوالت اجتهـــــنيت كــــن يف القطـــــاع اخلــــاص و أمــــا الـــــال
و  ا،خيلــق هلــن عــدم الرضــ" كــأجريات"أن عملهــن  )و صــاحبة مكتــب اإلعــالم اآليل كصــاحبة الوكالــة اإلشــهارية،(

خاصــة (خاصــة مــع قلــة الرواتــب، وعــدم تــوفر وســائل مواصــالت عامــة ؛ هــذا مــا جعلهــن يفكــرن يف مشــروع خــاص
 ،فنصــف رواتــب املوظفــات تــذهب للمواصــالت، و قلــة العطــل ،)تغلن يف املنطقــة الصــناعيةبالنســبة للــوايت كــن يشــ

أو الــبعض منهــا   هــذه األســباب جمتمعــة .أســابيع فقــط 4خاصــة إجــازة األمومــة الــيت تقتصــر يف القطــاع اخلــاص علــى 
ن خــربة يف كتسـاا نتيجــة  ،كـان مـن بــني األسـباب القويــة الـيت جعلـت املبحوثــات يفكـرن يف االســتثمار اخلـاص ـن

ل احلـر بعـد اكتسـاب اخلـربة، التجـارة وفكـرة العمـ نخاصة و أن املنحدرات من أسـر جتاريـة تسـتهويه ،العمل السابق
للشـــركات  ةالـــتظلم وبطـــئ التطـــوير بالنســـب ةيف األعمـــال الفرديـــة، كمـــا أن عـــدم الثبـــات الـــوظيفي و صـــعوب خصوصـــا

وكــذلك  ة،و الشــركأراء شخصــية ملــالك املؤسســة آبنــاء علــى  ةوكــذلك بعــض الشــركات تكــون الرتقيــ ،صــغرية احلجــم
الــيت تشــتغل يف هــذا القطــاع تفكــر يف  املــرأةكــان مــن بــني األســباب الــيت جعلــت  ،بشــكل كبــري التفضــيالت انتشــار

 .املقاولة اخلاصة

مــن بــني أقــوى األســباب كانــت  ،مــا تقــول إحــدى املبحوثــات، مثلكمــا أن فكــرة عــدم االســتقرار الــوظيفي
مـا تقـول مبحوثـة مثل ،إضافة إىل أن عمل املرأة يف القطاع اخلاص ؛اليت جتعل املرأة تفكر يف تكوين مشروعها اخلاص
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حيــث حتصــل املــرأة علــى أجــور أقــل مــن  ،يف األجــر ايعــرف متييــز  ،اشــتغلت يف مؤسســة خاصــة مبــواد التغليــف أخــرى
 .وظيفي كان من نصيب الرجل دون املرأةكما أن معظم املناصب اهلامة واحلراك املهين وال  ،أجر الرجل

 غـري الرمسـي، فيشـري معظمهـن إىل أن عملهـن يف القطـاع رمسـيالأما عن اللـوايت كـن يشـتغلن يف القطـاع غـري 
و األجر منخفض، فـاجتهن حنـو فـتح ورشـات للخياطـة يف  ،حيث كن يعملن طويال ،سبب هلن العديد من املشاكل

 ؛ن العمـل يف القطـاع غـري الرمسـي حبسـب املبحوثـات يعـين عـدم االسـتقرارأكمـا . نفس اال الالئـي كـن يعملـن فيـه
ىل أنــه قــد يعــودك علــى إ باإلضــافةفأنــت ال تعــرف مــا ســتجنيه،  ،ممــا جيعــل مــن الصــعب التخطــيط املســتقبلي البعيــد

لـــيس فيـــه  والعمـــل احلـــر. ..ال يعـــين بالضـــرورة الـــدخل املرتفـــع ا، وهـــذاالـــدخل مفتوحـــعـــدم التنظـــيم حـــىت و إن كـــان 
 .فكما هناك فرتات انتعاش هناك فرتات ركود ؛استقرار

القــدرة علــى العمــل  -حــىت األميــني مــنهم-و لقــد ثبــت يف الكثــري مــن املــرات أنــه لــدى العديــد مــن األفــراد 
، و رمبــا كــان ذلــك ســبب إقبــال املقــاوالت علــى إنشــاء مقــاوالن يف اــال الصــناعي، فحســب بعــض 1أمــام اآلالت

فـإن العمـل علـى آالت اخلياطـة ال يتطلـب معرفـة كبـرية، إضـافة إىل أن هـذا ) صـاحبات ورشـات اخلياطـة( املبحوثات
بـني النمــو احلضـري و النمـو الصـناعي، فالتصــنيع  ارتباطـا، كمـا جتــدر اإلشـارة إىل أن هنـاك اهتمامـاناـال حيـاكي 

املنــاطق احلضــرية، فنســبة يف  االقتصــادييب للنمــو كمــا يــؤثر يف املســتوى النســ  ،لــه أثــر بــالغ علــى منــو املنــاطق احلضــرية
 .الوطين االقتصاداملقاوالت الصناعية مؤشر على وعي املقاوالت بأمهية مقاوالن و أثرها على 

و  و ما وفـره هلـن مـن خـربات ،و تؤكد معظم املبحوثات أن طبيعة مقاوالن مرتبطة بطبيعة عملهن السابق
ب اخلـربة يف تربيـة األطفـال و سـجعلهـا تكت لروضـة مـثال تقـول أن عملهـا يف التعلـيمإمكانيات يف التسيري، فصـاحبة ا

 .التفاعل معهم، و هذا ما جعلها تفكر يف إنشاء الروضة

كما يتبني ذلك من خالل اجلدول، فقد الحظنـا أن املقـاوالت اللـوايت كـن يف جمـال اخلـدمات قمـن بإنشـاء 
 .مقاوالن يف نفس اال

ـا توكـل هلـا يف ألـذلك جنـد  ،ا شديدة الدقة يف أداء عملهاأعتربها اجيابية أكما أنه من صفات املرأة اليت 
وشـديدة صـارمة  ...دق التفاصـيلأيف التعامل مـع  اشديد اغلب املهام اليت تتطلب دقة عالية وتركيز أعماهلا السابقة أ

لــذلك  ،و ربــة منــزل تــدير شــؤون العمــل والبيــت حبــزمأســواء ســيدة عاملــة األصــعدة، يف اختــاذ القــرارات علــى مجيــع 
فتجـدها دائمـا تواجـه الضـغوطات  ؛قـدرة كبـرية علـى التحمـل والصـربأيضـا  للمـرأةو  اإلداريـة؛جتدها ناجحـة يف املهـام 
جـاح و هـذا مــا وهـذه الصـفات وغريهــا الـيت تتحلـى ـا املـرأة جتعلهـا تــدير دفـة القيـادة بن ...املختلفـة بـنفس منضـبطة

 .حيفزها على االستثمار اخلاص

إىل أن قطـــاع اخلـــدمات يعتـــرب مـــن أكثـــر  ،)صـــاحبة خمـــرب تصـــوير(و هـــي  ،حيـــث تشـــري إحـــدى املبحوثـــات
، و تضـيف إىل أن عملهـا السـابق لـدى أحـد اخلـواص مكنهـا مـن إقامـة لالسـتثمارالقطاعات اليت تسـتقطب النسـاء 

 .بعد يف عملهافيما  استغلتها اجتماعيةشبكة عالقات 

إىل أن النتـــائج تكـــون مضـــمونة أكثـــر عنـــدما تســـتثمر النســـاء يف جمـــال  صـــاحبة الوكالـــة اإلشـــهارية وأشـــارت
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ول، حيـث الحظنـا نسـبة قليلـة مـن اللـوايت كـن ااجلداإلجابات املدونة يف تكون على دراية ا، و هذا ما دلت عليه 
فنجاحـــات املـــرأة املقاولـــة وإخفاقاـــا يف جمـــال االســـتثمار . يف جمـــال الصـــناعة وأنشـــأن مقـــاوالن يف جمـــال اخلـــدمات

شـــك امتـــداد طبيعـــي للـــدور اجلديـــد الـــذي باتـــت تقـــوم بـــه وســـط  هـــي بـــال ،و حـــىت اخلـــدمايت، التجـــاري والصـــناعي
  .حتديات ال حتصى، تعيشها كل يوم املرأة يف اتمع

أن معظـــم املبحوثـــات املقـــاوالت يتـــوفرن علـــى مواصـــفات قياديـــة  و يظهـــر مـــن خـــالل إجابـــات املبحوثـــات         
 .و اإلقبال اإلبداع و اخلربة و الشجاعة خمتلفة، و قد حاز التكوين على النسبة األكرب باإلضافة إىل

أشـارت إىل أـا متلـك ) صاحبة الروضـة(تعتمد بعض املقاوالت على عنصر التكوين بالذات، فمثال حيث 
 .عة يف علم النفس و أصول الرتبية مما ميكنها من مسايرة الطبائع البشرية اليت تتعامل معهامهارات معرفية واس

على أا من خـالل تكوينهـا أصـبحت هلـا القـدرة علـى ربـط ) مكتب التصدير و االسترياد(أكدت صاحبة 
اخلـربات و التجـارب واملهـارات فهـؤالء املقـاوالت ميـتلكن مـن  .األمور اإلدارية باخلطوط العريضة لسياسـة الدولـة األم

 .اإلجنازية اليت تساعدهن يف تسيري العمل و مراقبة عماهلن

صـــاحبة خمـــرب الصـــيدلة، الوكالـــة اإلشـــهارية، مكتـــب الـــديكور، صـــناعة األبـــواب (يف حـــني أكـــدت كـــل مـــن 
بـل أكثـر  ؛عملهـن على أن ملمات بكثري من املعلومات و املعارف يف جمـال) تركيب أجهزة الكمبيوتر اإللكرتونية،

وال ينتظـرن أن تصـل  ،فهن يعرفن مىت و كيف حيصـلن علـى مـا يـردن مـن املعلومـات الالزمـة مـن مصـدرها ،من ذلك
فهــؤالء املقــاوالت ميــتلكن القــدرة علــى البحــث و التنقيــب و مجــع املعلومــات املتفقــة مــع . إلــيهن أو يــزودهن أحــد ــا

املـــؤهالت الـــيت تســـاعدهن علـــى النجـــاح يف إدارة  اكتســـابقـــدرة علـــى هلـــن ال فهـــن .العمـــل املقـــاواليت الـــذي ميارســـنه
 .مقاوالن

 فاإلبــداع ،وهـذا دليـل علـى أن املقـاوالت ميـتلكن الــروح البحثيـة و سيسـعني للتجديـد و االبتكـار و اإلبـداع
 ...شخص مبدع لكي يتطور ماو االبتكار يلزمه

و بالتــايل حتميــة  ،ولــة يعــين الــدخول يف جمــال املنافســةاالســتقاللية االقتصــادية بالنســبة للمــرأة املقا فضــرورة
 .اليت سوف ترخي بظالهلا على اتمع ككل اخل، و بذلك صقل الشخصية و النهضة ...التطوير والتجربة

إىل  باإلضـافة ،و بالتـايل قـادرة علـى إغنـاء أطفاهلـا و عائلتهـا ،بشكل غري مباشـر تصـبح ذات خـربة أي أا
و تـزداد مجـاال عنـدما تكـون صـاحبة ثقافـة وشخصـية  ،فـاملرأة خملـوق مجيـل .ارجل و ليست تابعـا تصبح شريكة للأ

 .ع بروح النديةتمستقلة و تتم

القـدرة علـى هـي و  ،إىل خاصـية مهمـة جـدا يف رأيهـا )صـاحبة ورشـة للخياطـة(كما أشـارت مقاولـة أخـرى 
و هــذا مــا تتطلبــه الشخصــية . تعبــري و جاذبيــةاإلقنــاع، فهــذه اخلاصــية تتطلــب صــحة نفســية عاليــة و لباقــة و حســن 

عـال ميكنهـا مـن معرفـة نفسـها و نفسـيات العمـال  اجتمـاعيالكاريزماتية اليت حتدث عنها ماكس فيرب، و كذا ذكاء 
 .و األجانب

و أعـــن الفوضـــوية  بعـــدالو  ،بدميقراطيـــة كبـــرية يكمـــا تتطلـــب مواصـــفات القيـــادة حبســـب املبحوثـــات التحلـــ
 .تجانسة مع اإلمكانية و املوقفاملو القدرة على وضع اخلطط الواضحة و املمكنة التطبيق و  ،و الصرامة ،التزمت



    الجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةسادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 158 ~ 

ـــروتني و يبحـــثن عـــن  ـــائج امللموســـة، فهـــن يتجـــاوزن ال ـــة و البحـــث عـــن النت ـــز املقـــاوالت باحليوي حيـــث تتمي
 .اجلديد

ـــ ـــة و الضـــرورية و املتفقـــة مـــع املواقـــ يو التحل ـــيت تكـــون فيهـــا ملمارســـة دورهـــا بالصـــفات الفكريـــة الثاقب ف ال
تجانســة مــع اإلمكانيــة و املالقيــادي البــارز، باإلضــافة إىل القــدرة علــى وضــع اخلطــط الواضــحة و املمكنــة التطبيــق و 

مـع القـدرة علـى ضـبط  ،و سرعة التصرف ،و القدرة على احلسم ،حيث تتمتع بعض املبحوثات بالشجاعة؛ املوقف
 .ن يستطعن التحكم يف عواطفهن و إدارة أنفسهن بعيدا عن العصبية و التهورمعىن ذلك أ االتزان؛النفس و 

و إضــافة إىل ذلــك جنــد بعــض املبحوثــات يتميــزن بالشخصــية اإلداريــة القويــة و القــدرة علــى اختــاذ القــرار يف 
 .و أحيانا تفويض السلطة ،األوقات العادية و الصعبة، حيث جتمع بني التنظيم و التسويق

فهــي تـوفر هلــن  ،فهـي تســاعد يف التسـيري و اإلنتـاج ؛عـب اخلــربة لـدى بعـض املقــاوالت دورا هامـايف حـني تل
 .القدرة على اختيار األساليب اليت تكفل احلصول على أكرب قدر من الكفاية اإلنتاجية

ريهـا كما يشرتط على املرأة املقاولة أن تعـرف أمهيـة العمـل اجلمـاعي، وأن تقـود فريقهـا إىل النجـاح، حتـب لغ
ـــة وقـــادرة علـــى اختـــاذ القـــرار الصـــائب يف الوقـــت املناســـب، و أن تكـــون لـــديها روح  مـــا حتـــب لنفســـها، تكـــون جريئ

متعلمـة، مثقفـة، تـدرك : أما عن مؤهالـا، فينبغـي أن تكـون. ألن املبادرين يدركون أمهية الفرص ويقتنصوا ،املبادرة
صال وفهم الشخصيات اليت تتعامل معها، تدير الوقـت بفعاليـة، املتغريات اليت حوهلا، لديها خربات يف مهارات االت

 .وأيضا على معرفة بالتخطيط االسرتاتيجي ومفاهيم اجلودة الشاملة وإدارة املشاريع

فالقيــادة حتتــاج لشــخص مســؤول يتمتــع باإلنســانية والرمحــة، لديــه ذكــاء اجتمــاعي، وهــذا علــم يــدرس اآلن 
 .وعلــى املــرأة املقاولــة أن تســتعمل عالقاــا االجتماعيــة ملصــلحة مقاولتهــا. الالزمــة وُجتــرى لــه االختبــارات والتــدريبات

الكـرم واملصـداقية، فلـن يتبعـه أحـد إن مل تْصـُدق يف أهـدافها ووعودهـا، وهنـاك : وأيضاً من أهم صفات املرأة املقاولة
 .أن تكون أهدافها وأجندا متفقة مع فريق عملهاو هو  قيد مهم
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  :لمرأة المقاولة المحيط االجتماعي و الثقافي لل البيانات حسب خصائص يتبويب و تحل -2
 
يوضح خصـائص المحـيط االجتمـاعي و الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة روضـة أطفـال ): 38(جدول رقم          

  .                                           و مدرسة خاصة  

 األسئلة .و مدرسة خاصة  صاحبة روضة أطفالالمبحوثة 

والــــداها االثنــــني بــــدون مســــتوى، مل يتجــــاوزا مرحلــــة التعلــــيم 
 القرآين يف الكتاب

  المستوى التعليمي للوالدين

  المستوى التعليمي للزوج زوجها ميلك مستوى ائي

وجود نماذج لمقاولين في المحيط    فالحي زوجها مستثمر

  االجتماعي

تلقــي الــدعم و التشــجيع مــن  .الزوج سواء ماديا أو معنويا تلقت الدعم الكبري من قبل

 المحيط االجتماعي

عالقــة المــرأة المقاولــة بعمــال  املقاولة يففاجلميع ملتزم  ،تقول أن العالقة مقبولة

 مقاولتها 

  
مـن خـالل إجابـات املبحوثـة صـاحبة روضـة أطفـال و مدرسـة خاصـة  :التعليق على إجابـات المبحوثـة -

يتبــني أــا حماطــة جبملــة مــن اخلصــائص االجتماعيــة ،فهــي  ســيدة رغــم أــا مل حتظــى بوالــدين متعلمــني إال أــا بعــد 
 زواجها تأثرت بعمل زوجهـا املسـتثمر الـذي شـجعها هـي األخـرى علـى التوجـه إىل إنشـاء مقاولتهـا اخلاصـة  و تـوفري

  .العمل لعدد من العمال حيث تقول أن عالقتها م عالقة إلتزام بالعمل 
  يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة روضة أطفال): 39(جدول رقم 

 األسئلة .صاحبة روضة أطفالالمبحوثة 

  التعليمي للوالدينالمستوى  والدها توقف عن الدراسة يف االبتدائي، و الوالدة مل تدرس يوما

  المستوى التعليمي للزوج زوجها درس يف جامعة روسية رياضيات تقنية

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  زوجها صاحب مدرسة خاصة

  المحيط االجتماعي

باإلضــــــــافة إىل مــــــــدخراا املاليــــــــة كوــــــــا أســــــــتاذة متقاعــــــــدة؛ 
 استعانت مبساعدة زوجها الذي مل تنف أنه كان يدعمها بالتشجيع

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن 

 المحيط االجتماعي

جيدة طاملا يلتزمن  عالقةتقول أن العالقة بينها و بني املربيات          
 .بالتعليمات

ـــة بعمـــال          ـــة المـــرأة المقاول عالق

 مقاولتها 
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مــن خــالل إجابــات املبحوثــة صــاحبة روضــة أطفــال يتــنب أــا ســيدة  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-         
حيـث مل تنفـي تفكريهـا املسـبق يف إنشـاء . متأثرة بالنشاط املقاواليت لزوجها ، كونه سبقها إىل إنشاء مقاولة خاصة 

قتهـــا روضـــة أطفـــال هلـــذا كانـــت تـــدخر أمواهلـــا إال أـــا أكـــدت علـــى الـــدعم املـــادي و املعنـــوي لزوجهـــا ، أمـــا يف عال
  . بعماهلا فهي تؤكد على عنصر اإللتزام الذي حيكم هذه العالقة 

يوضح خصائص المحيط االجتمـاعي و الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة ورشـة لصـناعة ): 40(جدول رقم 

  الحلي التقليدية

 األسئلة .صاحبة ورشة لصناعة الحلي التقليدية المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد و الوالدة وصال إىل مرحلة املتوسط

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجــــود نمــــاذج لمقــــاولين فــــي            والدها و والدا كانا ميلكان ورشة لصناعة احللي

  المحيط االجتماعي

والـــدها هـــو مـــن حتمـــل مصـــاريف احملـــل، و هـــو مـــن يشـــجعها 
 على العمل

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن 

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  .فهم حمرتفون ،تقول أن العالقة مثالية بينها و بني العمال

  
مــن خــالل إجابــات املبحوثــة صــاحبة ورشــة لصــناعة احللــي التقليديــة  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

يتوضــح أــا نشــأت يف بيئــة مســاعدة لإلســتثمار كــون والــديها طاملــا اشــتغال يف صــناعة احللــي ، هلــذا مهــا يشــجعاا 
  .على العمل يف هذا اال، أما عن عالقتها بعماهلا فهي ال تعتربهم عمال كوم حمرتفون يف اال 

يوضـــح خصـــائص المحـــيط االجتمـــاعي و الثقـــافي للمبحوثـــة صـــاحبة مكتـــب و ): 41(جـــدول رقـــم 

  .محل للديكور 

 األسئلة .صاحبة مكتب و محل للديكور المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد ميلك شهادة يف اإلدارة و الوالدة سنة أوىل ثانوي

  المستوى التعليمي للزوج وهرانيسانس يف التجارة الدولية جبامعة زوجها حاصل على شهادة ل

 وجود نماذج لمقاولين في المحيط  بناء زوجها مقاول

  االجتماعي

أعاا زوجها يف التسيري و التوجيـه كمـا مل تنـف الـدعم املـادي 
 من قبل عائلته

تلقي الدعم و التشجيع من         

 االجتماعيالمحيط 

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  .مع العمالعالقتها طيبة 
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من خالل ما صـرحت بـه املبحوثـة يتوضـح أن عائلـة زوجهـا و زوجهـا :على إجابات المبحوثة التعليق-           
قـد ســامها كثــريا يف توجيــه هــذه السـيدة إىل إنشــاء مقاولــة خاصــة تتماشــى مـع تكوينهــا اجلــامعي ، كمــا مل تنفــي هــذه 

  بالتوجيهات السيدة مساعدة زوجها هلا يف اإلدارة و التسيري، أما عالقتها مع العمال فيظهر أا طيبة طاملا يلتزمون 
يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة ): 42(جدول رقم            

  .الخياطة الرفيعة

 األسئلة .ورشة الخياطة الرفيعةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين ثانوي 3كال الوالدان ميلكان مستوى 

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجود نماذج لمقاولين في           من معارف العائلة من هم مقاولونيوجد 

  االجتماعيالمحيط 

تلقي الدعم و التشجيع من          إعانات عائلية من قبل الوالد و اإلخوة

 االجتماعي المحيط

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  .فهن جد ملتزمات بتعليماا ،عالقتها جيدة مع العامالت

  
تبـدوا هـذه املبحوثـة مـن خـالل إجابتهـا علـى أسـئلة املقابلـة أن حميطهـا  :التعليق على إجابـات المبحوثـة-

االجتماعي ال خيلو من وجود مقاولني ، ما شجعها على الولوج إىل ميدان املقاولة خاصـة مـع وجـود الـدعم العـائلي 
اهم معهــن ، و عــن عالقتهــا بعامالــا كوــا توظــف فتيــات فقــط يف الورشــة فهــي تقــول أــن مــؤهالت مــا جيعــل التفــ

  .سهال
يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صـاحبة ورشـة الخياطـة ): 43(جدول رقم 

  .التقليدية

 األسئلة .ورشة الخياطة التقليديةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األم مل تلتحق يوما بالدراسة و الوالد مستوى ابتدائي

  المستوى التعليمي للزوج التعليم املتوسطزوجها مل يتجاوز مستوى 

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدا و خاالا كن ميلكن حمال خاص باللباس التقليدي

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  أعانتها والدا و أخوها

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  .عالقتها جيدة مع العامالت، و باب اجلوار دائما مفتوح هلن



    الجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةسادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 162 ~ 

رغــم أن هــذه املبحوثــة مل حتظــى بوالــدين متعلمــني و ال زوج مــتعلم :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة -           
إال أــا تــأثرت بعمــل والــدا و خاالــا يف خياطــة األلبســة التقليديــة و اكتســبت خــربة يف اخلياطــة  هــذا مــا شــجعها 

  .  االستثمار اخلاص، و عن عالقتها بعامالا تقول أا جيدة ألا عالقة تقوم على احلوار على التفكري يف
يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثـة صـاحبة معمـل لصـناعة ): 44(جدول رقم 

  .الحلوى التقليدية

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

ـــــدة الوالـــــد ميلـــــك  شـــــهادة مهنيـــــة يف كهربـــــاء العمـــــارات و الوال
 مستوى متوسط

  المستوى التعليمي للوالدين

  المستوى التعليمي للزوج ثانوي 3زوجها ميلك مستوى 

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  مل جتب عن السؤال

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  دعمتها العائلة ماديا و معنويا

 االجتماعيالمحيط 

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أن العالقة طيبة مع العامالت

  
ـــات المبحوثـــة- رغـــم أن هـــذه الســـيدة عاشـــت يف حمـــيط عـــائلي متوســـط مـــن حيـــث :التعليـــق علـــى إجاب

االجتمــاعي إال الرصــيد الثقــايف و العلمــي للوالــدين و الــزوج و رغــم أــا مل تشــر إىل وجــود منــاذج ملقــاولني يف حميطهــا 
أا مل تنفي دعم العائلة هلا ماديا و معنويا ما شجعها على فـتح مقاولـة خاصـة بصـنع احللـوى التقليديـة فاحتـة اـال 

  .بذلك لتوظيف و تكوين جمموعة من الفتيات اليت تقول أن عالقتها م طيبة و مقبولة 
مبحوثــة صــاحبة وكالــة كــراء يوضــح خصــائص المحــيط االجتمــاعي و الثقــافي لل): 45(جــدول رقــم 

  .السيارات

 األسئلة .وكالة كراء السياراتصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد مستوى ثالثة ثانوي و الوالدة ليسانس يف األدب

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

لمقـــــاولين فـــــي وجـــــود نمـــــاذج  والدها و إخوا ميلكون العديد من الوكاالت التجارية

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  تتلقى الدعم املعنوي و النصح من قبل إخوا

 المحيط االجتماعي
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فهـــي تكـــون يف   ،إن مـــن يعملـــون لـــديها هـــم أفـــراد مـــن العائلـــة
 كثري من األحيان حمرجة منهم

عالقــة المـــرأة المقاولـــة بعمـــال 

 مقاولتها 

  
هـذه املبحوثـة مـن خـالل إجاباـا علـى أسـئلة املقابلـة يتبـني أـا تعـيش  :المبحوثـةالتعليق على إجابات -

يف وسط يتقبل فكرة املقاولة خاصة و أن إخوا ميلكون العديد من الوكاالت التجارية ، مـا يعـين أـا حتظـى بوسـط 
قـدمون هلـا النصـح خاصـة أن عائلي خبري يف مثل هذا النوع من االستثمار ، هلذا هم يشجعوا علـى االسـتثمار و ي

معظم عماهلا هم من العائلة ، فبقدر ما قد يساهم هذا يف تطوير مشروعها بقدر ما تشعر أحيانـا بـاحلرج مـن إبـداء 
  .املالحظات عليهم 

  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة وكالة إشهارية): 46(جدول رقم 

  

 األسئلة .إشهاريةوكالة صاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد شهادة الكفاءة يف احملاماة و الوالدة دكتورة يف الطب

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  أخوها ميلك وكالة إشهارية

  المحيط االجتماعي

مـــن  تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع يف البداية أعاا كثريا والدها ماديا

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  عالقتها جيدة مع عماهلا

  
حتظـى هـذه املبحوثـة بوسـط عـائلي مثقـف بـالنظر لشـهادات والـديها ،  :التعليق على إجابات المبحوثة-

و حسب إجاباا على أسئلة املقابلة فإا تلقت دعما كبريا من قبل األب و استفادت كثريا من خـربة أخيهـا الـذي 
ومسيني يف ي جلوءهــا لعمــال مــميلــك بــدوره وكالــة إشــهارية، وتقــول أن عالقتهــا بعماهلــا عالقــة جيــدة كمــا أــا ال تنفــ

  .ضغط العمل فرتات 
ــــة صــــاحبة مخبــــر ): 47(جــــدول رقــــم  يوضــــح خصــــائص المحــــيط االجتمــــاعي و الثقــــافي للمبحوث

 .الستخالص الزيوت النباتية
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 األسئلة .مخبر الستخالص الزيوت النباتيةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد مستوى متوسط و الوالدة ابتدائي

  المستوى التعليمي للزوج مهندس دولة يف الفالحةزوجها 

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  زوجها ميلك معها املشروع

  المحيط االجتماعي

تلقـــت الـــدعم املـــادي مـــن قبـــل زوجهـــا و عائلتـــه باإلضـــافة إىل 
 مساندة زوجها هلا يف تسيري املقاولة

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن 

 المحيط االجتماعي

ال يلتزمــون بأوامرهــا بقــدر مــا يلتزمــون بــأوامر تقــول أن عماهلــا 
 زوجها الذي يعينها كثريا يف التسيري

عالقــة المـــرأة المقاولـــة بعمـــال 

 مقاولتها 

  
من خالل إجابات هذه املبحوثة يظهر أا تلقت دعما ماديـا و معنويـا :التعليق على إجابات المبحوثة-

إال أا أوردت بـأن عماهلـا ال يلتزمـون بأوامرهـا بقـدر مـا يلتزمـون من قبل زوجها الذي يعترب شريك هلا يف املشروع ، 
  .بأوامر زوجها 

  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 48(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب سنة ثالثة ثانوي واألم شهادة تقين سامي يف اخلياطة الرفيعة

  المستوى التعليمي للزوج زوجها مل يتجاوز مستوى التعليم املتوسط

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  ال يوجد مقاولني يف حميطها

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  مل جتب عن السؤال

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  فهي مل تطرد يوما واحدة من عامالا ،عالقتها طيبة مع العامالت

  
يظهر مـن خـالل إجابـات هـذه املبحوثـة صـاحبة ورشـة خياطـة أـا ورثـة :التعليق على إجابات المبحوثة-

حرفـــة اخلياطـــة عـــن والـــدا الـــيت متلـــك شـــهادة يف هـــذا التخصـــص ، و رغـــم أـــا مل تـــذكر منـــاذج ملقـــاولني يف حميطهـــا 
التـأثر الشـديد االجتماعي و مل ترد اإلجابة عن السؤال املتعلق بتلقي الدعم من أفراد معينني إال أنه كان يبدوا علها 

بعمـل أمهـا كخياطـة ، مـا جعلهـا تفكـر يف إنشـاء ورشـتها اخلاصـة الـيت وظفـت مـن خالهلـا بعـض الفتيـات الـيت تعتـرب 
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  .عالقتها ن جيدة كون حمرتفات يف جمال اخلياطة
  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 49(جدول رقم 

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األم و األب بدون مستوى

  المستوى التعليمي للزوج أرملة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدها ميلك ورشة للنجارة

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  ساندها أهلها و إخوا ماديا و معنويا خاصة بعد وفاة الزوج

 االجتماعيالمحيط 

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  عالقتها جيدة مع العامالت

  
من خالل تصريح املبحوثة صاحبة ورشة للخياطة يظهـر أن والـديها ال  :التعليق على إجابات المبحوثة-

ميلكان أي مسـتوى تعليمـي إضـافة إىل كوـا أرملـة ، اضـطرت للتوجـه ـال اخلياطـة و هـي احلرفـة الـيت تتقنهـا حيـث 
  .ساندها إخوا ماديا و معنويا إلنشاء مقاولتها اخلاصة 

