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  هللا رمحه
 يف واطال هللا حفظها الغالية العزيزة امي اىل... حببها حيايت درب يل اانرت و حيايت رحيانة اقدامها حتت اجلنة جعلت اليت... اىل

 عمرها
اجلامعية من وقفة نعود هبا اىل اعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة مع اساتذتنا الكرام الذين ال بد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة 
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  .واىل ابين الذي أمهلته ومل أعطه حقه، اىل روح جديت الطاهرة،  رفيق دريب ومؤنسي اىل زوجي العزيز

أ. عزاوي عمر, أ.بن سانية عبد الرمحان  أ. بن بريكة عبد الوهاب ، د.بن قومار جلول ، د.بن شاعة األفاضل : أساتذتنا مجيع واىل
وأخص  ، محبد، حممد ، د. دقايشية عمر ،  د. هباز لويزة ، أمحد بوداود ، حممد، توفيق ,سليمان , حلسن قوجيلوليد ، د. 

  خليلي نبيلابلذكر املوظف مبكتبة بسكرة 
  أمينة ، جنمة وفطيمةاىل كل الطاقم االدراي جبامعة غارداية وعلى رأسهم 

وام زوجي  شريفة وخوايل كل إبمسه ...اىل  الشموع  اخلري ام عميتعمي قويدر  ، إمساعيل رفرايف زوجي أب و انجم عفان اىل عمي 
 ,نعيمة, رمية ,مروة , فطيمة,  فتحية ،زينب, عائشة, فضيلة ,مرمي ,نوال ,شيماء ,صورية ,مساح ,أمريةاليت اضاءت مشواري :  

   مساق ,ىسو م ,ركب ,ملني ,خالد مصطفي, رؤوف ,مسري وهشام, ,رباجأسامة ,كمال ,  سارة،  وسهام ف, مسعودة، ,نانج ,ةر هز 
 .انجحة دكتورة  ما يوما يراين أن متىن من كل  اىل 

 ملا أحسسنا حبالوة وطعم النجاح لوالهمزرع الشوك يف طريقنا ما الشكر الذي هو من نوع خاص، لكل من أ

 .وهللا ويل التوفيق



 

 داءـــــــــــــــإه

 يغيب ال أن تمنيت يالذ إلى هذا عملي لي يبارك من أول يكون أن تمنيت ذيال إلى

حبيبي ، صديقي ، دنيتي  الى من ترك  بصمة وفراغا  كبير في حياتي    اليوم هذا مثل في

تهرج صوتي  هتي قضيتها بين احضانكلما تذكرت االيام الالى روح أبي الطاهرة الذي   

كل كلمة اسجلها في اي في صدري و وخواطري في كل حرف و  شاعري تشتت مو 

   نضرت زهرتي  ابتاه في معاني انسك صحيفتي تعبر عن جزيل فخرك و كن احسانك 

 و ريشتي فحلقت في السماء الجامعية

 درست معيتي تعبت وسهرت معي الليالي الطوال و الى أمي الغالية ال

ي أتمنى أن يسامحني على الذأطال اهلل في عمره،  محمد ماهر   و الى ابني الغالي

 تقصيري في حقهاهمالي و 

 ريغي سارة                                                                                                          
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 : ابللغة العربيةلخص امل
الية التسويق اإلبداعي يف توجيه خرجيي اجلامعات اجلزائرية حنو  استعمالالتعرف على أثر  إىلهدفت هذه الدراسة 

 املقاوالتية.
 414 اعتمادرض مجع البياانت من أفراد العينة، حيث مت لغ استبيانتطوير مت تصميم و  ،لتحقيق أهداف الدراسة

 إىل، ابإلضافة Spss مت إستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةالبياانت من أجل حتليل و ، مفردة
 . مديري دور املقاوالتيةبعض إجراء مقابلة مع 

  الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: توصلت
تروج للفكر املقاواليت يف الوسط كوهنا الدعم  ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و دار املقاوالتي جيب تكثيف جهود -

الطلبة حنو  يسامهون يف إستقطاب اجلامعي بطرق إبداعية عن طريق إعتمادها على مدربني ومؤطرين أكفاء
بناءا  ،املستوى املطلوب إىلمل يرقى بل ر املقاوالتية الناشئة دو  غري كاف يف بعض إال أن هذا الرتويج ،املقاوالتية

هي  Rوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق االبداعي والتوجه حنو املقاوالتية وقيمة معامل االرتباط  على
ومن خالل معادلة اإلحندار تبني أنه إذا تغري التسويق  وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. 0.447

 . 0.405نفس االجتاه بقيمة املقاوالتية يف  " يتغري توجه الطلبة حنو1االبداعي بقيمة "
   التوجه املقاواليتو  د فرروق ذات داللة احصائية البياانت الشخصيةو وجتبني  -
على قدر ماهو متاح من وسائل مادية وبشرية  ،دور املقاوالتية للفكر املقاواليت بطرق إبداعيةل هناك ترويج -

 ،ما مت إستخدامه يف الدورات السابقة من )ملصقاتإن و ، بيئة متكن املدرب من اإلبداعتوفر ت ال، ومالية
وكل إبداع ما هو إال عمل تطوعي  ،معروضا بشكل إبداعي( كان مصمما و ،مداخالت ،برامج ،تصميمات

 حمض. 
 : مجلة من التوصيات أمهها إىلالنتائج خلصت الدراسة هذه بناءا على 

وضع تدريب املدربني و تكوين و  من خالل ،املقاوالتيةاملعتمد من طرف دور  تطوير الرتويج للفكر املقاواليت
، إدراج املقاوالتية كمقياس عد جتسيد أفكارهم على أرض الواقعمرافقتهم بت للطلبة الناجحني يف املسابقة و حتفيزا

 يدرس من املستوى الثانوي او اإلبتدائي. 
دعم المؤسسات  ،دور املقاوالتية، فكر مقاواليت ،قاوالتيةم: إبداع، تسويق اإلبداعي، الكلمات املفتاحية

 . ومرافقة
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 امللخص ابللغة الفرنسية
Résumé : 

Le but de cette étude était d'identifier l'impact de l'utilisation d'un mécanisme de 

marketing créatif pour guider les diplômés universitaires algériens vers l'esprit 

d'entreprise. 

Afin de réaliser les objectifs de l’étude, un questionnaire a été conçu et mis au point 

dans le but de collecter les données auprès des membres de l’échantillon et a été 

adopté.Le programme de statistiques sociales (SPSS) a été utilisé pour analyser les 

données. 

L'étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont les plus importants sont: 

- Il est nécessaire d'intensifier les efforts de la Maison des marchés en coopération 

avec les institutions d'accompagnement et de soutien, car elle promeut l'idée de l'esprit 

d'entreprise dans l'université de manière innovante en s'appuyant sur des formateurs 

qualifiés et des facilitateurs qui contribuent à attirer les étudiants vers l'esprit 

d'entreprise. Cependant, cette promotion n'est pas suffisante dans certains rôles de 

l'entrepreneur, Sur la base d’une relation statistiquement significative entre le 

marketing créatif et l’orientation entrepreneuriale, la valeur du coefficient de 

corrélation R est de 0,447, soit la corrélation moyenne entre les deux variables. 

L'équation de régression montre que si le marketing créatif change de la valeur de (1), 

l'orientation des étudiants vers l'esprit d'entreprise change dans le même sens de 0,405. 

- L’existence de différences statistiques entre les données personnelles et l’orientation 

commerciale 

- Il existe une promotion du rôle de la pensée entrepreneuriale de manière créative, 

autant que les moyens matériels, humains et financiers disponibles, il n’existe aucun 

environnement permettant à l’entraîneur de la créativité de fonctionner, et ce qui a déjà 

été utilisé lors de sessions précédentes (affiches, dessins, programmes, interventions) a 

été conçu et présenté de manière à Créatif, et toute créativité est un travail purement 

volontaire. 

Sur la base de ces résultats, l’étude a abouti à un certain nombre de recommandations, 

dont les plus importantes sont: 

Développer la promotion de la pensée entrepreneuriale adoptée par le rôle de 

l’entrepreneur, par la formation et la formation de formateurs et le développement 

d’incitations pour les étudiants qui réussissent dans la compétition et les accompagner 

après la concrétisation de leurs idées sur le terrain, l’inclusion des entreprises en tant 

que mesure enseignée au niveau secondaire ou primaire.  

Mots-clés: Créativité, marketing créatif, L'entrepreneuriat ,maison de 'entrepreneuriat 

institutions de soutien et d'accompagnement. 
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I-1  توطئة الدراسة 

التقليل من  استطاعتاليت شهدها العامل يف وقتنا الراهن ألهنا  االقتصاديةتعترب املقاوالتية من أهم الظواهر  
سامهتها يف التقليل من واملنافسة نظرا مل وـــــــــــــالنملتنمية و العمومي، إذ أصبحت متثل عمود القطاع ا احتكارهيمنة 

املستهلكني اجات وخدمات ترتقي حلمنتجات تقدمي ب، االبتكارقيمة و إنتاج الو ، االقتصاديجتديد النسيج لة و البطا
 . هلم والرضا وفري املزيد من الرخاءبتتشبع رغباهتم و 

ن احتل موضوع املقاوالتية حيزا كبريا م ،العاملية ليةااملوطأة األزمات ليف الوقت الذي يهتز فيه االقتصاد العاملي و 
ختلق جماال لالستثمار ة، فهي إذا قتصادياإلتساهم يف توسيع وتنويع القاعدة كوهنا   ،اهتمام الدول من بينها اجلزائر

 ،نقلة نوعية يف خمتلف اجملاالت التكنولوجية مما أنتجو  اهلائل يف خمتلف العلومنظرا للتقدم املتسارع والتطور و  والتشغيل
رغم رغبة الدولة يف و ، اقتصاديةإما التكيف مع هذا الواقع أو الدخول يف أزمات ف ،اليت وضعت الدولة يف حتد مستمر

إال أهنا مل تكن  ،هتدف اىل تشجيع املقاوالتية سياسات تنمويةبرامج و تطبيق من خالل  قتصادياإلجتديد النسيج 
  .فعالة

طرح كم معترب من األفكار حول مشكلة ما تعيق سريورة نشاط  اكنهمي ،املؤسسة لإلبداع استعمالعند 
بدون اعتمادها على تسويق فعال إذ يعترب التسويق  ،ميكن للمؤسسة أن تعتمد على اإلبداع فقطوال ، املؤسسة

 ،تظم للمؤسسةاملند على أسس ومبادئ متكن من السري احلسن و مسر جناحها كونه يعتو فعال أساس منو املؤسسة ال
 عن طريق تلبية حاجيات املستهلكني. اهذو 

جاءت  ،املستهلكني أذواقسريع يف  الذي صاحبه تطور وتغري ظل التطور التكنولوجي اهلائل واملستمر و يفو  
   التطلعاتعلى الرغبات و  اهتمامهوجود تسويق حديث، ال يكتفي بتلبية احلاجيات فقط وإمنا يركز  إىلاحلاجة 

يعد التسويق إذ  ،اإلبداعيابلتسويق  ستعانةاإلاهتمامات عديدة ومتجددة للمؤسسات منها  إىلذلك أدى ف
هتمام الكايف من الباحثني واليت مل تلق اإل ،اإلبداعي من املواضيع اجلديدة اليت برزت على الساحة االقتصادية

 .  واملختصني
التفريق بني املنتجات اليت يرغب مما أدى اىل فشله يف  ،العروضيتلقى عددا هائال من اإلعالانت و أصبح املستهلك 

اليت اعتاد ابداعا وبعيدا عن النمطية  اكثررتويج ل هإعدادو  هيف عرض اإلبداعيهنا يربز دور التسويق ، و اقتنائهايف 
 .  املستهلك عليها
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تساهم يف عرض وتقدمي  ،مرافقةسات دعم و نشر الوعي املقاواليت عن طريق إنشاء مؤس إىلسعت اجلزائر 
إال أهنا  رغم اجلهود املبذولة ،جحةمبؤسسات إنتاجية ان قتصاداإلشرح للتسهيالت اليت قدمتها الدولة بغية إنعاش و 

وجذب الراغبني يف إنشاء مشاريع خاصة  استقطاببغية مبجموعة من اآلليات  ستعانةاإلغري كافية لذلك وجب 
 إىلوجه املقاواليت، هذا أدى ابعتبار ظاهرة املقاولة سريورة تتكون من مراحل أوهلا التمنها التسويق اإلبداعي. ، هبم

لضرورة  ناإدراكؤطر العديد من الدراسات، جاءت الدراسة نتيجة ت نظراي اساسأ تر مقاربة جديدة أصبحظهو 
أصبح للمورد البشري دورا هاما لذلك  ،املتعلمةخاصة املثقفة و  ،ن طريق استغالل الثروة البشريةالتوجه املقاواليت ع

 احملرك األساسي يعتربألنه  إذ حيتل الصدارة يف املؤسسات االقتصادية جدا يف الفكر اإلقتصادي ويف دورة اإلنتاج
 . ستلزم ضرورة اإلستثمار يف رأس املال البشري كونه لب املنافسة يف اإلقتصاد العاملييللمؤسسات وهذا 

I-2 الدراسة إشكالية: 

اىل عدم قدرة سوق العمل  -مئة الف خريج سنواي حوايل-سنواي اجلامعات يجير خمن  االعداد املتزايدةأدت 
تعد الدولة قادرة على توفري  حيث مل ،هذا الطلب يف سوق العملستيعاب تلبية واابلقطاعني العام واخلاص على 