مـاعي و الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة ورشـة لصـناعة يوضح خصائص المحيط االجت): 50(جدول رقم 

  .أقفال األبواب

 األسئلة .ورشة لصناعة أقفال األبوابصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين الوالد ليسانس حقوق و الوالدة ابتدائي

ثـــــانوي و شـــــهادة تقـــــين ســـــامي يف   3زوجهـــــا ميلـــــك مســـــتوى 
 كهرباء السيارات

  المستوى التعليمي للزوج

والــــدها كــــان ميلــــك نفــــس الورشــــة وهــــي واصــــلت املهمــــة بعــــد 
 وفاته

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي 

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  مل جتب عن السؤال

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أا تعتمد على احلوار لتفادي أي مشكل قد يقع

  
هــذه الســيدة واصــلت مشــوار والــدها بعــد وفاتــه كونــه كــان ميلــك نفــس :علــى إجابــات المبحوثــةالتعليــق -

الورشــة و قــد ســاعدها زوجهــا كوــا ميلــك ختصــص تقــين خيــدم توجهــات املقاَولَــة التقنيــة ، و غــم أــا مل حتــدد شــكل 
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يف االستشــارات التقنيــة الــدعم الــذي الــذي تتلقــاه مــن حميطهــا االجتمــاعي إال أن تــأثري زوجهــا كــان واضــحا خاصــة 
  .للمقاولة

أما فيما يتعلق بعالقتها بعمال املقاولـة كـوم يشـكلون فئـة مهمـة مـن احملـيط االجتمـاعي ألي امـرأة مقاولـة 
  .فتقول أا ال تعاين حاليا من أي مشاكل كوا تعتمد على احلوار لتفادي أي مشاكل

الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة ورشـة لصـناعة يوضح خصائص المحيط االجتمـاعي و ): 51(جدول رقم 

  .األبواب اإللكترونية

  

 األسئلة .ورشة لصناعة األبواب اإللكترونيةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب مستوى ثانوي و األم مستوى متوسط

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

لمقـــــاولين فـــــي وجـــــود نمـــــاذج  أختها متلك ورشة للخياطة الرفيعة

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  تلقت الدعم املادي يف البداية من قبل أختها املقاولة

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  لتزام العمالاتقول أا تعاين من عدم 

  
حسـب إجابـات هـذه املبحوثـة و هـي صـاحبة ورشـة لصـناعة األبـواب  :التعليق علـى إجابـات المبحوثـة-

اإللكرتونية يظهر أا عاشت يف أسرة متوسطة التكوين العلمي ، إال أا مشـجعة للمبـادرة اخلاصـة و الـدليل أختهـا 
رشـة فتقـول اليت متلك ورشة للخياطة و اليت دعمتها بقوة يف بدايـة مشـروعها، أمـا عـن العالقـة بينهـا و بـني عمـال الو 

  .أا متذبذبة كوا اقتحمت جمال استثمار رجايل 
  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 52(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب مستوى متوسط و األم شهادة مهنية يف اخلياطة

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدا كانت صاحبة حمل للطرز القسنطيين

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  ساعدها والدها ماديا وشجعتها كثريا والدا
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 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  بأس ا مع العامالت عالقتها ال

  
يبـدوا مـن خـالل املعلومـات املدونـة يف اجلـدول أن هـذه املبحوثـة الشـابة :التعليق على إجابات المبحوثـة-

صـاحبة ورشــة خياطـة ، يظهــر أـا تــأثرت مبهنـة والــدا كوـا كانــت متلـك حمــال للطـرز القســنطيين و هـو مــا شــجعها 
علــى الــدعم املــادي و املعنــوي لوالــديها ، و علــى الولــوج ــال املقاولــة و فــتح ورشــة خياطــة خاصــة ، حيــث أكــدت 

  .تقول أن عامالا حيظني مبعاملة خاصة كون مؤهالت و متقنات للعمل و ملتزمات مبواعيد التسليم
يوضـح خصـائص المحـيط االجتمـاعي و الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة ورشـة صـناعة ): 53(جدول رقم 

  .الحلوى التقليدية و الشرقية

  

 األسئلة .ورشة صناعة الحلوى التقليدية و الشرقيةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب مستوى ابتدائي و األم مستوى متوسط

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدها و إخوا جتار

  المحيط االجتماعي

الـــدعم و التشـــجيع مـــن تلقـــي  تتلقى دوما التشجيع من قبل األهل و املعارف

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أن عالقتها طيبة مع عامالا

  
مــن خـــالل إجابـــات املبحوثــة يظهـــر أــا تلقـــت دعمـــا كبــريا مـــن قبـــل :التعليــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-

هلـذا فاملبحوثـة تتلقـى تشـجيعا كبـريا مـن العائلـة و  والدها و إخوا ، فهم يرون يف هذا املشروع مشروع كل العائلة ،
  .املعارف و حىت الزبائن على حد قوهلا بالنظر جلودة و إتقان عملها

يوضح خصـائص المحـيط االجتمـاعي و الثقـافي للمبحوثـة صـاحبة روضـة أطفـال ): 54(جدول رقم 

 .و محل لغسل السيارات
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 األسئلة .السياراتروضة أطفال و محل لغسل صاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب و األم بدون مستوى

  المستوى التعليمي للزوج أرملة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدها و من بعده إخوا مستثمرين

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .تقول أا شقت طريقها بنفسها و مل تعتمد يوما على أحد

 االجتماعي المحيط

وكل من ال يلتزم  ،تقول أا وضعت نظاما حمددا يف مقاولتها         
 به تستغين عنه

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 

  
مـــن خـــالل املعلومـــات احملصـــل عليهـــا مـــن قبـــل هـــذه املبحوثـــة و هـــي :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-

يظهـر أـا اسـتفادت كثـريا مـن خـربة إخوـا يف جمـال األعمـال احلـرة ، صاحبة روضة أطفال و حمـل لغسـل السـيارات 
و مــن خــالل املالحظــات املســجلة حــول هــذه املبحوثــة يظهــر أــا ســيدة قويــة الشخصــية هلــذا صــرحت أــا شــقت 

  .طريقها بنفسها و عن عالقتها مع العمال فهي صارمة جدا و ال تعذر من ال يلتزم بالتعليمات
  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة نجارة): 55(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة نجارةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب و األم بدون مستوى

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدها صاحب ورشة جنارة

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .الدعم من قبل والدهاتلقت كل 

 المحيط االجتماعي

تصـــب يف جمملهـــا يف  ،مشـــاكل كثـــرية مـــع عماهلـــا حتـــدثت عـــن
 عدم تقبلهم ولوج امرأة ملثل هذا اال

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 

  
لقد واصلت هذه املبحوثة نشـاط واهلـا يف ورشـة النجـارة بعـد وفاتـه فهـو :التعليق على إجابات المبحوثة-

من لقنها أساسيات النجارة و كون لديها خربة كبرية يف جمال النجارة ، إال أـا و رغـم خربـا الكبـرية يف هـذا اـال 
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طة امــرأة يف هــذا النشــاط تعــاين كثــريا يف عالقتهــا مــع عماهلــا بعــد وفــاة والــدها ، فهــم ال يتقبلــون أن يكونــوا حتــت ســل
  .الرجايل

يوضــــح خصــــائص المحــــيط االجتمــــاعي و الثقــــافي للمبحوثــــة صــــاحبة مكتــــب ): 56(جــــدول رقــــم 

  .دراسات في اإلعالم اآللي

  

 األسئلة .مكتب دراسات في اإلعالم اآلليصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب تقين يف اإلعالم اآليل و األم مستوى متوسط

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  العديد من جرياا و أقربائها مقاولون

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .إخوا يعرضون عليها املساعدة باستمرار

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أن عالقتها طيبة مع عماهلا

  
تتلقـى هـذه املبحوثـة الـدعم الكبـري مـن قبـل إخوـا و والـديها ، بـالنظر :التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة-

لوجـــود العديـــد مـــن املقـــاولني يف حميطهـــا االجتمـــاعي ســـواء مـــن اجلـــريان أو األقـــارب أو املعـــارف ، مـــا شـــجعها علـــى 
يتماشى و تكوينها اجلامعي ، و مبا أن اال الذي استثمرت فيه هو جمال جد متخصـص فهـي التفكري يف استثمار 

  .حتتاج إىل عمال مكونني يف اال و هذا ما يفسر عده تسجيلها ألي مشاكل تذكر مع العمال 
يوضــــح خصــــائص المحــــيط االجتمــــاعي و الثقــــافي للمبحوثــــة صــــاحبة مطعــــم ): 57(جــــدول رقــــم 

 .سياحي

  

 األسئلة .مطعم سياحيصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين ثانوي و األم بدون مستوى 3األب 

  المستوى التعليمي للزوج ثانوي 3زوجها ميلك مستوى 

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  والدها صاحب مطعم

  المحيط االجتماعي

تتلقى الدعم املادي من قبل زوجها و املعنـوي مـن قبـل أخوهـا 
 .تسيري مثل هذه املشاريع اخلبري يف

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن 

 المحيط االجتماعي
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مـن قبـل عماهلـا، هذه السيدة تقول أا تواجـه بعـض املشـاكل 
 مساعدة أخيهاما جيعلها دائمة تطلب 

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 

  
مطعـــم ســياحي يظهـــر أن هـــذا مــن خـــالل إجابـــات املبحوثــة صـــاحبة :التعليــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-

اال من االستثمار مل يكن غريبا عليها فوالدها كان صاحب مطعم و أخوها ميلـك خـربة واسـعة يف تسـيري املطـاعم 
و هــو الــذي شــجعها علــى االســتثمار يف هــذا اــال ،و مل تنفــي هــذه الســيدة اإلعانــات املاديــة املقدمــة مــن طــرف 

قـــول أـــا وجـــدت صـــعوبة يف إجيـــاد طباخـــات و نـــادالت يعملـــن املطعـــم ممـــا زوجهـــا خاصـــة يف بدايـــة املشـــروع ، و ت
  .اضطرها لتوظيف عمال ذكور ال يلتزمون عادة بتعليماا مما يضطرها للجوء ألخيها أو زوجها 

  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة ورشة خياطة): 58(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب و األم مستوى ثانوي

  المستوى التعليمي للزوج مطلقة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  خاالا صاحبات ورشات للخياطة

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .إضافة إىل العائلة الكثري من املعارف تشجعها على املشروع

 المحيط االجتماعي

و بالتــايل يعــرفن عملهــن  ،تقــول أــا توظــف فتيــات مكونــات
 .فال جتد أي مشكل معهن ،جيدا

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 

  
يبــدوا مــن خــالل اإلجابــات املقدمــة مــن طــرف هــذه املبحوثــة و هــي :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-

التكوين التعليمي و أا سـارت علـى ـج خاالـا اللـوايت صاحبة ورشة خياطة أا عاشت يف وسط عائلي متوسط 
ميلكن ورشات للخياطة و تلقت تشجيعا كبريا مـن قبـل العائلـة و املعـارف عنـد تفكريهـا يف إنشـاء املشـروع ، وتقـول 

  .أا ال تعاين من أية مشاكل مع العامالت يف الورشة 
في للمبحوثة صاحبة مكتـب تصـدير يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقا): 59(جدول رقم 

 .و استيراد
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 األسئلة .مكتب تصدير و استيرادصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين ثانوي و األم بدون مستوى 3األب مستوى 

  المستوى التعليمي للزوج زوجها مهندس دولة يف البيرتوكيمياء

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  صيدلةزوجها شريك معها يف املقاولة و أخوها صاحب خمرب 

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .الزوج هو من يدعم بكل الطرق كونه شريك يف املقاولة

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أن العالقة جيدة بينها و بني العمال، فهم أشخاص ملتزمون

  
تنحدر هذه املقاولة من عائلـة مقـاولني و مبـا أن زوجهـا شـريك معهـا يف :إجابات المبحوثةالتعليق على -

مكتـــب التصـــدير و اإلســـترياد فهـــو يـــدعمها بكـــل الطـــرق ، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعماهلـــا فهـــي توظـــف عـــاملني فقـــط يف 
  .تخزينهااملكتب عالقتها م جيدة و قد حتتاج إال توظيف عمال محالني عند وصول دفعات من السلع ل

  .يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صاحبة مخبر صيدلة): 60(جدول رقم 

  

 األسئلة .مخبر صيدلةصاحبة المبحوثة 

  المستوى التعليمي للوالدين األب و األم ميلكان دكتوراه يف الطب

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي وجـــــود  يوجد الكثري من معارفها مقاولون

  المحيط االجتماعي

والــــدها و والــــدا مهــــا مــــن فتحــــا هلــــا الصــــيدلية و أخوهــــا مــــن 
 يساعدها يف التسيري

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن 

 المحيط االجتماعي

مل تذكر أي مشكل يواجهها مـع عماهلـا، فكلهـم مكونـون، و 
 يعرفون عملهم جيدا

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 

  
يبدوا من خالل إجابات هذه املبحوثـة الشـابة أـا توجهـت إىل نشـاط  :التعليق على إجابات المبحوثة-

اجتماعي يتماشى متاما مع تكوينها اجلامعي و حياكي تكـوين والـديها كومـا متخصصـان يف العلـوم الطبيـة يعمـالن 
  . يف عيادات خاصة ، فهي تلقت الدعم املادي و املعنوي منهما ، ومل تشر املبحوثة ألي مشاكل مع عماهلا
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يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صـاحبة محـل و معمـل ): 61(جدول رقم 

  .لصناعة الحلوى التقليدية

  

 األسئلة .محل و معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

األب و األم ميلكـــان مســــتوى ــــائي و شــــهادة تأهيــــل لتعلــــيم 
 اللغة العربية

  للوالدينالمستوى التعليمي 

  المستوى التعليمي للزوج عازبة

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  خاهلا صاحب حمل للحلوى

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .كل معارفها يشجعوا على العمل

 المحيط االجتماعي

 عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها  تقول أن العالقة بينها و بني عامالا طيبة

من خالل إجابات هذه املبحوثة يظهر أـا مـن أسـرة متوسـطة املسـتوى :التعليق على إجابات المبحوثة-
التعليمــي ،مرنــة و مشــجعة علــى املبــادرة اخلاصــة و هــذا مــا يــربر تشــجيعهم البنــتهم علــى التوجــه للقطــاع اخلــاص و 

اــال ، و عــن عالقتهــا بعــامالت املعمــل  االســتثمار يف جمــال احللويــات بــالنظر الســتفادا مــن جتربــة خاهلــا يف هــذا
  .فتقول أا جيدة و مقبولة نظرا اللتزامهن بالتعليمات و إتقان للعمل

معمـل لصـناعة  يوضح خصائص المحيط االجتماعي و الثقافي للمبحوثة صـاحبة): 62(جدول رقم 

    .الحلوى التقليدية

  

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

األب مهنــدس دولـــة يف البيرتوكيميـــاء و األم ليســـانس يف اللغـــة 
 .اإلجنليزية و شهادة يف صناعة احللوى التقليدية

  المستوى التعليمي للوالدين

  المستوى التعليمي للزوج  ثانوي 3زوجها ميلك مستوى 

وجـــــود نمـــــاذج لمقـــــاولين فـــــي  .زوجها تاجر

  المحيط االجتماعي

تلقـــي الـــدعم و التشـــجيع مـــن  .شراء كل مستلزمات العمل ساعدها أهلها يف

 المحيط االجتماعي

تقـــــول أـــــا كثـــــريا مـــــا تلجـــــأ لتغيـــــري العـــــامالت، بـــــالنظر لعـــــدم   عالقة المرأة المقاولة بعمال مقاولتها 
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 التزامهن بتوجيهاا

  
وسـط عــائلي مـن خـالل إجابـات هـذه املبحوثـة يتضـح أـا عاشـت يف :التعليـق علـى إجابـات المبحوثـة-

ذوا مستوى جامعي بالنظر لشهادات والديها ، و قـد تـأثرت وايـة والـدا يف صـنع احللـوى التقليديـة ، و حـىت بعـد 
زواجهــا و رغــم أن زوجهــا ميلــك مســتوى متوســط إال أنــه و حبكــم عملــه يف التجــارة مــتحمس جــدا لألعمــال احلــرة 

يف هـــذا اـــال الـــذي متلـــك فيـــه تكوينـــا،و عـــن عالقتهـــا لـــذلك شـــجعها علـــى االســـتثمار و إنشـــاء مقاولتهـــا اخلاصـــة 
بعامالــا فنظــرا لصــغر ســنها و نقــص خربــا يف التســيري فتقــول أــا تواجــه بعــض املشــاكل مــع العــامالت و كثــريا مــا 

 .تلجأ لطردهن لعدم التزامهن 

 
  :تحليل المعطيات -        

ن مســتوى تعليمــي بــني و ميلكــ أوليــائهنول أن معظــم املبحوثــات ااجلــد اإلجابــات املدونــة يف يتبــني مــن خــالل       
 .يف التعليم العايل االستثناءاتاحملدود و املتوسط، ماعدا بعض 

وتزويـدهم بـاخلربات الالزمـة للحيـاة املتوافقـة  ،بحكم اإلشراف املستمر من جانب اآلباء علـى تربيـة األبنـاءف
يف اتمـــع الكبـــري، وحبكـــم االتصـــال املســـتمر بـــني اآلبـــاء واألبنـــاء، يكتســـب األبنـــاء النمـــاذج الســـلوكية، ويتشـــربون 
العادات االجتماعية، ويتأثرون باخلربات اليت ميرون ا يف األسـرة بالبيئـة احمليطـة، ويـنعكس ذلـك كلـه يف اسـتجابام 

ال يتمــــان يف فــــراغ  االبتكــــاريأن القــــدرة علــــى التفكــــري  كمــــا و أنــــه ال جــــدال  ،وتكيــــيفهم ملواقــــف احليــــاة املختلفــــة
بــالفرد يف مراحــل عمــره املختلفــة حــىت ييســر ظهــور وتنميــة  ال بــد هلمــا مــن مســار اجتمــاعي حيــيطاجتمــاعي، وإمنــا 

االجتمـاعي الـذي يسـاعد علـى بنـاء الثقـة يف الـنفس  واألسرة تعد مـن اـاالت الرئيسـية للمسـار ،التفكري االبتكاري
 .والتفكري االبتكاري ،و تدعيم فكر املبادرة املقاوالتية

) بـني الثــانوي و املتوســط(فبالنسـبة للمبحوثــات اللـوايت أوليــاءهن ميلكـون مســتوى تعليمــي و ثقـايف متوســط 
و قـــد حـــاولوا بكـــل  ،ســـتقالليتها املاديـــةوهـــم ميلكـــون نظـــرة متفتحـــة عـــن عمـــل املـــرأة و ا ،كـــانوا يعملـــون كمـــوظفني
حيث أشـارت إحـدى املبحوثـات أن والـدها اسـتثمر   ،على العمل و االستثمار) املبحوثات(الوسائل تشجيع بنان 

 .كل مدخراته من وظيفته كمعلم ابتدائي يف مشروعها

فقــد أشــرن أــن عــانني يف فــرتات ســابقة مــن  ،ميلكــون مســتوى ثقــايف و تعليمــي حمــدود نأمــا اللــوايت أوليــائه
و أن إقبــــاهلن علــــى االســــتثمار كــــون يــــرين يف أنفســــهن العائــــل أو املنقــــذ للعائلــــة بــــالنظر ملســــتوى  ،بطالــــة الوالــــدين

ن مسـتقالت ماديـا حـىت ال كو من جهة أخـرى مل تنـف املبحوثـات تشـجيعات األمهـات هلـن لـي ،والديهن من جهة
 .ه العديد من املبحوثاتنهذا املوقف عربت ع ؛ان و جدانيعانني مثلما عانت أمه

فــإن املبحوثــات اللــوايت  ،و مبــا أن اخللفيــة الثقافيــة للوالــدين تعتــرب طرفــا مهمــا يف معادلــة جنــاح املــرأة املقاولــة
؛  نميلك والديهم مسـتوى تعليمـي عـال قـد أشـدن بـتفهم والـديهم ألعمـاهلن و اسـتثماران و حـىت تـنقالن لوحـده

و لــوال تفهــم  ،طر للســفر عــدة مــرات يف الســنةضــالــيت تقــول أــا ت ،كمــا صــرحت بــذلك صــاحبة خمــرب حتاليــل طبيــة
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  .لواجهتها مشاكل عائلية كبرية ،ألا يعمالن يف نفس اال، والدها و والدا األمر
تعليمي بـني املتوسـط و  ىأن أزواج املبحوثات ميلكون مستو كذلك يتبني لنا   ةول السابقامن خالل اجلدو 

و مـنهم مـن ميلـك تعلـيم جـامعي،  ،و مـنهم مـن وصـل إىل الثـانوي ،العايل، منهم من اكتفى مبرحلة التعلـيم املتوسـط
  .فكل األزواج من جيل استفاد من فرص التعليم بالنظر لصغر سنهم

ـــحيـــث أ ـــر انفتاحـــا علـــى عمـــل املـــرأة كمقاول فكـــانوا بـــذلك  ،ةن اســـتفادة األزواج مـــن التعلـــيم جعلهـــم أكث
فاملبحوثـات أشــرن إىل املسـاعدة الــيت يتلقينهـا مــن قبــل  ؛أكثـر مــن ذلــك ،متقبلـني جــدا لفكـرة إنشــاء املقاولـة النســوية

 ،أو بشــكل غــري مباشــر ،)ســترياداالمثــل صــاحبة مكتــب الــديكور و مكتــب التصــدير و (أزواجهــن بشــكل مباشــر 
 .خللق الثروة للعائلة ككل كون هذه املقاولة هي مصدر،سواء ماديا أم معنويا

كما أن هاجس البطالة اليت تـؤرق الشـباب جعلهـم يتقبلـون فكـرة مبـادرة املـرأة و خماطرـا يف مشـروع متلـك 
تقـول أـا هـي العائـل حيـث  ،اليت يعاين زوجهـا مـن البطالـة، كما أشارت مبحوثة صاحبة ورشة خياطة  االمتياز؛فيه 

فهـو  ،االخـتالطبل فكـرة املقاولـة ألـا تعمـل يف وسـط نسـائي حبـت بعيـد عـن و تقول أن زوجها تق ،الوحيد لألسرة
 .من شجعها على هذا النوع من األعمال

 ،أما صاحبة معمل احللوى التقليدية فتقول أن زوجها هو من تكلـف بكـل مشـاكل التحضـري لفـتح املقاولـة
 .فهو يعمل يف النشاط احلر و يؤمن بفكرة املخاطرة خللق الثروة ،يف إشارة منها لتقبل زوجها لنشاطها

ول أن معظــم املبحوثــات املقــاوالت ينتمــني إىل عائلــة ااملعلومــات املبينــة يف اجلــد يتضــح لنــا مــن خــاللكمــا 
مـــا ك ،و املنطقـــة اجلغرافيـــة الـــيت ينتمـــني إليهـــا مقـــاولون االجتمـــاعيأو هـــن مـــن اللـــوايت يوجـــد يف حمـــيطهن  ،املقـــاولني

 .ن عائالت أزواجهن هلا باع يف ميدان املقاولةأالحظنا نسبة معتربة منهن متزوجات من أزواج مقاولني أو 

الظــاهر أن الكثــري مــن النســاء املقــاوالت متــأثرات بأوليــائهن ســواء األب أو األم يف جمــال ولــوج  نمــ حيــث
، )ورشـة جنـارة(كاملقاولـة الـيت متتلـك ؛  آبـائهنيت واصـلن عمـل و هذا ما وجـدناه لـدى بعـض املبحوثـات الـال، املقاولة

، حيــث لعبــت األصــول الــيت أكملــت العمــل يف جمــال والــدها بعــدما تــويف) لصــنع أقفــال األبــواب(و صــاحبة ورشــة 
و خــوض التجربــة دون خــوف مــن  ،دورا مهمــا يف حتفيــز النســاء علــى املبــادرة يف إنشــاء مؤسســة خاصــة االجتماعيــة

ذلك أن و حبكم الوسط العـائلي الـذي نشـأن فيـه  ،باألخوة و األخوات قاوالت املتأثراتالفشل، لتليها فئة من امل
 .ليهن الولوج يف هذا الفضاءعز بني عيوب و مزايا املقاولة مما سهل ياكتسنب قدرة على التمي

قاولــة أي أـا حماطـة بظـروف املقاولـة منـذ الصـغر، كامل؛ ففئـة كبـرية مـن املقـاوالت هـي مقـاوالت مـن اجلـذور
النظـــام  ففـــي جمـــال املقاولـــة .، املتـــأثرات بـــأخون و الوالـــدين)صـــاحبة ورشـــة اخلياطـــة(و أخـــرى  ،)صـــاحبة الروضـــة(

 .االجتماعي وما يقدمه من أهداف ووسائل متناقضة أو غري متناقضة، يؤثر يف توجهات النساء واختياران املهنية

كـــون هـــذه احلرفـــة عنـــد جـــل   ،مشـــاريع يف جمـــال اخلياطـــةو احلـــال نفســـه بالنســـبة للمقـــاوالت اللـــوايت أقمـــن 
مث  ،وايت كـن ميارسـن احلياكـةلـاكتسبنها عن طريق التوارث من اجلـدات ال املقابلةاملبحوثات اللوايت أجرينا معهن هذه 

و قمـــن باالســـتثمار يف  ،إىل أن و صـــلت إلـــيهن ،طـــار غـــري مهيكـــلإالوالـــدات اللـــوايت التجـــأن إىل اخلياطـــة و لـــو يف 
 .ورشات رمسية
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فــاألب املقــاول يـؤثر علــى مهنــة أبنائـه وبناتــه، حيــث  ،العينـة فمهنـة املقاولــة تعتـرب موروثــة بــني كثـري مــن أفــراد
و ولـدوا ، سـر مقـاولنيأإذ أن معظم املبحوثات املقاوالت ينحدرن من . خيلق فيهم روح املقاولة والنجاح يف املشاريع

املقـاول الـذي لـيس لـه ابـن مقـاول تكـون لديـه  فـاألب ؛ية، مما يسهل عليهن عمليـة تسـيري مشـاريعهنيف بيئة مقاوالت
 .حتمل املسؤولية من بعده بنت مقاولة

وعــدد غـــري قليــل مــن عوامـــل البيئــة والثقافــة والقـــوى  ،يكــون نتـــاج الوراثــة ولــوج عـــامل املقاولــة فاختيــار املــرأة
 .ن و الطبقة االجتماعية و الثقافية والبيئة الطبيعيةالشخصية مبا يف ذلك الزمالء والوالدي

و هــن مرتبطــات بــأزواج مقــاولني  ،مــع اإلشــارة إىل وجــود عينــة مــن املقــاوالت أنشــأن مقــاوالن بعــد الــزواج
 .و يعترب هذا اعرتاف من الرجل بدور املرأة يف اتمع و حقها يف كسب الثروة ،شجعوا زوجام على االستثمار

لكن و مبا أن الدراسة تناولت املقاوالت صـاحبات املؤسسـات املصـغرة فقـط فـإن اعـرتاف الرجـل حبـق املـرأة 
حيــث يقصــر اتمــع أمــر تــوفري احليــاة وكســب الــرزق  ،املــادي عنــد املــرأة االســتقالليف املقاولــة يعــين دعمهــا يف فكــرة 

مسـتقبل أفضـل  اختيـارص منها كخطوة على طريـق ويكرس تبعية مالية للرجل تسعى املرأة للخال ؛على عاتق الرجل
 .من خالل املقاولة وأكثر أمانا

  .ته املقاوالت النسوية تصبح مع الوقت مقاولة كل العائلةاجيدر التنويه أيضا إىل أن ه
 أن أغلبيـة املقـاوالت تلقـني الـدعم بنوعيـه املـايل و املعنـوي مـن أطـرافالسـابقة  ول ايتضح من خالل اجلدو         

خمتلفــة، فالــدعم املتلقــى مــن قبــل العائلــة متثــل يف مســاعدات ماليــة، يف حــني الحظنــا الــدعم املعنــوي املتلقــى مــن قبــل 
أو  اسـواء كـان ماليـ ،األزواج بالنسبة للمقـاوالت املتزوجـات، كمـا تتلقـى النسـاء املقـاوالت الـدعم مـن أطـراف أخـرى

 .األصحابو عادة ما تتمثل هذه اجلهات يف املعارف و  ا،معنوي

تلعـب دورا بـالغ األمهيـة يف دعـم املقـاوالت ماديـا و معنويـا، و هنـا  اجتمـاعيإن العائلة باعتبارهـا رأس مـال 
 حيـــث يعرفهـــا علـــى أـــا ،Bourdieuيتوجـــب علينـــا حتديـــد تعريـــف دقيـــق للعائلـــة، إذ نســـتعرض تعريـــف بورديـــو 

ويعيشـون حتـث سـقف واحـد  ،أو اسـتثناءا بـالتبين، بالنسـبجمموعة أفراد أقرباء يرتبطون إما باملصاهرة أو الـزواج أو "
وما مييز العائلة باعتبارها نوع من التجمع البشري، هو أن أفرادهـا يشـرتكون يف كثـري مـن األمـور  ،1"معا ونتواجديو 

 .العينية والرمزية

بـدل اللجـوء إىل أشارت إحدى املقاوالت أن دعم عائلتها ماليا يضمن هلا الثقـة و الراحـة  ؛يف هذا السياق
لـرأي أمجعـت مـن البنـوك الـيت تشـرتط نسـب فوائـد متفاوتـة القيمـة، و نفـس ا االقـرتاضمـن األصـدقاء، أو  االستالف

 .عليه معظم املقاوالت

مــن بعــض أربــاح  االســتفادةأن دعــم والــدها هلــا ماليــا كــان ــدف  ،و هــي عازبــة، و حتــدثت مقاولــة أخــرى
 .املقاولة حىت و إن مل يصرح ذه الرغبة

أمـا عـن جتربــة صـاحبة الـديكور و صــاحبة خمـرب السـتخالص الزيــوت النباتيـة فـإن تكــوين رأمسـال مقاولتيهمــا 
 ،اقتسـامهاو بعـد حتقـيقهم ألربـاح يـتم  ،مجيع أفراد العائلـة يف مشـروع واحـد استثمرحيث  ،يعود إىل عائلة زوجيهما
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يف مقاولـة يكـون  اسـتثمارهايل فإن دعم زوجيهما هلن كان ينبع من الرغبة يف تطوير رأمسال العائلة مـن جهـة و و بالت
 .بأسرا من جهة أخرى االهتماممقرها بالبيت مما يسهل هلن 

كـان   ،خاصـة بالنسـبة للمقـاوالت الريفيـات، و حسب إحدى املبحوثات فإن الدعم املقدم مـن قبـل العائلـة
جعل املقاولة أكثر حرية يف عملها، بدل تنقلها يوميا إىل املناطق احلضرية و العمـل يف وظـائف حكوميـة  اهلدف منه

، و بالتــايل خيفــف عنهــا االجتماعيــةأو يف القطــاع اخلــاص الــيت قــد تكــون غــري مناســبة ملســتواها التعليمــي و وضــعيتها 
 .بأسرا االهتماممشاق املواصالت و يساعدها على 

دخوهلــا عــامل املقاولــة اخلاصــة  مة الوكالــة اإلشــهارية أن دعــم عائلتهــا كــان دلــيال علــى تقــبلهو قالــت صــاحب
دون إعطــاء ألمهيــة للقــيم الثقافيــة الســائدة الــيت تعتــرب هــذا اــال حكــرا علــى الرجــال فقــط، و ثقــتهم يف قــدرا علــى 

على معونة و دعم العائلة و مساندا للفرد يف كـل نـواحي حياتـه  االعتمادحتمل املسؤولية، رغم أن البعض يرى أن 
 .1قد يؤدي إىل قتل و إعاقة املبادرة الفردية خاصة يف الدول النامية

صـــناعة (و تقـــول مبحوثـــة أخـــرى أـــا تلقـــت الـــدعم مـــن صـــديقتها الـــيت اســـتثمرت بـــدورها يف نفـــس اـــال 
بـــل تعـــدت ذلـــك إىل  ،الصـــديقة بالـــدعم املعنـــوي و التوجيـــههـــذه  حيـــث مل تكتـــف ،لكـــن يف واليـــة أخـــرى) احللـــوى

و هنـا تقـول هــذه املبحوثـة أـا واجهـت رفضــا  ،إقراضـها مبـالغ ماليـة و أدوات خاصـة باحللويــات يف بدايـة مشـروعها
من قبل زوجها الذي امتنـع عـن مسـاعدا ماديـا متحججـا بالتصـورات التقليديـة لـدور املـرأة ومكانتهـا داخـل الـنمط 

 .واليت تعطى األولوية للرجل يف إعالة األسرة ،وداخل اتمع ،تصادياالق

و تشـري مقاولـة ثانيـة يف جمـال احللويـات التقليديـة يف مدينــة سـطيف أـا و جلـت هـذا اـال حبكـم اشــتغاهلا 
خاصــة بعــدما اكتســبت  ؛هلــا ســوى التخصــص يف صــناعة احللويــاتكــان فمــا   ،يف خمبــزة خاهلــا وســط مدينــة ســطيف

كانـــت كافيـــة   ،وتكونـــت فيهـــا مـــدة ســـتة أشـــهر ،حيـــث اجتهـــت إىل مدرســـة خاصـــة معرفـــة متواضـــعة يف هـــذه اـــال،
مهارة جديدة يف صنع خمتلـف أنـواع احللويـات، أصـبحت يف البدايـة تعمـل عنـد خاهلـا الـذي  اكتساببالنسبة هلا يف 

كــرس ت هــاوجعل ،ثقــة كبــرية بنفســها وزاد مــن حبهــا هلــذه احلرفــة مل يبخــل عليهــا يومــا بالتشــجيع، األمــر الــذي منحهــا
  .مث حثها خاهلا على االستثمار اخلاص من خالل فتح حمل خاص باحللويات التقليدية فقط ،هلذا العمل هاجل وقت

املبـادرة، ألنــه لــيس مــن الســهل  اختــاذإحـدى املبحوثــات أكــدت أن الــدعم املعنــوي لـه أثــر كبــري علــى  إال أن
رأة إنشاء مقاولـة خاصـة تتحمـل فيهـا كـل املسـؤولية و تواجـه كـل الصـعوبات، فهـذا الـدعم يـوفر هلـا الراحـة و على امل

 وأــا ،و خيفــف عليهــا وطــأة الضــغوط اتمعيــة الــيت ال تــرى يف املــرأة ســوى كــائن لإلجنــاب ،حيفزهــا علــى املخــاطرة
ميـادين العمـل املختلفـة إال أن اتمـع الزال  مهما وصلت إىل أعلى املراتب العلمية ومهمـا حققـت مـن جناحـات يف

 .يعترب أن املرجع األهم واألوحد للمرأة سيظل دورها كأم وزوجة

لـة ونشـاطها وجـديتها يف عملهـا املقاو  جتدر اإلشارة إىل أن قلة الدعم و التشجيع املعنوي جيعل محاس املرأة
فهي ترتاجع بسهولة أمام الضـغوط والعقبـات واإلحباطـات  ،يف مواجهة الضغوط االعتيادية يف املقاولة هشا وضعيفا

وإىل  ،يــة مــن التــوتر القلــق والتــوتر، و هــذا راجــع إىل حداثــة عمــل املــرأة كمقاولــةلوال تســتطيع أن تتحمــل درجــات عا
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ا وهــذا مــ .إضــافة إىل تركيبــة املــرأة اخلاصــة مــن حيــث تأهيلهــا وتــدريبها ؛الضــغوطات واملعوقــات االجتماعيــة املختلفــة
مـن تسـيريها و توكيـل رجـل مـن  االنسـحابيف مقاوالن و غلقهـا أو  االستمراريفسر عدم قدرة بعض النساء على 

 .العائلة بدهلن

و  دليـل كبـري ،أطراف أخـرى كاألصـدقاءأو و خالصة القول أن تلقي املقاوالت للدعم من العائلة، الزوج، 
، و الثقــة يف قــدراا و االقتصــاديةملــرأة يف املســامهة يف التنميــة مؤشــر علــى وعــي خمتلــف أفــراد اتمــع بأمهيــة و دور ا

و مسـاندة لطموحاـا و آماهلــا، و بالتـايل حتفيزهـا علــى املبـادرة و اإلبـداع لتنميـة هــذه القـدرات مـن خــالل  ،مواهبهـا
ك النظـرة الـيت الوطين و عليها، إنـه دليـل علـى بدايـة زوال تلـ االقتصادإنشاء مقاوالت خاصة تنعكس نتائجها على 

ينظــر ــا الكثــري للمــرأة علــى أن مكاــا هــو البيــت، و مؤشــر علــى التطــور الــذي عرفتــه اتمعــات فيمــا خيــص عمــل 
 .املرأة

يســـاعدها علــى التخفيـــف مـــن األعبـــاء  للمــرأة املقاولـــة )املعنـــوي والعملـــي(فتقــدمي الـــدعم الكـــايف واملناســب 
املســـامهة يف حـــل  وأيضـــا .وتـــوفري الظـــروف املناســـبة والـــيت تتوافـــق مـــع عاداتنـــا وقيمنـــا وديننـــا ،الكثـــرية الـــيت تتحملهـــا

  .املشكالت العملية اليت تواجهها
أن أغلبيـة املبحوثـات  السـابقة  ولااجلـد إجابات املبحوثات املدونة يف  من خالل كذلك   يتبنيو          

املقـاوالت اللـوايت يعـانني مـن عالقـات غـري جيـدة  مـع تسـجيل بعـض ،املقاوالت يتمتعن بعالقات جيـدة مـع عمـاهلن
 .مع العمال

طاملـــا حتكمـــت العالقـــات بـــني العامـــل و رب العمـــل يف املـــردود الكمـــي و النـــوعي ألي مقاولـــة، و ترجـــع فل
در قــ"تتعامــل معهــم علــى جــودة عالقاــا مــع عماهلــا إىل أــا ) الوكالــة اإلشــهارية( إحــدى املبحوثــات و هــي صــاحبة

ـــدة للعالقـــات اإلنســـانية داخـــل مقاولتهـــا، فهـــي توجـــه تلـــك  ،تعبريهـــا بعلـــى حســـ، "عقـــوهلم ـــة هـــي قائ ألن املقاول
 .العالقات لتفعيل العملية اإلنتاجية

أــــا تتصــــرف بإجيابيــــة مــــع عماهلــــا و املشــــاكل الــــيت ) صــــاحبة مكتــــب الــــديكور(و تقــــول مبحوثــــة أخــــرى 
ة و متفائلة تتطلب أن ميتلك الشخص الثقة الكاملة بأنـه سـيتم حـل تلـك تصادفها من قبلهم، فالتحلي بنظرة إجيابي

وجد صعوبة يف التعامل معه من خالل نقاش بناء يهـدف إىل الوصـول إىل حـل يرضـي  تاملشكلة مع الشخص الذي 
إىل و الـذي يـؤدي  ،جيب أن يكون املـرء واثقـا مـن إمكانيـة التعامـل مـع تلـك املشـكلة بأسـلوب إجيـايب. كال الطرفني

 .عمل كال الطرفني جنب إىل جنب بسالم

إىل أا تبتعد عن السلطة الرمسيـة يف التوجيـه، فهـي ) صاحبة ورشة اخلياطة(يف حني أشارت مبحوثة أخرى 
 .املقاولة اجتاهالعامالت و تعمل دائما على تنمية الشعور بالوالء لديهن  استمالةحتاول 

أحيانــا و ، االنفــراديعــن األســلوب  االبتعــادلــى عا تعمــل إىل أــ) صــاحبة معمــل احللــوى(و حتــدثت أخــرى 
 .تصل إىل حد إشراك العمال يف صناعة القرار حىت يكونوا حريصني على تنفيذه

و أكــدت أخــرى أــا تســتطيع كشــف عزميــة كــل موظــف حــىت تســتطيع تشــجيعهم و بــث روح النشــاط و 
 .احليوية فيهم
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قـة بيـنهم و بـني عمـاهلن، فريجـع السـبب األساسـي إىل النظـرة أما بالنسبة للوايت يعانني من تذبذب يف العال
 .الدونية اليت ينظر ا العمال الرجال للمرأة خاصة عندما يتعلق األمر بنشاط كان حكرا على الرجال

أـــن يـــواجهن ) ورشـــة النجـــارة( و) ورشـــة صـــناعة األبـــواب اإللكرتونيـــة(و لـــذلك أشـــارت كـــل مـــن صـــاحبة 
والــيت   ،الســائدة القائلــة بتفــوق الرجــل علــى املــرأة، خاصــة و أن دخــول املــرأة إىل عــامل املهــن الصــعبةدائمــا املوروثــات 

ويطلــق علــى مــن تــدخل هــذا  ،مــا يــزال يقابــل يف بعــض األحيــان باالســتغراب أو الــرفض ،كانــت حكــرا علــى الرجــال
صـاحبة اإلرادة والعزميـة الـيت دخلـت غمـار هذا اللقب الذي يطلقه البعض على املـرأة القويـة و ". املسرتجلة"ــ الغمار بـ

 .العمل بقوة وشجاعة مثبتة تفوقها

 ،أن عماهلــا ،و هـي مقاولـة صــاحبة ورشـة لصـنع أبـواب املرائـب الكهربائيـة ،حيـث تقـول إحـدى املبحوثـات
 .يرون أا إنسانة تنكرت لرقتها وأنوثتها، و هي ترى أن هذا اخلطاب نابع عن عقدة ذكورية ،كلهم من الرجالو 

و هنا جند نفسنا أمام فكرة اهليمنة الذكورية لبيار بورديو الذي يطرح فكرة أن الرجـل يف غالـب الثقافـات و 
و  ،املرأة هـي الطـرف املستضـعف و أن ،يف جممل احلضارات املختلفة هو املسيطر و هو الطرف املهيمن يف احلضارة

طبيعيــة حيــاول النظــام االجتمــاعي الوهــذه العالقــة غــري . الــيت تتعــرض لصــنوف مــن الظلــم واإلمهــال و تغييــب دورهــا
 .1ن عليهن وللمهيمَ بشكل متواصل أن يؤكد أا طبيعية للمهيمِ 

 ل بالســيدة املقاولــة، عالقــة العمــايففهــو عامــل فاصــل  ،كــذلك جتــدر اإلشــارة إىل مســتوى تكــوين العمــال
و هـو ركيـزة  ،و مبـا أن اإلنسـان هـو صـانع التنميـة و املسـتفيد منهـا ،فالتكوين باعتباره حمور عمليـة التنميـة و التطـوير

 .2و العامل األهم يف صناعة التطوير و الرقي و استنهاض الواقع للسري حنو األفضل ،احلياة األساسية

حــــىت و إن كــــانوا غــــري  ،للجــــوء إىل توظيــــف أفــــراد مــــن العائلــــةكمــــا ســــجلنا أن بعــــض املقــــاوالت يفضــــلن ا
و مـن جهـة أخـرى ، آخذين بعني االعتبار العالقات العائلية على حساب املصـلحة املهنيـة، هـذا مـن جهـة ،مكونني

 .جند البعض منهن يوظفن عمال غري مكونني الخنفاض تكاليفهم مقارنة بالعمال املكونني

و بالتـــايل  ؛ق فرصـــة عمـــل لنفســـها فقـــط و لكـــن ختلـــق فـــرص عمـــل لآلخـــرينكمـــا نالحـــظ أن املـــرأة ال ختلـــ
و يف دعـــم النظـــام األســـري مـــن حيـــث  ،و يف التنميـــة الوطنيـــة ،فاملقاولـــة النســـوية تســـاهم يف تـــوفري مناصـــب الشـــغل

 .و ختلق الثروات لصاحل اتمع ،املدخول
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الـــذي توجهـــت إليـــه المـــرأة النشـــاط االجتمـــاعي ل البيانـــات حســـب خصـــائص يـــتبويـــب و تحل -3

  : المقاولة

يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة روضــة ): 63(جــدول رقــم 

  :أطفال و مدرسة خاصة

  

 األسئلة .روضة أطفال و مدرسة خاصةصاحبة المبحوثة 

  المقاولةفكرة إنشاء  أنشأت املقاولة بعد التقاعد حىت ال تشعر بامللل و الكآبة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2005تنشط منذ

 مصدر رأس مال المقاَولة باإلضافة إىل مدخراا الشخصية جلأت إىل البنوك لتمويل مشروعها

و مدرسة خاصة من  ،روضة أطفال من جهة :جتمع بني مقاولتني
 .جهة أخرى

 الجمع بين عدة مقاوالت

 التفكير في تطوير المقاولة  يف إنشاء ثانوية خاصة تفكر

استعمال وسائل اإلعالم في   .على اإلعالن يف اإلذاعة احمللية اعتمدتتقول أا 

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تسري مقاولتها بنفسها، و ال تنفي تلقي النصح من قبل زوجها

 التسيير

  
من خالل اإلجابات املعلومات املقدمة من قبل املبحوثة صاحبة  :المبحوثة التعليق غلى إجابات -

أنشأت هذه املقاولة بعد تقاعدها أي بعد اكتساا خربة معتربة يف روضة أطفال و مدرسة خاصة يتبني أا 
هذا ما يعين يف فرتة تشجيع الدولة القتصاد السوق و  2005الوسط الرتبوي ، و قد أنشأت هذه املقاولة سنة 

يفسر دعم البنوك ملشروعيها كوا صاحبة روضة أطفال و مدرسة خاصة و هي يف انتظار دعم بنكي آخر لفتح 
ثانوية خاصة ،و هي تقوم دوريا باإلعالن ملشروعها يف اإلذاعة احمللية باعتبار شرحية عريضة من سكان سطيف 

قي النصح من قبل زوجها إال أا تشرف على العملية متابعني لإلذاعة احمللية ، أما عن التسيري فهي مل تنفي تل
  .التسيريية مبفردها

  
يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة روضــة ): 64(جــدول رقــم 

  :أطفال
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 األسئلة .روضة أطفالصاحبة المبحوثة 

حرصت على إنشاء مقاولة بعد التقاعد حىت ال تنعزل يف 
 جهة أخرى المتالكها خربة يف هذا االالبيت، و من 

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2002تنشط منذ سنة 

إضافة إىل مدخراا  ،على قرض بنكي اعتمدتتقول أا 
 و بعض املساعدات املادية من قبل زوجها ،اخلاصة

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .تفكر يف إنشاء مدرسة خاصة ومركز ثقايف

وضوعة على وسائل املواصالت و على اإلعالنات امل اعتمدت
  .فتات اخلارجيةالال

استعمال وسائل اإلعالم في 

 التسويق

باحتياجات  تعتمد على نفسها يف التسيري، فهي كما تقول أدرى
  .املقاولة

األطراف التي تساعد في         

 التسيير

  
التفكري يف  اخلوف من االنعزال يف البيت هو ما دفع هته املبحوثة إىل:التعليق غلى إجابات المبحوثة -         

إنشاء مشروع خاص بعد التقاعد من العمل قي قطاع التعليم الذي أكسبها خربة معتربة ، كما أن ازدياد عدد 
، وقد استفادت من انفتاح  2002النساء العامالت يف مدينة سطيف شجعها على فتح روضة أطفال منذ سنة 

ا قرض بنكي باإلضافة إىل املدخرات اخلاصة و الدولة على اقتصاد السوق و تشجيعها للمبادرة اخلاصة بأخذه
املساعدات العائلية ، و هي اآلن تركز اهتمامها على إنشاء مدرسة خاصة و مركز ثقايف ،و هذه السيدة تقر بأمهية 

  . اإلعالن للرتويج ملشروعها خاصة و أا تتوىل العملية التسيريية يف مقاولتها مبفردها
خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة ورشــة  يبــين): 65(جــدول رقــم         

  :صناعة الحلي التقليدية

  

 األسئلة .ورشة لصناعة الحلي التقليديةصاحبة المبحوثة 

أنشأت هذا املشروع ألا كانت متأثرة بنشاط والديها يف 
 نفس اال

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة بوعنداس

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2006تولت إدارا منذ 
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 مصدر رأس مال المقاَولة على دعم الوالد هلا اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .تقول أا تعمل كثريا على املشاركة يف التظاهرات و املعارض

وسائل اإلعالم في  استعمال  .مل جتب عن السؤال

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على والديها

 التسيير

  
هذه املبحوثة فكرت يف إنشاء مشروعها اخلاص نظرا لتأثرها بنشاط  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -         

الفضية التقليدية يلقى رواجا والديها من جهة ومن جهة كون النشاط الذي توجهت إليه و هو صناعة احللي 
واسعا يف منطقة القبائل الصغرى بوالية سطيف، و هذه املبحوثة نشيطة جدا يف التظاهرات الثقافية و املعارض 
اليت تقام وطنيا بالنظر للعدد اهلام من شهادات املشاركة و التكرميات اليت اطلعت عليها الطالبة و املعلقة على 

  .املبحوثة الزالت حىت اآلن تستعني بوالدها رغم كرب سنه يف تسيري املقاولة  جدران املقاَولة ، و هذه
يبـين خصـائص النشـاط االجتمـاعي الـذي توجهـت إليـه المبحوثـة صـاحبة مكتـب ): 66(جدول رقم 

  :و محل للديكور

  

 األسئلة .مكتب و محل للديكورصاحبة المبحوثة 

اجلامعي، و من تقول أا أنشأت مشروع يتماشى و تكوينها 
 .جهة أخرى حبثا عن خلق الثروة و الربح

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2002تنشط منذ سنة 

و الوكالة  ،و عائلته على دعم الزوج اعتمدتتقول أا 
 والوطنية لدعم و تشغيل الشباب

 مصدر رأس مال المقاَولة

و حمل خاص لبيع  ،مكتب خاص بدراسات هندسة الديكور متلك
 .إكسسوارات املنازل و املكاتب

 الجمع بين عدة مقاوالت

 التفكير في تطوير المقاولة  تقول يف الوقت الراهن هي منشغلة بتسيري احملل و مكتب الديكور

في استعمال وسائل اإلعالم   .نرتنت و بطاقات الزيارةتعتمد على اإلعالن يف اإل

 التسويق
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األطراف التي تساعد في           .تعتمد على زوجها

 التسيير

  
أنشأت هذه املبحوثة مشروعا يتماشى مع تكوينها اجلامعي يف هندسة :التعليق غلى إجابات المبحوثة -      

تفادت بدورها من هياكل دعم تشغيل سالديكور مبدينة سطيف حبثا عن الربح املادي و خلق الثروة ، و قد ا
و  ،مكتب خاص بدراسات هندسة الديكوريف إطار تشجيع الدولة للمبادرة اخلاصة ما مكنها من إنشاء الشباب 

،و هي تعتمد على زوجها كثريا يف تسيري املقاولة خاصة فيما يتعلق حمل خاص لبيع إكسسوارات املنازل و املكاتب
  .باملعامالت اإلدارية 
يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة ورشــة ): 67(رقــم  جــدول

  :الخياطة الرفيعة 

  

 األسئلة .ورشة الخياطة الرفيعةصاحبة المبحوثة 

تقول أا عانت كثريا من البطالة لذا فكرت يف االستثمار 
 اخلاص

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2008منذتنشط 

أخذت قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 إضافة إىل دعم العائلة

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .هي اآلن حتضر لفتح مدرسة اخلياطة اجلاهزة لتعليم الفتيات

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           تعتمد على والدا

 التسيير

  
فكرت هذه املبحوثة يف التوجه للمبادرة اخلاصة بعد معاناا من  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

الوطنية لتشغيل الشباب و هي اآلن حتضر لفتح مدرسة خاصة لتعليم البطالة ، فاستفادت من قرض الوكالة 
  .خياطة املالبس اجلاهزة ، أما عن العملية التسيريية فوالدا تقوم بدور هام يف اإلدارة 
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يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ورشة ): 68(جدول رقم 

  :الخياطة التقليدية

  

 األسئلة .ورشة الخياطة التقليديةحبة صاالمبحوثة 

تقول أا أنشأت هذا املشروع البعيد عن تكوينها اجلامعي 
 .ألا مل جتد عمال يف ختصصها

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة عني آزال

المجال الزمني إلنشاء  2007منذ تنشط 

  المقاولة

 مصدر رأس مال المقاَولة  إضافة إىل مدخراا اخلاصة ،على قرض بنكي اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  تبحث عن اإلبداع يف جمال مقاولتها من خالل التظاهرات و املعارض

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .على نفسها و بعض أفراد العائلةتعتمد 

 التسيير

  
توجهت هذه املبحوثة إىل جمال بعيد كليا على تكوينها اجلامعي إال أن  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

و هي اعتمادا على قرض بنكي ،   2007جمال اخلياطة حياكي اهتمام كل امرأة ، حيث أنشأت مشروعها سنة 
اقات حاليا تركز اهتمامها على اإلبداع يف مقاولتها احلالية و كسب عدد أكرب من الزبائن اعتمادا على توزيع بط

  .الزيارة 
يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة معمــل ): 69(جــدول رقــم 

  :الحلوى التقليدية

  

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة هدفها األساسي كان حتقيق الكسب املادي

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 1998منذ تنشط 
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أخذت قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 إضافة إىل دعم العائلة

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

تفكر يف فتح مدرسة خاصة بتعليم احللوى التقليدية يف القريب 
  .العاجل

 المقاولةالتفكير في تطوير 

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة و اللوحات اإلشهارية

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها

 التسيير

  
، و  1998أنشأت هذه املبحوثة مقاولتها حبثا عن الربح املادي منذ  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

قرضا من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب قصد جتديد العتاد ، و هي اآلن تفكر يف  2009أخذت سنة قد 
  .إنشاء مدرسة خاصة لتعليم صنع احللوى مبدينة سطيف 

يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة وكالــة  ): 70(جــدول رقــم 

  :كراء السيارات

  

 األسئلة .كراء السياراتوكالة  صاحبة المبحوثة 

أنشأت هذا املشروع لتحقيق الربح املادي من جهة، و رغبة 
 )املعلمة(منها أن تكون هي صاحبة العمل 

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة عني أرنات

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2009منذتنشط 

 أخذت قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 إضافة إىل دعم العائلة

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .تسعى لتوسيع استثمارها فهي بصدد دراسة عدة مشاريع

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها
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 التسيير

  
تقول هذه املبحوثة أن توجهها إىل املبادرة اخلاصة مع كل ما حتمله من :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

دعم الدولة للمشاريع اخلاصة و خماطرة نابع من كوا راغبة يف أن تكون هي صاحبة العمل ، لذلك استغلت 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تقول أن اإلشهار ضروري يف مثل هذه املشاريع لذلك استفادت من قرض 

  .هي تستخدم بطاقات الزيارة 
يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة وكالــة ): 71(جــدول رقــم 

  :إشهارية

  

 األسئلة .وكالة إشهاريةصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة هروبا من البطالة و رغبة يف حتقيق الربحأنشأت مشروعها 

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2008منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة على دعم إخوا اعتمدتتقول أا 

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  إشهارية يف مناطق شبه حضريةهي تعمل على فتح وكاالت 

و توزيع  تعتمد على بعض اللواحق اإلشهارية كدليل اهلاتف،
  التذكارات

استعمال وسائل اإلعالم في 

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها و على إخوا

 التسيير

  
بعد معانات هذه املبحوثة من البطالة توجهت فكرت يف إنشاء  :المبحوثة التعليق غلى إجابات -          

مشروع خاص اعتمادا على مساعدات إخوا ، و هي تعترب نفسها جنحت يف هذه املقاولة لذلك هي تفكر يف 
إنشاء وكاالت أخرى يف مناطق متفرقة ، أما عن اإلعالن فهي تعتمد عليه بقوة من خالل بعض اللواحق 

  .رية اإلشها
مخبــر يبــين خصــائص النشــاط االجتمــاعي الــذي توجهــت إليــه المبحوثــة صــاحبة ): 72(جــدول رقــم 

  : الستخالص الزيوت النباتية
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 األسئلة .مخبر الستخالص الزيوت النباتيةصاحبة المبحوثة 

مت إنشاء هذا املشروع الذي يتماشى مع تكوينها اجلامعي 
 رغبة يف حتقيق الكسب املادي

  إنشاء المقاولةفكرة 

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2009منذتنشط 

و الوكالة والوطنية لدعم  ،و عائلته على دعم الزوج اعتمدت
 و تشغيل الشباب

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  مشروع تصنيع املراهم الطبيعيةأشارت إىل حتمية التطوير فهي تدرس 

و اآلن تعتمد على  ،يف البداية على اإلعالن يف اإلذاعة اعتمدت
  .توزيع بطاقات الزيارة

استعمال وسائل اإلعالم في 

 التسويق

األطراف التي تساعد في           تعتمد على زوجها

 التسيير

    
يف جمال نادرا اإلقبال عليه كونه  2009تنشط هذه املبحوثة منذ :إجابات المبحوثة التعليق غلى -         

و هي اآلن ، اعتمادا على زوجها و عائلته باإلضافة لقرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يتطلب خماطرة  
اإلذاعة ، أما اآلن تعتمد على تفكر يف تصنيع املراهم الطبيعية ، أما عن اإلعالن فقد اعتمدت يف البداية على 

  .توزيع بطاقات الزيارة
ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 73(جدول رقم         

  :خياطة

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

أنشأت مقاولتها بالنظر إىل التكوين الذي تلقته يف هذا 
 .أفراد من العائلة مقاولني شجعوها، و للربح اال، و بالنظر لوجود

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة بوقاعة

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2000منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة على قرض بنكي إضافة إىل مدخراا اخلاصة اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة
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 التفكير في تطوير المقاولة  تقول أا تسعى دائما للمشاركة يف املعارض لتوسع أفق مقاولتها

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة و اللوحات اإلشهارية

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها

 التسيير

  
اعتمدت هذه املبحوثة على قرض بنكي لإلستثمار يف جمال اخلياطة و :المبحوثة  التعليق غلى إجابات-       

معتمدة و هي بذلك تكون من أوائل املستثمرين يف هته املنطقة  2000هو جمال تكوينها بدائرة بوقاعة منذ سنة 
قريبة من مكان لوحات ملقاولتها يف شوارع  3للرتويج لنشاطها على اللوحات اإلشهارية حيث الحظت الطالبة 

  .تواجد املقاولة إضافة إىل بطاقات الزيارة
ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 74(جدول رقم           

  :خياطة

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

أنشأت هذا املشروع رغبة يف توفري دخل مستقر ألوالدها 
 زوجهاخاصة بعد وفاة 

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة عني وملان

كانت تعمل يف البيت بشكل غري رمسي و أنشأت الورشة 
  2004بشكل رمسي سنة 

المجال الزمني إلنشاء         

  المقاولة

 مصدر رأس مال المقاَولة على مدخراا الشخصية و دعم العائلة اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  تبذل جهدها لتبدع يف عملها و هي، تقول أا تكتفي ذه الورشة

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على شبكة العالقات االجتماعية

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على أبنائها و إخوا

 التسيير

  
بحوثة خاصة بعد وفاة زوجها على أرغمت  الظروف القاسية هذه امل :التعليق غلى إجابات المبحوثة -         
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التفكري يف توفري مصدر رزق قار ، ما أدى ا إىل إنشاء ورشة خياطة ألا احلرفة اليت تتقنها و ورثتها عن والدا 
  .معتمدة على شبكة العالقات االجتماعية يف جلب الزبائن بعد دعم العائلة هلا باإلضافة ملدخراا اخلاصة 

ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 75(جدول رقم        

  :لصناعة أقفال األبواب

  

 األسئلة .ورشة لصناعة أقفال األبوابصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة اجتماعيةأنشأت مشروعها رغبة يف الكسب و حتقيق مكانة 

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2008منذ سنة تنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة و الوكالة والوطنية لدعم و تشغيل الشباب ،على دعم الزوج اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

االنفتاح على استثمارات أخرى بالنظر للخربة اليت تقول أا تفكر يف 
  .اكتسبتها

 التفكير في تطوير المقاولة

على اإلعالنات املوضوعة على وسائل املواصالت و  اعتمدت
  تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة و، فتات اخلارجيةالال

استعمال وسائل اإلعالم في 

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على زوجها

 التسيير

  
رغبت هذه املبحوثة يف حتقيق مكانة اجتماعية هلا من خالل توفري  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -         

اعتمادا على دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،  2008مصدر خللق الثروة ، فأنشأت هذه املقاولة سنة 
أكسبتها خربة و جرأة على التفكري يف إنشاء مشاريع أخرى هي قيد الدراسة ، و هي تعتمد كثريا هذه التجربة 

  .على وسائل اإلعالم يف تسويق منتوجها 
ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 76(جدول رقم        

  :لصناعة األبواب اإللكترونية

  

 األسئلة .ورشة لصناعة األبواب اإللكترونيةصاحبة المبحوثة 

تقول أا استثمرت يف هذا اال لكي تكون مستقلة يف 
 .عملها و لتحقيق الكسب املادي

  فكرة إنشاء المقاولة
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  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2011منذتنشط 

الشباب أخذت قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 إضافة إىل دعم العائلة

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

و أصبح حجم الورشة ال يوفق بني  ،تقول أن منتوجها يعرف رواجا
  .العرض و الطلب

 التفكير في تطوير المقاولة

 اإلعالم في التسويقاستعمال وسائل   .تعتمد على توزيع دليل اهلاتف و بطاقات الزيارة

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على بعض أفراد العائلة

 التسيير

  
حبثت هذه املبحوثة من خالل إنشائها ملقاولة خاصة عن االستقاللية  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