اىل حتقيق التقارب بني اجلامعة واملؤسسات االقتصادية  اجلزائر سعت لذلك مناصب الشغل جلميع خرجيي اجلامعات،
الذي يعد أحد رهاانت احلكومة حاليا من  ،قتصاد الوطينللمرور اىل تنويع اال ،وهو مطلب متليه احلتمية اإلقتصادية

تفعيل  سعت اىلفقد  ،يف تطوير اإلقتصاد الوطين ن التعليم  يعترب حجر الزاويةألو  ،خالل ربط اجلامعة بسوق العمل
نشاء مؤسسات إجل أب من لشبايف اروح املقاوالتيةزرع بغية  إنشاء دار املقاوالتيةمن خالل وهذا  ،دور اجلامعات

 . قتصادياإلالنهوض ابلنسيج البطالة و  امتصاصاىل  دفهتمصغرة 

الدولة لتمكن ابلرغم من اجلهود اليت تبذهلا  ،جدا إن إدماج خرجيي اجلامعات يف عامل املقاوالتية منخفض
يف كل  لمقاوالتيةلدار  إنشاء عن طريق، عمال املقاوالتيةممارسة األقتصادي و اإلقتحام اجملال خرجيي اجلامعات من إ

على  ومن هذا املنطلق سنسلط الضوء ،يف اجلامعةلكل التخصصات تدريس مقياس املقاوالتية  إىلابإلضافةجامعة 
بغية إبداعية  بطرقوتسويقه املرافقة والدعم للفكر املقاواليت  بتعاوهنا مع مؤسسات دار املقاوالتيةمدى اعتماد وتبين 
 .يف الطالب اجلامعي  زرع روح املقاوالتية

 :ايلالتهلذه الدراسة ك السؤال الرئيسي ميكننا طرح ومن هذا املنطلق

 ؟ةحنو املقاوالتي اجلزائرية خرجيي اجلامعاتتوجيه آللية التسويق االبداعي يف  إىل أي مدى يؤثر تبين دور املقاوالتية
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 : هيفرعية و أسئلة ي اىل السؤال الرئيسوينقسم هذا 

يف  مع مؤسسات الدعم واملرافقة تعاونلتية اباملقاوال ارداملعتمد من طرف  اإلبداعيالتسويق  مستوى تقييمما  -1
 ؟ توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية

توجه الطلبة اخلرجني حنو املقاوالتية ومؤسسات الدعم يف  وردالتعاون بني الطلبة من جتربة  استفادةما مدى  -2
 ؟املقاوالتية

التوجه املقاواليت يف تصورات الطلبة حنو  0,05أقل من  ائية عند مستوىهل هناك فروق ذات داللة إحص  -3
 ؟  ىل املتغريات الشخصية"إتعزى 

I-3  : فرضيات الدراسة 

 :ليةامتت صياغة الفرضيات الت ليةاالت التساؤالتبناء على 

 الفرضية الرئيسية:

 .حنو املقاوالتيةاجلزائرية خرجيي اجلامعات توجه و  اإلبداعيالتسويق  آليةة بني ذات داللة إحصائي عالقة هناك

 جاء فيها: فرضيات فرعية  إىلالرئيسية  الفرضية انقسمت 

مع  تعاونلاب املقاوالتية من قبل دار املعتمد اإلبداعيالتسويق تقييم يوجد عالقة ذات داللة معنوية بني  -1
 توجه الطلبة اخلرجني حنو املقاوالتيةبني املرافقة و مؤسسات الدعم و 

مؤسسات بني التعاون بني دار املقاوالتية و جتربة  من االستفادةيوجد عالقة ذات داللة معنوية بني مستوى  -2
 الدعم وتوجه الطلبة اخلرجني حنو املقاوالتية .

تعزى التوجه املقاواليت  يف تصورات الطلبة حنو 0,05أقل من  وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىي -3
 شخصية. ىل البياانت الإ
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I-4 :أمهية الدراسة 

 :يف النقاط التالية  دراستناتكمن أمهية 

، مهماو  حيواي اموضوع يعدالذي  اإلبداعيمهيتها من خالل تطرقها ملوضوع التسويق أتكتسب الدراسة  -1
تتصف ابلتقلبات بيئة يف  استمراريتهالضمان املختلفة  اسرتاتيجياهتايه يف سياساهتا و إىل تبن سعى املؤسساتت

هبدف املقاوالتية ثقافة  رسيخت وذلك من خاللاملنظمات  كذلك املنافسة احلادة بنيو  ،املتالحقةالسريعة و 
 .وزايدة النمو االقتصاديجتديد النسيج 

اعتماد ُدور طبيعة العالقة والدور الذي سيؤديه اىل التعرف على هذه الدراسة  تسعىإىل ذلك  ابإلضافة -2
 كون ديناميكية املقاوالتيةاملقاوالتية.   يف توجه اخلرجيني حنو ثقافة العمل احلر أو لتسويق اإلبداعياملقاوالتية ل

ذات مام عن طريق توفري املزيد من الرخاء وتلبية احلاجات مبنتجات إىل األواجملتمعات  ابالقتصادايتتدفع 
 الصعوابتو مواصفات أحدث تقلل من العناء 

I-5  : أهداف الدراسة 

 املطروحة من خالل: التساؤالتحماولة اإلجابة على أهداف منها،  إىللتوصل من خالل هذه الدراسة نسعى ل

 .املقاواليت التسويق االبداعي و  يراسة أال وهتقدمي إطار نظري مناسب ملتغريات الد -
اجلامعات حنو ثقافة العمل بداعي يف توجيه خرجيي ي حيدثه إستخدام الية التسويق اإلالتعرف على الدور الذ -

 املقاواليت . احلر و 
توجه خرجيي اجلامعات حنو و اإلبداعيالتسويق بني الية التأثريية و رتباطية على قيمة العالقة اإلالتعرف  -

 املقاوالتية;
ومؤسسات املرافقة والدعم يف التأثري على توجهات الطلبة لتبين  تقدمي املقرتحات اليت تساعد دار املقاوالتية -

 العمل احلر . 
 .حنو تشجيع الفكر املقاواليت عند الشباب إبعتباره إختيار عاملي جديد التوجه العامليإبراز  -
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I-6 املوضوع ختيارإ دوافع : 

  موضوع الدراسة هي: الختيار شدتنا كثريا ودفعت بنامن الدوافع اليت 

 ;مبجال املقاوالتية إبعتبارها متثل العمود الفقري للتنمية  اهتمامنا

 ;الشديدة يف حتقيق حلمي وهو أن أكون سيدة أعمال  رغبيت -
 ; االقتصاديتوجه جديد يف اجملال  ابعتبارهحدة املوضوع  -
 ;للولوج هلذا املوضوع  يق اإلبداعي أدى بناختصصنا يف دراسة التسو  إضافة اىل -
 رز إن شاء قصب السبق فيه. حنأن فأردان  ياإلبداع لتسويقااليت تناولت موضوع  اتقلة الدراس -

I- 7 صعوابت الدراسة: 

 أثناء دراسيت أذكر على سبيل املثال ال احلصر  اعرتضتناومن الصعوابت اليت 

 ;مفهوم التسويق اإلبداعي  رهتا اليت تناولت ابلشرح والتحليلقلة املراجع ونذ -
مين جهدا ووقتا طويال يف الرتمجة )وال كتاب مما أخذ  ،اخلاصة ابلتسويق اإلبداعي ابللغة العربية الكتب رةنذ -

 ;حول التسويق اإلبداعي ابلعربية ( 
 ;م 2017الكتب اليت تناولت مفهوم  املقاوالتية  ما عدا كتاب األستاذ سعد اوكيل ماي  ندرة -
على أنه إعالن إبداعي أو ترويج بطريقة  اإلبداعيغلب املراجع ابللغات األجنبية تناولت مفهوم التسويق أ -

 ;إبداعية
I-8  الدراسة حدود:  

مت إجراء أول مقابلة مع د. بن م، 2015سنة  التكوينحتديده من طرف جلنة بعد اختيار املوضوع و احلدود الزمانية: 
، 2016سنة  جامعة بسكرة أساتذة من ، كما مت إجراء مقابلة مع2015قرينة ود. قوجيل حممد جبامعة ورقلة سنة 

بعد و  استبيانعلى تصميم  تفاقاإلمت  ،جمموعة من األساتذة السابقة واستشارةعلى الدراسات  االطالعوبعد 
 .م 2018 سبتمرب15غاية  إىلم 2018بداية من شهر جوان  توزيعه حتكميه، مت

 . م 2019اىل غاية جانفي  2018فكانت من شهر سبتمرب النهائية ابلنسبة للمقابلة أما
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طلبة اجلامعات اجلزائرية عن طريق تصميم  على االستبيانمت توزيع منوذجا، اختريت مبا أن اجلزائر احلدود املكانية: 
 والواتساب. االمييل والفيس بوك والفايرب التواصل االجتماعي ائلونشره عرب وسإلكرتوين  استبيان

عنصرين من املزيج التسويقي  مت الرتكيز علىحيث  ،وهي التسويق االبداعي والتوجه املقاواليتاحلدود املوضوعية : 
ورات، األايم الداملرافقة ابلتحديد )تية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم  و من طرف دار املقاوال املتخذالرتويج املنتج و  مها: 

 وعلى الفكر املقاواليت .  الندوات(  ،الورشات ،الدراسية امللتقيات
I- 9 :مصادر البياانت 

ابملصادر مت االستعانة بغية مجع البياانت  ،بعدة مصادر ومراجع ام إجناز هذا البحث على أكمل وجهلغرض إمت
 : تاليةال
 وال: مصادر البياانت الثانوية  أ

ير التقار املقاالت و و  ومتثلت يف الكتب والدورايت ،اليت هلا عالقة مبوضوع البحث أجنبيةبية و مبراجع عر  مت االستعانة
هبدف اإلحاطة  ،املختلفةنرتنت املطالعة يف مواقع االالدراسة و  اليت تناولت موضوعالدراسات السابقة، واألحباث و 

 فهم مكوانته . جبوانب املوضوع و 
 األولية اثنيا: مصادر البياانت 

حتكيمه عن طريق ستبيان مت تصميمه وتصحيحه وتطويره و إابالعتماد على ت املطلوبة من جمتمع الدراسة مت مجع البياان
أداة الدراسة ومتغريات الدراسة  اختبارمن أجل  Excelو  ،SPSSحصائيةبرانمج احلزم اإل استخدمناخمتصني، كما 

 . ، كما مت االعتماد على املقابلةعن طريق عرض البياانت وحتليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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I-10 :منوذج الدراسة 
 

 
 
 

 
                     المتغير المستقل                                                                              المتغيرات التابع                

 
 

         

  اإلبداعي املعتمدمستوى التسويق        

 من طرف دار املقاوالتية + مؤسسات    

 الدعم واملرافقة        

 
 ستفادة الطلبة من التجربةا

 
 

 اي دار املقاوالتية  + مؤسسات الدعم واملرافقة
 كيف تسوق للفكر املقاواليت بطريقة إبداعية

       
 

 على الدراسات السابقة املصدر: من إعداد الطالبة بناءا

 

 التسويق االبداعي  

 بعد املوقف         

 ثري احمليطأتبعد 

 القدرة على االجناز     

 التوجه حنو يةن
 املقاوالتية

                       

 البياانت الشخصية
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 من خالل منوذج الدراسة نوضح متغريات الدراسة كما يلي: 

I-1 1 الدراسةتقسيمات : 
 مخسة فصول كما يلي:  إىلمت تقسيم الدراسة 

أمهية  إىلالفرضيات املقرتحة ملعاجلتها ابإلضافة الدراسة و  إشكاليةتناول  ;الفصل االول: خلفية الدراسة وسياقها العام
 .الدراسة  منوذج ها وكذاحدودصعوابهتا و وأهداف الدراسة و 

واملقاوالتية  اإلبداعي توضيح املفاهيم النظرية لكل من التسويق مت الدراسة ملتغريات اإلطار النظريالفصل الثاين: 
 والتابع.توضيح العالقة بني املتغري املستقل  إىلواملقاول ابإلضافة  واإلبداع والتسويق

 الفصل الثالث: تناول أهم الدراسات السابقة وما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة 
 حصائيةمجع البياانت اإلوأساليب مت من خالله عرض طرق  حيث واإلجراءات الطريقة الدراسة الفصل الرابع: منهجية

 املستخدمة حصائيةاملستعملة وأداة الدراسة املناسبة واألساليب اإل
ومناقشة نتائج الدراسة  حتليلو وصف خصائص العينة عن طريق جداول وأشكال  من خالله اخلامس: متالفصل 

 الفرضيات. إىل اختبارابإلضافة 
 
 



 
 

 الفصل الثاني: 
اإلطار المفاهيمي 
 لمتغيرات الدراسة
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 : متهيد

ومنها اجلزائر  الدولبعض  اقتصادايت تاألخرية جعل اآلونةية اليت مر هبا العامل يف االقتصادالتحوالت       
قطاع )الريعي والبرتويل  االقتصادالدولة على  واعتمادوسياسة التقشف  املالية األزمةففي ظل  ،متر مبنعرجات حامسة

التضخم  وظهور اإلنتاجالوطنية بسبب عدم  العملة اخنفاضول و البرت سعار أيف ظل تذبذب ( و ةاحملروقات خاص
بغية جتديد  لدى الشباب ةالتيو ااملقاجياد بدائل عن التبعية للمحروقات منها تنمية روح وثقافة  إىلسعت الدولة 

 ي.  االقتصادالنسيج 

ي العمل على ور ضر أصبح من اللذلك قتصاد الدول الالعصب احملرك الركيزة و  املقاوالتيةتعترب حيث 
 شاء مؤسسات تقوم بدعم نإب ،يواجهها الشبابالصعوابت اليت تذليل  عن طريق  املقاوالتية تشجيع الثقافة

من طرف  ةالتيو ااملق حنو عن التوجه اهناك عزوف أن، رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة إال مرافقة الشبابو 
ديدة لدعم وتشجيع جوهي وسيلة  املقاوالتيةشاء دار نإ إىل لةو سعت الدلتدارك هذه الفجوة و  ،خرجيي اجلامعات

يعد ي، إذ اإلبداعالتسويق  آليةعن طريق استعمال  واالنطالقمرحلة التأسيس قبل  املقاوالتيةوجه الطلبة حنو ت
ن م يفالكا االهتمام اليت مل تلقو  االقتصاديةي من املواضيع اجلديدة اليت برزت على الساحة اإلبداعالتسويق 
  .العربية خاصة ولاملختصني يف الدالباحثني و 

 املقاوالتيةي و اإلبداعني التسويق ناوقو  التسويقو  اإلبداعمن خالل هذا الفصل سنوضح مفاهيم كل من 
   .املقاوالتيةي يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو اإلبداعالتسويق  آليةوسنربز دور 
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II-1 ي اإلبداعلتسويق مدخل ل 

إذ  ،يف عصران احلايلالعمل التجاري  حجنا  هو أساسالتأثري و و  للتواصلة ي وسيلاإلبداعتسويق يعترب ال
التسويقية  بعض القواعد فعاليته الكبرية يف كسر إىلي ( اإلبداع) التسويق  تسويق غري التقليديال يعود سبب جناح

تكيف مع بيئة بغية الرتاتيجيات مرنة اسو  مبهرة جتعل الزبون متفاجئاملتعارف عليها عن طريق تطبيق سياسيات 
كما يسعى التسويق   ،مستوى تطلعات  الزابئن إىلجل الوصول أمن  الكبري،و  يت متتاز ابلتغري السريع املؤسسة ال

 يف شكل مؤسسات . ية  بتجسيدها على ارض الواقع اإلبداعاألفكار   استغالل إىلي اإلبداع

يعترب العقل  الذيال ميكن حصره كونه جيمع بني التسويق و ي مفهوم واسع اإلبداعمفهوم التسويق  نإ
استمرارية املؤسسة الراغبة لذي يعتمد على التجديد املستمر والذي هو بدوره سر بقاء و ا اإلبداعاملدبر للمؤسسة و 

 . يف حتقيق ميزة تنافسية

من  لإلبداع دون غريه تياراناخأسباب و  اإلبداعي البد من توضيح مفهوم اإلبداعقبل التطرق ملفهوم التسويق   
  جتديد( .   ،حتسني ،اخرتاع ،ابتكاراملفاهيم )

II-1-1  اإلبداعمفاهيم حول  

 اإلبداعكما  يشكل   ،هبا من يشاء من عباده تعاىل ية اليت كرم هللاناسنصفة من الصفات اال اإلبداعيعترب 
 ،إلبداعالباحثني اب اهتمامزايدة  إىلمما أدى  ،واعهاأن اختالفأداة مهمة ملواجهة املنافسة بني املؤسسات على 

ل يف و اسنح ،على تعريف حمدد لإلبداع يتفقوام مل أهنمن قبل املختصني إال  اإلبداعمبوضوع  االهتمامرغم زايدة و 
 خاص بنا. تعريف  استنتاجمن مث بعض التعريفات و  استعراضهذا املطلب 

  اإلبداعمفهوم  ال:أو 

 يع  د  ) ب   تعاىلومن ذلك قوله  ،ابتدعه أولمة إبداع يف اللغة العربية انمجة من بدع الشيء ك  نإ: اإلبداعمفهوم  أ(
 ،اخرتعه على مثالشأه و أنبداه و  ،وجاء يف القاموس احمليط بدعه يبدعه بدعا ،101عام ن ( األض  األر   و   وات  م  الس  

يقال عن و  ،الأو لبدع هو الشيء الذي يكون االعرب البديع و  نايف لسو  ،واخرتعهشأه أنداه و أب أووإبداع الشيء 
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 أنوهناك من يرى  ،1على غري مثال  اخرتعهي أإبداع الشيء شاه و أنأي  وابتدعه ،ه مبدعه بدعاأنمبدع الشيء 
 . ناخمتلفت ناداللت االبتداعو  اإلبداع

 كلمة   أن ،creativityو   innovationلكل معجم مصطلحه اخلاص كرتمجة لكلميت  اإلبداعففي جمال 
creativity ( م2001ط. مل ترد يف مورد البعلبكي)، و ترمجة كلمة  Innovation وجتديد ( ابتكار )إبداع و، 

ة ومرة فمرة جتديد يف حقل الفلس  Innovationأما مكتب تنسيق التعريب يف املغرب فرتجم الكلمة نفسها 
أما  ،م1997ية ناسند ملصطلحات العلوم االيف املعجم املوح   Creativityغيابو  ،االجتماعيف حقل  ابتكار

  Innovationاخللق و و  إلبداعاب   Creationابالبتكار و     Creativityجممع اللغة العربية ابلقاهرة يرتجم 

 . 2بدعة  ترمجها

يف  ،فكرة جديدة إىل أوحل خالق ملشكلة ما  إىليتمثل يف " التوصل   Creativity اإلبداع أنيرى البعض و 
هو اجلزء املرتبط ابلفكرة  اإلبداع نإهبذا فاملالئم هلا و  أوهو التطبيق اخلالق   Innovation االبتكار أنحني 

 3املنتج "  إىلالتحويل من الفكرة  أوهو اجلزء امللموس املرتبط ابلتنفيذ  االبتكار أناجلديدة يف حني 

( بـــــ )االبتكار واإلبداع  Creativity( يرتجم م1997أما الصحاف صاحب معجم املوارد البشرية )
م ( 1999(، أما الشامل : قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية ) بــــــ )االبتداع والتجديد    Innovationو

ــ   Creativenesابلطاقة اإلبداعية، و  Crativityوبــــــ ) جتديد، ابتكار، إبداع(   Innovationفيرتجم  بـ
 4( .)إبداع، ابتكار

 : اإلبداع أنهناك من يرى احدة و لعملة و  نااالبتكار وجهو  اإلبداعمن  كال  أنمن يرى هناك  

                                                           
م، 2010، 1دار ديبونو للطباعة والنشر و التوزيع، عمان، االردن، ط ،و اإلبداعنظيم اإلدارة احلديثة و سيكولوجية الت ،حممد جاسم و اخرون  1

  . 38ص 
 .  3م، ص 2009املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  ،اإلدارة ابإلبداع حنو بناء منهج نظمي ،سليم إبراهيم احلسنية   2
 .18ص  ،م2015، 2، األردن، ط عمانالتوزيع، ، دار وائل للنشر و خلصائص و التجارب احلديثةاملفاهيم و ا االبتكارإدارة  ،جنم عبود جنم   3
 .  4راهيم احلسنية، مرجع سبق ذكره، ص بسليم إ  4
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وهو عملية توليد األفكار اليت  ،العقلية الرافضة للتفكري احملافظة على رؤية جديدة ألداء املهام و "هو القدر  -
 يف اجملال التجاري هو دوران أنية حتسني الوضع الراهن و ناإبمك ناميهو اإللق االتصاالت املثرية لالهتمام و خت

 . 1رخص وأسرع" أمور لكي تصبح أفضل و تغيري األ
وأيضا  ،ه دائما هناك طريقة أفضل ألداء العملنأب ناواإلمي االستطالع"هو النتيجة احلتمية للفضول وحب  -

 . 2للرغبة يف التغيري"
ديد إما من خالل تطوير هو ج ما إىلتقدمي كل ما هو غري مألوف من خالل التوصل "القفز لتغيري و  -

يتأتى ذلك إما بتجميع أشياء خدمات و ل مرة يف شكل سلع و و تقدمي منتجات جديدة أل أومنتجات قائمة 
تغيري يف مهمتها  إىلموجودة ابلفعل يف شكل دمج لعناصر متعددة قدمية يؤدي دجمها لتقدمي جديد مبا يؤدي 

 3تقدمي منافع جديدة" أو
 4حل ملشكلة " أوعادة بني بدائل  االستجاابتو هدف حمدد حيث تنحصر "هو نوع خاص من التفكري حن -
األشياء بطرق  إىلالنظر  أواالبتكار مبعىن والدة شيء جديد غري مألوف  اإلبداع أو"يستخدم مفهوم  -

 أما إبتقانابتكره غريه  أوبتدعه فاملاهر هو الذي يعيد تشكيل ما ا ،املهارةو  اإلبداعهناك فرق بني و  ،جديدة
 .5خلق شيء جديد" ضافة نوعية و ففيه إ اإلبداع

ه حيسن من صنع القرارات أنيساهم يف جناح املنظمة على املدى الطويل كما ىل لالبتكار و و "يعترب اخلطوة األ -
ر أفكار االساليب املستخدمة يف مجع أعضاء اجلماعة معا لتطوين خالل تشجيع العصف الذهين كأحد م

 .6تقاد"نجديدة حبرية وعفوية دون ا
 إىلفكرة مث  إىلمث تطوير هذا النظر ليتحول  ،ية غري مألوفةو امن ز  أوهو النظر للمألوف بطريقة  اإلبداع" -

 .7ستعمال"االإبداع قابل للتطبيق و  إىلتصميم مث 

                                                           
، 1كية، طاملتحدة االمري ايتالوال ،تيس هول نيوجريسيبرن انشرون مع بريسون ايدوكايشن انلبنمكتبة  ،اإلبداع يف إدارة األعمال،شأنريتشارد فر   1

 .  6، ص 2014سنة 
  . 107م، ص 2012، 1األردن ط عماندار أسامة للنشر و التوزيع، اإلبداع اإلعالمي يف الفضائيات العربية،  ،بشرى مجيل إمساعيل  2
 ، منشأة املعارف ،مكتبة عني الشمس ،دار الفجر للنشر و التوزيع، مكتبات مؤسسات األهرام ،االبتكاريالتسويق ، طلعت أسعد عبد احلميد  3

 . 31م،  ص 2009مكتبة جرير مكتبة الشقري 
 .  380م، ص 2006، األردن عمانالتوزيع، ، دار احلامد للنشر و أساسيات علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق ،اخرونو  القضاه انفرححممد   4
 .  167م . ص  2010األردن  ،عمان دار الراية للنشر و التوزيع ،التدريب و التأهيل اإلداري ،هاشم محدي رضا  5
 ،م2010ط مزيدة و منقحة  ،االردن ،عماندار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،  ،الرايدة و إدارة منظمات األعمال، بالل خلف السكارنه   6

 .53ص 
 .  202م، ص 2011، 1، األردن، طانعمدار اسامة للنشر والتوزيع،  ،اسرتاتيجيات تعليم التفكري ومهاراته ،وليد رفيق العياصرة  7
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 ،يصبح أكثر حساسية للمشكالت أنه: "عملية التعلم اليت تساعد املتعلم على نأب اإلبداعس نايعرف تور  -
والبحث عن  ،حتديد مواطن الصعوبةنسجام و اختالل االو  ،املعلومات أوالثغرات يف املعرفة نقص و ب الانجو و 

نتائج جديدة  إىلتعديلها من أجل التوصل  أوإعادة صياغتها و  ،اختبارهاوصياغة الفرضيات و  ،التنبؤاحللول و 
 .1" لآلخرينينقلها املتعلم 

فيما و  ،كل حسب منظوره الفلسفي اخلاص  اإلبداعاع عن علم االجتملقد حتدث علم الرتبية وعلم النفس و  -
منا بتلخيصها يف اجلدول ق ،2ية اليت مت الرتكيز عليهااإلبداعيلي مناذج من هذه التعريفات وفقا للمكوانت 

 التايل:
 

 اإلبداعمكوانت ( يوضح تعريف و  II -01اجلدول رقم )
 اإلبداعمناخ  اعاإلبدعملية  ياإلبداع اإلنتاج املبدع اإلنسان رو ااحمل

 ركزت على

املبدع مبا مييزه من  اإلنسان
 مسات خصائص و

    خصائص املنجزات 
ية يف شىت اإلبداع النواتجو 

 اجملاالت

العمليات العقلية اليت يقوم 
الناتج  إىلهبا الفرد للوصول 

 ياإلبداع

تتوفر  أناعتربت الفرد املبدع البد 
 ،مناخ مناسبله بيئة حمفزة و 

ه ناه وحيفز نايطور و  بداعاإل ينميان
 على الظهور 

تعريف  
 اإلبداع

Gilford :جمموعة من  اإلبداع
تنوعة اليت السمات االستعدادية امل

مرونته و  تضم : طالقة التفكري
  احلساسية للمشكالتو  واالصالة 

وايضاحها    إعادة تعريف املشكلةو 
هي مبجملها قدرات و  ابلتفصيل

 ميكن تصنيفها حتت مظلة التفكري
 . الناقد

Sempson :هو قدرة  اإلبداع
تخلص من السياق الفرد على ال

إتباع منط جديد العادي للتفكري و 
 من التفكري وخمتلف

Peiris ة الفرد : هو قدر
 على جتنب الروتني العادي

الطرق التقليدية يف التفكري و 
وجديد  هو أصيل ما إلنتاج

 للتنفيذقابل و   غري شائع و 
 التحقيقو 

Stain تاج اجلديد نإ: هو
واملقبول والنافع الذي حيقق 

رضا جمموعة كبرية ضمن فرتة 
 . زمنية معينة

Torrance هو :
 عملية تشبه البحث العلمي

تتضمن اإلحساس و 
الثغرات يف و  ابملشاكل
وتشكيل         املعلومات

مث  ،فرضيات أو أفكار
هذه الفرضيات  اختبار

تعديلها حىت يتم الوصول و 
 .  نتائج إىل

  املفكرون و الباحثون  يرى
حمتوى  ذات اجتماعيةهو ظاهرة 
الفرد املبدع هو و   ثقايفحضاري و 

 الذي يرتك أثرا يف جمتمعه.