يف العمل و حتقيق الربح املادي ، فهي استفادت كمعظم عينة البحث من انفتاح الدولة على اقتصاد السوق و 
ى من خالل اعتمادها على قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تعتمد علتشجيعها على املبادرة اخلاصة 

  .دعم بعض أفراد العائلة يف التوجيه
ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 77(جدول رقم        

  :خياطة

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة .حتقيق الربح هو اهلدف األساسي من مشروعها

  المقاولةمكان تواجد  عني الكبرية

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2010منذتنشط 

إضافة إىل قرض من الصندوق  ،استفادت من دعم العائلة
 .الوطين لتسيري القرض املصغر

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  آخرتريد أن تقدم األفضل يف مقاولتها احلالية و ال تفكر يف مشروع 

مل جتب عن السؤال يف إشارة منها لشبكة العالقات االجتماعية 
  .بالنظر لتكاليف اإلشهار

استعمال وسائل اإلعالم في 

 التسويق
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 األطراف التي تساعد في التسيير     .تعتمد على نفسها

تسعى هذه املبحوثة من وراء إنشاء مقاولتها إىل حتقيق الربح املادي  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -      
و تعتمد على  إضافة إىل قرض من الصندوق الوطين لتسيري القرض املصغر ،دعم العائلةحيث استفادت من 

  .شبكة عالقاا االجتماعية مبنطقة عني الكبرية للرتويج ملنتوجها 
ورشة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 78(جدول رقم          

  :صناعة الحلوى التقليدية و الشرقية

 األسئلة .ورشة صناعة الحلوى التقليدية و الشرقيةصاحبة المبحوثة 

تقول أنه بالنظر لتخصصها اجلامعي فإن فرص العمل فيه 
 جمال احللوى و أنشأت مشروعهانادرة هلذا تكونت يف 

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة العلمة

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2012منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .على الدعم العائلي اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .التقليدية لتسويق منتوج املقاولةتفكر يف فتح حمل لبيع احللويات 

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على مشاركة عامالا

 التسيير

  
توجهت هذه املبحوثة إىل نشاط مقاواليت بعيد كل البعد عن  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -         

ورشة صناعة و بعد دعم عائلتها هلا أنشأت ختصصها اجلامعي بالنظر لندرة فرص العمل يف جمال دراستها ، 
حيث يلقى منتوجها رواجا مبدينة العلمة هلذا هي تفكر يف إنشاء حمل خاص بالبيع  احللوى التقليدية و الشرقية

  .خفيف الضغط على الورشةفقط لت
روضة يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 79(جدول رقم         

  :أطفال و محل لغسل السيارات

 األسئلة .روضة أطفال و محل لغسل السياراتصاحبة المبحوثة 

أنشأت مشروعها بعد التقاعد حىت ال تشعر بامللل، و 
 .املكانة االجتماعية لتحقيق السلطة و

  فكرة إنشاء المقاولة
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  مكان تواجد المقاولة سطيف

و حمل غسيل السيارات  1997أنشأت روضة األطفال منذ 
 .2000سنة

المجال الزمني إلنشاء 

  المقاولة

 مصدر رأس مال المقاَولة .إضافة إىل مدخراا اخلاصة ،على قرض بنكي اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .ب لغسل السياراتآو مر  ،روضة أطفال :متلك مقاولتني

 التفكير في تطوير المقاولة  .إنشاء قاعة للحفالت يفتفكر 

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على الالفتات اإلشهارية

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد فقط على نفسها

 التسيير

  
هروبا من امللل و البقاء دون عمل يف النزل توجهت هذه املبحوثة إىل  :المبحوثة التعليق غلى إجابات -         

إنشاء مشروعيها املتمثالن يف روضة األطفال و حمل غسيل السيارات خاصة و أا تقاعدت يف سن مبكرة ، هذه 
  .املبحوثة هي من السيدات قويات الشخصية هلذا هي تسيري مشروعيها لوحدها 

ورشـــة يبـــين خصـــائص النشـــاط االجتمـــاعي الـــذي توجهـــت إليـــه المبحوثـــة صـــاحبة ): 80(جـــدول رقـــم       

  :نجارة

      

 األسئلة .ورشة نجارةصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة .تقول أا كانت متأثرة جدا بوالدها النجار

  مكان تواجد المقاولة )دائرة عني وملان(قصر األبطال 

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة  2003لوالدها تولت إدارا عام  كانت الورشة ملك

 مصدر رأس مال المقاَولة .على مدخراا اخلاصة اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  ال تفكر يف التطوير حاليا ألنه يف جماهلا التطوير يكلف كثريا

استعمال وسائل اإلعالم في   .شبكة العالقات االجتماعيةتعتمد على 

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على مشاركة العمال

 التسيير
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بالنظر لعملها الطويل مع والدها يف النجارة اكتسبت خربة و قدرة  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

بعد وفاة والدها بعد تنازل إخوا هلا مقابل  2003تولت إدارة الورشة سنة على اإلبداع يف هذا اال ، حيث 
مبالغ مالية مدخرة ، و هي بالنظر لسنني العمل الطويلة أصبحت معروفة يف املنطقة و بذلك هي تعتمد على 

ارة و تسيري هذه شبكة عالقاا االجتماعية للرتويج ملنتوجاا ، كما ال تنفي هذه املبحوثة مشاركة عماهلا يف إد
  .الورشة 
مكتب يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 81(جدول رقم        

  :دراسات في اإلعالم اآللي

 األسئلة .مكتب دراسات في اإلعالم اآلليصاحبة المبحوثة 

أنشأت مشروعها حبكم التخصص، و تفاديا للبطالة، و 
 لتحقيق الربح

  إنشاء المقاولةفكرة 

  مكان تواجد المقاولة دائرة العلمة

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2009منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 المقاولةالتفكير في تطوير   .نرتنتتفكر يف فتح مقهى لإل

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على الالفتات اإلشهارية ، و توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .ال تنفي االستعانة ببعض أفراد العائلة

 التسيير

  
حسب ما صرحت به هذه املبحوثة صاحبة مكتب دراسات يف  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -      

 2009اإلعالم اآليل فهي قد توجهت إىل جمال مقاواليت يتماشى متاما مع ختصصها اجلامعي ، فهي تنشط منذ 
  .بالعلمة بعد استفادا من قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

عي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة مطعم يبين خصائص النشاط االجتما): 82(جدول رقم       

  :سياحي 
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 األسئلة .مطعم سياحيصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة .أنشأت هذا املشروع طلبا للكسب املادي

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2011منذ تنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .و دعم أخوها هلا ،على مدخراا اخلاصة اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  .ال تفكر يف تطوير املشروع ألا ال متلك تكاليف التطوير

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد كثريا على أخوها

 التسيير

  
توجهت هذه املبحوثة إىل جمال املطاعم حبثا عن الكسب املادي ،  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -         

فمثل هذه املشاريع أصبحت مدرة لألموال بالنظر لإلقبال الكثيف للزبائن عليها نتيجة حتسن املستوى املعيشي 
و تعتمد على توزيع بطاقات الزيارة للرتويج حمللها ، كما مل تنفي هذه  2011فهي تنشط منذ للمواطن اجلزائري، 

  .السيدة إشراف أخوها على تسيري املعامالت اإلدارية مقابل مبلغ مايل شهريا
يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ورشة ): 83(جدول رقم       

  :خياطة 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة ة المبحوث

  فكرة إنشاء المقاولة .تكونت يف هذا اال و أنشأت مشروعها لتحقيق الربح

  مكان تواجد المقاولة بين ورتيالن

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2006منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .أخذت قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة         

 التفكير في تطوير المقاولة  .ال تفكر يف التطوير

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على الالفتات اإلشهارية ، و توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق



    الجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةسادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 194 ~ 

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها

 التسيير

  
توجهت هذه املبحوثة إىل نشاط يتماشى مع تكوينها يف هذا اال  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

بعد استفادا من قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و  2006فأنشأت مقاولتها مبنطقة بين ورتيالن منذ 
  .هي تعتمد على نفسها يف العملية التسيريية

يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة مكتب ): 84(جدول رقم       

  :التصدير و اإلستيراد

  

 األسئلة .مكتب تصدير و استيرادصاحبة المبحوثة 

مت إنشاء هذا املشروع لتحقيق الذات، و املكانة االجتماعية، 
 .و حبثا عن الربح

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2004منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .على دعم الزوج هلا اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  ستريادتفكر يف توسيع جمال اال

اإلعالم في استعمال وسائل   .على اإلعالن يف الصحف اعتمدت

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد كثريا على زوجها

 التسيير

  
تبحث هذه املبحوثة من خالل مشروعها عن الربح و حتقيق املكانة  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

االجتماعية فهي دخلت هذا اال بعد دعم زوجها هلا ماديا و تسيرييا باعتباره شريكا يف املقاولة ، وهي اآلن 
  .اإىل استرياد مواد أخرى مل تصرح code bar تفكر يف توسيع دائرة اإلسترياد من استرياد أجهزة قراءة 

يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة مخبر ): 85(جدول رقم      

  :صيدلة
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 األسئلة .مخبر صيدلةصاحبة المبحوثة 

أنشأت مشروعها هذا ألنه يتماشى و طبيعة تكوينها، و حبا 
 يف الكسب املادي

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2011منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .على دعم الوالد هلا اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  هي تكتفي حاليا ذا املخرب

اإلعالم في استعمال وسائل   .تعتمد على الالفتات اإلشهارية ، و توزيع بطاقات الزيارة

 التسويق

 األطراف التي تساعد في التسيير     .تعتمد على والدها فهو، مبا أنه طبيب، خبري مبثل هذه األمور

  
أنشأت هذه املبحوثة صيدلية خاصة مرفقة مبخرب بالنظر لطبيعة  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

تعتمد على دعم والدها هلا باعتباره خبري يف هذا امليدان و هي تكوينها اجلامعي يف جمال الصيدلة ، حيث الزالت 
  .تعتمد على الالفتات اإلشهارية و توزيع بطاقات الزيارة للتعريف مبقاولتها

محل و يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 86(جدول رقم       

  :معمل لصناعة الحلوى التقليدية

  

 األسئلة .محل و معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

  فكرة إنشاء المقاولة .أنشأت مشروعها للحصول على دخل مستقر للعائلة

  مكان تواجد المقاولة سطيف

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة .2012منذتنشط 

 مصدر رأس مال المقاَولة .على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اعتمدت

 الجمع بين عدة مقاوالت .متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  لطهي اخلبز التقليدي تفكر يف فتح خمبزة

استعمال وسائل اإلعالم في   .نرتنتعلى اإلعالن يف اإل اعتمدت

 التسويق

عادة ما تعتمد على نفسها، لكنها ال تنفي جلوؤها إىل بعض أفراد  ألطراف التي تساعد في ا      
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 التسيير  .العائلة عند احلاجة

  
حبثا عن دخل ثابت و مستقر لعائلتها فكرت هذه املبحوثة يف إنشاء  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

مبدينة  2012مشروع خاص اعتمادا على دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و أنشأت مشروعها سنة 
احلضرية أصبحت تعمل و حتسن مستواها املعيشي ما يعين أن مثل هذه املشاريع سطيف ألن املرأة يف املناطق 

  .ستلقى رواجا 
محل و يبين خصائص النشاط االجتماعي الذي توجهت إليه المبحوثة صاحبة ): 87(جدول رقم       

  :معمل لصناعة الحلوى التقليدية

  

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

تقول أن الكسب املادي هو احلافز األساسي إلنشاء 
 مشروعها

  فكرة إنشاء المقاولة

  مكان تواجد المقاولة دائرة بوقاعة

  المجال الزمني إلنشاء المقاولة 2013منذتنشط 

إضافة إىل قرض من الصندوق  ،استفادت من دعم العائلة
 .الوطين لتسيري القرض املصغر

 مصدر رأس مال المقاَولة

 الجمع بين عدة مقاوالت متلك مقاولة واحدة

 التفكير في تطوير المقاولة  لويات يف وسط املدينةاحلتفكر يف فتح حمل لتسويق 

استعمال وسائل اإلعالم في   .تعتمد على شبكة العالقات االجتماعية

 التسويق

األطراف التي تساعد في           .تعتمد على نفسها

 التسيير

  
توجهـت هـذه املبحوثـة إىل جمـال صـناعة احللـوى التقليديـة بـدائرة بوقاعـة  :التعليق غلى إجابات المبحوثة -       

 إضـافة إىل قـرض مـن الصـندوق الـوطين لتسـيري القـرض املصـغر ،دعـم العائلـةحبثا عن الربح املادي بعد استفادا من 
  . لويات يف وسط املدينةاحليف فتح حمل لتسويق و هي اآلن تفكر 
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  :تحليل المعطيات -         

هـو الـدافع األول لتحفيـز املـرأة ) الكسـب(ول أن عامـل الـربح ااجلـدخالل اإلجابات املدونة يف نالحظ من          
و حتقيـق الـذات، لتحـل  االجتماعيـةو إنشـاء مقـاوالت خاصـة، يليـه احلصـول علـى املكانـة  املبـادرة اختـاذحنو  لالجتاه

 .دوافع أخرى كالسلطة و طبيعة التكوين، و التأثر مبقاولني آخرين بنسب متفاوتة

ن الســــعي وراء الكســــب يعــــود حســــب معظــــم املقــــاوالت إىل غــــالء املعيشــــة الــــذي يســــتلزم عمــــل حيــــث أ
ت مـــنهن أكـــدن أن هـــذا ، ألجـــل تـــدبري أمـــور املعيشـــة هلمـــا و ألبنائهمـــا، و حـــىت العازبـــا)عنـــد املتزوجـــات( الـــزوجني

 .التوجه يكون دف مساعدة عائلتهن خاصة عند فقدان العائل أو عجزه

ني من املبحوثـات صـاحبتا معمـل لصـناعة احللـوى التقليديـة علـى أـن جلـأن إىل االختـاذ منهـا نثافقد عربت 
االجتماعيــــة مهنــــة لالســــرتزاق، و جتمعهــــن غايــــة واحــــدة وهــــي حتســــني مســــتوى معيشــــتهن، خاصــــة أمــــام األوضــــاع 

فقــد اختصــرن الــدوافع الــيت جعلــتهن خيــرتن هــذه احلرفــة ، واالقتصــادية الصــعبة الــيت تواجــه معظــم العــائالت اجلزائريــة
يف العامـــل االقتصـــادي، يف إشـــارة إىل تـــدين القـــدرة الشـــرائية لـــآلالف مـــن العـــائالت اجلزائريـــة بفعـــل األزمـــة  بالـــذات

 .مع اجلزائري والطبقة العاملةاالقتصادية اخلانقة وتداعياا على ات

حـىت و إن تواجـد ضـمن العينـة مـن لـديها  ،نفس املوقف عـربت عنـه املبحوثـات صـاحبات ورشـات اخلياطـة
ـــة فجلهـــن جلـــأن ـــال  ،إال أن حســـب وجهـــة نظـــرهن فالشـــهادة لوحـــدها ال تكفـــي للعـــيش الكـــرمي ،شـــهادة جامعي

 .عائالن املقاولة املصغرة ألجل تدبري أمور املعيشة و مساعدة

شـارة إىل أن هـذا النـوع مـن املشـاريع املصـغرة ال يضـمن يف كثـري مـن األحيـان تشـكيل ثـروة ضـخمة جتدر اإل
 .معقوال بقدر ما يعترب دخال

و بينت صاحبة مطعم للمأكوالت الشعبية أا فكرت من جهـة يف اسـتغالل موهبتهـا املفضـلة و مـن جهـة 
 .حتقيق كسب مايل حيقق هلا استقاللية

بالنســبة لتطــور املــرأة واجتاههــا حنــو حريتهــا ألن مقــدرا الشخصــية ودخلهــا  فــالتحرر االقتصــادي مهــم جــدا
فهــذا  ؛اخلــاص مــن جهــة ثانيــة مينحاــا احــرتام الــذات والثقــة بــالنفس حنــو املبــادرة واإلقــدام يف كــل اجتاهــات حياــا

ا ترتبط باتمع بشكل أو بـآخر مـا زال الرجـل وإن كانت حرية املرأة حمدودة كو  ،اجلانب يشكل نافذة مهمة جدا
 .يفرض آراءه وتصوراته على املرأةيتحكم يف جمتمعنا و 

اخلــاص أصــبح يشــكل دعمــا قويــا لألســرة، يف ظــل غــالء  لالســتثماراملــرأة  اجتــاها ال شــك فيــه هــو أن و ممــ
نفقـــات البيـــت األصـــلية  حيـــث أكـــدت إحـــدى املبحوثـــات أنـــه و الـــرغم مـــن أن الـــزوج هـــو الـــذي يتحمـــل  ؛املعيشـــة
إال أـــا تتحمـــل النفقـــات اإلضـــافية مـــن بـــاب التطـــوع منهــا علـــى ذلـــك، و حســـب نفـــس املقاولـــة فـــإن هـــذا  ،كاملــة

كمـا تسـعى أخـرى   ،روف و األحـوالظـو قوة العالقة بينهما يف كل ال، التصرف يزيد من املودة و الرمحة بني الزوجني
 .من خالل حتقيق فائض القيمة االجتماعيةو  االقتصاديةإىل حتقيق الرفاهية ) مقاولة(

، حيــث االجتماعيــةهــي تعزيــز ملكانتهــا  يف املقابــل هنــاك مــن تــرى أن القضــية ليســت كســب مــال بقــدر مــا
ـــا كفاعـــل لـــه  االعـــرتافاملاديـــة و بالتـــايل  اســـتقالليتهاقالـــت إحـــدى املقـــاوالت أـــا تثبـــت ذاـــا مـــن خـــالل حتقيـــق 
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 .االجتماعيةمكانته 

يدل على قدرا على خوض كـل اـاالت ) سترياداالالتصدير و ( استثمارهاترى أخرى أن طبيعة  يف حني
 .اقتصادياو  اجتماعياتها نمبكا االعرتافو النجاح فيها مثل الرجل و بالتايل 

، فالــذي يـــربح أكثــر تكـــون لــه مكانـــة االجتمـــاعيح و الكســـب حيقــق هلـــا النفــوذ بو أشــارت أخـــرى أن الــر 
 .أخطر

صــــاحبة روضــــة أطفــــال أن مقاولتهــــا هــــي متــــنفس هلــــا، فمهمــــا  )ســــيدة مطلقــــة( مقاولــــة أخــــرى اعتــــربتو 
فهـذه املبحوثـة أنشـأت روضـة  ،تكدست مشاكلها سوف خترج يف اليوم التايل لرتى الناس و حتـس مبوقعهـا و قيمتهـا

، وبعـد زواجهـا اختلفـت هـي أطفال قبل الزواج كمـا تقـول للتسـلية ولبنـاء وإثبـات الشخصـية ومل تكـن حمتاجـة للمـال
وبعـد الطــالق اختلـف اهلــدف مـن التسـلية إىل احلاجــة الضـرورية لتــوفري املـال البنهـا الصــغري وتلبيـة متطلباتــه  ،وزوجهـا
 .املتعددة

أمــا فيمــا يتعلــق بالســلطة فقــد بينــت إحــدى املقــاوالت أنــه حبكــم جتربتهــا الســابقة يف العمــل لــدى القطــاع 
احلصــول علــى مكانــة صـــاحب عملهــا الســابق، و أصــبح هــدفها هــو إنشــاء مشـــروع اخلــاص، أصــبحت تطمــح إىل 

 ).املعلمة(خاص هلا حيث تكون هي 

و يف هذا الصدد يرى أمحد زايـد و آخـرون أن املـرأة الناجحـة هـي الـيت حتـاول املـزج بـني شخصـني يف صـورة 
ي يتطلــب منهــا اإلقتــداء بالرجــل يف واحــدة، أي اجلمــع بــني مواصــفات املــرأة و مواصــفات الرجــل، ألن العمــل القيــاد

 .1مجيع أعماهلا، مثل حماولة فرض السلطة عن طريق القوة لتوجيه املرؤوسني

لـذلك بـادرت بإنشـاء مقاولتهـا اخلاصـة  ،و قد حدثتنا أخـرى بأـا ال تتحمـل سـلطة صـاحب العمـل عليهـا
، و السـلطة و رفـض العمـل عنـد شـخص آخـر االسـتقالليةامليـل إىل " ا أين تكون هي القائد، حيث أن احلافز هو

كمـا أن لتـداعيات التطـور احلـادث يف اتمـع أثـره البـارز يف تفكـري املـرأة يف ،2"و الرغبة يف أن يكـون هـو رب العمـل
اخلــاص، حيــث أخــذت املــرأة كفايتهــا مــن التعلــيم و التعلــيم العــايل باخلصــوص، إذ أن بعــض الشــهادات  االســتثمار

رتبطـة بطبيعـة املتفرض على املـرأة التفكـري يف إنشـاء مقاولتهـا اخلاصـة ) ة يف العدسات، صيدليةهندس(احملصل عليها 
 .ت تكوينا عاليا يف جمال اإلشهار مما فرض عليها إنشاء هذه الوكالةقفمثال صاحبة الوكالة اإلشهارية تل التكوين،

يعطــي هلــا احلــظ األوفــر يف النجــاح أكثــر مــن أي  )التصــوير(و أشــارت أخــرى إىل أن تكوينهــا و خربــا يف 
 .بكل عقالنية استثمارها اختيارجمال آخر، و هذا ما يدل على درجة النضج العقلي الذي تتوفر لديه املرأة يف 

فهــي تعمــل يف  ،و هــي صــاحبة صــالون للرياضــة و التــدليك، نفــس وجهــة النظــر عــربت عنهــا ســيدة أخــرى
وسـيلة لبنـاء الشخصـية وقـدرة أعلـى للتعامـل مـع  صـها اجلـامعي، و هـي تعتـرب عملهـاجمال العالج الطبيعي كونه ختص

 .الناس

يت و توجد أسباب أخرى كالبطالـة و اإلحسـاس بامللـل و الكآبـة داخـل البيـت، خاصـة بالنسـبة للنسـاء الـال
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أن  ،تعلــيمو هــي متقاعــدة مــن ســلك ال ،أخــذن قســطا عاليــا مــن التكــوين و التكــوين املهــين، حيــث أشــارت مبحوثــة
اإلحســـاس بامللــــل و الفــــراغ بســــبب خــــروج األبنــــاء و الــــزوج للعمــــل أو الدراســــة، جعلهــــا تفكــــر يف إنشــــاء مقاولتهــــا 

 ).الروضة، املطعم(

يف األعمــــال الســــابقة فــــرض عليهــــا اللجــــوء إىل العمــــل  اســــتقرارهاعــــدم أن و أشــــارت مبحوثــــة أخــــرى إىل 
 .املقاواليت

بســبب عــدم أداءه  ،و لكــن بزوجهــا ،ة أخــرى مل تــرتبط ــا هــي شخصــيايف حــني أن البطالــة بالنســبة ملقاولــ
 .اخلدمة الوطنية ما جعلهما يفكران يف إنشاء مقاولة خاصة ا اجتاه اللتزاماته

و أشــارت أخــرى إىل أن ســعيها إلنشــاء مقاولتهــا اخلاصــة ســببه أوقــات الفــراغ، و لتحقيــق بعــض احلريــة يف 
 .التحرك و اخلروج من املنزل

دورا يف توجيـه النسـاء حنـو املقـاوالت اخلاصـة، حيـث ختفـي بعـض املقـاوالت  االجتمـاعيكما يلعب احملـيط 
و  ؛تــأثرهن بــبعض املقــاولني يف منــاطقهن، حيــث تــرى إحــداهن أــا نشــأت يف بيئــة تتميــز حبــب املخــاطرة و اإلبــداع

 .هذا ما حفزها للتوجه حنو إنشاء مقاولة خاصة

نفوذهـــا فيهـــا نظـــرا للـــدور  ازدادقاولـــة قـــد غـــري مـــن تراتبيـــة األدوار داخـــل األســـرة، إذ فـــدخول املـــرأة لعـــامل امل
و بفعـل تفـتح شخصـيتها  ،املـادي اسـتقالهلافهـو حيررهـا بفعـل ، الـذي تعـززت بـه القـدرة الشـرائية لألسـرة االقتصادي

ــــــتحس بكياــــــا املســــــتقل ،علــــــى العــــــامل اخلــــــارجي لــــــى املســــــتوى قتصــــــادي أو عا-إن علــــــى املســــــتوى السوســــــيو ،ل
القــدرة علــى التعامــل مــع النــاس جبميــع فئــام ومســتويام  مقــاوالنأكســبتهن و مــن جهــة أخــرى  ،البســيكولوجي

 وار والنقـاش، وازدادت خـربن كـل، وامـتالك مهـارة احلـرة على اكتشاف معادن الناس رجـاال ونسـاءوأذواقهم، والقد
فـاملرأة تـرى أن عليهـا مشـاركة الـزوج ولـو مشـاركة رمزيـة، إال  ؛و كذا وجود عوامل اجتماعيـة ،حسب نشاط مقاولتها

إمنـــا مـــن جانـــب و  ،نشـــاء املقـــاوالت لـــيس فقـــط لألســـباب الســـابق ذكرهـــاإأنـــه علينـــا أن نشـــري أن إقبـــال املـــرأة علـــى 
و هـذا مـا يفسـر وجـود مقـاوالت يف النجـارة و اخلراطـة  ،وال تقـل درجـة عنـه ،ولتظهر بأا مبسـتوى الرجـل ،التحدي

 .ضمن العينة سترياداالو التصدير و 

و  نالحـــظ مـــن خـــالل إجابـــات املبحوثـــات أن معظـــم املقـــاوالت اخلدميـــة تتواجـــد يف املنـــاطق احلضـــرية كمـــا          
مـع وجـود بعـض  ،ضرية النسبة األكرب من املقاوالت الصناعيةاحليف حني تسجل املناطق شبه  ،شبه احلضريةاملناطق 

 .املناطق الريفيةيف لصناعية ا املقاوالت ا

كبــــري   بانتشــــارنســــبة املقــــاوالت يف املنــــاطق احلضــــرية إىل طبيعــــة هــــذه املنــــاطق الــــيت تتميــــز  ارتفــــاعيعــــود إذ 
مـــع اجلهـــات املتعامـــل معهـــا،  االتصـــال، و كـــذا ســـهولة اســـتثمارانإضـــافة إىل ســـهولة إدارة أعمـــاهلن و  ،للســـكان

 .ملناطق احلضريةباإلضافة إىل توفر اليد العاملة املؤهلة يف ا

ألن هـــذا  ؛و يف هـــذا الصـــدد ســـجلنا نســـبة مـــن املقـــاوالت ينشـــطن يف جمـــال اخلـــدمات يف املنـــاطق احلضـــرية
إىل أن ) صــاحبة روضــة( ، و أشــارت أخــرى"للنســاء اســتقطاباأكثــر " القطــاع الثــالثي حســب إحــدى املقــاوالت يعــد

حيـث  .دون غـريه يف هـذا اـال االسـتثمارالشـيء الـذي جيعلهـا تفكـر يف  املناطق احلضـرية تعـج بالنسـاء العـامالت،
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عبــاء أخـالل السـنوات القليلـة املاضـية، نتيجـة زيـادة نسـبة املـرأة العاملـة ملواجهـة  انتعاشـا ملحوظـاتشـهد دور الروضـة 
املــرأة العاملــة بالــدوام عــدة ســاعات يف  انشــغالوكــذا  ،واخلــدماتاحليــاة املتزايــدة والزيــادة املســتمرة يف أســعار الســلع 

دور الروضـــة القريبـــة مـــن منزهلـــا أو عملهـــا خـــالل ســـاعات  إحـــدىاألطفـــال لـــدى  أبنائهـــاالصـــباح يـــدفعها إىل تـــرك 
 .العمل

املتزايــد لســكان املنـاطق احلضــرية علــى  اإلقبـالكمـا بــررت مبحوثـة ثانيــة اســتثمرت يف جمـال ريــاض األطفــال 
أن عدم التحاق األبناء يف تلـك الـدور يـؤدي  ل مرحية هلا وأمانا للطفل، مضيفةا بيئة عمرياض األطفال يوفر حسبه

كمـــا أن افتقادهـــا ذلـــك يـــؤدي إىل تغيبهـــا عـــن العمـــل يف حـــال مرضـــهم أو   ،خاصـــة العاملـــة، إىل قلـــق وخـــوف األم
 .بأطفاهلا قد تضطر إىل تقدمي إجازة تصل إىل عام كامل وأكثر؛ لعدم وجود أحد يهتم ألارعايتهم، 

 صــاحبة روضــة لألطفــال فتــربر تركيــز نشــاط مقاولتهــا يف املدينــة بــالنظر إىل العــدد الكبــري أمــا املبحوثــة الثالثــة
ذلــك لقلــة االهتمــام بنظافــة الطفــل ومواعيــد  اق أطفاهلــا بــدور احلضــانة، مرجعــةلنســاء العــامالت مــا يلــزم املــرأة بإحلــل

غره علــى التنظــيم و هــذا احلــل يعتــرب مقنعــا نوعــا مــا ليــتعلم الطفــل منــذ صــ ،تغذيتــه يف حــال جلــأت إىل اخلادمــة مــثال
 .يف مرحلة الروضة والرتتيب، خصوصا

نـوع نشـاطها يتطلـب منطقـة حضـرية ليحقـق "أن ) صـاحبة مكتـب للـديكور(و قالت مقاولة أخـرى و هـي 
و بــالنظر  ،و مــن جهــة أخــرى ،ة، بــالنظر أوال لرتكــز مشــاريع اإلســكان الكــربى يف املنــاطق احلضــرية مــن جهــ"الــرواج

فباإلضــافة إىل ملســتها  ،يف التميــز يف ديكــور املنــازل و رغبــة ربــات البيــوت ،النفتــاح العــائالت علــى العــامل اخلــارجي
لإلشـارة هـذه السـيدة متلـك باإلضـافة  .بلمسـة هندسـية سـعى يف مكاتـب الـديكور إىل مـزج أفكـارهنت هيف ،اخلاصة

 .لبيع إكسسوارات الديكور حمال إىل هذا املكتب

ضــرية و املنــاطق الريفيــة مقارنــة مــع احليف املنــاطق شــبه  يف حــني نســجل نســبة متدنيــة للمقــاوالت اخلدماتيــة
يف هــذا  لالســتثمارو هــذا مــا ال حيفــز املــرأة  ؛و يعــود هــذا لقلــة املشــاريع التنمويــة يف هــذه املنــاطق .املنــاطق احلضــرية

 .القطاع الثالثي

سـواء خـدمايت، أو صـناعي فـإن النسـاء يسـتثمرن  االسـتثماروجتدر اإلشارة إىل أنه و بغض النظر عن جمـال 
 .النساء أنفسهن، و هذا ما حيقق هلن نتائج مضمونة اهتماميف جماالت 

باإلضـــافة إىل مقـــاوالت خاصـــة  ،مقاولـــة بـــني ورشـــات للخياطـــة) 11(ســـجلنا  ؛ففـــي جمـــال الصـــناعة مـــثال
لدور املـرأة التقليـدي يف اتمـع،  امتدادابصناعة احللوى، و هذا يعود إىل أن هذه النشاطات هي يف األصل تشكل 

هلـذا النشـاط ال تصـادفها صـعوبات كثـرية يف قبوهلـا ضـمن أوسـاط املقـاولني و  باختيارهـافرتى إحـدى املبحوثـات أنـه 
ريفية املتواجدة فيها مقاولتهاالشبه  تمع ككل بالنظر إىل املنطقةاملوردين و الزبائن و ا. 