                                                           
، 1، االردن، طعمانللنشر والتوزيع،  ، دار ديبونوتنميته يف الرتبية والتعليم االبتكارياإلبداع والتفكري  ،واخرون حممد جاسم ويل العبيدي  1

 .  82م، ص 2010
 .  18ص م،2013 ،عمانهلامشية، اململكة األردنية ا ، دار الفكر انشرون و موزعون ، اإلبداع ،سهري ممدوح التل  2
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، اإلبداع،  دار الفكر انشرون على سهري ممدوح التل عتمادمن إعداد الطالبة ابال املصدر:
 .19-18م،ص 2013وموزعون،  اململكة األردنية اهلامشية، عمان 

الرتبية ب منظور علماء النفس واالجتماع و حس إلبداعمن ذكر جمموعة من التعريفات اخلاصة ابابلرغم 
هو املكوانت األربعة و  تناولضح أو مشل و أ اهناك تعريف أنية اليت مت الرتكيز عليها إال اإلبداعوفقا للمكوانت 

اليت إذا ما  ،اخلصائصو  ستعدادات:" مزيج من القدرات واال اإلبداع أن اعتربالذي  ناتعريف الدكتور فتحي جرو 
مفيدة سواء ابلنسبة خلربات صلية  و نتاجات أ إىلترتقي ابلعمليات العقلية لتؤدي  أنميكن  ،وجدت بيئة مناسبة

ية يف اإلبداع االخرتاقاتالنتاجات من مستوى  كانتإذا   ،العامل أواجملتمع  أوخربات املؤسسة  أوالفرد السابقة  
 . 1"اإلنسانيةأحد ميادين احلياة 

حلول  أونظرة  أورؤية  أو خلق فكرة: هو عبارة عن اإلبداعخالل ما سبق ميكن تقدمي تعريف من 
 نوعية وهوإضاقة  أوفضل بغية تقدمي منافع جديدة أأداء العمل بشكل ديدة وضعت لتحسني الوضع الراهن و ج
     .خرون ترى ما ال يراه اآل أن

 ياإلبداعمفهوم التفكري  ب(

 :ي اإلبداعمفهوم التفكري  إىلسنتطرق  ،لإلبداع دون غريه اختيارانأسباب  إىلنتطرق  أن قبل

ي اإلبداعتعبريات متنوعة تقابل مفهوم التفكري  جروانيستخدم الباحثون كما يقول  اإلبداعي:تعريف التفكري  -
عقلي  نشاط»اإلبداعي كون التفكري   يلخص تعريفه يفو   اجلانيبالتفكري مثل : تفكري املنتج  والتفكري املتباعد  و 

يتميز و  ،نواتج أصلية مل تكن معروفة سابقا إىلالتوصل  أوهادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول مركب و 
ة متداخلة تشكل حالة أخالقيو  وانفعاليةه ينطوي على عناصر معرفية نالتعقيد ألي ابلشمولية و اإلبداعالتفكري 

 .2"ذهنية فريدة

 إىلاليت تؤدي  ،املوضوعيةجملموعة من العوامل الذاتية و  الوحدة املتكاملةعبارة عن ي أيضا "اإلبداعكري يعرف التف
 .3"اجلماعة أوالفرد  جانبقيمة من  يتاج جديد أصيل ذنإحتقيق 

                                                           
 . 18ص  ،مرجع سبق ذكره ،سهري ممدوح التل  1
 .   119سليم إبراهيم احلسنية، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .  202وليد رفيق العياصرة، مرجع سبق ذكره، ص   3



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

17 
 

 تساهم يف واجلديدة اليتعن عملية توليد األفكار احلسنة عبارة  أبنهي اإلبداعق نعرف التفكري من خالل ما سب
  .جديدة مل تتخذ سابقاصيلة و أقرارات  اختاذتطور املؤسسة عن طريق 

  دالتفكري الناقي و اإلبداعالتفكري  واالختالف بنيجه التشابه أو  -

مما يعين  املطروحة،ية للتفسريات اخلاصة ابملشكالت اإلبداع األفكار استيعابعلى  الناقديعمل التفكري 
لدى  االستعداداتو  وجود جمموعة من امليول يتطلباني فهما اإلبداعلتفكري مكمل لهو تفكري  دالتفكري الناق أن

  .1صياغة املفاهيم و القرارات  اختاذع التفكري العليا كحل املشكالت و وا أن يستخدمانالفرد و 

 :2و التشابه بينهما يف اجلدول التايل االختالفجه أو و تلخص أهم 

 ي اإلبداعالتفكري و  دلتشابه بني التفكري الناقاو  االختالفجه أو (: يوضح  II -02جدول رقم )

 ياإلبداعالتفكري  دالتفكري الناق
يف بعض  للذات أتملي متجاوزو  ،تفكري متشعب )تباعدي( حساس للسياق و  ،أتمليو ،ذايت التقوميتفكري متقارب و 

 وغري حمدد السياق  ،األحيان
 حمددة ال يلتزم مبعايري  معايري حمددة مسبقا يلتزم مببادئ و 

 ال يتحدد بقواعد املنطق العلمي يتحدد بقواعد املنطق العلمي 
 توليد أفكار جديدة من اخلربة  تقييم للحلول املعروضة فحص و 

واملرونة  االستداليلالتفكري  استخدام إىلابإلضافة  والرتكيب والتقومي التطبيقعمليات معرفية متقدمة كالتحليل و كالمها يستخدم 
 .املشكالت  حلالذهنية و 

 دار والتطبيق، النظرية الرتبوي النفس علم أساسيات ،الرتتوري عوض حممد القضاه، فرحان حممد: املصدر
 . 385ص ، م2006 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد

 األمهية ي السمات و اإلبداع: التفكري اثنيا

 ي.اإلبداعلسمات التفكري لإلبداع البد من التطرق  اختيارانالغرض من  إىلقبل التطرق 

 

 
                                                           

 .  208ص  املرجع نفسع،  1
 .  385ص  ،حممد عوض الرتتوري، مرجع سبق ذكره ،القضاه انفرححممد   2
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 : 1 تتمثل يفو ي: اإلبداعمسات التفكري  أ(

 ؛توفري بدائل عديدة حلل املشكلة   -
  ؛جتنب التتابعية املنطقية   -
 ؛واالختيارجتنب عملية املفاضلة  -
 ؛البعد عن النمط التقليدي الفكري  -
 ؛مسار فكري جديد  إىل االنتباهتعديل  -
 : 2ي تتضمن ما يلياإلبداعالتفكري مسات  نكما ذكر أب  -

  .مالئمتاج جديد نإالتخلص من السياق العادي للتفكري وعادات الفكر اجلامدة مع و  ،عدم النمطيةو  ،احلداثة

  اإلبداعأمهية  ب(

مميزات  ةعلى مدار الساعة لتحقيق أربع اإلبداع إىلاملنظمات الواقع العملي حيتاج األفراد واجلماعات و  يف
رفع مستوى جودة العمل  ،األداءرفع مستوى كفاءة العمل و  ،التطويرعلى رأسها التحديث و  أييتأساسية 

 :3عالج انجح حلاالتهو مواجهة و   اإلبداع أن إىلهذا ابإلضافة  ،حتقيق رضا أكرب للعمالء والزابئنو  ،النشاطو 

 ؛يف النمو  التباطؤ -
  ؛زايدة حدة املنافسة   -
 ؛التطور التكنولوجي السريع  -
 ؛العاملية ليات عمل األسواق احمللية و آ العميق و املتسارع يف مكوانت و التغري -
 ؛التغري املفاجئ يف أذواق املستهلكني  -
 ؛التغري اجلوهري يف أساليب العمل  -
من خالل  اإلبداعللحصول على حصة تسويقية أكرب يف عامل التسويق يكون من خالل الدخول يف عامل و  -

حيث يعترب  ،تقلل التكاليفشطة و نفاءة اليت تنبين على التنسيق املتكامل بني األالكتقدمي منتجات جديدة و 

                                                           
 . 32ص  ،طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع سبق ذكره  1
 .  203وليد رفيق العياصرة، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .  120سليم إبراهيم احلسينية، مرجع سبق ذكره، ص   3
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وحىت  تتطور  ،تطور نفسها من خالل فتح األسواق اجلديدة فاملنشآت ،دائما مفتاح األسواق اجلديدة اإلبداع
 .1تتعامل ظروف عدم التأكد  أن أوالتقبل  أنيف التسويق جيب  اإلبداععملية 

  اإلبداعمعوقات و  خصائص: اثلثا

  2ية  مبجموعة من اخلصائص حنددها فيما يلي :اإلبداع: تتصف العملية  اإلبداعخصائص 

 ؛عالقات جديدة اكتشافالقدرة على   -1
 ؛عنها اإلفصاحالعالقات و تلك  استنطاقالقدرة على  -2
 ؛اكتشافهاالعالقات القدمية اليت سبق لغريه العالقات اجلديدة و  الربط بني -3
 ؛قات جديدة لتحقيق أهداف معينةتوظيف عال  -4
 ية لديه . اإلبداعإال ابلقدر الذي خيدم و حيقق  اإلحجام عن األخذ عن اآلخرين  -5

 اإلبداعأ( معيقات 

ومنها ما يكون من بيئته  اآلخرينمن  أونفسه  اإلنسانلإلبداع منها ما يكون من  كتريههناك معيقات  
 : 3سنذكر أمهها  ،احمليطة

عليه من  اعتادتاليت ترفض كل ما هو جديد خوفا من ظهور معطيات تطيح مبا  الجتماعيةانزعة املعارضة  -
  .وعاداتمنافع 

اط منحتارب األو  العربية على تدعيم النمط املعريف الذي ينسجم مع توجهاهتا البلدانتعمل السلطة السياسية يف  -
افس على السلطة عائقا أساسيا أمام التنوالصراع و  ،يشكل عدم االستقرار السياسيو  ،املعرفية املعارضة

 . اإلبداع
ني ناوالقو ط اجلمود على اخلطو  ،اخلجل من الرؤساءو  ،السلبية اآلخريناخلوف من الفشل ومن تعليقات  -

 .  4واإلجراءات 
 

                                                           
 .  32طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .28ص،م2013 ،3للنشر والتوزيع الرايض، ط  قرطبة ،مبادئ االبداع ،، حممد أكرم العدلوينسويدانطارق حممد   2
 .  125بشرى مجيل إمساعيل، مرجع سبق ذكره، ص   3
 . 391القضاه، حممد عوض الرتتوري، مرجع سبق ذكره، ص  انفرححممد   4
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II-2-1 التسويق  حول مفاهيم 

خطة العمل  قبل التأسيس من خاللال ميكن تصور مؤسسة بدون تسويق كون املؤسسات تعتمد عليه سواء 
   االسواق.ممارسة النشاط يف و بعد قيام املؤسسة و أالزابئن ويف بداية مراحل التأسيس  احتياجاتودراسة السوق و 

 شراينيعترب  التسويق، كونهاالجيابية اليت حققتها املؤسسات اليت تعتمد على  ردوديةمل التسويق نتيجةأمهية  ازدادت
يصب املزيج التسويقي الذي  فعاليةعن طريق البعيد  أوعلى املدى القصري للمؤسسة  اه حيقق أرابحناملؤسسة أل

  الزابئن.برحبية املؤسسة عن طريق حتقيق رضا  االرتقاء ابجتاه
 مفهوم التسويق أوال: تطور

 .الأو مفهوم التسويق  إىلقبل التطرق لتطور مفهوم التسويق سنتطرق 
 مفهوم التسويق  أ(

يتضمن   ضيق، فالتسويقطات الديناميكية املتجددة يصعب تعريفه يف إطار النشا أنه شأنالتسويق ش نإ
املستقل عن  أوالتسويق ليس ابلنشاط املنفصل  أن إىل ابإلضافة ،كما سنرى الحقا وظائف متنوعة ومتداخلة

ي تسليط النوعية وغري ذلك هلذا من الضرور  العامة، والسيطرةوالعالقات  اإلنتاجمثل  ،املؤسسة املختلفةنشاطات 
    منها: 1املختلفة للتسويقالضوء على التعريفات 

بطريقة حتقق الربح  ،رغبات املستهلكو شطة اليت تستهدف إشباع حاجات ن"جمموعة من األ: التسويق هو
 .  2للمنظمة "

 اخلدماتشطة األعمال واملصممة لتخطيط وتسعري وترويج وتوزيع السلع و ن"نظام كلي متكامل أله: نكما عرف أب
 . 3املرتقبني"عة لرغبات املستهلكني احلاليني و املشب

املشروع والرقابة  وإمكاانتجهود  واستخدامة إدارية تقوم بتعبئة فه: "عبارة عن فلسنأب التسويقكنج   روبرتعرف 
 . 4عليها لغرض مساعدة املستهلكني يف حل مشكالهتم املختلفة يف ضوء الدعم املخطط للمركز املايل للمشروع" 

                                                           
 20ص  ،ه1425،  1ط سرت، ،نواإلعالالدار اجلماهريية للنشر والتوزيع  ادارته وحبوثه، التسويق احلديث مبادئه، ، بشري عباس العالق  1
 .12ص م،  2004 ،جامعة قناة السويس ،أساسيات التسويق احلديث  عطية،طاهر مرسي   2
 .  13، ص م2000، 1، طعمان، التوزيع، األردن، دار الصفاء للنشر و التسويق احلديث مبادئ واخرون، حممد الباشا   3
 15مرجع سبق ذكره ص واخرون،حممد الباشا   4
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 . 1من خالل سرد تعريفات بعض الباحثني دول املوايل يوضح تطور تعريفات التسويقاجل

التسويق هو جمموعة من العمليات اليت هتدف اىل خلق التواصل وتقدمي القيمة للعمالء وإدارة عالقة العمالء 
إنشاء ن طريق هبم ع واالحتفاظبطريقة ميكن أن تفيد املؤسسة وكذلك األسواق املستهدفة مث جذب العمالء 

 .2وتقدمي قيمة فائقة لعمالئهم 

 ( يوضح تطور تعريف التسويق II-03)اجلدول رقم 

 العام املؤلف التعريف
 Mazour 1947  للمجتمع.خلق مستوى معيشة أفضل 

 AMA 1960 املستخدم. أواملستهلك  إىلاخلدمات من املنتج السلع و  ابنسيابشطة األعمال اليت ختتص أنأداء 
املشبعة  ،اخلدماتعمال املصممة لتخطيط وتسعري وترويج السلع و شطة األأنكلي لتكامل نظام  

 احلاليني.لرغبات املستهلكني 
Stanton 1971 

 Adz 1977 تبادلية.هبدف إشباع عمليات  ،تنظيماتبواسطة أفراد و  ىادلية شاملة تؤدشطة تبأن
 Kotler 1980 الل عملية تبادلية. خ والرغبات من االحتياجاتإشباع  إىليهدف  إنسايننشاط 

اخلدمات  أوالسلع  أوتوزيع األفكار وخلق وتسعري وترويج و  التنفيذالعملية اخلاصة ابلتخطيط و 
 حتقيق أهداف املنظمة . إشباع حاجات األفراد و  إىلو هي تؤدي  ،الالزمة إلمتام عملية التبادل

AMA 1985 

 للنشر صفاء دار املادية، السلع منوذج احلديث التسويق مفاهيم النسور، الفتاح عبد إايد املصدر:
 .27ص  ،م2014 ،1 ط األردن، عمان، والتوزيع

املنسجمة تقوم العمليات املتكاملة و شطة و نجمموعة من األمن خالل ما سبق نستنتج أبن التسويق هو: 
ومن  هبدف حتقيق رضاهم إشباع رغباهتمهلكني بغية تلبية حاجاهتم و ترغبات املسو  جاتعلى التعرف على حا

 املستهلكني )التغذية العكسية (.رضى  تقييم معأهداف املؤسسة )على املدى القريب أو البعيد(  مث حتقيق
احملطات التارخيية اليت مر هبا مفهوم عرض فيما يلي املراحل و توسنسالتسويق:  التطور التارخيي لتعريف ب( 

 .التسويق

                                                           
  . 2م، ص 2014، 1، األردن، ط عمانالتوزيع، و  ، دار صفاء للنشر مفاهيم التسويق احلديث منوذج السلع املاديةلفتاح النسور، إايد عبد ا  1

2 PHILIP KOTLER,KEVIN KELLERK, delphine MANACEAU ,  MARKETING MANAGEMENT ,15 Ed, 

publie par Pearson Education Inc .Prenntice Hall ,Copyright , 2016 , p37 .  
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 شهدهتاالثورة الصناعية اليت  انبثاقهذه املرحلة حقبة الزمن املمتدة من متثل : اإلنتاجيمرحلة املفهوم   -1
أهم ما مييزها م و 1929وث الكساد الكبري يف عام اسط القرن الثامن عشر حىت حدأو العامل يف رواب و أ

 .1الطلب أكرب من العرض 
يت حتقق هلم أحسن املستهلكني يفضلون السلع ال نإمرحلة املرتبطة ابملنتج ابلرتكيز على السلعة:  -2

الرتكيز على حاجات  كثر منمتيزت ابلرتكيز على السلعة أص و أفضل خصائو  ،ازجنإأحسن و  ،جودة
 . 2رغباهتماملستهلكني و 

مبعىن  اإلنتاج.إال ما فائدة و  ،يصرف أنما ينتج ينبغي  نهذا املفهوم يؤمن أب نإمرحلة املفهوم البيعي:  -3
جهود بيعية  إىل الطلب وحتتاجملشروع ... وهي منتجات تفوق املفهوم يركز على تصريف منتجات ا أن

متيزت حبدوث فائض يف عرض السلع ا أهنإال  ،3تاجهانإجبارة يف عامل تريد فيه كافة املشروعات تصريف 
 كافية. الاجلهود التسويقية غري و 

 نتاجإلمتهيدا  احتياجاهتمو  راسة املستهلكني ملعرفة رغباهتمد إىل املنتجنيظار أن اجتهت املفهوم التسويقي: -4
  4لتسهيل عملية تسويقها االحتياجاتو  جات اليت تتماشى مع هذه الرغباتاملنت

 :اجلدول املوايل يوضح ذلكقي ليشمل املؤسسات غري الرحبية و املفهوم التسوي ابتساعمتيزت هذه املرحلة 

 واع التسويق غري الرحبي أن( II-04جدول رقم: ) 

 مثال وصف النوع
 ق الفردتسوي

Person 
Marketing 

 االهتماماجلهود التسويقية املصممة للسعي للحصول على تلك 
 جتاه شخص واحد.  ،فضيل السوقتو  ،االنتباهو 

مرشحو احلمالت الطالبية 
 النيابيةو 

 املكانتسويق 
Place 

Marrketing 

 حمددة وحتسنيصممة جلذب الزوار ملنطقة تلك اجلهود التسويقية امل
  .دولة أوهري ابلنسبة ملدينة صورة اجلما

 األماكندعوات زايرة 
 اخلاصة

 برانمج حمو األمية اجتماعيموضوع  أوتلك اجلهود التسويقية املصممة لتسويق قضية  تسويق الفكرة

                                                           
 .37ص م، 2008، 1، األردن، طعمانالتوزيع والطباعة، ، دار املسرية للنشر و التطبيقدئ التسويق احلديث بني النظرية و مبا ،وآخرون مزكراي عزا  1
 .  54، مرجع سبق ذكره، ص نارحبي مصطفى علي  2
 . 34سبق ذكره، ص  العالق، مرجعبشري عباس   3
 .  33مرجع سبق ذكره، ص  و اخرون،  النسورإايد عبد الفتاح   4
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Idea Marketing .ختطيط األسرة لقطاع سوقي خمتار 
 تسويق املنظمة

Organization 
Marketing 

ات ذات مصاحل مشرتكة : منظمات تلك اجلهود التسويقية ملنظم
لقبول  اآلخرينحكومية تسعى للتأثري على  خدمية ومؤسسات

 املسامهة معها بطريقة من الطرق .و  أهدافها وطلب خدماهتا

 ،االجتماعيةوزارة التنمية 
رعاية  ،هيئة األمم املتحدة

 الطفولة
 44، ص م 2010 ،1ط البلد،  والتوزيع، للنشر احلامد دار املعاصر، التسويق سويدان، موسى نظاماملصدر: 

 : 1خصائص التسويق غري الرحبيج( 

نستنتج مجلة من اخلصائص اليت متيز التسويق يف املؤسسات غري  أنمن خالل دراستنا للجدول السابق ميكن 
 الرحبية عنها يف املؤسسات الرحبية: 

القرار حيال السوق  اختاذا يعقد قطاعات متعددة مم إىلتقوم املؤسسات غري الرحبية بتسويق خدماهتا  ✓
أابء  ،الطلبة احلاليني ،الطلبة احملتملني ابجتاهتوجه برانجمها التسويقي  أنفمثال ميكن للجامعة  ،املستهدف

كذا السلطات احلكومية مؤسسات األعمال و  ،اإلداريني ،املوظفني ،أعضاء هيئة التدريس ،الطلبة
  املختلفة.

بينما جنده قد يتحكم  ،غري الرحبية املؤسسةة لديه سيطرة أقل على مستقبل مستخدم اخلدم أوالزبون  نإ ✓
  الرحبية.يف املؤسسة 

فاملنظمات غري الرحبية لديها هياكل تنظيمية متعددة :  ،هيكل تنظيمي واضح إىلاملؤسسات  افتقار ✓
هؤالء األفراد قد خر للمهنيني " الطاقم الطيب "  آو  ،فاملستشفى مثال قد يكون له هيكل خاص ابإلدارة

   .هكذاو  ،تسويق املستشفى اسرتاتيجيةتتعارض خططهم يف كيفية التعامل مع 

ه التوجه اإلداري الذي يعترب نأب  االجتماعيالتسويق   Kotler: عرف االجتماعي_ مرحلة التسويق 5
لتحقيق اإلشباعات هتيئة املنظمة تهدفة و رغبات األسواق املسو  احتياجاتالعمل اجلوهري للمنظمة هو حتديد 

حسن تمع على أاجملاملرغوبة بكفاءة وفاعلية تفوق املنافسني وبطريقة حتافظ وتدعم التكامل بني املستهلك و 
 الشكل املوايل يبني ذلك . و  2وجه ممكن 

                                                           
 .  45، مرجع سبق ذكره، ص انسويدنظام موسى   1
 .  42واخرون، مرجع سبق ذكره، ص  زكراي عزام    2
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عليه  أنكما   ،عليه أال يضر مبوارد اجملتمع أنكما   ،سلبيا أتثرياتاجه على البيئة نإيهتم أبال يؤثر  أنعلى املنتج 
مصلحة املستهلك يف األجل وبني رفاهية و  ،شباع رغبات املستهلك يف األجل القصريإيوازي بني  أن

 .1الطويل

أمشل ولكن أحدث منه و  ،للتسويق االجتماعي للمفهوم امتداد: هي للتسويق األخالقي_ مرحلة املفهوم 6
إضافة  ،تطبيقللتسويق كممارسة و  االعتياديةو واألخالقية  االجتماعيةاملختلفة للمسؤولية  اجلوانبإذ يركز على 

ي حماسبة أصحاب املصلحة يف الشركة أاملساءلة ت املمارسني للعملية التسويقية و سلوكيات وأخالقيا إىل
 .2خدمة  أواملسؤولون عن أي خطأ انتج عن تقدمي سلعة 

 : أمهية التسويق  اثنيا

 مكاانأمهية التسويق كونه أصبح حيتل  إىلسنتطرق  ،يتطوره التارخيو  تعاريف تتعلق ابلتسويق استعراضبعد 
 احليوي .  شراينهال يشكل التسويق  ابتكاراينشاطا إبداعيا و جند  أنينذر و  ،ية ألي جمتمعاالقتصادابرزا يف احلياة 

واعها على إعادة النظر أن ختالفااملنظمات على ديث للتسويق يف مساعدة الشركات و ساهم املفهوم احل -1
 ،املستهلكالرتكيز على السوق و  إىل اإلنتاج أوالتسويقية أكثر من جمرد الرتكيز على املنتج  ابتوجهاهت

الفائدة املتبادلة لطريف  التسويقية فتحققتوابلتايل دخل املستهلك كعنصر أساسي من عناصر العملية 
 .  3التبادل

ري فرص عمل بشكل عايل جدا وابلتايل توف شطة التسويقيةنواعها لألأن اختالفحاجة املنظمات على  -2
من القوى العاملة املدنية يف الوالايت  /33 إىل /25ما بني  أن. تشري الدراسات 4للعمالة يف اجملتمعات

 واملمتعة اليتالوظائف اجلاذبة فتخصص التسويق يوفر العديد من املهن  ،شطة تسويقيةأناملتحدة متارس 
 ،النقل ،التغليف ،اإلعالن ،مثل : البيع الشخصي ةالعاليللمناصب  االرتقاءرصا للتحدي و توفر ف

                                                           
 . 56ص  ،طاهر مرسي عطية، مرجع سبق ذكره  1
  .44اخرون، مرجع سبق ذكره، ص عزام و زكراي  2
 .  27م، ص  2009، األردن، عمانالتوزيع، ، دار اليازوري للنشر و ديث مدخل شاملمبادئ التسويق احل ،واخرون محيد الطائي    3
 . 51ص   ،مرجع سبق ذكره ،اخرونو  اي عزامزكر   4
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 يزاولونذلك األفراد الذين  إىلالتجزئة إضافة و جتارة اجلملة  ،تطوير املنتجات ،حبوث التسويق ،التخزين
 . 1شطة تسويقية متعددة أنميارسون عماال يف املؤسسات غري الرحبية و أ

قات املناسبة و املتعلقة بتأمني السلعة يف األ الزمانيةملنفعة خيلق التسويق عددا من املنافع املرتبطة ابلسلع كا -3
احليازة منفعة و  ،املناسب للمستهلكني املكاناملرتبطة بتوفري السلعة يف  املكانيةاملنفعة و  ،للمستهلكني

 .2غريها من منافع أخرىو  ،املستهلك إىلالبائع  أوبتحويل ملكية السلعة من املنتج  املتعلقة
التصميم برغبات املستهلكني  أو اإلنتاجعن طريق إبالغ إدارة  ،لشكلية للسلع املنتجةخلق املنفعة ا -4