و حتـــدثت مقاولـــة أخـــرى اســـتثمرت يف جمـــال صـــناعة احللـــوى التقليديـــة و الشـــرقية يف مركـــز املدينـــة عـــن أن 
كثــري   حيــث يف ،تــه املنــاطقااختيارهــا ممارســة نشــاطها يف املدينــة يعــود إىل تركــز عــدد كبــري مــن النســاء العــامالت يف ه

املهنيــة و العائليــة نمــن األحيــان ال متتلــك هــؤالء النســوة الوقــت الكــايف لصــنع احللــوى بالبيــت بــالنظر إىل التزامــا، 
باإلضــــافة إىل مظــــاهر البهرجــــة الــــيت أصــــبحت تعرفهــــا األعــــراس يف املنــــاطق احلضــــرية مــــن قاعــــات حفــــالت و تنــــوع 
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 .املأكوالت و احللويات

هـــا إلنشـــاء ورشـــة خياطـــة ميكنهـــا مـــن اجلمـــع بـــني مســـؤولياا املهنيـــة و ختيار ايف حـــني أشـــارت أخـــرى أن 
 .العائلية

مطلقــا بفعــل معــرفتهن باحلاجــات  امتيــازافالنســاء املقــاوالت يــتجهن إىل هــذه اــاالت ألــن ميــتلكن فيهــا 
 .إىل هذه احلاجات لالستجابةاملستجدة للنساء و العائالت، و بالتايل يكن مؤهالت بشكل أفضل 

تعترب هذه املشاريع أداة مهمـة لتحقيـق التـوازن يف مسـتوى املعيشـة للمـرأة، يف ، فشبه احلضريةأما يف املناطق 
، فإن هـذا يـدل علـى بدايـة تغـري القـيم الثقافيـة السـائدة يف الريـف ،يف املناطق الريفية قلة عدد املقاوالت و رغم حني

باإلضـافة إىل أن املـرأة الريفيـة رغـم تواضـع . ة إىل املنـاطق الريفيـةمـن املنـاطق احلضـري االقتصـاديةبعض القيم  انتقالو 
حيـث صـرحت مبحوثـة مـن منطقـة عـني  .مستواها الثقايف يف كثري من األحيان يف اجلزائر معروفة بالصناعات احلرفيـة

وتقســو األيــام علــى امــرأة ال جتــد مــا  ،أنــه حــني يتبــدل احلــال مــن ســيئ إىل أســوأ ،التابعــة لــدائرة عــني أرنــات، مســعود
فإـا تلجـأ إىل عمـل بسـيط ال حيتـاج سـوى إىل  ،أو شـهادة حتميهـا مـن غـدر الـزمن فال متلـك علمـا ،تعيل به نفسها

ـــة عـــني الكبـــرية .صـــرب وحـــب ـــة مـــن مدين ـــة أخـــرى تنحـــدر أصـــوهلا االجتماعي ـــة شـــبه  ،و أشـــارت مبحوث و هـــي مدين
كوـــا   ،هـــذه املنطقـــة نتيجـــة للشـــهرة الـــيت اكتســـبتها قبـــل إنشـــاء ورشـــة اخلياطـــةأن بقاءهـــا و اســـتثمارها يف  ،حضـــرية

و قــد الحظنــا انتشــار واســع للمقــاوالت غــري الرمسيــة، أو  ،مارسـت هــذه احلرفــة يف املنــزل مــن قبــل يف إطــار غــري رمســي
املقاولـــة يف هـــذه  باإلضـــافة إىل وجـــود مقـــاوالت نســـوية لكـــن يـــديرها رجـــال، فـــاملرأة ،املقـــاوالت الـــيت تعمـــل يف الظـــل

 .احلالة هي مقاولة على الورق فقط

حيـث  ،شـبه احلضـريةاملنـاطق احلضـرية و  فـاملرأة املقاولـة تسـتثمر بكثـرة يف ؛أما فيمـا يتعلـق باـال الصـناعي
ـــوفر علـــى خمتلـــف اإلمكانيـــات و الوســـائل الال"قالـــت إحـــدى املبحوثـــات أن  زمـــة لنجـــاح مقاولتهـــا هـــذه املنـــاطق تت

عــربت  حيــث ،"االقتصــادينيو وجــود عــدد كبــري مــن املتعــاملني  القرب مــن مراكــز التســويق و اإلشــهار،كــ،  التجاريــة
الـــدخول فيهـــا غـــري  يف املدينـــة هنـــاك مشـــاريع متنوعـــة ميكـــن ملصـــممة الـــديكور مبحوثـــة صـــاحبة مكتـــب للـــديكور أن

 ،وهنـاك حمــالت املالبـس النســائية ،واملكاتـب العقاريــة والتجاريـة ،هنــاك تصـاميم املشـاغل النســائيةف ،تصـاميم البيـوت
مطلــوب  األفكــارفتنــوع  ،بســهولة ســتطيع اجنازهــات ،معظمهــا مشــاريع موجــودة يف احلضــرو  ،ومقــاهي خاصــة بالنســاء

 .يف كل جمال

، حمـالت سـترياداالمكاتـب التصـدير و (كما سجلنا توجه النساء إىل األنشطة ذات القيمة املضافة املرتفعة 
  .يت يتجهن حنو القطاعات العصريةعين بروز جيل جديد من النساء الالي هذا ماو ، )جتارية كربى

ول يتوضح لنا أن معظم املشاريع النسوية ظهرت بشكل رمسي  امن خالل املعطيات املبينة يف اجلدو 
إىل يومنا هذا ، أما بالنسبة الرتباط هذه انطالق هذه املشاريع باحلالة  2000يف العشرية األخرية من سنة 

  .املدنية للمرأة فمنهن من أنشأت مقاولتها و هي على ذمة زوجها و الكثري منهن أنشأن مقاوالن قبل الزواج 
للمرور إىل اقتصاد السوق  قد متيز االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل إىل عشية اإلصالحات الكربىف

ولكنها  ,املانح األول ملناصب العمل بكون الدولة املسيطرة على ختصيص املوارد اإلنتاجية وبأا ليست فقط
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ومع تزايد حدة .  كانت العامل األساسي لتكوين رأس املال البشري والستغالله وفق احتياجات االقتصاد
اخنفضت معدالت االستثمار وأغلقت العديد من  ,وضعف اهلياكل القاعدية األزمات االقتصادية املتوالية

  .باملئة 30  حدود ذلك معدالت البطالة اليت وصلت إىلتسريح العمال، فارتفعت ب ومتاملؤسسات 
طرح مجلة من اإلصالحات والتشريعات القانونية قصد يئة املناخ احلكومة إىل  لقد دعت هذه املؤشرات السلبية

وكالة ترقية ودعم  :لـاملالئم لتطوير االستثمار، أمهها تلك املتعلقة بإنشاء وكاالت وأجهزة لرتقية االستثمارات مث
، الوكالة الوطنية لتطوير )CALPI(، جلنة دعم مواقع االستثمارات احمللية وترقيتها (APSI)االستثمارات 
الوكالة  (CSI) ، صندوق دعم االستثمارات)CNI(، الس الوطين لالستثمار )ANDI(االستثمارات 

  .)CNAC( عن البطالةالصندوق الوطين للتأمني ،)ANSEJ(الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
لقد نتج عن نشاط هذه األجهزة وعن الربامج اليت سعت احلكومة من خالهلا إىل ترقية االستثمار والتشغيل  يف 

  .2000خمتلف القطاعات، جتدر اإلشارة إىل أن معظم هذه األجهزة ظهرت يف الفرتة من سنوات 
هذه الفرتة بالذات ، باعتبار سياسة الدولة مشجعة و هذا ما يفسر إنشاء املقاوالت املبحوثات مشاريعهن يف 

  .لإلستثمار 
حيث عربت صاحبة ورشة خياطة أا لوال دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ملا استطاعت حتقيق 
املشروع ميدانيا ، نفس املوقف عربت عنه مبحوثة صاحبة حمل صناعة احللوى حيث ترى ان حتسن الظروف 

هياكل دعم املشاريع ماليا و استشاريا سامها يف حتفيزها على إنشاء ورشتها رمسيا كوا كانت  األمنية و وجود
  .تعمل يف إيطار غري رمسي من قبل 

كمــا أــن مل ينفــني اســتفادن   ،تعتمــد جــل املبحوثــات علــى الــدعم املــايل العــائلي أو املــدخرات الشخصــيةو        
 .ولة يف خدمة أصحاب املشاريعمن األجهزة املالية اليت وضعتها الد

عتمــدن علــى العائلــة يف اأن أغلبيــة املبحوثــات املقــاوالت  فمــن خــالل املعطيــات املبينــة يف اجلــدول يتــنب لنــا
باعتبـارات العائلـة كـرأس مـال اجتمـاعي هـي دائمـا السـند األول الـذي تلجـأ إليـه املـرأة،  ،تكـوين رأس مـال مقـاولتهن

حيث عادة ما يعترب مشروع املرأة هو مشـروع كـل  ،من البنوك و إعطائها نسب فوائد معينة اقرتاضبدل اللجوء إىل 
 .كما سجلنا نسبة معتربة منهن استعن بالبنوك و وكاالت دعم تشغيل الشباب .العائلة

ــــة ملختلــــف وكــــاالت  اســــتحداثمــــع  ــــة دعــــم و تشــــغيل الشــــباب، حيــــث االســــتثمارالدول  اجتهــــت، كوكال
و جنــد  ،مــن هــذه اهليئــات، فاعتمــد الــبعض مــنهن علــى دعــم هــذه الوكالــة يف إنشــاء مقــاولتهن ةلالســتفاداملبحوثــات 

 .و يتحكم يف هذا الدعم مستوى املشروع ،)، كراء السياراتسترياداالصاحبة الوكالة اإلشهارية، التصدير و (

ورشـــــة اخلياطـــــة، مكتـــــب اإلعـــــالم اآليل، و إصـــــالح النظـــــارات، مكتـــــب تركيـــــب أجهـــــزة (أمـــــا صـــــاحبات 
 .من التمويل الثنائي استفدنفقد ) الكمبيوتر

صـاحبة ورشـة اخلياطـة، ورشـة (مـن قـروض بنكيـة مباشـرة، و هـن  استفدنيف حني سجلنا ثالث مبحوثات 
 ).قطع الغيار

ل فيـه فالتمويـل ثالثـي يتـدخ ،)األبواب اإللكرتونيةصاحبة مشروع (و هناك من استفادت من متويل ثالثي 
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البنــك كشــريك ثالــث بتخفــيض نســيب للفائــدة علــى قــرض يــتم ضــمانه مــن طــرف صــندوق الكفالــة املشــرتكة لضــمان 
ومنـاطق االسـتثمار وطبيعـة  الدعم يف هـذا اإلطـار وفـق ثالثـة مسـتويات تتوقـف علـى حجـم ريأخطار القروض، ويتغ

 .النشاط

الوكالــة للملــف اإلداري واملــايل الواجــب تكوينهمــا مــن طــرف صــاحبة املؤسســة يتهيــأ هــذا  هــذا وبعــد قبــول
اقتصادية يقوم ا ممثل الوكالـة مبسـاعدة خبـري حماسـيب، ليتوجـه مباشـرة إىل البنـك الـوطين -األخري إلعداد دراسة تقنو

هــذه الدراســة لتبيــان مردوديــة لطلــب قــرض بنكــي، حيــث أن البنــوك تركــز أساســا علــى  -يف إطــار التمويــل الثالثــي-
وإمكانيــة جنــاح املشــروع وتقــدمي خماطرتــه، كتقــدمي املعلومــات املتعلقــة بصــاحب املؤسســة ومؤهالتــه وأهــداف املشــروع 

 .خلا ...وخصائصه ودور املؤسسة يف التنمية االقتصادية

لـدعم تشـغيل  بعد ذلك مباشرة حتصلت صاحبة املؤسسة على قرض بدون فائدة من طرف الوكالـة الوطنيـة
 ...نتقل إىل املستوى الثاين املتمثل يف التمويل البنكيتل ،الشباب

ول أن معظـم املبحوثـات يشـرفن ااجلـداملعلومـات احملصـلة مـن املقـابالت و املدونـة يف  لمـن خـال ا يبـدو كما           
صـــاحبة (متكاملـــة ني مـــنهن مشـــاريعهن تـــثنا ،مـــع تســـجيل ثـــالث مقـــاوالت متلكـــن مشـــروعني ،علـــى مقاولـــة واحـــدة

، يف حـني أن السـيدة الثالثـة مشـروعيها خمتلفـني متامـا )و مدرسـة خاصـة ،و صـاحبة روضـة ،و حمل للديكور ،مكتب
 ).و مرآب لغسل السيارات ،روضة أطفال(

هـذه األخـرية،  لسـهولة تسـيري ؛ول أن أغلـب املبحوثـات يسـرين مقاولـة واحـدةايتبـني مـن خـالل اجلـدحيث 
و ال يــد عاملــة كثــرية، كمـا تقــل درجــة املخــاطرة بـرأس املــال، فــبعض املبحوثــات  ةأمــوال كبـري  تتطلــب رؤوس حيـث ال

و هـذا مـا تؤكـده إحـدى املبحوثـات و  ؛بيـد عاملـة مؤهلـة أكثـر االسـتعانةيرين أن اجلمع بني عدة مقـاوالت يتطلـب 
ل مـــا تشـــهده ظـــة، خاصـــة يف املقاولـــة يف الوقـــت احلـــايل خمـــاطر " ، إذ تقـــول أن)صـــاحبة مكتـــب اإلعـــالم اآليل(هـــي 

 ".السوق من منافسة شرسة

ســنة مل يصــلن بعــد إىل مســتوى  40-24إضــافة إىل أن معظــم املبحوثــات شــابات تــرتاوح أعمــارهن بــني 
 .عال من اخلربة يف تسيري أكثر من مقاولة

ـــدور الـــذي منحهـــا و بعـــض املبحوثـــات املتزوجـــات ـــاء، هـــذا ال ـــاه  يفضـــلن القيـــام بـــدور األم و تربيـــة األبن إي
 .اتمع و العادات و التقاليد، على التفكري يف تسيري أكثر من مقاولة

يعـود السـبب إىل تكـوين رأس مـال خـاص ـن سـاعدهن علــى  ،يف حـني اللـوايت جيمعـن بـني عـدة مقـاوالت
 .من قروض بنكية نستفداقد  كن تقل نسبة خسارن باملقارنة إذا ما التوسيع يف نشاطان، حيث

أهيل و اخلربة عنصران أساسيان للتنويع يف املشاريع املقاوالتية، و كذا قرب املشـاريع مـن بعضـها كما أن الت
 اخـــتالفســـنة، مـــا يعـــين  57-40الـــبعض، فمعظـــم اللـــوايت جيمعـــن بـــني عـــدة مقـــاوالت ينتمـــني إىل الفئـــة العمريـــة 

 . عدة مقاوالتالنضج العقلي بني الفتيات و السيدات، ما جيعل هذه الفئة أكثر قدرة على تسيري

أن أمـــاكن تواجـــد ) صـــاحبة روضـــة و مـــرآب لغســـل الســـيارات(حيـــث أشـــارت إحـــدى املبحوثـــات و هـــي 
كمـا أن هـدفها مـن تعـدد مشـاريعها هـو .مقاولتيها بالقرب من بعضهما البعض سهل عليها مهمة إدارا و تسـيريها
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وهــذه األخــرية تعمــل  ،)La valeur ajoutée(الــيت تســمى القيمــة املضــافة  إنتــاج الثــروة الــيت ختلقهــا املقاولــة
ونصـــيب كـــل واحـــد مـــن هـــذه األطـــراف خيضـــع ملـــدى  ،وتســـتخدم لـــدفع مجيـــع مســـتحقات الفـــاعلني االقتصـــاديني

 .مسامهته يف هذه العملية اإلنتاجية

و يــأملن  ،فجلهـن هلــن أفــق ،يتــنب أن املبحوثــات هلــن طمـوح مقــاواليت قــوي ةول السـابقامـن خــالل اجلــدو           
مــع تســجيل حــاالت قليلــة مــنهن ال  ،و إجيــاد منافــذ أخــرى خللــق الثــروة و تطــوير رأس املــال ،يف تطــوير مشــاريعهن

 .تفكرن يف تطوير مقاوالن حاليا

ول أن األغلبيــة مــن النســاء املقــاوالت تفكــرن يف تطــوير مقــاوالن، فــاملرأة مل امــن خــالل اجلــد يبــدوحيــث 
علـى اخلـارج، فأصـبحت تفكـر  االنفتـاحتعد تشكل فقط اليد العاملة بـل أصـبحت قـوة ماليـة، خاصـة بعـد العوملـة و 

يــث أشــارت إحــدى ، حاســتقالليتهايف تطــوير رأس ماهلــا حــىت ال تعــود إىل ســيطرة العــادات و التقاليــد الــيت حتــد مــن 
طويـل األمـد مـن أجـل مسـتقبل أوالدهـا فيمـا بعـد، و لتحـافظ علـى مسـتوى  االسـتثماراملبحوثات إىل أـا تفكـر يف 

أو الوصــول إىل مســـتوى أفضـــل، يف حــني أشـــارت أخــرى إىل أـــا مـــن خــالل مـــدخول مقاولتهـــا  ،أســلوب معيشـــتها
 .ساعدت زوجها على فتح العديد من احملالت

كـــون املؤسســـات املصـــغرة تعتـــرب قـــاطرة خللـــق الثـــروة و مناصـــب الشـــغل، و بالتـــايل عـــامال مـــن باإلضـــافة إىل  
حتـــديث النســـيج االقتصـــادي رهنـــا مبـــدى مرافقـــة هـــذه الفئـــة مـــن مـــن هـــذا املنطلـــق، يبقـــى . عوامـــل اســـتقرار اتمـــع

و بغض النظـر عـن إمكانياـا اهلائلـة و مرونتهـا الفائقـة . و األخذ بعني االعتبار حاجياا و خصوصياا ،املقاوالت
 .و قدرا على التكيف و مواجهة األزمات، فان املقاولة الصغرية جدا تتميز أيضا شاشتها

تـــوفر األربـــاح، و يف هــذا الســـياق فقـــد أشـــارت بعــض املبحوثـــات إىل رغبـــتهن يف تطـــوير مقــاوالن بســـبب 
و أصـــبح حجـــم الورشـــة ال يوفـــق بـــني  ،فصـــاحبة ورشـــة صـــناعة األبـــواب اإللكرتونيـــة تـــرى أن منتوجهـــا يعـــرف رواجـــا

صــاحبة (أشــارت  وخــربة التعامــل لتســويق املنتــوج و خــربة تســيري املقاولــة،  اكتســابالعــرض و الطلــب، إضــافة إىل 
ورشــات اخلياطــة، و (ثقــايف، و أشــارت جــل صــاحبات إىل رغبتهــا يف فــتح مدرســة خاصــة ومركــز ) روضــة األطفــال

 .عن رغبتهن يف املشاركة يف معارض وطنية و دولية )صاحبة معمل إكسسوارات احلقائب

أمــا بالنســبة للــوايت ال يــرغنب يف تطــوير مقــاوالن، فمعظمهــن خيشــني الفشــل بســب عــدم اخلــربة الطويلــة، و 
تعـرف  ،بـالنظر إىل حجمهـا ،اوالت املصغرة يعين املخاطرة يف مؤسسـةاخلوف من املنافسة التسويقية، فالعمل يف املق

ولعـل أبـرز املعيقـات أمـام تطـور هـذا النـوع مـن . ة أو التنظيميـة أو التدبرييـةباهلشاشة و ضعف إمكانيتهـا سـواء املاديـ
ت الـــيت و الـــذي ميثـــل يف آن واحـــد ســـببا و نتيجـــة ألغلـــب اإلشـــكاال ،املقـــاوالت هـــو اشـــتغاهلا بشـــكل غـــري مهيكـــل

 يءت ذات الصـلة، الشـئـامـن جهـة أخـرى، تفتقـر هـذه الفئـة مـن املقـاوالت لتمثيليـة وازنـة داخـل خمتلـف اهلي. تعرفهـا
وســواء كانــت تنتمــي للقطــاع املهيكــل أو غــري املهيكــل تظــل . الــذي حيــول دون التعــرف علــى حاجياــا و تطلعاــا

و رمبـا هـذا . املقاولة املصغرة يف حاجة إىل تبـىن مقاربـة حتفيزيـة تعتمـد علـى منهجيـة القـرب يف التعـاطي مـع مشـاكلها
 .شروعما يفسر فشل بعض املقاوالت أو عدم الرغبة يف تطوير امل

ن احلـايل يف التطـوير، فـيقلن و ماليـة تعيـق تفكـريه اجتماعيةفبعض املبحوثات أشرن إىل أنه لديهن مشاكل 
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صـــاحبة معمــــل (و هـــي  ،، هـــذا و قـــد أشـــارت أخـــرى"هـــذه املشـــاكل قـــد تتســـبب هلـــن يف إفـــالس مشــــاريعهن"أن 
 .ب املرجوةإىل رغبتها يف حتويل النشاط ككل نظرا ألنه مل حيقق هلا املكاس ،)احللوى

وســـائل اإلعـــالم مـــن  اســـتخدامول أنـــه و إن كانـــت اإلجابـــات متقاربـــة يف انالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدكمـــا 
علــى اخــتالف  يعتمــدن علــى هــذه الوســائل اإلجابــة األكثــر تصــرحيا ــا مــن قبــل املقــاوالت هــي أــن عدمــه، إال أن

 .أشكاهلا و أهدافها يف التسويق

يت يلجـــأن إىل اإلعـــالن لـــرتويج ســـلعهم، دليـــل علـــى أمهيـــة الرســـالة الـــيت نســـبة املقـــاوالت الـــال ارتفـــاعن إذ أ
فــن "علــى أنــه  Graw Walterو القبــول النفسـي يف اجلمــاهري، فهــو كمـا يقــول  اتسـعى إلجيــاد حالــة مـن الرضــ

يـة إغراء األفراد على سـلوك بطريقـة معينـة، فهـو عبـارة عـن جمموعـة الوسـائل املسـتخدمة لتعريـف اجلمهـور مبنشـأة جتار 
 .1"منتجاا بامتيازأو صناعية و إقناعه 

أغلــب املبحوثــات علــى خمتلـــف وســائل اإلعــالن للــرتويج لســـلعهن و  اعتمـــدتو علــى هــذا األســاس فقــد 
، أن لإلعــالن تــأثري كبــري علــى )ســترياداالصــاحبة مكتــب التصــدير و (مؤسســان، حيــث أكــدت إحــدى املقــاوالت 

و اـالت،  علـى اإلعـالن يف الصـحف اعتمـدتلـذلك  ؛علـى منتوجهـاحياة الناس، حيـث يشـجعهم علـى اإلقبـال 
و عـادة مـا يكـون رجـال األعمـال املصـنعني مـن  ،)Code-Barre(أجهـزة  اسـتريادألن طبيعة نشـاطها يتمثـل يف 

 .قراء اجلرائد و االت

املســـموع إىل أـــا جلـــأت إىل اإلذاعـــة نظـــرا ألن اإلعـــالن ) صـــاحبة روضـــة(يف حـــني أشـــارت مقاولـــة أخـــرى 
 .ألا ترى أن النفوس تنجذب إىل ما تسمعه أكثر مما تقرأه ؛يلعب دورا بالغ األمهية يف التأثري على املتلقي

فهــي تعتمــد علــى اإلعــالن يف  ،)صــاحبة روضــة و مدرســة خاصــة(عــربت عنــه مبحوثــة ثانيــة  قــفنفــس املو 
 .اإلذاعة خاصة يف بداية الدخول االجتماعي

فهنـاك خيـارات عديـدة أمـام  ،نرتنـتعـرب اإل وخصوصا ،ادت أمهية الدعاية واإلعالننرتنت ز ومع انتشار اإل
ممـــا  ،وخفـــض للتكـــاليف اإلداريـــة ،وســـرعة الوصـــول واحلصـــول علـــى املنـــتج يف أي وقـــت ويف أي مكـــان ،املســـتهلك

وقـدرة املســتهلك  ،هـذا باإلضـافة إىل سـرعة تبـادل املعلومـات ،يـنعكس علـى شـكل اخنفـاض يف سـعر السـلعة نفســها
ـــد مـــن املبحوثـــات إىل هـــذه ؛علـــى االستفســـار والســـؤال بتفصـــيل واســـع عـــن الســـلعة أو اخلدمـــة  و قـــد جلـــأت العدي

لـــبعض اللواحـــق  اســـتخدامهاالتكنولوجيـــا احلديثـــة مـــن خـــالل املواقـــع اإللكرتونيـــة علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت، إضـــافة إىل 
 .و توزيع التذكارات اإلشهارية كدليل اهلاتف،

عن بطاقات الزيارة فكل املقاوالت اللـوايت أجريـت معهـن الدراسـة اسـتعملن هـذه التقنيـة ملـا تضـمنه مـن أما 
و الـبعض اسـتعان برسـم خريطـة احلـي الـذي تقـع  ،سهولة االتصال خاصة و أا حتمل أرقام اهلواتف و العنوان بدقـة

 .فيه املقاولة

فإنه يدل على وعي املـرأة بـدور هـذه الوسـائل  ءيو إن دل هذا االستعمال الواسع لوسائل اإلعالم على ش
فاموعــات املختلفــة الــيت ينتمــي إليهــا األفــراد ســيكون هلــا عــادات اجتماعيــة تفــرض مــا هــو  ؛يف الــرتويج ملقــاوالن
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اجلماعــة الــيت ينتمــي إليهــا  وتعتــرب الطريقــة الــيت ينظــر ــا الفــرد إىل دوره داخــل. مقبــول ومــا هــو مفــروض علــى األفــراد
ا يف شــرح دوافعــه واختياراتــه، وجيــب علــى اإلنســان أال يشــعر بالفرديــة ولكــن جيــب أن يــؤقلم نفســه مــع مال مهمــعــا

وبـنفس الوقـت . ا لظـروف اجلماعـة الـيت ينتمـي إليهـااول أن يشكل عاداته وحاجاته وفقـاموعة، ويف هذه احلالة حي
وهكـذا حـىت تصـبح  ،تبعهـا آخـرون ،فإذا تبنت فئة من الناس عادة مـا ،فإن األفراد هم الذين يغريون عادات اتمع

وذلــك  ؛وهلــذا صــرنا جنـد أن العــادات االســتهالكية يف اتمـع قــد تغــريت بصـورة كبــرية. العـادة منتشــرة يف كــل اتمـع
تـايل فـإن تـأثره بالدعايـة بال ،فهـو يتـأثر ويـؤثر ؛فالعالقة بني الفرد واتمع عالقة تبادليـة ،بسبب تغري العادات الفردية

 .واإلعالن ينعكس على اتمع ككل

جتدر اإلشارة إىل مالحظة بالغة األمهية هـي أن جـل املقـاوالت يعتمـدن علـى اإلشـهار اخلـارجي مـن خـالل 
امللصـــقات، اللوحـــات امللونـــة، اللوحـــات الكهربائيـــة الضـــخمة، و اإلعالنـــات املوضـــوعة علـــى وســـائل املواصـــالت و 

 .ارجيةفتات اخلالال

وســـــائل اإلعــــالن، فعــــادة مــــا يعتمــــدن علــــى شــــبكة العالقـــــات  اســــتخدامأمــــا فيمــــا يتعلــــق بــــاللوايت نفــــني 
ورشــة (الــيت أنشــأا مــن خــالل املقاولــة يف الــرتويج ملنتجــان، حيــث أشــارت إحــداهن و هــي صــاحبة  االجتماعيــة

 .تتحمل تكاليف إضافية خصوصا و أا يف بداية مشروعها، فهي ال ،إىل غالء تكاليف اإلشهار) خياطة

ول أن معظــم املبحوثــات املقــاوالت يعتمــدن علــى مســاعدة العائلــة يف تســيري ايتضــح لنــا مــن خــالل اجلــدو 
و نســـبة قليلـــة جـــدا مـــنهن يشـــركن العمـــال يف  ،أمـــا اللـــوايت يعتمـــدن علـــى أنفســـهن فقـــط فهـــن قلـــيالت ،مقـــاوالن

 .التسيري

يما يتعلق باللوايت يعتمدن على مساعدة العائلة جتـدر اإلشـارة إىل أـن جلهـن يعتمـدن علـى الرجـال مـن فف
فــإن احمللــل الســيكولوجي للمــرأة القائــدة يســتطيع كشــف هــذا التمركــز حــول الــذات مــن "العائلــة، و يف هــذا الصــدد 

 .1"هذه القادة بالعنصر الذكوري استعانةخالل 

مبــن يســاعدها حــىت  اســتعانتأي أن املــرأة املقاولــة عنــدما تســتعني بالرجــال مــن العائلــة بالــذات تشــعر بأــا 
علــى  اعتمــدنو هــذا مــا أشــارت إليــه كــل املقــاوالت اللــوايت  ،تكــون أكثــر حزمــا يف املقاولــة، إضــافة إىل عنصــر الثقــة

ارة، مكتـب اإلعـالم اآليل، مكتـب الـديكور، ، ورشـة النجـسـتريادمكتـب التصـدير و اال(و هن صاحبات  ،عائالن
 ).الوكالة اإلشهارية، وكالة كراء السيارات

و بــالنظر إىل أن فئــة معتــربة مــن املبحوثــات هــن مــن محلــة الشــهادات و مكونــات يف جمــال عملهــن، إضــافة 
فهــن  ،فــإن هــذا مــا يفســر عــدم اعتمــادهن علــى أشــخاص آخــرين ،بعضــهن خلــربة مــن العمــل الســابق اكتســابإىل 

 ).، ورشات اخلياطة، املصورة، روضة األطفالخمرب الصيدلة(يعتمدن على أنفسهن يف التسيري كصاحبة 

و هنــا تكــون املــرأة املقاولــة هــي ذلــك الشــخص الــذي يســتخدم نفــوذه وقوتــه ليــؤثر علــى ســلوك وتوجهــات 
وتوجيه و تنسيق سـلوكهم لتحقيـق أهـداف  ،من خالل التأثري على اآلخرين ،األفراد من حوله إلجناز أهداف حمددة