طرق االستخدامات وحىت يف أساليب و  أو ،اجلودة أوث الشكل يحالسلع املطلوبة من  أنبش ،آرائهمو 
 .3التغليف

ب حصة سوقية كسالثقة يف التعامالت و  جوانبتعزيز ابية يف األسواق و صورة اجيإعطاء املؤسسة مسعة و  -5
وحاجات الزابئن  مناسبة تساهم يف زايدة األرابح اليت تستخدم يف تطوير منتجات جديدة تتماشى 

 .4املتجددة
دراسة التسويق جتعل املشرتي / املستهلك  نإتكاليف التسويق اجلزء األكرب من دخل املشرتي:  استنزاف -6

 أو الستهالك اإلشباع والرضاضرورة لتحقيق شطة التسويقية املتعددة اليت أصبحت نأكثر وعيا بسبب األ
نصف املبلغ املدفوع تقريبا  نإف  ( دينارا15قميصا مببلغ ) اشرتيتفلو  ،اخلدماتمن السلع و  االستفادة

تستنزف هذا  التسويقيةشطة ناأل كانتهامش الربح . فإذا  ليف التوزيع ) حمالت التجزئة ( و يذهب لتكا
 .5يعي املستهلك كيف ينفق دخله أنىل أو ابب ه من نإف ،النصيب من دخل الفرد

واملنتجات املعلومات املتعلقة ابألسواق ق و تنوير املستهلك من خالل وسائل الرتويج املختلفة ابحلقائ -7
احلصول منها على معلومات دقيقة حيث أصبح من حق املستهلك على الشركة  ،اآلخريناملستهلكني و 
 .6ء الصائبةقرارات الشرا اختاذموثقة تساعده يف و 

                                                           
 .  65م، ص  2010، 1التوزيع،  طو  ، دار احلامد للنشر التسويق املعاصر، انسويدنظام موسى   1
 .  23، ص م2009، 1، األردن، طعمانالتوزيع، فاء للنشر و ، دار الصأسس التسويق املعاصر، انعليرحبي مصطفى   2
 .  28إايد عبد الفتاح النسور، مرجع سبق ذكره، ص   3
، 1ط  األردن، ،عمانالتوزيع، ، دار وائل للنشر و منظمات األعمال املتوسطة والصغرية اسرتاتيجيةإدارة و  ، طاهر حمسن منصور الغاليب  4

 .  403م، ص 2009
 .  64مرجع سبق ذكره، ص  ان،سويدسى نظام مو    5
 . 29محيد الطائي، بشري العالق، مرجع سبق ذكره، ص   6
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كثر بضرورة تبين التسويق للمسؤولية األفراد أ اهتماماجملتمع: زاد تسويق يف حتقيق الرفاه للزابئن و مسؤولية ال -8
 . 1شطتهم التسويقية املختلفة أناألخالقية عند ختطيط وتنفيذ  االعتباراتو   االجتماعية

 . 2و الشكل املوايل يوضح أمهية التسويق للمجتمع 

 أمهيته للمجتمعالتسويق و ( II-01) شكل رقم 

 اإلنتاجسيتوقف أحدهم عن                                        يتوقف أحدهم عن البيع           عندما 

                                                                

 سيتوقف أحدهم عن العمل                                                  اإلنتاجعندما يتوقف أحدهم عن 

 

 سيتوقف أحدهم عن كسب رزقه                                    عندما يتوقف أحدهم عن العمل                
 

 سيتوقف أحدهم عن الشراء                                                 كسب رزقهعندما يتوقف أحدهم عن  
 

 سيتوقف أحدهم عن البيع                                       عندما يتوقف أحدهم عن الشراء                 
 

 .93م، ص2004قناة السويس،  احلديث، جامعةالتسويق  عطية، أساسياتطاهر مرسي املصدر: 

II-3-1  ي اإلبداعمدخل للتسويق 

ي هو تسويق اإلبداعالتسويق  أني فهناك من يرى اإلبداعق التسويراء الباحثني يف جمال آتضاربت 
ي يقصد به اإلبداعالتسويق  أنخرون آيف حني يرى  أكادمييا،حديث مبفاهيم وأفكار جديدة غري اليت درست 

 توضيح كال املفهومني.  يف هذه اجلزئية سنحاول(.  غماركوتين الغوريالالذكي )  اإلعالنهو التسويق الذكي و 

 
                                                           

 .  66، مرجع سبق ذكره ن ص انسويدنظام موسى    1
 .  93طاهر مرسي عطية، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 ي اإلبداعالتسويق طور ت: الأو 

 ياإلبداعأ( ظهور التسويق 

 توضيح كال املفهومني  إىللتوضيح اللبس بني املفهومني سنتطرق 

 : ( Guerrilla Marketingماركوتينغ  ) الغوريالي = اإلبداعالتسويق  ظهور-

  Conradم من قبل  1984ل مرة سنة أو  غوريال ماركونتيغي الذي يقصد به اإلبداعظهر التسويق   
Levinson،  

التقليدية مثل الراديو والتلفزيون واملطبوعات يف ازدهار كبري ولكن بدأ  اإلعالانت كانتيف هذه الفرتة    
صادمة   مثرية اإلعالنيةتكون احلمالت  أن. فاقرتح ليفنسون اإلعالانتاملستهلكون ابلشعور ابمللل من هذه 

   .1وذكية جداً حبيث ختلق ضجة بني املستهلكني

ترتكز على تكتيكات  إعالنيةعبارة عن" اسرتاتيجية  هو Guerrilla Marketing  الغوريال ماركيتنغ   
املألوفة مثل  حتقيق األهداف  إىل ري مألوفة للحصول على نتائج كبرية ابإلضافةتسويقية منخفضة التكاليف وغ

 دية بدال من النقود فهو يعتمد علىالربح واالستمتاع من خالل طرق غري تقليدية كاستخدام الطاقة اجلس
ابإلضافة خللق  النسيانلديه صعب  انطباعومفاجأة الزبون وترك  يلة كبريين،نشاط وخماسرتاتيجيات غري عادية و 

 .2ضجة إعالمية كبرية "
ي هو أحد طرق التسويق اليت تعتمد على عنصر املفاجأة واستخدام اسرتاتيجيات اإلبداعالتسويق  

حبيث تكون ذات تكاليف منخفضة جدا وذات كفاءة  واإلعالنللدعاية  اسرتاتيجيةهو و  .ألوفةتسويقية غري م
فكرة  أوللرتويج ملنتج ” الفالش موب  ،امللصقات ،اجلرافييت” تعتمد على واستهداف مجهور وزابئن أكرب و  عالية

  3معينة.
 
 

                                                           
1  http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/ 2017_12_29  40: 02 التسويق-اإلبداعي 

2 https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html  vu    29_12_2017  00:20 H  
3 http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-اإلبداعي vu  29-12-2017      01:10 H 

http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
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 :1يعاإلبداكمبادئ أساسية للتسويق   التاليةوقد حدد ليفينسون النقاط  

 ؛ي ابألساس على خدمة الشركات الصغريةاإلبداعيقوم التسويق  •
 ؛يكتسبها املسوق كل شهر اليتعدد العالقات اجلديدة  إىل االنتباه •
 ؛التنسيق مع األعمال األخرى بداًل من التنافس معها دون جدوى •
   ؛األفراد واجملموعات الصغرية استهداف •
 ؛قطالبيع ف حماولةكسب ثقة الفرد بداًل من  •
 ؛ابحلملة وأساليب التسويق الفعال طوال الوقت االلتزام •
 ؛دمج الطرق التسويقية املبتكرة يف نفس احلملة •
على أكثر من منتج  واالنتباهمنتج واحد فقط بدال من تشتيت اجلهد  والرتكيز علىوضع معيار للجودة  •

 ؛وخدمة
 ؛ليس املبيعاتمقياس النجاح هو حجم املكاسب و  •
 ؛2احلدسي و أالر ه على اخلربة و اعتمادم النفس البشري أكثر من على عل عتماداال •
 االهتمامزايدة املعامالت معهم وتقوية العالقات أكثر من  وحماولةعلى العمالء احلاليني  االهتمامصب  •

 .3بكسب عمالء جدد

اليت يتم  guerrilla warfare ( أومت استلهامه من حرب العصاابت  gGuerrilla Marketin مصطلح
معركة حامية  أوصغرية وغري تقليدية من قبل أشخاص مسلحني ضمن منطقة  قتاليةفيها استخدام اسرتاتيجيات 

فتعين احلرب  guerrilla احلرب أما كلمة a guerrحيث تعين كلمة إسباينالوطيس )أصل هذه الكلمة 
عنصر املفاجأة. ومتاماً   الغارات، واستخدام وتتضمن هذه التكتيكات الكمائن، عمليات التخريب الصغرية(.

هدف  إىلللوصول  ،4التسويقية  محالتهكحرب العصاابت يستخدم الغوريال ماركيتنغ نفس التكتيكات يف 
  .5والتنافس الشديد ابالحتقانبيئة تتسم  اسرتاتيجي يف

                                                           
1  https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html  vu  29_12_2017  01:30 H 

2https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-

abu-algassim  vu   29_12_2017  02:07 H 
3  http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-اإلبداعي vu     29_12_2017  02:20 H 
4 https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html   vu   29_12_2017  02:40 H 

5https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-

abu-algassim  vu  29_12_2017  02:50 H 

  

https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
http://www.matrix219.com/eg/2016/10/09/التسويق-الإبداعي
https://www.arageek.com/2013/01/04/guerrilla-marketing.html
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-guerrilla-marketing-islam-abu-algassim
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عن  ان خمتلفاني .. فاملفهوماإلبداعالتسويق اهلجومي .. وليس عربية ترمجت الغوريال ماركتنغ بـاألدبيات ال نإ
عام وتقدمي رسالة تسويقية  مكانمثل اعرتاض طريق الناس يف  استباقية أبعمال. الغوريال ماركتنغ تقوم .بعضهما.

 ي هو هجومي . إبداعليس كل تسويق  هنخر لكنه يوصف ابهلجومي ألآبداعي إمعينة، طبعا هذا شكل 

هدف تتس  إعالنية اسرتاتيجية) الغوريال ماركيتينغ (:  أن نقدم تعريفا حول التسويق اإلبداعي  ميكننامما سبق 
ذكية ترتك صورة ذهنية إجيابية لدى وأساليب مثرية و  منخفضةتكاليف و اجلماعات بطرق غري مألوفة األفراد و 

   .كوهنا تستخدم عنصر اإلهبار و املفاجأة  املستهلكني

هناك  أن ذكرتلسنوات   Sharon Goodدراسة أجرهتا الباحثةبعد حبث و :  ياإلبداعأدوات التسويق  -
  : 1ما يليتكمن في  ياإلبداعأدوات للتسويق   مثاين

 فائدة كل أداة و  ياإلبداعيوضح أدوات التسويق ( II-05رقم ) جدول

 الفوائد األداة
إن ملواقع الويب دور فعال مواقع الويب: 

حيث أهنا تسهل عملية إيصال املعلومات 
يه جيب أن تعتمد  عللفئة كبرية من الناس، و 

 للتسويق.كطريقة وأداة 

 

الناس يف السابق على بطاقة األعمال وعلى أدوات كتابية لإلعالن عن  اعتمد: الوجود املهين
 األعمال اليت ميارسوهنا، لكن يف وقتنا احلاضر صار لكل نوع من األعمال موقع ويب خاص به.

وقع الويب فرصة للتعريف عن نفسك : يعترب مأن يعرفوا معلومات عنك فرصة للزابئنحة اتا
 لعمالئك حيث ميكنك إدراج بيان مهامك ومقاالتك أو تزكيات عمالء راضني عمن ما قّدمته هلم.

إن احتواء موقع الويب على معلومات شخصية عن املالك وعن موقعه اجلغرايف املصداقية: 
 ة املوقع.وشهادات االعتماد جيعل الزابئن يشعرون ابألمان والثقة يف مصداقي

بدال من طبع ألف كرّاسة إشهارية، ميكن املوقع من احلصول على :  7/24كّراسة دعاية على مدار
 عشرات الصفحات اللي تقّدم املعلومات الالزمة للزابئن.

يعتمد الناس ابلدرجة األوىل على األنرتنت للحصول على خدمات وذلك سهوله وصول املعلومة: 
ث األمثل. وعليه فإن املوقع سيمكن الزابئن من البحث عن معلومات عن طريق استعمال حمرك البح

 عنك.
ميكنك أن تعترب هذا العامل سوقك اخلاص بك، حيث احلصول على زابئن من مجيع أحناء العامل: 

 ميكنك احلصول على زابئن من مجيع أحناء العامل.
النشرات  اجملالت اإللكرتونية:/النشرات

الت الكرتونية اإللكرتونية عبارة عن جم
تعترب اجملالت االلكرتونية فرصة لك إلبقائك  اإللكرتونية طريقة رائعة لبناء قائمة بريدية: اجمللةتعد 

 على تواصل مع العمالء وذلك بطريقة منتظمة.

                                                           
1  Sharon Good،  Creative Marketing Tools for coaches :  use your natural gift to attract your idea 

clients،Good Life Press، a division of Good life Coaching Inc . New York، New york، 2009،p 33.  
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 8شهرية أو أسبوعية. قد تتكون من 
 صفحات أو أكثر.

تعد اجمللة اإللكرتونية طريقة رائعة لبناء  
 قائمة بريدية.

عنما تتحدث عن موضوع ما بطريقة منتظمة فأن هذا سيجعل اجلميع  قّدمي نفسك كخبري:ت
 يتعاملون معك كخبري.

 وذلك من خالل تبادل أمور جمانية: حصة جمانية مثالتقّدمي صورة حسنة 
 أخبار أو خدمات أو منتوجات جديدة. طالعهم على كل جديد:إ

  فرصة جلمهورك للتعرف عنك أكثر عرب مرور الوقت. أن اجملالت االلكرتونية تعطي التعّرف عليك:
يف للمدوانت دور هام من  املدوانت :

جعل موقعك ديناميكيا وذلك من خالل 
كما أن   ،إضافة حمتوى جديد ابستمرار

بعض املدوانت عبارة عن تعليقات من 
املؤلف، و البعض االخر يفتح اجملال 

 للتفاعل و كتابة تعليقات عن املدونة 

 : تتميز املدّونة بسهولة االستخدام.ة االستخدامسهول
ن املدّونة رمسي أكثر من املدّونة، وعليه فإ أن اجمللة اإللكرتونية ذات طابع غري أكادميي وشخصي:

 تعد طريقة مثلى إلعطاء نظرة عنك للقارئ وذلك بطريقة سهلة وسريعة.
 خبار يف أواهنا.تعد املدونة طريقة جيدة ملعرفة األمشاركة معلومات مفيدة: 

 .تتميز املدونة ابلتحديث املستمر
 وذلك من خالل إاتحة فرصة للقراء ابلتعليق وإبداء رأيهم. تتميز ابلتفاعل

  تعد طريقة جيدة وغري مكّلفة ملمارسة الكتابة. 
املدوانت الصوتية عبارة  الصوتية:املدوانت 

عن برامج راديو ميكنك االستماع هلا عرب 
يلها إىل حاسوبك، ميكن أن األنرتنت وحتم

تستغرق املدونة دقائق أو قد متتد إىل ساعة 
 ساعتني. أو 

 : تتميز املدّونة بسهولة االستخدام.سهولة االستخدام
ن املدّونة رمسي أكثر من املدّونة، وعليه فإ ن اجمللة اإللكرتونية ذات طابعإ غري أكادميي وشخصي:

 ئ وذلك بطريقة سهلة وسريعة.تعد طريقة مثلى إلعطاء نظرة عنك للقار 
 تعد املدونة طريقة جيدة ملعرفة األخبار يف أواهنا.مشاركة معلومات مفيدة: 

 .تتميز املدونة ابلتحديث املستمر
 وذلك من خالل إاتحة فرصة للقراء ابلتعليق وإبداء رأيهم. تتميز ابلتفاعل

  تعد طريقة جيدة وغري مكّلفة ملمارسة الكتابة.
قيامك بنشر مقاالتك ن إ املقاالت:

اخلاصة يعد طريقة جيدة لتقدمي صورة عنك 
لذلك جيب تطوير مهاراتك  ،للزابئن

اخلاصة ألن أسلوب كتابتك يعد أحد طرق 
 التسويق

 

)رغم معرفتهم  أن حصولك على النشر مينح الزابئن شعورا مبصداقيتك املصداقية مع العمالء:
 للتكاليف اليت تكّلفتها خالل اإلعالن(

 ن قيامك ابلرتويج جملموعة من الكتب واملقاالت سيجعلك تكسب شعبية أكثر.إ امسك:
 عليك اختيار وسائل مناسبة من أجل جذب اجلمهور كاجلرائد واجملاّلت. القدرة على االستهداف:
حىت يف مواقع متعددة خلاص بك   و ميكنك نشر مقاالتك يف موقع الويب ا االستعماالت املتعددة:

 نت.على األنرت 
  عليك أن جتعل مقاالتك دائما منّسقة مع عالمتك التجارية وداعمة هلا. 

سواء كانت كتب ورقية أو كتب  الكتب:
الكرتونية تبقى ذات صيت عايل رغم 

التطور التكنولوجي إال أن الكتب مل تفقد 
قيمتها بل أصبحت من أدوات التسويق 

 اإلبداعي 
 

اال يف دعم العالمة الّتجارية ألن التعامل مع مؤّلف  إن للكتب دورا فعّ  حتّلى ابملصداقية:
 كتاب)مطبوع( يعطي شعورا ابملصداقية.

إن قراءة شخص لكتابك سيوّلد لديه رغبة يف االتصال بك. قد  منتوج أوىل للحصول على زابئن:
 يكون منتوجك عبارة عن كتيب أو برامج صوتية...إخل.

 بعد نشرك لكتابك ستقوم جبمع عائداته.
إن قيامك بتأليف كتاب سيدعو مقّدمي الربامج إىل توجيه دعوات لك من أجل  طاابت العامة:اخل
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  خطاب عام حول مؤلّفك.
يف ظل تطّور  فيديو:مقاطع صوت أو 

ع تكنولوجيا اإلعالم، ابت من السهل رف
ن وحتميل مقاطع الفيديو، وعليه فإ

استعمالك املفرط للفيديوهات قد يقلّص 
 األشخاص على موقعك من نسبة تواجد 

 

 يعترب تقدمي جتربة مباشرة عنك طريقة جيدة للتسويق تقدمي جتربة حية عنك: 
: يفضل بعض اجلمهور االستماع لك بدال من االكتفاء ابلقراءة البيع من خالل حماضراتك الصوتية

 فقط.
 لب لك زابئن.اجتاهك، وابلتايل جت ابالطمئنانة تشعر الزبون ن املنتجات الصوتيإ جلب الزابئن:

تعترب كل من  إضافة فيديوهات ومقاطع صوتية ملوقعك اإللكرتوين جتعله أكثر ديناميكية:
  الفيديوهات واملقاطع الصوتية دعاية إعالمية جيدة، وهذا ما نالحظه اليوم عرب اليوتيوب.

أصبحت العمل:   وورشاتالتحدث 
ورشات العمل أو الدورات التدريبية يف 

مهمة أكثر مما كانت فأصبح عصران احلايل 
التدريب يف شىت اجملالت حاجة أساسية ال 

 ميكن االستغناء عنها 
 

 ن قيامك ابلّتحدث املباشر مع الّزابئن يعّد أداة جذب هلم حنو دورتك التدريبيةإ
فالّزابئن يفضلون التعامل املباشر معهم وذلك من خالل  اطمئنان الزابئن بعد تقدمي خربتك:

 تك.حديثك وورشا
: ميكنك الّتحدث عن قصص جناح لزابئن تعاملوا معك واستفادوا تعزيز ثقة الزابئن إبثبات خربتك

 ممّا قّدمته هلم.

 
 على   عتماداملصدر: من إعداد الطالبة ابال

  Sharon Good،  Creative Marketing Tools for coaches :  use your natural gift to attract 

your idea clients ,2009 ،Good Life Press، a division of Good life Coaching Inc . New York، 

New ، 186،p 33. 

 Sharonة نظر األستاذة هي من وجاإلبداعأدوات للتسويق  8هناك  أنمن خالل ما سبق نستخلص 
Good     ات تروجيية  ة نظري هي عبارة عن أدو ههذه األدوات من وجلكن  ،ولكل أداة جمموعة من الفوائد

يتم حصره يف الرتويج   أني أكرب من اإلبداعالتسويق ألن  ،لكرتوين بطرق إبداعية جديدةخاصة ابلتسويق اإل
 اإللكرتوين  .

 ي = التسويق احلديث اإلبداعظهور التسويق  -

ائق  على حق الحتوائه لتوسيع دائرتهحاجة الفكر التسويقي  إىلكرد ي  اإلبداعالتسويق ظهر مفهوم 
أفكار حلل و عملية جلب مقارابت حديثة  اإلبداعي إىل مفهوم التسويقاحلديثة. يشري ارسة  االعمال العصرية و مم
 مفيد ط مفهوم التسويق إما بشيء رحبي و على هذا النحو يرتب. و  ليةاغري مو   ليةاماز نتائج  جنإشاكل هبدف امل
 اإلبداعمفهوم تطور  أنحيث  ،مرتبط ابالبتكار اإلبداعمفهوم  نإ األفراد.فضال على  اجتماعيةمؤسسات  أو

 مفهوم التسويق اجلديد نإمفهوم االبتكار هو تطبيق تلك االفكار الستعمال ممارسي.  أنو  ،مرتبط أبفكار جديدة
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 أنالذي ميكن سسات ومشاريع صغرية . و مؤ  أوظروف إما على مستوى مؤسسات كبرية شروط و  لتوفرحيتاج  
 . 1لتحقيق نتائج فعالةحديثة  اسرتاتيجيات وابتكار مشاكلهميوفر للناس حل 

 :2ي يف اجلدول املوايلاإلبداعظهور التسويق  وسنوضح 

 ياإلبداع( يوضح ظهور التسويق II-06اجلدول رقم )

الرتكيز على علم  الرتكيز على الشراء الرتكيز على املنتوج ثورة التسويق 
 التسويق

  الرتكيز على التسويق احلديث

نتوجامل اجلهود  إىلاحلاجة  الرتكيز على اهلدف 
 للشراء

 التفريق بني الشرائح اجلمهور التعزيز ابخلدمات

شاء نإ ،كسب أرابح مجع املعلومات وظيفة التسويق
 عالمة جتارية كهوية

الرتقية كوسيلة للفن 
 التواصلي

خدمة الفلسفة املسهمة عرب 
 املتاحف وشعوهبا

 املكانةارد املنخفضة املو  وضعية التسويق
 املنخفضة

املكانةإدارة  تزايد املوارد  االدماج االسرتاتيجي  

احلاجيات واملتطلبات  الوضع احلاجة لتحديد  املنطقة غري متصل ابملوضوع التسويق املعريف
 واملواقف والسلوكيات

ابئندراسات الز  الدميوغرافيا االجتماعية  التجزئة دميوغرافيا اجليو   التغري السلوكي واملواقفي 

 المصدر:

   Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for 

Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN ، Houndmills ، Basingstoke، 

Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 10010، companies and 

representativesthroughout the world، 2006,p15.  

 

                                                           
1 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for Marketing in a new age، 

PALGRAVE MACMILLAN، Houndmills، Basingstoke، Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New 

York، N.Y. 10010، companies and representativesthroughout the world، 2006، p 12 .   
2 Ibid، p 15  
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 ي: اإلبداعمفهوم التسويق ( ب

 أو الرتويج أو التوزيعيكون يف  أنك  التسويقي املزيجهو االستغالل الناجح لألفكار اخلالفة واملبدعة يف جمال  -
 تطويرمن خالل  التسويقيت النشاط خالفة يف جمال من جماال جديدةاملنتج هو عملية تبين أفكار  أوالتسعري 

 . 1وجهات نظر خمتلفةو  جديدةعلى أفكار  االنفتاح طريقعن  جديدة أوملنتجات قائمة 
ومفاهيم ونظرايت يف بدل فكار املفيدة ونطاقات ي االستماع احلدسي لألاإلبداعيقتضي مفهوم التسويق  -

ه ينطوي على بناء منوذج جديد من أنكما   ،ايلواقع الـأسواق احلو  النظرية كتخصصجهد لضم مشل الفراغ بني 
. كون أحد أسرار جناح 2املسوقني التقليدين أوالفكر الذي أسس يف مناطق خارج ما نسميه أكادميية التسويق 

 . 3الباطن (  )أفكارم يتصلون مباشرة حبدسهم أهنهو  املقاولني
تقليدية موضع التطبيق الفعلي يف النشاطات غري ال أوبه وضع األفكار اجلديدة ، يقصد ياإلبداع التسويقي  -

على كل  أوالتوزيع،  أوالرتويج،  أوالسعر،  أوخدمة،  أوسلعة  أنالتسويقية، وقد يركز على املنتج سواء ك
عناصر املزيج التسويقي جمتمعة  إىليوجه  اإلبداعهذا النوع من  نإواحد مبعىن آخر ف أنهذه العناصر يف 

 .  4معا
غريبة  وطرق ووسائلي هو تسويق إبداعي ذكي يستعمل وسائل تسويقية مبتكرة من أدوات عاإلبداالتسويق  -

 . 5غري تقليدية يف التسويق
حمسنة بشكل كبري، وهي طريقة جديدة للتسويق  أوعملية جديدة  أوخدمة(  أوتنفيذ منتج )سلعة يقصد به  -

يف مجيع  العالقات اخلارجية ". أولعمل ا املكانأسلوب تنظيمي جديد يف املمارسات التجارية، وتنظيم  أو
 . 6احلاالت، واالبتكار يعدل السوق، وأثر املنافسة وتغيري عادات العمالء واملستخدمني

                                                           
استطالعية يف الشركة العامة لصناعة  على التسويق اإلبداعي : دراسة انعكاساهتاالتوجهات البيئية املعاصرة و  واخرون،  النعمة عادل ذاكر  1

 . 84ص م، 2018 ،دار املنظومة، 2011 نينوي،  –األدوية و املستلزمات الطبية 
2Lan Fillis and Ruth Rentsch، opcit,  p 12 .   