 .مشرتكة يف املقاولة

                                                 
1 www.asyeh.com 17:20، على الساعة 2013-12-12، زيارة يوم.  
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ختـــاذ القـــرار افيـــربرن ذلـــك بـــأن إشـــراكهم يف التســـيري و  ،يف حـــني أن اللـــوايت يعتمـــدن علـــى مشـــاركة العمـــال
معمـــل (هـــذا األســـلوب كـــل مـــن صـــاحبة  اعتمـــدتبـــأمهيتهم و ينمـــي لـــديهم روح الـــوالء للمقاولـــة، و قـــد  ميشـــعره

 ).و ورشة النجارةصناعة احللويات 

  
 :بويب و تحليل البيانات حسب المعوقات التي تواجه المرأة المقاولت -4

  :المبحوثة صاحبة روضة أطفال و مدرسة خاصةيبين المعوقات التي تواجه  ): 88(جدول رقم       

  

 األسئلة .روضة أطفال و مدرسة خاصةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  تقول أا موفقة فأبناءها كربوا

  المقاولة و البيت

تقول أن كل امرأة حتاول فرض نفسها يف السوق ستقابلها 
، وهي اآلن متر بأزمة مالية لتمويل عوائق اجتماعية مادية و إدارية

 .مشروع الثانوية اخلاصة

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
ال تطرح مسـألة التوفيـق بـني املقاولـة و املنـزل إشـكاال بالنسـبة هلـذه املبحوثـة  :التعليق على إجابات المبحوثة-

كرب سن أوالدها ختلصـت مـن بعـض األعبـاء و اإللتزامـات الـيت تفـرض عليهـا البقـاء بـاملنزل ، أمـا كوا و حبكم  
مراحـل سـابقة  عن الصعوبات اليت تواجهها فهي حاليا تعاين من أزمـة متويـل وال تنفـي و جـود صـعوبا أخـرى يف

  .الحقة وأ
  :صاحبة روضة أطفالالمبحوثة يبين المعوقات التي تواجه  ): 89(جدول رقم 

  

 األسئلة .روضة أطفالصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  تقول أا تضطر لالستعانة خبادمة يف املنزل لتحقيق التوافق

  المقاولة و البيت

المعوقات و الصعوبات التي  .متويل لتطوير مقاولتهاتقول أا حاليا تعاين من أزمة 

  المرأة المقاولة تواجه

  

نظــرا لصــغر ســـن أبنائهــا تلجـــأ إىل االســتعانة خبادمــة لتحقيـــق التوافــق بـــني  :التعليــق علـــى إجابــات المبحوثـــة-
البيت و املقاولة أما يف الشق املايل فهي تعاين من أزمة متويل لتطـوير املقاولـة و هـذا الـبطء يعـود لـبطء البنـوك يف 

  .دراسة امللفات 
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  :لصناعة الحلي التقليديةالمبحوثة صاحبة ورشة يبين المعوقات التي تواجه  ): 90(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة لصناعة الحلي التقليديةصاحبة المبحوثة 

تقول أا تعترب نفسها موفقة ألا عازبة وليس لديها 
 التزامات كبرية

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

المعوقات و الصعوبات التي  أحلت على إشكالية غالء املواد األولية

  المرأة المقاولة تواجه

  

نظـرا لقلـة اإللتزامـات العائليـة هلـذه املبحوثـة كوـا مل تتـزوج بعـد فهـي ال :التعليق على إجابات المبحوثـة-         
تالحـــظ أي ضـــغط عليهـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالتوفيق بـــني البيـــت و املقاولـــة إال أن اإلشـــكالية الـــيت تؤرقهـــا و ـــدد مســـار 

  .املواد األولية اليت تستعمل يف صناعة احللي مقاولتها هي غالء املعادن و 
  :مكتب و محل للديكورالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه  ): 91(جدول رقم 

  

 األسئلة .مكتب و محل للديكورصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  تقول أا تضطر لطلب املساعدة من عائلة زوجها

  المقاولة و البيت

أنه هناك أزمة استشارة و توجيه لتحقيق التزامات تقول 
 .السوق

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
حسب هذه املبحوثة فإن عائلة زوجها تلعب دورا هاما يف إدارة :التعليق على إجابات المبحوثة-          

باهلا هو انعدام  املعلومة و التوجيه لتحقيق التزامات شؤون منزهلا كوا مقيمة معهم حلد الساعة ، أما ما يشغل 
  .السوق

  :ورشة الخياطة الرفيعةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 92(جدول رقم 

 األسئلة .ورشة الخياطة الرفيعةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  تقول أا موفقة إىل حد ما

  المقاولة و البيت

البداية من بطئ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  عانت يف
 .الشباب يف دراسة ملفها

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه
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ـــة-            ـــات المبحوث ـــى إجاب ـــق عل ـــة إشـــكاال  :التعلي ال تطـــرح مســـألة التوفيـــق بـــني التزامـــات املنـــزل و املقاَول
بالنسبة هلذه املبحوثة إال أن ما يشكل عائقا يف نظرها لتطور املقاوالت هو بطء دراسـة امللفـات لتمويـل املشـاريع أو 

  .تطويرها 
  :التقليديةورشة الخياطة المبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 93(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة الخياطة التقليديةصاحبة المبحوثة 

تقول أا موفقة ألن مقر املقاولة هو جزء من املنزل، فهي ال 
 .تبدأ عملها يف املقاولة إال بعد انتهائها من واجباا املنزلية

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

المعوقات و الصعوبات التي  .أشارت إىل مشكلة الضرائب اليت تؤرقها

  المرأة المقاولة تواجه

  
حســـب هـــذه املبحوثـــة فـــإن مقـــر مقاولتهـــا يقـــع يف مـــرآب منزهلـــا مـــا  :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-          

يسـهل هلــا التواصــل مــع املنــزل و التواجــد فيــه يف حــال كــان وجودهــا ضــروري يف املنــزل و مــن املعوقــات الــيت تواجههــا 
  .ارتفاع الضرائب حيث تقول أا حتول دون حتصيلها للفائدة املرجوةهو 

  :معمل لصناعة الحلوى التقليديةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 94(جدول رقم 

  

 األسئلة .معمل لصناعة الحلوى التقليديةصاحبة المبحوثة 

، فهي تعتمد على منظفة خاصة تقول أا موفقة حلد ما
 .لتنظيف املقاولة و البيت مقابل أجرة يومية

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

تعاين من عدة معوقات، سواء ما تعلق بالعقار، أو التمويل، 
 .أو مشكلة تأهيل اليد العاملة

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
بالنســبة هلــذه املبحوثــة صــاحبة معمــل لصــناعة احللــوى التقليديــة فإــا  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-          

تــرى نفســـها موفقــة نوعـــا مــا بـــني مقاولتهــا و بيتهـــا بـــالنظر الســتعانتها خلادمـــة خاصــة يف التنظيـــف أمــا أعبـــاء املنـــزل 
جههـا فهــي اخل فتقـوم ــا لوحـدها مـن خــالل تقسـيم وقتهــا، و عـن املعوقـات الــيت توا...األخـرى كـالطبخ و الغســيل 

  .عديدة 
  :صاحبة وكالة كراء السياراتالمبحوثة يبين المعوقات التي تواجه ): 95(جدول رقم 
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 األسئلة .وكالة كراء السياراتصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .بالنظر لكوا عازبة فهي ال تعترب نفسها ملتزمة بالبيت

  المقاولة و البيت

مشاكل االستشارة لتحديد احتياجات تقول أا تعاين من 
 .السوق

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
، ال تواجه هذه املبحوثة أي ضغوطات من املنـزل كوـا مل تتـزوج بعـد  :التعليق على إجابات المبحوثة-          

أكـــرب العوائـــق الـــيت تواجـــه مثـــل هـــذه إال أن ضـــعف التوجيـــه و االستشـــارات لتحديـــد احتياجـــات الســـوق يعتـــرب مـــن 
  .املشاريع

  :صاحبة وكالة إشهاريةالمبحوثة يبين المعوقات التي تواجه ): 96(جدول رقم 

  

 األسئلة .وكالة إشهاريةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تقول أا موفقة

  المقاولة و البيت

التوجيه، أشارت إىل أنه يف مدينة سطيف هناك إشكالية يف 
 .سواء هلا كمقاولة، أو للزبائن

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
نظـرا لقلـة التزاماـا املنزلـة تـرى نفسـها هـذه املبحوثـة موفقـة بـني البيـت  :التعليق على إجابات المبحوثـة-          

ضــعف التوجيــه و صــعوبة احلصــول علــى املعلومــة و املقاولــة إال أن اإلشــكال الــذي يطــرح يف مثــل هــذه املشــاريع هــو 
  .بالنظر لشح املعلومات 

  :مخبر الستخالص الزيوت النباتيةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 97(جدول رقم 

  

 األسئلة .مخبر الستخالص الزيوت النباتيةصاحبة المبحوثة 

 ال تعترب نفسها موفقة بن بيتها و مقاولتها، و تقول أن
 .أوالدها هم من يدفعون الثمن

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

تعاين باإلضافة إىل مشاكل التمويل، من مشاكل غالء املواد 
 .األولية، و مشكل العقار

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه
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تعترب نفسها موفقـة بـني متطلبـات منزهلـا و اإلشـراف هذه املبحوثة ال  :التعليق على إجابات المبحوثة-           
كمـا تعـاين مـن غـالء املـواد األوليـة و صـعوبة احلصـول علـى   على مقاوالا و ترى أن أوالدهـا هـم مـن يـدفعون الـثمن

   .األعشاب الطبيعية و مشكلة العقار
  :ورشة خياطةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 98(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تقول أا تعمل على خلق توازن بني البيت و املقاولة

  المقاولة و البيت

عانت من تأخر تدعيم البنوك، و مشكل العقار الذي يؤرق 
 .الكثري من املقاولني سواء نساء أو رجاال

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
تعمل هذه املقاولة علـى خلـق تـوازن بـني املنـزل و املقاولـة نتيجـة توزيـع  :التعليق على إجابات المبحوثة-          

  .إال أن تأخر دعم البنوك و مشكل العقار يشكل عائقا يواجه هذه املقاولة منتظم لوقتها ،
  :ورشة خياطةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 99(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

مبا أن أبناءها كربوا فهي تشعر بنوع من الراحة لقلة 
 .االلتزامات

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

مشاكلها مادية حبتة؛ انطالقا من التمويل، إىل غالء العتاد و 
 .صعوبة استبداله

الصعوبات التي المعوقات و 

  المرأة المقاولة تواجه

  
فهـــي ال تعـــاين مـــن   اإلجابـــات الـــيت قـــدمتها هـــذه املبحوثـــة حســـب :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-          

التوفيـق بـني بيتهـا و مقاولتهـا بـالنظر ألن أوالدهـا كـربوا فهـي ال تشـعر بالضـغط يف هـذا اـال ،  إشكال فيمـا يتعلـق
   .عملها هو ضعف التمويل لتجديد العتاد و استبدالهيعيق إال أن ما 

  :ورشة لصناعة أقفال األبوابالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 100(جدول رقم 
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 األسئلة .ورشة لصناعة أقفال األبوابصاحبة المبحوثة 

تقول أا جلأت إىل اخلادمة لكثرة مشاغلها باعتبارها منتخبة 
 .مقاولة يف نفس الوقت حملية و صاحبة

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

تعاين من مشاكل التمويل، و البريوقراطية اليت تعاين منها 
 .املرأة كما الرجل، و تعاين أيضا من عوائق اجتماعية

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
نظــرا لكثــرا انشــغاالت هــذه املبحوثــة بــني مقاولتهــا و نشــاطها احلــزيب  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-          

باإلضــافة إىل كوــا منتخبــة حمليــة جلــأت إىل توظيــف خادمــة ملســاعدا علــى القيــام بواجباــا املنزليــة و إضــافة غلــى 
عــدة عوائــق  هــذه األعبــاء فهــي كغريهــا مــن صــاحبات املشــاريع تعــاين مــن ضــعف التمويــل و البريوقراطيــة اإلداريــة و

  .اجتماعية كوا وجلت جماال استثماريا ذكوريا
  :ورشة لصناعة األبواب اإللكترونيةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 101(جدول رقم   

     

 األسئلة .ورشة لصناعة األبواب اإللكترونيةصاحبة المبحوثة 

التوفيق بين القدرة على  .تقول أا موفقة بني البيت و املقاولة

  المقاولة و البيت

تعاين من النظرة االجتماعية للمرأة حني تلج مثل هذا النوع 
 ."مسرتجلة"من االستثمار، فهي يف نظر اجلميع 

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
تتـزوج فهـي ال تعـاين مـن صـعوبة هـذه املبحوثـة بـالنظر لوـا الزالـت مل  :التعليق على إجابـات المبحوثـة-         

التوفيق بني بيتها و مقاولتها إال أن النظـرة االجتماعيـة للمـرأة يف مثـل هـذه املشـاريع تعتـرب مـن املعيقـات كـون اتمـع 
  .ال يتقبل بعد دخول املرأة مليادين استثمار رجالية

  :ورشة خياطةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 102(جدول رقم   

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تقول أا موفقة بني البيت و املقاولة

  المقاولة و البيت

تقول أن مشكلتها تكمن يف أنه ال تزال توجد ذهنيات تنظر 
 .للمرأة نظرة دونية

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه
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ترى هذه املبحوثة نفسها موفقة بني مسـؤولية املقاولـة و أعبـاء املنـزل  :التعليق على إجابات المبحوثة-            
  .إال أن إشكاهلا يكمن يف النظرة الدونية اليت الزالت حسبها تتبع أي امرأة تبحث عن اإلستقاللية املادية

صـــناعة الحلـــوى التقليديـــة و  ورشـــةالمبحوثـــة صـــاحبة يبـــين المعوقـــات التـــي تواجـــه ): 103(جـــدول رقـــم   

  :الشرقية

  

 األسئلة .ورشة صناعة الحلوى التقليدية و الشرقيةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تقول أا موفقة بني البيت و املقاولة

  المقاولة و البيت

تعاين من عدم تأهيل اليد العاملة ألا تعتمد على أفراد من 
 .العائلة

الصعوبات التي المعوقات و 

  المرأة المقاولة تواجه

  
أهــم معـوق يواجــه هــذه املبحوثـة هــو عــدم تأهيـل اليــد العاملــة خاصــة  :التعليـق علــى إجابــات المبحوثــة-          

يف جمال احللويات اليت تتطلب إتقانا كبريا و هي تعـزوا مشـكلها هـذا كوـا كانـت جمـربة علـى توظيـف قريباـا جماملـة 
  .مقاولتها هلن يف 

  :روضة أطفال و محل لغسل السياراتالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 104(جدول رقم 

  

 األسئلة .روضة أطفال و محل لغسل السياراتصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تقول أا تضطر لالستعانة خبادمة يف املنزل لتحقيق التوافق

  المقاولة و البيت

تقول أنه، باإلضافة إىل مشاكل التمويل و البريوقراطية اليت 
 .تعاين منها املرأة كما الرجل، فهي تعاين من عوائق اجتماعية

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
حـىت تـوفر نوعـا تستعني هذه املبحوثـة خبادمـة بـالنظر لكثـرة انشـغاالا  :التعليق على إجابات المبحوثة-          

مــــن التــــوازن بــــني بيتهــــا الــــذي يقــــع يف نفــــس مبــــىن مقاولتيهــــا إال أــــا تعــــاين مــــن مشــــاكل إداريــــة خاصــــة يف ســــعيها 
  .الستصدار ترخيص بإنشاء قاعة حفالت كمشروع ثالث 

  :ورشة نجارةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 105(جدول رقم 
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 األسئلة .ورشة نجارةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  تقول حبكم أا عازبة فهي غري مرتبطة بالتزامات منزلية كبرية

  المقاولة و البيت

أشارت إىل املعوقات االجتماعية بالنظر إىل الرتكيبة الذهنية 
 .الذكورية السائدة يف منطقتها

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

       

هــذه املبحوثــة ال تــرى أــا مطالبــة بــالتوفيق بــني مقاولتهــا و منــزل العائلــة   :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-      
كوــا الزالــت غــري متزوجــة و بالتــايل ليســت ملتزمــة بــأي أعبــاء ، إال أن الرتكيبــة الذهنيــة للفــرد اجلزائــري الزالــت غــري 

  .ل النجارة الذي متارسهمتقبلة لنشاط املرأة يف القطاعات الرجالية خاصة جما
  :مكتب دراسات في اإلعالم اآلليالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 106(جدول رقم 

  

 األسئلة .مكتب دراسات في اإلعالم اآلليصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تعترب نفسها موفقة نوعا ما بني البيت و املقاولة

  المقاولة و البيت

تقول أا تتعرض ملضايقات إدارية، أين أشارت إىل احملاباة و 
 .الرشوة و احملسوبية

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
تــرى هــذه املبحوثــة أن املضــايقات اإلداريــة و الرشــوة و احملســوبية هــي  :التعليــق علــى إجابــات المبحوثــة-          

املشـاريع خاصـة عنــد السـعي للحصـول علـة وصـل طلبيـات لـإلدارات حيـث تتعــرض الـيت تقـف دون جنـاح مثـل هـذه 
  .البتزاز من أجل دفع الرشوة

  :مطعم سياحيالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 107(جدول رقم 

  

 األسئلة .مطعم سياحيصاحبة المبحوثة 

تقول أن املشروع و حبكم حداثته حيتاج لتواجدها يف احلل 
 .الوقت، لذا فهي مقصرة نوعا ما يف البيتمعظم 

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

حتدت عن مشاكل اجتماعية؛ تتمثل يف عدم تقبل اتمع 
 .لوجود نساء مستثمرات

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه
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املبحوثـــة أـــا مقصـــرة نوعـــا مـــا يف بيتهـــا إال أن إشـــكاهلا تـــرى هـــذه  :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-           
األساسي هو عدم تقبل اتمع لعمل املرأة يف املطعم ، حيث تقول رغم أـا صـاحبة املطعـم إال أن نظـرات اإلزدراء 

  .تبدوا واضحة على بعض الزبائن وليس كلهم 
  :ة خياطةصاحبة ورشالمبحوثة يبين المعوقات التي تواجه ): 108(جدول رقم 

  

 األسئلة .ورشة خياطةصاحبة المبحوثة 

مبا أا تعمل يف مرآب املنزل فهي ال تضطر لرتك املنزل، لذا 
 .فهي موفقة بني البيت و املقاولة

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

حتدثت عن وجود مشاكل تقنية تتمثل أساسا يف قدم 
 .اآلالت

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
مـــن بـــني املعوقـــات الـــيت تواجههـــا هـــذه املقاولـــة قـــدم العتـــاد و صـــعوبة  :التعليـــق علـــى إجابـــات المبحوثـــة-        

اســتبداله بــالنظر للتكــاليف الباهظــة مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى صــعوبة التمويــل خاصــة مــع بــطء دراســة ملفــات 
  .التمويل

  :مكتب تصدير و استيرادالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 109(جدول رقم 

  

 األسئلة .مكتب تصدير و استيرادصاحبة المبحوثة 

ال مساعدة زوجها هلا يف املقاولة ملا استطاعت  تقول لو
 .التوفيق بني البيت و املقاولة

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

العائق البريوقراطي؛ سواء يف اإلدارات، أو يف  حتدثت عن
 .املوانئ عند استخراج السلع املستوردة

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
مسـاعدته هلـا  هـذه املبحوثـة أشـارت إىل تفهـم زوجهـا لطبيعـة العمـل و :التعليق على إجابات المبحوثة-          

، إال أن مشاريع التصدير و االسترياد حسب هذه املبحوثة تواجهها عوائق بريوقراطيـة عديـدة خاصـة عنـد اسـتخراج 
  .السلع من املوانئ

  :مخبر صيدلةالمبحوثة صاحبة يبين المعوقات التي تواجه ): 110(جدول رقم 
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 األسئلة .مخبر صيدلةصاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .لذا فهي غري مرتبطة بالتزامات منزليةتقول أا عازبة، 

  المقاولة و البيت

تقول أا عانت يف البداية من عدة عوائق بداية من االعتماد 
 .إىل التمويل

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
ــات المبحوثــة-          الصــيدليات يتطلــب متــويال ضــخما و هــذا هــو العــائق تقــول أن فــتح  :التعليــق علــى إجاب

  .األساسي باإلضافة إىل مشكالت بريوقراطية واجهتها خالل سعيها الستصدار ترخيص إنشاء خمرب صيدلية
  :صاحبة محل و معمل لصناعة الحلوى التقليديةالمبحوثة يبين المعوقات التي تواجه ): 111(جدول رقم 

  

 األسئلة .لصناعة الحلوى التقليديةمحل و معمل صاحبة المبحوثة 

القدرة على التوفيق بين  .تعترب نفسها موفقة

  المقاولة و البيت

أشارت إىل أا يف مرحلة الركود، و أا تعاين من مشكل 
 .التسويق

المعوقات و الصعوبات التي 

  المرأة المقاولة تواجه

  
العوائـق الـيت تواجـه هـذه املبحوثـة مشـكلة التسـويق ، خاصـة مـن أكـرب  :التعليق على إجابات المبحوثة-          

  .و أن جمال صنع احللويات التقليدية هو جمال مومسي مرتبط خاصة بفرتة األعياد و األعراس
  :معمل لصناعة الحلوى التقليديةالمبحوثة صاحبة  يبين المعوقات التي تواجه): 112(جدول رقم 

  

 األسئلة .التقليدية معمل لصناعة الحلوىصاحبة المبحوثة 

تقول أا يف فرتات ضغط العمل، و كثرة الطلبيات، تستعني 
 .خبادمة يف املنزل

القدرة على التوفيق بين 

  المقاولة و البيت

المعوقات و الصعوبات التي  التمويل تبطء البنوك يف دراسة طلباعانت من إشكالية 

  المرأة المقاولة تواجه

  
املبحوثـة إىل االسـتعانة خبادمـة يف فـرتات ضـغط العمـل فقـط  تلجـأ هـذه :إجابات المبحوثةالتعليق على -         

  .إال أنه من أهم الصعوبات اليت تواجهها هي إشكالية التمويل لتطوير مقاولتها ،
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 :تحليل و تفسير المعطيات-         

املهنيــة و  التزامــانســتطعن التوفيــق بــني اول يتبــني لنــا أن أغلبيــة املقــاوالت املبحوثــات امــن خــالل اجلــدو 
 ).بيت/مقاولة(قاولة املزدوج للمرأة امل مع تسجيل مبحوثات يعانني من عدم التوفيق بني الدور ،العائلية

مــزيج بــني املقــاوالت العازبــات و املتزوجــات، و يف هــذا الصــدد  نجتــدر اإلشــارة إىل أن النســاء املوفقــات هــ
 .التزامانن إىل أن موفقات يف أداء نسجل أن معظم العازبات يشر 

ختتلـــف مـــن حيـــث النـــوع عـــن تلـــك الـــيت تـــرتبط ـــا املـــرأة املتزوجـــة، ألن ) العائليـــة( االلتزامـــاتن هـــذه إذ أ
و هذا ما ينقص عليهن عبء مسؤولية البيت، كما أن غـري مسـؤوالت عـن أطفـال و  ،العازبات يعشن مع أسرهن

ســواء كــن مقــاوالت أو  ،زوج، و بالتــايل فاألعمــال املنزليــة الــيت يقمــن ــا هــي أعمــال روتينيــة تقــوم ــا كــل الفتيــات
 .تبذله يف اال املهين عن اهود اليت اإضافي داال تتطلب جمهو  ،طالبات أو عامالت، أو حىت ماكثات يف البيت

واحــدة مــن ؛ نيتمــا يشــكل أصــال مقــاول، املتزوجــات) املبحوثــات( يف املقابــل نســجل فئــة بســيطة مــن العينــة
و هي أساسا صاحبة ورشة خياطة يف مرآب بيتها، و عليـه فقـرب مكـان العمـل مـن البيـت   ،العينة تشري بأا موفقة

 .باألعمال املنزلية االهتمامالعائلية من مراقبة أطفاهلا، و  ماابالتزاكان عامال إجيابيا يف تسهيل القيام 

فاملشـروع ال يتطلـب  ،سيدة صاحبة معمل لصناعة احللوى التقليديـة يف جـزء مـن بيتهـاال هنفس الوضع تعرف
 .كما أا تقوم بكل واجباا املنزلية مث تتوجه لتحضري طلبياا  ،االبتعادمنها اخلروج من املنزل و 

إذ  ،املتزوجـات مـنهنهن املهنية و العائلية ف التزامانأما بالنسبة للمقاوالت الاليت مل يستطعن التوفيق بني 
، إال أن هــذه االقتصــاديةمــن الناحيــة  اســتقالليتهادخــول املــرأة جمــال املقاولــة ســاعد فعــال علــى ، حســب رأيهــن، أن

تبقـــى الواجبـــات املنزليـــة مـــن مهـــام املـــرأة  ،ب رأيهـــنو دائمـــا حســـ، بقيـــت تواجـــه صـــعوبات عـــدة، ألنـــه االســـتقاللية
لتصـورات قدميـة  مالكثري من الرجـال للتخفيـف علـى شـريكات حيـا استعدادو هذا يعود إىل عدم  ،بالدرجة األوىل

السابقة، و هذا مـا يقـف عائقـا أمـام طمـوح املـرأة لتحقيـق إجنـازات  االجتماعيةو تقاليد حمافظة توارثوها عن الرتكيبة 
بــني أمــرين إمــا األســرة و األطفــال أو  االختيــاركــرب يف مشــوارها املهــين، إذ يــؤدي أحيانــا إىل وضــع املــرأة يف موضــع أ

 .املشوار املهين

لكنـه يتحقـق عـادة علـى حسـاب املـرأة، ألن  ؛فإن التوفيق بني األمـرين ممكـن ،حسب املبحوثات، علما أنه
املنزليــة، إضــافة إىل عــدم تنــازل الرجــل عــن أي حــق منحــه إيــاه الرجــال غــري مســتعدين للمســامهة يف بعــض الواجبــات 

 .القيام بأي عمل ال يتناسب مع تصوراته الشرع أو العادة أو التقليد، لذلك فهو يرفض

أو  ،يارهــا العمــل املــزدوج لوحــدها، و ال حتصــل علــى دعــم الرجــلتخا ءهلــذا جنــد املــرأة املقاولــة تعــيش عــب
حيـــث يســود جـــو  ؛داخـــل البيــت مـــع زوجهــا و أوالدهــا اســتقرارهاو بالتـــايل خســارة املـــرأة لراحتهــا و  ،دعــم اتمــع

باخلادمــات و  االسـتعانةمشـحون بـالتوتر نتيجـة تقصـريها يف واجباــا العائليـة، هـذا التقصـري الــذي ال خيفـف منـه إال 
وــــا تــــرتك هلــــن مهمــــة تربيــــة األوالد و ك  ،املربيــــات و دور احلضــــانة، اللــــوايت يــــزدن مــــن إحساســــهن بتأنيــــب الضــــمري

 .م االهتمام

و الــذي  ،و قــد عــربت إحــدى املقــاوالت عــن مشــاعر اإلحســاس بالــذنب عــن تقصــريها يف دورهــا األســري
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 .متلك أن تضبطها ختشى من نتائجه، نظرا للتأثري السريع لوسائل اإلعالم، والرتبية العلمانية اليت ال

ســى حــني تــرتك أبنائهــا وحــدهم يف املنــزل منــذ الصــباح البــاكر رغــم يف حــني عــربت أخــرى عــن مشــاعر األ
 .يواجهون أحداث النهار لوحدهم اصغر سنهم، مما جيعلهم أحيان

و قــد أشــارت أخــرى إىل عملهــا منــذ ســاعات الفجــر األوىل حــىت الســاعات املتــأخرة مــن الليــل كــي تســاهم 
بل تعود إىل املنزل بعـد يـوم شـاق لتجـد زوجهـا  ؛د هذا احلدتنتهي معاناا عن يف تأمني الدخل الكايف لألسرة، و ال

الواجبات املنزلية، فالبيـت ال يوجـد فيـه يف ال خيلو من تذمر و إشعار بالتقصري  االنتظار، هذا انتظارهاو أوالدها يف 
لكـي تقـوم مبـا ال  اانتظارهـطعام و حيتاج إىل ترتيب، و األوالد مل يقوموا بإجناز الواجبات املدرسـية بعـد، فـاجلميع يف 

 .يستطيع أحد غريها القيام به

واألدهى واألمر من هذا كلـه هـو اإلرهـاق وضـغط األعصـاب الـذي يالحقهـا يف بيتهـا ومكـان عملهـا، بـني 
 إىل جنـــب أبنائهـــا ترعـــاهم وتقـــوم علـــى تـــدبري شـــؤوم، أو إغـــراء العمـــل املقـــاواليت االســـتقرار والبقـــاء(ثنائيـــة الصـــراع 
 ).حتقيقا للذات وكسبا للمال وجريا وراء مغريات احلياةخارج البيت 

تـــربيتهم، (وهكـــذا جتـــد املـــرأة نفســـها يف دوامـــة صـــراع يوميـــة، بـــني املقاولـــة وبـــني مســـؤولياا جتـــاه أوالدهـــا 
، وبــني زوج يريــد زوجــة حنونــا تلطــف لــه جــو احليــاة املشــحون واملضــغوط، وبــني )رعــايتهم، مســاعدم يف دروســهم

 .اخل ... تنظيفبيت حيتاج إىل

خبادمــة حــىت  لالســتعانةإىل اضــطرارها ) صــاحبة ورشــة للخياطــة الرفيعــة(تشــري مبحوثــة أخــرى ضــمن العينــة 
إال أن هــذا مل مينعنهــا مــن حتمــل جانــب مــن  ؛ورغــم وجــود خادمــة ،حتــدث قلــيال مــن التــوازن بــني املقاولــة و البيــت

ال املنزليـة الكـربى، حــىت تسـتطيع أن تـتحكم يف بــاقي أعبـاء املنـزل، حيـث ختصــص صـباح يـوم السـبت إلجنــاز األشـغ
الـذين اسـتطاعت أن تـوفر هلـم  ،وبـني واجبـات أوالدهـا ،أيام األسـبوع الـيت كانـت موزعـة بـني األعبـاء املنزليـة الصـغرية

 .أسباب الراحة والنجاح

خبادمــة ال تنفــي اســتعانتها فهــي تعيــد  ،نفــس املوقــف عــربت عنــه صــاحبة روضــة لألطفــال و مدرســة خاصــة
إال أن هــذه الســيدة و حبكــم أن أوالدهــا يف متوســط  ،لتخفيــف الضــغط عليهــا خاصــة و أن أعبــاء البيــت ال تنتهــي

 .العمر فهي ال تشعر بضغط كبري كما حيدث مع املقاوالت صغريات السن اللوايت هلن أوالد يف سن صغرية

 ،وهــاجس مشـــروعها و مقاولتهـــا ،اوهــاجس أطفاهلـــ ،ثالثـــة هــواجس، هـــاجس منزهلـــا فــاملرأة املقاولـــة تعــيش
 .رغم الضغوط اليت تعيشها ولذلك حتاول دائما أن تربهن للجميع أا قادرة على التوفيق بينهم

ميكــن حتقيقهــا أكثــر حــىت مــن املــرأة  االســتقرارو قضــية  ،فــاملرأة املقاولــة املتوازنــة تكــون غالبــا كثــرية النشــاط
واإلحســـاس باالســـتقرار النفســـي  ،حيـــث تكـــون هلـــا فرصـــة حتقيـــق الـــذات مـــن خـــالل املقاولـــة ،املتفرغـــة متامـــا للمنـــزل

وهنـاك بعـض اآلليـات الـيت تسـاعد املـرأة املقاولـة علـى خلـق التـوازن .. .مثـاال طيبـا حيتـذى بـه ألبنائهافتقدم  ،واملادي
ال نــه أوهــي  ،ن تــدركها املــرأةوهــي نصــيحة جيــب أ ؛هــم هــذه اآلليــات هــي ترتيــب األولويــاتأ و ،املطلــوب يف حياــا

فـــاملرأة جيـــب أن تراجـــع أولوياـــا يف كـــل فـــرتة وفقـــا لظـــروف أســـرا لتســـتطيع ؛ ميكـــن حتقيـــق كـــل شـــيء يف آن واحـــد
ولتحقيــق توازــا النفســي الــذي بدونــه ال تســتطيع التميــز يف  ،التوفيــق بــني العمــل واألســرة وبعــض األنشــطة األخــرى
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مـن أي وقـت  االسـتفادةفاملهم هو كيفية تعظـيم  ؛نهج الكيفي وليس الكمي يف احلياةإضافة إىل إتباع امل ؛مشاريعها
  .متلكه

ول أن املقـاوالت اللـوايت ينشـطن يف جمـال اخلـدمات يعـانني ااجلـداملعلومات املدونة يف يتبني من خالل كما 
يف  ارتفــاعمــع تســجيل  ،اللــوايت ينشــطن يف جمــال الصــناعة أغلبيــة مشــاكلهن ماليــةأن يف حــني  ،مــن مشــاكل إداريــة

أو الناشـطات يف الصـناعة، مـع اإلشـارة إىل أن  ،، سواء تعلق األمر بصاحبات املشاريع اخلدميـةاالجتماعيةاملشاكل 
 .صاحبات املقاوالت الصناعية أو اخلدمية يعانني من مشاكل أخرى متفرقة

و هـي مشـاكل  ؛لني بـهأمجعت املبحوثات على أنه لكل عمل صـعوبات و معوقـات تصـادف املتعـامحيث 
 .و لعل أبرزها تلك اإلدارية ،متباينة تعوق قدرة املرأة على تنظيم مشاريع العمل احلر

تتعلـــق معظـــم املشـــاكل اإلداريـــة الـــيت تعـــاين منهـــا املقـــاوالت ســـواء يف الصـــناعة أو يف اخلـــدمات باملعوقـــات 
 .نساء كما بالنسبة للرجالالبريوقراطية و الفساد اإلداري، و هذه املشاكل مطروحة بالنسبة لل

إىل أن أكـــرب عـــائق  )ســـتريادصـــاحبة مكتـــب التصـــدير و اال(و يف هـــذا الصـــدد أشـــارت إحـــدى املقـــاوالت 
منهـــا، كمـــا  إخراجهـــاو عنـــد  ،بالنســـبة هلـــا هـــو العـــائق اإلداري البريوقراطـــي، خاصـــة يف املـــوانئ عنـــد وصـــول الســـلع

ـــة إىل  ـــدة مـــن طـــرف  اســـتفحالأشـــارت نفـــس املبحوث الفســـاد اإلداري، فهـــي تتعـــرض ملســـاومات و ضـــغوطات عدي
 )ANSEJ(أغلـــب املســـتفيدات مـــن قـــروض الوكالـــة الوطنيـــة لـــدعم و تشـــغيل الشـــباب  تاإلدارة، يف حـــني طرحـــ

 .املشروع و الرد على املقاولة طول مدة دراسة مشكل

أـا تتعـرض ملضـايقات  )اآليل صاحبة مقاولـة مكتـب دراسـات يف اإلعـالم(يف حني أشارت مبحوثة أخرى 
 .أين أشارت إىل احملاباة و الرشوة و احملسوبية ؛إدارية

و األعراف السائدة خـارج نطـاق التشـريعات  االجتماعية،، فتبقى النظرة االجتماعيةأما بالنسبة للمعوقات 
األعمـال احلــرة، فهـي حتــد املنظمـة ألنشــطة األعمـال، هــي الـيت تضــع مزيـدا مــن املعوقـات أمــام النسـاء املشــتغالت يف 

أو الصـــناعة، حيــــث أن بعــــض  ،ســـواء يف جمــــال اخلــــدمات ،ممــــا جيعـــل عــــددهن قليــــل ؛مـــن الفــــرص املتاحـــة أمــــامهن
و وكالـة  ، ، الوكالة اإلشـهاريةستريادمكتب التصدير و اال(جمال اخلدمات و هن صاحبات  املبحوثات الناشطات يف

، ممـا يـؤدي إىل اإلفـراط يف "أسرهم الرئيسيون الرجال هم عائلو"ترى أن  االجتماعية ، فإن األعراف)كراء السيارات
 .و تفسريات متحيزة لنوع اجلنس خاصة يف مثل هذه النشاطات ،محاية ذلك الدور للرجل

 االقتصـاديةو أشارت أخريـات إىل أن النسـاء الزلـن يعـانني مـن عـدم التكـافؤ فيمـا يتعلـق بالوصـول للفـرص 
 .التعليمية اليت حققتها املتاحة رغم املكاسب

، فقــد )و ورشــة األبــواب اإللكرتونيــة ،و ورشــة صــناعة أقفــال األبــواب ورشــة النجــارة،(أمــا عــن صــاحبات 
 امل يكــن متناغمــ االخنــراط، و هــذا الــرفض يعــود إىل أن هــذا "ل بســهولةقَبــمل يُ  دخــوهلن لعــامل املقاولــة"أشــرن إىل أن 

 .يف بالدنا االجتماعيةمع التطور الثقايف و التطور الطبيعي للتشكيلة 

إشــكالية أخــرى متعلقــة بتصــور العالقــة إىل ) صــاحبة ورشــة خياطــة(و قــد أثــارت إحــدى املبحوثــات و هــي 
 ، لكـن بـني هـذا و"و آخـرون يعتربوـا شـراكة ،هنـاك مـن ينظـر إليهـا كمنافسـة"حيـث قالـت أن  ؛بني الرجل و املرأة
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، حيـث أن هنـاك مـن ال يقبـل بسـهولة أن يـرى املـرأة متواجـدة "لمـرأة نظـرة دونيـةلتزال توجد ذهنيات تنظـر  ال" ذاك
 ".الغرية"و أحيانا  ،"رةڤاحل"أشارت العديد من املقاوالت إىل يف كل ااالت، حيث 

ـــاخلروج لـــيال  نكمـــا ســـجلنا شـــبه إمجـــاع لـــدى املقـــاوالت أن حتـــركهن الزال حمـــدودا، فمـــثال ال يســـمح هلـــ ب
 .ستخراج جواز السفر و هو أمر ضروري ملزاولة أنشطة األعمالاإضافة إىل ضرورة موافقة الزوج للسفر و  ،للعمل

 ،حيــدث هــو أن نســبة كبــرية مــن الرجــال مــازالوا يرفضــون االســتقاللية الكاملــة للمــرأة ضــف إىل ذلــك أن مــاأ
 .ة االجتماعي والعائليوذلك ألسباب غريزية متأصلة يف الرجل حول دور املرأ

كما تعاين املقاوالت يف ميدان اخلدمات أو الصناعة من عدة مشاكل أخرى، تراوحـت بـني تلـك التقنيـة و 
 .تأهيل العمال، و مشاكل العقار، و ندرة املواد األولية و غالئها

احلصـول عليـه  أا تعـاين مـن إشـكال العقـار لصـعوبة )خمرب استخراج الزيوت النباتية(حيث أشارت صاحبة 
و إن وجــد يف منــاطق أخــرى جتــد نفســها أمــام غــالء الكــراء، و أحيانــا املنطقــة غــري  ،يف املنــاطق الصــناعية، و غالئــه

 .مالئمة من جانب التسويق و اإلشهار

حيث أشارت نفس املبحوثة إىل أنه قانونا مينع إقامة املشاريع الصناعية يف املناطق السكنية، نظـرا ملـا تسـببه 
 .إزعاج للسكان و تلوث للمحيطمن 

و غالئهــا، و أكــدت  اســتريادهايف حــني أثــارت مبحوثــة أخــرى إىل إشــكالية احلصــول علــى املــواد األوليــة و 
علــى وجــود مشــاكل تقنيــة تتمثــل أساســا يف قــدم اآلالت، ألن العديــد مــن املقــاوالت  )ورشــات اخلياطــة(صــاحبات 

الـثمن، و جنـد  باهظـةألن اآلالت اجلديـدة ، )Deuxième main(باآلالت املسـتعملة  االستعانةيضطررن إىل 
تعاين من عدم تأهيـل املـوارد البشـرية، ففـي هـذا الصـدد الحظنـا أن  ،)صاحبة معمل احللوى(و هي  ،مبحوثة أخرى

معظــم املقــاوالت يعتمــدن يف التوظيــف علــى أفــراد مــن العائلــة دون مراعــاة التكــوين و التأهيــل، و هــذا راجــع لــنقص 
كما أن يعتمدن علـى اليـد العاملـة   ،و عدم ثقتها يف إمكانيات من ميكن توظيفهم ،ة العمل لدى املرأة املقاولةثقاف

 .غري املؤهلة عادة ألا ال تكلفهن الكثري مقارنة مع تلك املؤهلة

 تافمـثال صـاحب ؛و هـذا يعتـرب إشـكاال بالنسـبة للطـرفني ،كما تعتمد بعض املقـاوالت علـى العمـال املـومسيني
يتطلـــب  او أحيانـــا أخـــرى انتعاشـــ، نتـــاج اإليفرشـــة النجـــارة و ورشـــة صـــناعة أقفـــال األبـــواب تـــواجهن أحيانـــا ركـــودا و 

 .منهن توظيف أشخاص يعملون فقط يف مواسم االنتعاش مث يتخلني عنهم

مشـكل  ،ماتسـواء يف الصـناعة أو يف اخلـد ،و من بني املشاكل األخرى اليت تشغل بـال معظـم املبحوثـات
الــيت ختــص عــدم تــوفر املعطيــات الضــرورية لضــمان وضــوح الرؤيــة لتقيــيم  ،و التوجيــه االستشــارةالتســويق، و مشــاكل 

 .االستثمارمدى قدرة مشاريعهن على املنافسة باإلضافة إىل اجلهل بقوانني 

مشــاريعهن ســواء أمــا فيمــا يتعلــق باملشــاكل املاليــة، فــبعض املقــاوالت أشــرن إىل عــزوف البنــوك علــى دعــم 
 .التوسعية أو اليت توجد قيد اإلجناز

ســــتفدن مــــن قــــروض الوكالــــة الوطنيــــة لــــدعم و تشــــغيل او يف هــــذا الصــــدد الحظنــــا أن معظــــم املبحوثــــات 
، و هــــذه األخــــرية تشــــرتط مســــامهة املســــتفيد بنســــبة معينــــة مــــن املبلــــغ اإلمجــــايل، إضــــافة إىل )ANSEJ(الشــــباب 
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 .مشكلة فوائد القروض

بـــطء البنـــوك يف دراســـة  مـــن إشـــكاليةكـــذلك بحوثـــات اللـــوايت جلـــأن إىل البنـــوك كمصـــدر للتمويـــل  تعـــاين امل
 .طلبات التمويل من قبل املقاوالت

لذلك تعـاين معظـم املقـاوالت مـن البحـث عـن هـذا املصـدر املسـاهم يف تكـوين رأس مـال املقاولـة، مـا أدى 
 ).خلا ...أب، أخ، أصدقاء(إىل الوقوع يف مطب الديون، سواء مع الوكالة أو مع املصدر املمول اآلخر 
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  :نتائج الدراسةمناقشة :ثانيا �

 :السابقةدراسات ضوء ال نتائج الدراسة على مناقشة- .1
 .مؤهالت و عوائق املقاولة النسوية، للباحثة ميينة رحو :الدراسة السابقة األولى -1

تطابقت نتائج دراسـتنا مـن حيـث املعوقـات الـيت تواجـه املـرأة املقاولـة مـع دراسـة الباحثـة ميينـة رحـو، فالدراسـة 
الــذي ء الشــيوهــو  ،املقــاولنيصــت إىل أن النســاء املقــاوالت يــواجهن معوقــات أكثــر مــن الرجــال لالســابقة خ

ـــه دراســـتنا ـــة الـــيت تعـــاين منهـــا املـــرأة كمـــا الرجـــل، إال أن املـــرأة  ؛أكدت ـــة و املالي فباإلضـــافة إىل املشـــاكل اإلداري
  .املقاولة تعاين إضافة إىل ذلك من مشاكل اجتماعية متعلقة بالرتكيبة الذهنية ألفراد اتمع اجلزائري

 مل احلـر العمـل ميـدان إىل  خروجهـا و تكوينهـا و تعليمهـا أن و وريـةكلذ ا السـيطرة مـن تعـاين مازالـتحيـث 
 علـى يصـعب لـذلك متكافئـة غـري مازالت األسرة داخل فاألدوار ، املرأة حول السائدة النظرة من ثرياك يغري

 .تامة حبرية اخلارجي العامل مع تتفاعل و تتعامل أن املقاولة املرأة

 .للباحثة شلوف فريدة ،دراسة سوسيولوجية-املرأة املقاولة يف اجلزائر :الدراسة السابقة الثانية -2

حيــث توصــلت كــل مــن الدراســتني إىل أن  ؛كــذلك نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج موضــوع دراســتنا  تتطابقــ
لـى اليت جتعلهـا قـادرة ع ،و حىت الكاريزماتية ،و النفسية ،و االجتماعية ،املرأة اجلزائرية متلك املقومات الفردية

الـــدعم العـــائلي و  ،التكـــوين، اخلـــربة :و مـــن بـــني هـــذه اخلصـــائص؛ و إنشـــاء مقاولتهـــا اخلاصـــة ،اختـــاذ املبـــادرة
  .اخل ...قوة الشخصية، السن املناسب ،اتمعي

 وحيث توضح من خالل الدراستني أن التكوين و التعليم يلعب دورا يف توجه املرأة حنو النشاط املقاواليت  
 شـهادة متلـك الـيت و املتعلمـة املـرأة أن و اجلزائـري اتمـع وسـط يف زاد قد الوعي مستوى أن على يدل هذا

 أن تـدرك ألـا أضـحت  املقـاواليت اـال إىل إجتاهـا ثـركاأل هـي أو تكـوين مهـين متخصـص عـايل تعلـيم

 مـاك ، فيهـا املـرأة جيـد أن اتمـع تعـود الـيت البسـيطة للوظـائف لـيس و اإلبـداع و لإلسـتثمار اليـوم املستقبل

و تكـوين  علمـي مسـتوى تتطلـب اليـوم املقـاوالت فأغلـب نفسـه، العمـل جمـال إىل ذلككـ السـبب يعـود
 تعتمـد بـدورها اليت التقنية و الفنية املهارة تتطلب تكنولوجية تقنيات و وسائل على تعتمد ألا متخصص 

 .التكوين و التعليم على

 .للباحثة صايشي سهيلة ،املقاولون اجلزائريون اجلدد و نوعية مشاريعهم :الدراسة المشابهة األولى -3

منـاذج مـن املقـاولني  3نتائج دراستنا مل تتطابق متاما مع هذه الدراسة، فالباحثة صايشـي سـهيلة توصـلت إىل 
 :مها ثنني،ايف حبثنا توصلنا إىل منوذجني أننا اجلزائريني، يف حني 

اكتســــنب خــــربة مــــن أعمــــاهلن الســــابقة ســــواء يف القطــــاع  ،متوســــطات يف العمــــرســــيدات : النمــــوذج األول -
 .، مث فكرن يف إنشاء مقاوالن)كعامالت(العمومي أو اخلاص 

مل يــــزاولن أي مهنـــة مــــن قبــــل، يعتمــــدن علــــى وكــــاالت دعــــم  ،شــــابات يف مقتبــــل العمــــر: النمـــوذج الثــــاين -
 .مشاريع الشباب، أعماهلن بسيطة
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 على ضوء النظريات راسة نتائج الد مناقشة- .2
هذا مـا يـدعم التوجـه النظـري و  ؛بينت الدراسة أن اجلانب الثقايف و االجتماعي للمرأة يؤثر يف توجهها املقاواليت -

حبيـــث أكـــد جوزيـــف مشبـــرت علـــى أمهيـــة املنـــاخ االجتمـــاعي و  ؛الـــذي اعتمـــدنا عليـــه عنـــد الدراســـة النظريـــة للموضـــوع
كمـا بينـت الدراسـة أن املنـاخ االجتمـاعي الـذي نشـأت . سواء كـانوا رجـاال أم نسـاء ،العوامل الثقافية لربوز املقاولني

أو  ،إخـوم أو ،حيث وجدنا النسـاء املقـاوالت متـأثرات سـواء بوالـديهم ؛فيه املرأة املقاولة مينح هلا نوعا من الشرعية
  .أو حىت احمليط االجتماعي الذي ينتمني إليه ،أو أقربائهم ،أزواجهم

 "ركنـذ  الشـأن هـذا يف ،و الزوجيـة و األبويـة السـلطة ميـارس جمتمـع وسـط يف تعـيش الزالـت الظـاهر التفـتح رغـم -

 فيهـا ميـارس الـيت الوضـعية تعـين هـي و السياسـية للسـلطة األشـكال أحـد األبويـة السـلطة يعتـرب الـذي فيـرب سكمـا 

 و اخلضـوع و السـلطة عالقـات علـى إعتمادها األبوية السلطة مسات أهم و ، األسرة داخل السلطة واحد شخص
 الرجـال رأسـها علـى يقـف رجاليـة إقطاعيـة أنـهك و بـذلك األبـوي اتمـع يبـدو و"  النسـاء علـى الرجـال تسـلط

 .العامة باحلياة هلن شأن وال مكانة، و منزلة الرجال دون فهن فالنساء،

هذا السياق على تـأثري دور التوقعـات والقـيم و املعـايري يف تشـكيل منـاخ اجتمـاعي  يفتالكوت بارسونز كما بني  -
و بصـفة خاصـة بالثقافـة و القـيم الـيت يتقيـدن  ،اآلخرين جيـدامتصـالت بـ فالنسـاء املقـاوالت ،مينح الشرعية للمقاول

 .و األهداف اليت يسعني إليها ،ا

و هــو مــا يتماشــى و  ،كمــا بينــت الدراســة أن اهلــدف األول مــن إقبــال النســاء علــى املقاولــة هــو هــدف اقتصــادي -
النظرية املادية اجلدلية الـيت تطرقنـا إليهـا يف اجلانـب النظـري، حيـث تـرى هـذه النظريـة أن دور املـرأة يتحـدد يف التنميـة 

 .االقتصادية من خالل ما تؤديه من أعمال يف مرحلة تارخيية معينة ضمن نظام اقتصادي حمدد

أدوار املــرأة يف التنميــة االجتماعيــة مــرتبط بطبيعــة البنــاء االجتمــاعي احلديثــة تــرى بــأن  االقتصــاديةكمــا أن النظريــة  -
 لــتاالز و بالفعــل فـإن الدراسـة الــيت قمنـا ــا بينـت أن املــرأة املقاولـة  .و مـا يطــرأ علـى هــذا البنـاء مــن تغـريات ؛القـائم

عوقــات االجتماعيــة الــيت و هــذا مــا يفســر خمتلــف امل ؛تعــاين مــن األفكــار و الــذهنيات التقليديــة الســائدة يف اتمــع
  .تعاين منها املرأة املقاولة
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 :الفرضياتعلى ضوء  نتائج الدراسة  مناقشة -3
 .متتلك املرأة اجلزائرية اخلصائص الفردية و االجتماعية اليت تساعدها على إنشاء مؤسسة :الفرضية األولى ����

 :نتائجال -

متتلك مجلة من املقومات جعلت منها قـادرة علـى املبـادرة من خالل البحث امليداين اتضح أن املرأة املقاولة 
 .و إنشاء مشروعها اخلاص

 :و قد متثلت هذه املقومات يف اخلصائص التالية

و اللـوايت مل يسـعفهن احلـظ يف الدراسـة اسـتفدن  ،فمعظم النساء املقـاوالت هـن ذوات مسـتوى جـامعي :التكوين *
و هــذا مــا يــدل علــى أمهيــة التكــوين و  ،مجعيــات يفأو  ،أو يف مراكــز التكــوين املهــين ،مــن تكــوين يف مــدارس خاصــة

 ا،بينــت الدراســة أن النســاء املقــاوالت اســتثمرن يف جمــاالت تلقــني فيهــا تكوينــإذ  العلــم يف بلــورة أفكــار املــرأة املقاولــة
 .سواء جامعي أو تكوين مهين

والقـدرة التقنيـة  ،وهي تتمثل يف اخلربة اليت حازا معظم املقاوالت من خالل أعمـاهلن السـابقة :المهارات التقنية* 
وهـذه املهـارات تسـاعد  ؛ومتويـل ،العالية املتعلقة باألنشطة الفنية للمشروع يف خمتلف ااالت من إنتاج، بيـع، ختـزين

املقـاوالت اللـوايت اشـتغلن سـواء يف القطـاع اخلـاص أو  بينت الدراسة أن النسـاء، ، إذ يف إدارة أعمال املشروع جبدارة
 .العام ميتلكن خربة يف التعامل و القدرة على اختيار أفضل األساليب للحصول على الكفاية اإلنتاجية

ويقصـــد ـــا االعتمـــاد علـــى الـــذات يف حتقيـــق الغايـــات واألهـــداف، والســـعي باســـتمرار  :الرغبـــة فـــي االســـتقاللية *
 .ستقلة خاصة عندما تتوافر لديهن املوارد املالية الكافيةإلنشاء مشروعات م

 ؛حيــث متتلــك املــرأة املقاولــة املقومــات الذاتيــة والقــدرات الفكريــة علــى إنشــاء مشــروعات األعمــال :الثقــة بــالنفس* 
حلــل  واختــاذ القــرارات ،وقــدرا علــى التفكــري واإلدارة ،وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى الــذات واإلمكانيــات الفرديــة

 .ومواجهة التحديات املستقبلية، وذلك بسبب وجود حالة من الثقة بالنفس واالطمئنان لقدران ،املشكالت

و قـدرن علـى  ن،متثلـت أساسـا يف قـدرة النسـاء املقـاوالت علـى مناقشـة القـرارات الـيت تصـدره :مهارات تفاعلية *
 .داخل املقاولة االتصاليةضبط العملية 

مرتبطـات يف معظمهـن بتجـار أو  مـن هـنفالدراسة بينـت أنـه بالنسـبة للمتزوجـات مـنهن  :المدنيةوضعية الحالة  *
  .رجال أعمالب
كما توضـح لنـا شـبه عـزوف عـن املشـاركة اتمعيـة للمـرأة املقاولـة بسـبب ضـعف وعـي املـرأة املقاولـة بأمهيـة العمـل  *

 .اجلمعوي

مــن خــالل مــا ســبق يتبــدى لنــا صــدق الفرضــية األوىل علــى أن املــرأة املقاولــة يف اجلزائــر  :نتيجــة الفرضــية األولــى ����
 .متتلك اخلصائص الفردية و االجتماعية الالزمة إلنشاء مشروع

تشــجيع احملــيط االجتمــاعي و الثقــايف للمــرأة التوجــه حنــو نشــاط اجتمــاعي معــني يــرتبط مبــدى  :الفرضــية الثانيــة ����
 .ها االجتماعياذج ملقاولني ناجحني يف حميطوجود مناملقاولة و مدى 

 :نتائجال -



    الجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةالجانب الميداني للدراسةسادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       سادس                                                       الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

~ 225 ~ 

أي أـــن حماطـــات بظـــروف  ،بينـــت الدراســـة أن النســـاء املقـــاوالت يف مدينـــة ســـطيف هـــن مقـــاوالت مـــن اجلـــذور *
 .سواء يف العائلة أو يف احمليط االجتماعي ،املقاولة منذ الصغر

املـــرأة املقاولـــة خمتلـــف أشـــكال الـــدعم مـــن العائلـــة و احملـــيط االجتمـــاعي، يعـــود هـــذا العتبـــارات اجتماعيـــة  ىتتلقـــ *
 .النسوية هي مقاولة لكل العائلة مفادها أن املقاولة

تعمل األسرة على دعم النساء املقـاوالت ودفعهـن لتبـين إنشـاء املؤسسـات كمسـتقبل مهـين خاصـة إذا كـان هـؤالء  *
  .ميتلكون مشاريع خاصةاآلباء 

 سببا )حالة املبحوثة صاحبة ورشة خياطة(و وفاة الزوج  العائلي القهر كان من املبحوثات بينت الدراسة أنه من *

 من ضدها ميارس الذي الضغط من نفسها حترر أن أجل من هلا اخلاصة مقاولتها إنشاء لقرار إختادها يف واضحا

 الضغوطات هذه من حتميها إجتماعية مكانة لنفسها جتعل أن املقاولة خالل من حتاول فهي العائلة قبل

 األعمال و املال عامل يف لربوزها الرئيسي السبب للعائلة املعنوي و املادي الدعم انك من منهم و . اإلجتماعية

 ربكأ الزوج انك من منهن و األب طرف من املساعدة وجدت من ومنهن ، الرئيسية دعامتها العائلة انتك  حيث
  . هلا دعما

 للمرأة تسدى اليت النصائح جمموعة به نعىن والشكل املعنوي  فقد جاءت على شكلني العائلية املساعدة عن و*

 املتواصل التشجيع و تفيدها اليت املعلومات كمية ،و املمارسة أثناء أو اإلنشاء وعند الفكرة بداية يف سواء املقاولة

 اللوايت املقاوالت النساء من أربعة يف حبثنا عينة يف هذا متثل وقد ، جناحها و طموحها تنمية يف يزيد الذي

 أن سببه اجلزائرية العائالت أوساط يف جديد فكر ظهور لبداية نتيجة انك معنوي دعم و عائلي بتفهم حضينا

 أهلها ثقة تكسب أن بذلك ستطاعتا،ف الرجال على حىت صعبة كانت متعددة جماالت يف جدارا أثبتت املرأة

 كذلك و املهمة املهنية للقرارات إختادهن عند بنان يدعمنا العائالت من الكثري اليوم جعل الذي السبب ،

 . معروفات أعمال سيدات زوجام تكون أن يفضلون الذين األزواج من لألقلية بالنسبة

 دخلها ، املتوسطة الطبقة من عائالت إىل ينتمني اجلزائر يف املقاوالت للنساء الغالبة األغلبيةف و الشكل املادي 

 إىل اجلزائر يف املقاولة جمال يف املبتدئات النساء معظم تلجأ هلذا ، كبرية مالية مببالغ املسامهة بإمكاا ليس بسيط

و  و املصغر للقرض الوطنية ،كالوكالة لذلك املهيأة املالية املؤسسات و الدولة هيئات يف املتمثل الرمسي القرض
 و األهل مصدره يكون الذي رمسي الغري القرض إىل أخريات تلجأ و ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 . األصدقاء

لـــه دور يف تشـــجيع املـــرأة علـــى  االجتمـــاعيمـــن خـــالل مـــا ســـبق يتبـــدى لنـــا أن احملـــيط  :نتيجـــة الفرضـــية الثانيـــة ����
 .االستثمار

  . اجتماعية حتاكي اهتمامان النسوية نشاطات تتوجه النساء املقاوالت إىل  :الفرضية الثالثة ����
 :نتائجال -

و هذا ما يفسر  ؛يتأثر اختيار املرأة املقاولة لنشاط معني مبجموعة القيم و العادات التقاليد السائدة يف اتمع *
ىل إالنساء  خاصة  توجه،  اخل ...ي التقليديةإقباهلن على االستثمار يف جمال اخلياطة و احللويات التقليدية و احلل
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 منذ النساء مارستها اليت و املهيكل غري القطاع يف خاصة عديدة لسنوات باملرأة إلتصقت اليتنسوية النشاطات ال

 ، املتعلمة غري و املتعلمة متارسها إذ ىأخر  دون إجتماعية مستويات على حكرا ليست وهي البيوت يف القدمي
 أن على واضح لدليلو هذا  النساء طرف من برياك إستحسانا يلقى النشاط من النوع هذا ،ليبقى الغنية و الفقرية

 رضا إىل ذلك سبب نرجع أن ميكن و. النساء طرف من فيه مرغوب و مستحب الزال املقاوالت من النوع هذا

 للمتمكنات بالنسبة خاصة للربح قابل جمال ونهك إىل السبب يعود قد ماك ، النشاط من النوع هذا على اتمع

  . املهنة من
 الشهادة انلنشاط اجتماعي معني ك إختيارها يف املرأة إعتمدته الذي األول األساسكما بينت الدراسة أن *

 العمل يف املهين و العلمي التأهيل بدور املرأة وعى من نابع األساس هذا و املوهبة مباشرة تليهاو التكوين  العلمية

 إجيابية بنتيجة لتخرج مكتسب هو ما و فطري هو ما بني بذلك زاوجت و متلكها اليت املواهب إستغلت أا ماك

 اليت األساسية باخلصائص دراية على أضحت اليت اجلزائر يف املقاولة املرأة به إلتزمت يكذ  إختيار نعتربه هذا و

 بريك بشكل تساعد واك توفرها مستحب ألنه اخلربة عامل مل مل فهي هذا مع ، املقاول يف تتوفر أن جيب

  . ثريةك أحيان يف الطريق هلا ختتصر و ملهامها أداءها أثناء املقاولة املرأة
و متلك فيها  ،املرأة املقاولة من خالل الدراسة تتوجه إىل نشاطات حتاكي اهتمامها :نتيجة الفرضية الثالثة ����

  .التميز
 .غياب بيئة لالستثمارتعاين املرأة املقاولة من  :الفرضية الرابعة ���� 

 :نتائجال -

الرشـــوة و  ،احملســـوبية ،تتمثـــل يف البريوقراطيـــة ؛دلـــت الدراســـة علـــى أن املـــرأة املقاولـــة تعـــاين مـــن إشـــكاالت إداريـــة *
 ."املعريفة"

ـــة * ـــة و مالي ـــة تعـــاين مـــن مشـــاكل مادي ـــا الدراســـة علـــى أن املـــرأة املقاول و  ، تتمثـــل يف مشـــكل التمويـــل ؛أظهـــرت لن
  .ومشكل العتاد ؛و كذا مشكل العقار ،مشكل غالء املواد األولية

 .بينت الدراسة أن املرأة املقاولة تتحكم نوعا ما يف إشكالية التوفيق بني دورها كربة بيت و صاحبة مقاولة *

تتمثـل أساسـا يف الرتكيبـة الذهنيـة للمجتمـع الــذكوري  اجتماعيـةبينـت الدراسـة أن املـرأة املقاولـة تعـاين مـن مشـاكل  *
 .و رفض تواجدها يف أنشطة ذكورية ،املادية للمرأة املقاولة االستقالليةوعدم تقبل  ،الذي تنتمي إليه

 .االستشارةتعاين املرأة املقاولة من إشكاالت ثانوية كضعف التوجيه و  *

مـن عـدة معوقـات  غيـاب بيئـة اسـتثمارية إذ تعـاين رأة تعـاين حقيقـةامل أظهرت الدراسة أن :نتيجة الفرضية الرابعة ����
هــذه  لــىع، إال أن النســاء املقــاوالت يتميــزن بإصــرارهن علــى التغلــب )ومعوقــات أخــرى ،اجتماعيــة، ماليــة ،إداريــة(

 .املعوقات و املشاكل

 .يوجهها الختيار املشروعو االجتماعي للمرأة املقاولة هو الذي  املوروث الثقايف :الفرضية الرئيسية ����

بـالنظر للـدور الـذي يلعبـه التكـوين و اخلـربة املهنيـة  ،سبق يتوضح لنـا صـدق الفرضـية الرئيسـية من خالل ما
 .و العائلة و احمليط االجتماعي يف توجيه النساء إىل اختيار مشاريعهن
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 :االستنتاج العام

أن تلعـب دورا رائـدا يف مسلسـل التنميـة، نظـرا ملـا تتـوفر فـإن املـرأة املقاولـة ميكـن  من خالل الدراسة امليدانية
و اإلبــداع الــذي أصــبح يشــكل الرأمســال األساســي للنمــو  ،االبتكــارو  ،و خصــوبة الفكــر ،عليــه مــن قــدرات علميــة

 .أو متويليا ،أو إداريا ،اجتماعياسواء  ،يف الوقت احلاضر إذا توفر هلا اجلو املالئم االقتصادي

الــوطين،  االقتصــادتبحــث عــن مكــان هلــا يف  ال زالــت ،أو املقــاوالت الــيت ترتأســها نســاء ،فاملقاولــة النســوية
الـيت ترتأسـها نسـاء مقـاوالت تبلـغ  االقتصـاديةطرد الذي حتققه يف البالد، و رغم أن عدد الوحـدات ضرغم التقدم امل

املسـتويات التعليميـة للمـرأة  من النسيج املقاواليت الوطين، الشيء الذي يعكـس مفارقـة بـني تنـامي% 15.03نسبة 
 .و بني دخوهلا احملتشم للمقاولة

يف غضـون العقـد املنصـرم،  ةظـعرتتـه تغـريات ملحو ا االجتمـاعيمن كل ما سبق نسـتخلص أن مركـز املـرأة و 
يف  اخنراطهـــافضـــال عـــن زيـــادة  ،فأصـــبحت متثـــل تقريبـــا نصـــف عـــدد خرجيـــي اجلامعـــات ؛بعـــدما أولـــت أمهيـــة للتعلـــيم

، فحققـت مكاسـب و تقـدم ال بـأس بـه يف االجتماعيـةو  االقتصـاديةكمشاركة يف عملية التنمية   االقتصاديالقطاع 
يف سـوق العمـل مـن خـالل  انـدماجهالـذا البـد مـن حتسـني  ؛و املـايل، لكـن تبقـى بنسـبة حمتشـمة االقتصـاديامليدان 

و اإلشــادة  ،ا بتعزيــز و تــدعيم كفاءاــا املهنيــةو إدارــ ،االقتصــاديةمسـاعدا ماليــا و معنويــا، و دعمهــا يف املشــاريع 
 .بإسهاماا قي وسائل اإلعالم

أن  :يشــرتكن يف مجلــة مــن اخلصــائص حيــث) املبحوثــات(فمــن خــالل الدراســة تبــني أن النســاء املقــاوالت 
معظمهـن مكونـات إمـا تكوينـا جامعيـا أو حـامالت لشــهادات مـن مـدارس متخصصـة، إضـافة إىل أن أغلبيـتهن مــن 

-24املقـاوالت تـرتاوح أعمـارهن بـني ول حضرية أو شبه حضرية، كما أظهرت الدراسـة أن النسـاء اللـوايت يـدرن أص
 مــع تســجيل وجــود ،ســنة، معظمهــن عازبــات 40-30ســنة، غــري أن الفئــة العريضــة مــنهن يــرتاوح عمرهــا بــني  57

يف القطــاع العــام أو اخلــاص أو ســواء  ،مقــاوالت متزوجــات و ربــات بيــوت، و معظمهــن هلــن جتربــة ســابقة يف العمــل
 .حىت يف املهن احلرة

باإلضـافة إىل  ،كما بينت الدراسة أن النساء املقاوالت يستثمرن يف قطاعات ميتلكن فيها اخلربة و التكـوين
 .االجتماعيخمزون مهم من الرتاث العائلي و 

، إضـافة إىل )ANSEJ(من قروض الوكالة الوطنية لـدعم و تشـغيل الشـباب  استفدنو أغلبية املقاوالت 
، كمـا أن معظـم عـائالت النسـاء املقـاوالت لـديهن جتربـة اجتمـاعيرأس مال  باعتبارهاالدعم املايل و املعنوي للعائلة 

  .يف املقاولة
تمــع املــدين،  يف منظمــات ا االخنــراط عــنللمقــاوالت كمــا ســجلنا مــن خــالل هــذا البحــث شــبه عــزوف 

 .خلا ...كاجلمعيات، النقابات، و األحزاب

أمـــا فيمـــا يتعلـــق مبواصـــفات القيـــادة، فـــإن معظـــم املقـــاوالت يعتمـــدن علـــى العائلـــة يف تســـيري مقـــاوالن، و 
 .يلعب التكوين دورا هاما يف قدرة النساء على التسيري، يف حني تتميز عالقان بعماهلن عموما باجلودة

مــــع وجــــود بعــــض  ،القطاعــــات املهنيــــة الــــيت وجلنهــــا، فقــــد ســــجلنا الغلبــــة لقطــــاع اخلــــدماتأمــــا خبصــــوص 
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، إذ أن غالبيــة خــدمات النســاء شــبه احلضــريةمتركزهــا يف املنــاطق احلضــرية و  ،االســتهالكيةاملقــاوالت يف الصــناعات 
 .موجهة للنساء املقاوالت

أو  االكتفــاءمــا لتحقيــق إ يــدان رغبــة يف الــربح،هــذا املإىل  اجتهــنكمــا أثبتــت الدراســة أن غالبيــة املقــاوالت 
 .االجتماعيو النفوذ  يةاخلروج من دائرة الفقر، و إما لتحقيق الرفاه

و مـن خـالل املقـابالت الـيت قمنـا ـا و املالحظـات الـيت سـجلناها، فـإن  ،إال أننـا ،و رغم مـا سـبق ،إال أنه
املشـاكل األساسـية الـيت تتمثـل يف العوائـق اإلداريـة، كتفشـي  تـوزع بـنيت ،املرأة املقاولة تعاين من معوقـات و صـعوبات

الزال  االجتمـاعيحيـث أن الواقـع  اجتماعيـة؛، و عوائـق )الرشوة، احملسـوبية(و الفساد اإلداري  ،البريوقراطية املرضية
 .لدعم هذا التوجه النسوي للمقاولة، و ال مينح الضمانات األساسية للتوفيق بني املقاولة و البيت مهيأغري 

خاصـة يف الريـف، و مـا تعانيـه املـرأة  ،و من جهة أخرى سيطرت األعراف و التقاليد على بعض الـذهنيات
 .من تلك النظرة الدونية خلوضها بعض ااالت اليت طاملا كانت حكرا على الرجال

كما تعاين املرأة املقاولة من صعوبات أخرى متفرقة، كـالعوائق التقنيـة مـن قـدم اآلالت و نـدرة املـواد األوليـة 
 .و عدم تأهيل املوارد البشرية ،و غالئها إن وجدت، باإلضافة إىل عائق العقار

كـــري املقاولـــة يف تطـــوير ربز أكثـــر عنـــد تفتـــ يتالـــ ،أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالعوائق املاليـــة املرتبطـــة بتمويـــل املشـــاريع
املقاولـة النسـوية عمومـا علـى املؤسسـات املصـغرة و الصـغرية فقـط ألـا  اقتصـارمشروعها، و هو يف رأينـا السـبب يف 

 .اقتصادياذات رأس مال بسيط 

 :نوجز أهمها في ،صادفنا عدة إشكاالت عند إجراء هذا البحث ناتجدر اإلشارة إلى أن

 .لفكر املقاواليت من منظور اجتماعي يف اجلزائرقلة املراجع اليت تتناول ا -

 .احلصول على إحصائيات دقيقة حول النشاطات املقاوالتية النسوية ،إن مل نقل استحالة ،صعوبة -

مـع حبثنـا، إذ مل  ،و مديريـة التجـارة ،و صندوق دعم القـرض املصـغر ،عدم جتاوب أجهزة دعم و تشغيل الشباب -
و يعــود هــذا لضــعف التنســيق بــني اجلامعــة و هــذه  نــتمكن مــن احلصــول علــى أي إحصــائية دقيقــة متعلقــة بالبحــث،

 .األجهزة

 :قتراحاتو قد خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من اإل

االقتصـــــادية و إجـــــراء دراســـــات وأحبـــــاث حـــــول وضـــــعية املـــــرأة املقاولـــــة يف كـــــل القطاعـــــات والقطاعـــــات الفرعيـــــة  *
 .مع إبراز املمارسات اجليدة وتثمينها ،االجتماعية

و إدخــال وحــدات تدريســية حــول املقاولــة ومقاربــة  ،تشــجيع التقــارب بــني منظمــات النســاء املقــاوالت واجلامعــات *
 .النوع

 .تعميق الدراسات حول املقاوالت حسب نوعها من أجل اإلحاطة باحتياجاا اخلاصة *

 .معطيات وطين حول املقاوالت بشكل عام، و متابعة املقاوالت النسوية بشكل خاصإحداث بنك  *

.اليت متكن املرأة من التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة العائلية االجتماعيةسات االجتماعية واخلدمات تعزيز السيا *  
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  :خاتمة       

يف اجلزائــر و نوعيــة النشــاطات  مـن خــالل هــذه الدراســة ، مت تسـليط الضــوء علــى  واقــع املقاوالتيـة النســوية          

االجتماعية اليت تتجـه إليهـا املـرأة اجلزائريـة يف املشـاريع املصـغرة بالـذات ، خاصـة و أن املـرأة يف اجلزائـر هلـا خصوصـية 

  .و ثقافية تكون سببا يف جناح نشاط اجتماعي معني و قد تكون حائل دون جناح نشاطات أخرى اجتماعية 

و سلطت هذه الدراسة من الناحية النظريـة الضـوء علـى فكـر املقـاول و املقاولـة وضوع لذلك و ألجل تقصي هذا امل

  .عن الواقع االجتماعي و الثقايف للمرأة اجلزائرية 

و تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة كوــا تركــز علــى إبــراز عوامــل ظهــور النســاء املقــاوالت يف واليــة ســطيف و قــد         

 الـيت املختلفـة األجهـزةو   املبـادرات عديـد هـو هم يف ظهـور النسـاء املقـاوالتسـاتبني من خالل الدراسة أن الـذي 

 الطبقيـة البنيـة بـذلك مغـرية تمـع،ا يف جديـدة كطبقـة و املقـاوالت  املقـاولني إبـراز أجـل مـن الدولـة وضـعتها

 للثروات العادل والتوزيع التجارية السوق تنظيم أجل من الرمسية غري املقاولة من واحلد جهة، من اجلزائري للمجتمع

  . أخرى جهة من تمعا أفراد بني

دليل علـى بدايـة حـدوث تغـري يف الرتكيبـة الذهنيـة اجلزائريـة، كمـا ولعل بروز هذه الفئة من النساء املقاوالت 

املهنيــة نتيجــة تعــدد دور املــرأة  االلتزامــاتالعائليــة و  االلتزامــات الوظيفــة بــني ازدواجيــةيشــكل حتــديا كبــريا مــن خــالل 

وهــذا الــدور  ،ومل تضــرب علــي يــديها فلقــد أضــيف هلــا دور جديــد بإرادــا ،وأم وزوجــة باإلضــافة إىل كوــا ربــة منــزل

و هــذا مــا يــدل علــى  ،وهــذا الــدور الــذي يفــرض عليهــا أن تتواجــد خــارج املنــزل لفــرتة طويلــة ؛هــو دور املــرأة املقاولــة

  .خماطرة املرأة

التنـوع يف مشـاريع املـرأة املقاولـة ذات املسـتوى التعليمـي  ى و من خالل هذه الدراسة تبـني أنة أخر من جه

أي  ؛لـه تـأثري كبـري يف حتديـد وتنميـة اجلوانـب النفسـية والشخصـية للفـرد بعـض املشـاريعالعايل كون مفهوم التعليم يف 

ا ألهــداف املؤسســات الــيت تشــرف علــى هــذه حــداث التغيــري يف الســلوك اإلنســاين وفقــإمبعــىن آخــر أنــه يعمــل علــى 

  .جتاه املوجب الذي خيدم اتمعالعملية، واملتوقع أن يكون هذا التغيري يف اال

مــن بــني أقــوى األســباب كانــت  ،مــا تقــول إحــدى املبحوثــات، مثلأن فكــرة عــدم االســتقرار الــوظيفيكمــا 

يف  ايعــرف متييــز  ،إضــافة إىل أن عمــل املــرأة يف القطــاع اخلــاص ؛الــيت جتعــل املــرأة تفكــر يف تكــوين مشــروعها اخلــاص

كمـا أن معظـم املناصـب اهلامـة واحلـراك املهـين والـوظيفي    ،حيث حتصل املرأة على أجـور أقـل مـن أجـر الرجـل ،األجر

  .كان من نصيب الرجل دون املرأة

ـــتجهن إىل نشـــاطات ا ـــة تعتـــرب امتـــدادا و قـــد بينـــت الدراســـة أن النســـاء معظـــم النســـاء املقـــاوالت ي جتماعي

لــدورهن التقليــدي يف اتمــع و مــن جهـــة أخــرى هــن ينشــطن يف جمــاالت ميـــتلكن فيهــا خــربة اكتســبنها مــن خـــالل 

  .أعماهلن السابقة سواءا يف القطاع املهيكل أو يف القطاع غري املهيكل 

عــــدة مشــــاكل و معوقــــات تتمحــــور أساســــا يف غيــــاب بيئــــة  و تواجــــه النســــاء املقــــاوالت يف واليــــة ســــطيف

لإلستثمار إذ تواجه املرأة املقاولة يف هذه الوالية معوقات اجتماعية مرتبطة بالرتكيبة الذهنية للفرد اجلزائـري مـن جهـة 

 و مـــن جهـــة أخـــرى إشـــكالية التوفيـــق بـــني املشـــروع و البيـــت األمـــر الـــذي يتطلـــب إعـــادة توزيـــع لـــألدوار االجتماعيـــة
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  .بالنظر للمكانة اليت وصلت إليها املرأة يف اجلزائر

معوقات متويليـة مرتبطـة ببطـئ دراسـة امللفـات علـى مسـتوى الوكـاالت و البنـوك  كما تعاين املرأة املقاولة من

  .و ضعف التمويل العائلي ، بالنظر ألن معظم عائالن هي من الطبقة املتوسطة يف اتمع اجلزائري

  .اخل...أما املعوقات اإلدارية فهي مرتبطة بالربوقراطية املرضية السائدة يف اإلدارات و احملسوبية و الرشوة 

و يبقــى جمــال البحــث فيمــا يتعلــق باملقاوالتيــة النســوية يف اجلزائــر مفتوحــا بــالنظر ملكتســبات املــرأة العلميــة و 

  .مومية هلذا التوجه و تدعيم السياسات الع اخل ،...القانونية و االجتماعية 
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dddd????³³³³????LLLL????²²²²????³³³³????ÝÝÝÝ    8    ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««    1417    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    24    wwwwLLLL

WWWW‡‡‡‡????OOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW????‡‡‡‡����UUUU????????????BBBBuuuu����««««    ¡¡¡¡UUUU????‡‡‡‡AAAA½½½½≈≈≈≈    ssss????‡‡‡‡Ò ÒÒÒLLLL????????????CCCC????????????²²²²????????????LLLL����««««ËËËË    1996    WWWW‡‡‡‡????MMMMÝÝÝÝ

ÆÆÆÆwwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    UUUUNNNN½½½½uuuu½½½½UUUU]]]]    bbbb¹¹¹¹bbbb××××ððððËËËË    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³AAAA����««««    qqqq‡‡‡‡OOOOGGGGAAAAðððð    rrrr‡‡‡‡ŽŽŽŽbbbb����

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ¨W‡.uJ×�« fOz— Ê≈

s.U?????C????²?�«Ë qO?????G????A?????²�« d?¹“Ë d¹d?????Ið v?KŽ ¡U?MÐ  ≠

¨wMÞu�«

4≠85 ÊUðÒœU????L�« U????L????O????Ý ô ¨—u???²????Ýb?�« vKŽ ¡U?MÐË  ≠

¨tM. ©2 …dIH�«®  125Ë

22 wL ŒÒ—R????L�« 01≠88 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1988 WM?Ý d¹U?M¹ 12 oL«u?????L�« 1408 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł

W?ÒO?.u??L?F�«  U?�?ÒÝR??LK� wN?O?łu??²�« Êu½U?I�« sÒL?C??²?L�«Ë

¨WÒ¹œUB²]ô«

d?H?� 8 wL ŒÒ—R?L�« 14≠96 r]— d?._« vC??²?I?LÐË ≠

s?ÒL?????C?????²?????L�«Ë 1996 WM?Ý u????O?½u¹ 24 oL«u?????L�« 1417 ÂU?????Ž

16 …ÒœU?L�« U??L?ÒO?Ýô ¨1996 WM�� wK?O?LJ²�« W?O�U??L�« Êu½U?]

¨tM.

234≠96 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WM?Ý u??O?�u¹ 2 oL«u????L�« 1417 ÂU???Ž d???H???� 16 wL ŒÒ—R????L�«

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨»U³A�« qOGAð rŽbÐ oÒKF²L�«Ë 1996

208≠03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U.  5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰Ë_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë  2003 

215≠03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U.  9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰Ë_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë  2003 

295≠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?�«

»U?�?Š d?OO?�ð  U?O?H?O?B œÒb?×¹ ÍcÒ�« 1996 WMÝ d?³?L?²?³?Ý

t?½«u??M?Ž Íc?Ò�« 302≠087 r?]— ’U?????????????�?�« h?O????????????B?????????????�????????????Ò²?�«

‰Òb?????F????L?�« ¨¢»U?????³????A?�« qO?????G?????Að r?Žb� w?MÞu?�« ‚ËbM?ÒB�«¢

¨rÒL²L�«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?ÒOMÞu�« 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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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL²²²²³³³³ÝÝÝÝ    10

¨»U³A�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

 U?ŽUMB�«Ë  U?�?ÒÝR?L�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦?L?. ≠

¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«

¨·«dA²Ýô«Ë jOD�²K� W.UF�« WELU×L�« q¦L. ≠

Ë√ W?ŽUMB�«Ë …—U??−?Ò²K� W¹dz«e?−�« W??Ld?G�« fOz— ≠

¨tK¦L.

d?¹u?D??²?� W???????????O??M?Þu?�« W?�U????????????Bu?K?� ÂU????????????F?�« d?¹b????????????L?�« ≠

¨tK¦L. Ë√ —UL¦²Ýô«

ZzU???²½ s?O??L???¦???²� W???OM?Þu�« W�U???BuK?� ÂU??F?�« d¹b???L�« ≠

¨tK¦L. Ë√ WOłu�uMJ²�« WOLM²�«Ë Y×³�«

W¹b????OKI????²�«  U???ŽU?MB?K� W???O?MÞu�« W????Ld???G�« f?Oz— ≠

¨tK¦L. Ë√ ·d×�«Ë

—UDš√ ÊULC� WBd?²AL�« W�UHJ�« ‚ËbM� fOz— ≠

Ë√ l¹—U?????A?????L?�« ÍË– »U????³?????A?�« U¼U?¹≈ ÕuML?????L?�« ÷Ëd?????I�«

¨tK¦L.

¨tK¦L. Ë√ WŠöHK� WOMÞu�« WLdG�« fOz— ≠

Ë√ W?O�U??L�«  U?�??ÝR?L�«Ë „uM³�« W??O?F?L??ł fOz— ≠

¨tK¦L.

lÐUD�«  «– W?O½U³?A�«  UO?FL?−�« sŽ ©2® Êö¦?L. ≠

ÆW�UBu�« ·b¼ UNLb¼ t³A¹ w²�«Ë wMÞu�«

f?K?−????????. W½U????????.√ W?�U????????Bu?K?� ÂU????????F?�« d?¹b????????L�« v?Ò�u????????²?¹

Æ¢tOłuÒ²�«

…b?¹d???????−?�« wL Âu????????Ýd???????L?�« «c¼ d?‡?‡?AM?¹     ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?‡ÒO?Þ«d?????I?????L?¹Òb�« W?‡Ò¹d?z«e?????−�« W?‡Ò¹—u??????N?????L?????−?K� W?‡ÒO?????L?????ÝÒd?�«

Æ W‡ÒO³FÒA�«

6 oL«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž Vł— 9 w?L dz«e?????−?�UÐ —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ d³L²³Ý

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb‡‡‡‡????FFFF¹¹¹¹        ¨̈̈̈2003    WWWW????‡‡‡‡‡‡‡‡????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????³³³³????????????????????LLLL????????????????????²²²²????????????????????³³³³????????????????????ÝÝÝÝ    6    oooo‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1424

ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????LLLL����««««    200≠≠≠≠98    rrrr‡‡‡‡‡‡‡‡????]]]]————    ÍÍÍÍcccc????????OOOO????????HHHHMMMMÒÒÒÒ²²²²????����««««    ÂÂÂÂuuuu‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd????????LLLL����««««    rrrr???? Ò ÒÒÒLLLL????????²²²²¹¹¹¹ËËËË

1998    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    9    ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««    1419    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    dddd????????HHHH????����    14    wwwwLLLL

WWWW????????????BBBBdddd????????????²²²²????????????AAAA????????????LLLL????����««««    WWWW����UUUU????????????HHHHJJJJ????����««««    ‚‚‚‚ËËËËbbbbMMMM����    ÀÀÀÀ««««bbbb????????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????????????CCCC????????????²²²²????????????LLLL����««««ËËËË

UUUU????‡‡‡‡????¼¼¼¼UUUU????‡‡‡‡????????¹¹¹¹≈≈≈≈    ÕÕÕÕuuuu????‡‡‡‡????‡‡‡‡????MMMM????LLLL????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««        ÷÷÷÷ËËËËdddd????‡‡‡‡????IIII????����««««    ————UUUU????????‡‡‡‡????DDDD????šššš√√√√    ÊÊÊÊUUUU????‡‡‡‡????LLLL????????????????????????????????????????????????CCCC????����

tttt????‡‡‡‡????½½½½uuuu????‡‡‡‡½½½½UUUU????????????????????????????????????]]]]    bbbb????‡‡‡‡¹¹¹¹bbbb????????????????????????????????????××××????ððððËËËË    llll????‡‡‡‡¹¹¹¹————UUUU????????????????????????????????????AAAA????????????????????????????????LLLL????����««««    ÍÍÍÍËËËË––––    »»»»UUUU????‡‡‡‡????³³³³‡‡‡‡????‡‡‡‡????AAAA????����««««

ÆÆÆÆwwww‡‡‡‡ÝÝÝÝUUUU‡‡‡‡ÝÝÝÝ____««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡.uJ×�« fOz— Ê≈

s.U?????C????²?�«Ë qO?????G????A?????²�« d?¹“Ë d¹d?????Ið v?KŽ ¡U?MÐ  ≠

¨wMÞu�«

 U?�?ÒÝR?L�«Ë „uM³�« l. WK�«u?²?.  U?]ö?Ž rO?Ið ≠

oO??³DðË l¹—U??A??LK� w�U??L�« VO??Bd??Ò²�« —UÞ≈ wL W??O�U??L�«

¨UN�öG²Ý«Ë l¹—UAL�« “U−½≈ WFÐU².Ë q¹uL²�« WDš

Ë√ W?�ËU?????I?????. Ë√ W??????¾?????O?¼ q?B l.  U??????O?????]U?????H?ð« Âd?????³?ð ≠

VK?Dð Ê√ wL U???N??Lb¼ q?¦??L???²¹ W??O???.u???L??Ž W¹—«œ≈ W???�??ÝR???.

»U???�???×� l¹—U???A???L�« ÍË– »U???³??A?�« s¹uJð Z?.«dÐ “U???−½≈

ÆW�UBu�«

vK?Ž U????N???²????L????N????LÐ ŸöD?{ô« qł√ s. ¨W?�U????Bu�« sJ?L¹

∫ wðQ¹ ULÐ ÂuIð Ê√ ¨tłË s�Š√

ÈËb??????????−?�«  U???????????Ý«—œ “U??????????−?½S?Ð Âu???????????I?¹ s?. n?ÒK?J?ð ≠

»U????�?????×�Ë W?????B????ÒB?????�????²?????L�«  U?????Ý«—b�« V?ðUJ?. WD?Ý«uÐ

¨W¹—UL¦²Ýô« l¹—UAL�« ÍË– »U³A�«

W??�U??š W???O??ł–u??L½ r?z«u??] “U??−½S?Ð Âu??I¹ s. n?ÒKJð ≠

¨WBÒB�². qBUO¼ WDÝ«uÐ  «eON−Ò²�UÐ

l¹—U????A???L?�« ÍË– »U???³????A�« r?OKF????²� V?¹—«bð rÒE?Mð ≠

vKŽ d??O?O??�?²�«  U??OMIð wL rNM?¹uJðË rN?L—U??F?. b¹b??−ðË

¨WOM¹uJ²�« qBUON�« l. U¼œ«bŽ≈ Òr²¹ WÒ�Uš Z.«dÐ ”UÝ√

l¹—U???A???L?�« W???Ý«—bÐ sO???H?ÒKJ. ¡«d???³???�Ð s?O???F???²???�ð ≠

¨UN²−�UF.Ë

b????????�dÐ `?L????????�?¹ Ê√ t½Q????????ý s?. d???????O?Ðb?ð q?B oÒ³?D?ð ≠

 UÞU?A½ À«bŠ≈ q¹u?L²� W?BÒB�?L�« WÒO?ł—U��« œ—«u?L�«

U??I?LË …œÒb??×?L?�« ‰U?łü« wL U??N�U??L?F??²??Ý«Ë »U?³??A�« `�U??B�

Æ¢ULNÐ ‰uLFL�« rOEMÒ²�«Ë l¹dA²K�

ÂuÝdL�« s. 9 …ÒœUL�« ÂUJŠ√ rÒL²ðË ‰ÒbFð ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÂU??Ž w½U??¦�« lOÐ— 24 wL ŒÒ—R??L�« 296≠96 r]— Íc??O??HMÒ²�«

Áö??Ž√ —u??Bc??L�«Ë 1996 WMÝ d???³??L??²???³??Ý  8 oL«u??L�« 1417

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ðË

¡U???C????Ž_« s. t???O???łu????Ò²�« fK?−???. ÊÒuJ?²¹ ∫∫∫∫    9    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««¢¢¢¢

∫ sOðü«

¨qOGAÒ²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« qÒ¦L. ≠

 U????ŽU???L????−�«Ë W????OK?š«b�UÐ n?ÒKJL?�« d¹“u�« q?Ò¦???L????. ≠

¨WOK×L�«

¨WO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ ©2® Êö¦L. ≠

¨WOł—U��« ÊËRA�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

W??????O???????LM?²�«Ë W???????Šö??????H?�UÐ n?ÒKJ?L?�« d¹“u?�« q?¦??????L??????. ≠

¨WOH¹d�«

œ—«uL�«Ë Íd×³�« b?OB�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W¹bOB�«



    

 

  

 
 إذ  تناولت هذه الدراسة املسارات االجتماعية و الثقافية للمرأة املقاولة و عالقتها باختيار النشاط االجتماعي:ملخص الدراسة 

و بدأت تلفت أنظار املشتغلني يف حقل ،  اتمعن املرأة و حبكم دخوهلا للنشاط السوسيواقتصادي حظيت مبكانة بارزة يف أ

، و كذلك ديناميكية الرتكيبة الذهنية للفرد اجلزائرييف ظل التحول الذي طرأ على البناءات العائلية و بالتايل تغري السوسيولوجيا 

ؤشرات النشاط، و زيادة النظام اإلنتاجي حيث تطورت بناءات العمل و أمناط التسيري، فأصبحت فاعلية العمل النسوي تقاس مب

مل يبقى عمل املرأة حمصورا يف القطاع العام فقط بل جتاوزت طموحاا كل العقبات و عدد اإلناث يف العدد اإلمجايل للعمال، 

  .بدخوهلا جمال املقاوالت اخلاصة و االستثمار يف القطاع اخلاص حماولة إبراز قدراا على إجناز و تسيري مقاولة

الدراسة إىل النشاطات االجتماعية اليت تتوجه هلا املرأة املقاولة و ما الذي يوجهها الختيار نشاط اجتماعي وقد تعرضت هذه 

  .معني دون آخر

  .النشاطات االجتماعية –املؤسسة  –املرأة املقاولة  –املسارات االجتماعية و الثقافية  :الكلمات المفتاحية 

  

 -------------------------------------------------------------  
 
Résumé : Cette étude portait sur les parcours sociaux et culturels de 
l'entrepreneuriat féminin (Femmes entrepreneurs) et sa relation au choix de 
l'activité sociale sachant que la femme et en raison de son entrée a de l'activité 
socioéconomique a pris  de l'importance dans la société , et elle a commencé à 
attirer l'attention des sociologues à la lumière du changement dans les structures 
familiales et donc le changement de  la composition de l'esprit de l'individu 
Algérien, ainsi que la dynamique du système productif où les principes du 
travail et les styles de gestion ont évolués, ce qui rend l'efficacité du travail des 
femmes est mesurée par des indicateurs d'activité, et l’augmentation du nombre 
de femmes dans le nombre total de travailleurs, le travail de la femme ne reste 
pas confinés au secteur public seulement mais leurs ambitions ont dépassé tous 
les obstacles pour entrer dans le domaine des entrepreneurs privés et 
l'investissement dans le secteur privé pour essayer de mettre en évidence leurs 
capacités d'accomplir et de gérer une entreprise. 
Cette étude a été concentrée sur les activités sociales que les femmes 
entrepreneurs ont choisi  et ce qui ont guidé à choisir une activité sociale 
particulière sans l'autre. 

 
Mots clés : Les parcours sociaux et culturels – femme entrepreneur – entreprise 
– les activités sociales 