3  Katalin Berenyi Les 11 lois du marketing creatif، secrets d entrepreneurs pour reussir autrement، 

Editions d organisation، Groupe Eyrolles، 61، bd، Saint-Germain 75240، Paris Cedex 05، p 69 .  
دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك  العاملة يف حمافظات غزة من وجهة نظر  ،سامل، واخرون ناحممد زيد  4

 .116ص ، م2،2011، العدد 13اجمللد  ،يةانسناإلجملة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم العمالء، 
5 http://creativemarketingeg.blogspot.com/p/blog-page_1194.html       29_12_2017  03:05 H  

التسويق اإلبداعي االلكرتوين ودوره يف تطوير اجلامعات يف ظل معايري التصنيف الدولية حسب وجهة نظر أعضاء هيئة ، غبغوب ايقوتة   6
علوم التسيري، ، التجارية و االقتصادية، أطروحة دكتوراه غ م : قسم العلوم التجارية، كلية العلوم - امعات اجلزائريةدراسة عينة من اجل -التدريس 

 . 45، ص 2018جامعة غارداية، 

http://creativemarketingeg.blogspot.com/p/blog-page_1194.html


 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

34 
 

  ،ي ال يقتصر على جزء معني من العملية التسويقيةأجه النشاط التسويقي أو يشمل مجيع  اواسع ايعترب مفهوم -
 إىلا يشمل مجيع اجملاالت التسويقية من املصنع منإفقط و  اإلعالن أوفقط  املنتج يف جمال االبتكارو  اإلبداعك

 . 1املستهلك
شطة ناألعليا بتطبيقها على العمليات و األفكار احلدسية اخلالقة واملبدعة ف استغاللي هو اإلبداعومنه التسويق 

 . واملزيج التسويقي بغية حتقيق أهداف املؤسسة
 

 ياإلبداعويق يوضح مفهوم التس(II-02) الشكل رقم : 
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 املصدر من إعداد الطالبة

بني عنصرين  احتادي أ اإلبداعو و مزيج من التسويق هي اإلبداعالتسويق  أنمن خالل الشكل نالحظ   
تسم ابلتغيري ت ديناميكيةة  يف بيئ ،ال ميكن جناحهافاملؤسسة بدون تسويق فعال يف وقتنا الراهن  اقتصاديني مهمني
املبهر يف أذواق املستهلكني هبدف حتقيق ميزة لغرض مواجهة التغري السريع و   إلبداعاب االستعانةالسريع البد من 

  .تنافسية

 استجابة املقاول املؤسسة أومدير  أوقات من طرف املالك و غلب األة يطبق يف ي يف املؤسساإلبداعالدور  نإ -
  .لديه اإلبداعع وترية درجة إلدراكه احلسي مما يسبب يف رف

 

                                                           
، جملة يكسدور اإلبداع التسويقي يف حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونبن علي حممد خملويف عبد السالم،    1

  issn 2352 -9962م،  2017 انجو ،احملاسبية العدد السابع الدراسات املالية و 

 

 االبداع
 

 التسويق 
 

 التسويق اإلبداعي
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 ي اإلبداعفضاءات التسويق : عناصر و اثنيا
 ي: اإلبداععناصر التسويق  أ (

 :1التسويقي ميكن إجيازها كالتايل اإلبداعهناك العديد من عناصر 
 ؛حجم النشاطات التسويقية خالل فرتة زمنية حمدودة Fluencyالطالقة  -
 ؛ني موقف تسويقي وآخر والتعامل مع مجيع املواقفب االنتقال  Flexibilityاملرونة  -
 جديدة مل يسبقه إليها أحد من قبل درة الفرد على طرح أفكار تسويقية مق  Originalityاألصالة  -
 ؛أي املعاجلة الدقيقة والشاملة اليت توضح أبعاد املسائل التسويقية  (Elaboration) إبراز التفاصيل إىلامليل  -
 ؛(problem a Recognize) عرفة املشكالت التسويقية وإدراك طبيعتهاالقدرة على م -

تبقى  وإمنا  اإلبداعي فقطي يشمل جماالت عديدة ال تقتصر على عناصر التسويق اإلبداعالتسويق  نإ 
متثيلها ابلشكل شطة التسويقية واليت ميكن نيف األ اإلبداعا تفعيل أهنمؤثرة من ش حباجة لدعم عناصر أخرى

   2:التايل
 يف النشاط التسويقي اإلبداععناصر يوضح (II-03) الشكل رقم 

 

                                                           
 م .  116سامل و اخرون، مرجع سبق ذكره ص  زيدانحممد   1
 .  84ص  ،مرجع سبق ذكره النعمة عادل ذاكر،   2
 



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

36 
 

التوجهات البيئية املعاصرة وانعكاساهتا على النعمة عادل ذاكر، رؤوف رعد عدانن، املصدر : 
 نينوي، –الطبية  التسويق اإلبداعي : دراسة استطالعية يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات

  www.portFilo,promo.ra.com.  84ص  م.2018، دار املنظومة 2011
ترتكز على سيناريوهات يف النشاط التسويقي   اإلبداععناصر من خالل الشكل املوايل نالحظ أن 

من خالل  أتيتن عملية توليد األفكار املبدعة ما أك  ،حديثة تتقنياوقنوات التسويق و  االتصاالتجديدة لطبيعة 
ومن مث   قادرة على رفد املنظمة ابألفكار عالةابلتايل فوجود قنوات تسويقية فو  ،على حاجات السوق االنفتاح

 عتمادالتسويقية املبدعة أمر يف غاية األمهية وال يتحقق إال من خالل االاخلدمات  أوجبدوى السلع اع الزابئن اقن
احلديثة دورا يعد حجر  التقنياتيف حني تؤدي ، االستهالكليات جديدة ووضع سيناريوهات جذابة لنمط آعلى 

خصائص يتميز هبا املنتج  إىلحتويلها  أوخدمات( إبداعية  أومنتجات )سلع  إىلاألساس يف حتويل تلك األفكار 
 . 1عن غريه من املنتجات املنافسة

 ي بداعاإلفضاءات التسويق  ب(
غري  اإلمكانياتعدد كبري من لذي ميلك روح املبادرة الفضاءات التصورية للمسوق املبدع  اتقدم  
ي تتيح اإلبداعويق فضاءات التس أنكما   من العوائق  هعقلكما متكنه من تنظيف ية   اإلبداعاألفكار احملدودة و 

  يوضح ذلك . .و الشكل التايل 2اط الفكر املوجودأمنهو خارج  لتصور ما لفرصةا
  ياإلبداع تسويقالفضاءات التصورية لل (II-04) الشكل رقم 

      
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . نقال عن 84ص  ،مرجع سبق ذكرهالنعمة عادل ذاكر،    1

1 Anisa puri,Innovative marketing, Journal of Economic and political, August ,Vol.5 . 2006 . 

   Lan Fillis and Ruth Rentschle p123.  

 التسويق األكادميي
الفضاء التصوري املرتبط ابملعقولية واالعتيادية 

 من طرف العقالينوالتفسريية والفكر 
 ملياتإطارات التسويق وع

 االستعدادو        الغري حمدودة  العقالنيةالفضاء التصوري للتسويق اإلبداعي : 
للنظر يف األشكال الغري خطية والسلوك األكثر قدرة على التعامل مع الغموض 

 والشكوك

http://www.portfilo,promo.ra.com/
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 املصدر : 
 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for 

Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN , Houndmills ، Basingstoke، 

Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 10010، companies and 

representativesthroughout the world، 2006,p123.  

كل شكل مرتبط ابلفضاء التصوري اخلاص به. و كلما  أصبح  الفضاء   أن األشكال نالحظعند مقارنة 
على سبيل املثال  الفضاء التصوري  ،فكار اجلديدةيف اجياد اال إمكانيته ارتفعتالتصوري أكثر تعقيدا كلما زادت و 

 اط الفكر املوجودة.أمنما هو خلف املدير  أو للمقاول يتيح اإلبداعيللتسويق 
 ي  اإلبداعالتسويق  أمهية وخصائصاثلثا: 

سنتطرق ( ياإلبداع اإلعالني )اإلبداعات التسويق ي مبفهوميه وأدو اإلبداعبعد التطرق ملفهوم التسويق 
 . ياإلبداعالتسويق  ئصخصامهية و أ إىل
   1ياإلبداعأمهية التسويق  أ(

 على اجملتمع كااليت: ا تنعكس على الزبون و منإاملؤسسة فقط و  يف ياإلبداعالتسويق أمهية  ال تربز
من خالل  الزابئن يف أذهان حقيقية جديدةي ترسم صورة اإلبداعاملنظمات اليت تطبق التسويق  نإاملؤسسة: 

يعد التسويق  السوقية فاليوملتفوق مبنتوجاهتا ابلشكل الذي يساعدها يف احملافظة على زايدة حصتها االتميز و 
 ي الفاصل بني جناح املنظمات وفشلها. اإلبداع

على إشباع  حاجاهتم والرتكيزة وذلك عن طريق تلبية حيقق للزابئن منافع مج أني اإلبداعميكن للتسويق الزابئن: 
 عاهتم على أرض الواقع بطرق إبداعية. تطل رغباهتم وتطبيق

تذر منافع عديدة يج التسويقي اليت تنعكس اجيااب و تطبيق املز  ليةاتظهر أمهيته يف اجملتمع من خالل  فع اجملتمع:
ذلك من خالل مسامهته يف و  وابلتايل تنعكس على اجملتمع بشكل عام  ،والزابئن الذين يوجه اليهم ،على املؤسسة

 يظهر ذلك جليا يف جمال التسويق الدويل . زايدة الناتج القومي و يشة و توى املعرفع مس
 
 
 
 

                                                           
 .  46مرجع سبق ذكره، ص  غبغوب ايقوتة،  1
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 ي اإلبداعخصائص التسويق  ب(
  .1ي والتسويق األكادميياإلبداعاملوايل خصائص التسويق  يوضح اجلدول 

 التسويق األكادمييي و اإلبداعيوضح خصائص  التسويق   (II-07)رقم اجلدول 
   يداعاإلبالتسويق  تسويق الشامل

 أساسيات املنافسة التكنولوجيااملعرفة و  املاديةاملوارد الطبيعية و 
 اإلنتاجنظام  اإلنتاجالبناء املستمر وتوليف االبتكار و  اإلنتاجفصل االبتكار عن  العمل البدين و 

 الفرد مصدر لإلبداع  ،عالقات الشركة العالقات الدائمة
 االبتكارو 

 قوام التسويق

 اإلنسانقوام  التعلم الدائمالعاملني يف جمال املعرفة و  القوة  التايلورية العاملة  فة األقل و املهارة والتكل
 قوام الفن التواصلي التسويقي قوام التواصل العاملي وتبادل املعلومات االلكرتونية القوام املادي احلايل
 عينظام احلكم الصنا العالقات املعتمدة على التبادل العالقات اخلصومية

 اهليكلة املؤسسية العالقات املؤسسية التحكمإطار املراقبة و 
 مواقف التسويق الكسب واالحتفاظ ابلقيمة البيع هبامش 

 املصدر:

  Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for 

Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN   ، Houndmills ، Basingstoke، 

Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 10010، companies and 

representativesthroughout the world، 2006. p22. 

بغرض إجياد فرص لتوفري  ديد ملفهوم التسويق وجهات نظر حول تطوير نوع ج إىل تقودانتية املقارنة اآل نإ
من أساسيات  نأكما نستخلص من اجلدول   ،نظريتطبيقي و  جانباط  التسويق  من طريق مستقبلي حمكم لنش

 أنكما   ،كل حلظةيف  يف عامل يتطور تكنولوجيا  نوحنن اآل ،التكنولوجياي هي املعرفة و اإلبداعاملنافسة يف التسويق 
احلايل يسمى عصر االبتكار صران كون ع  واإلنتاج توليف االبتكار ي هو البناء املستمر و اإلبداعمن قوام التسويق 

 .اإلبداعو 

 

 

 
                                                           

1 Lan Fillis and Ruth Rentschle, opcit, p 22.  
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 ي اإلبداعالتسويق  وأبعادمراحل  رابعا:

 ي اإلبداعمراحل التسويق  أ(

 : 1ي جمموعة من املراحل وهياإلبداعللتسويق 

إشباع رغباهتم هبدف حتقيق رضاهم عن بغية تلبية حاجاهتم و  :زابئنرغبات الىل: حتليل حاجات و و املرحلة األ
  يف أعماهلم . ليةأو ك  االبتكار ابجتاهالتكنولوجيا  طريق  استخدام

ا تعمل على هنإرغبات الزابئن فتدرس املؤسسة حاجات و  أنبعد :   يةاإلبداعتوليد األفكار :  الثانيةاملرحلة 
فكار اجلديدة مبختلف إاتحة اجملال لطرح األالتسويقي و ي عنصر من املزيج ية اخلاصة أباإلبداعتوليد األفكار 

 ا غري مناسبة للتطبيق . أهنطعي اي فكرة ما مل يتم التأكد بشكل ق عدم التسرع برفضو  ،ق التشجيعيةالطر 

األفكار اليت ال  استبعادحيث يتم  ،يف هذه املرحلة تكون هناك أفكار كثريةو  :الغربلة والتصفية الثالثة:املرحلة 
للتسويق ن أكثر واقعية  للتطبيق الفعلي و و تك األفكار املنطقية اليت اختيارما ترغب به املنظمة و تتناسب مع 

 األفضل اختيارية و اإلبداعمت تقييم األفكار ومن وافق مع مهمة املنظمة وأهدافها وقدرهتا ومواردها ي واليت تتاإلبداع
 منها . 

 Lan Fillis and Ruthحسب ثالثة أبعاد  ياإلبداعللتسويق ي: اإلبداعأبعاد التسويق  ب(

Rentschler ي:اإلبداعيوضح أبعاد التسويق  كل املوايلوالش  

 ياإلبداعيوضح أبعاد التسويق  (II-05) الشكل رقم 

 
 
 
 
 

                                                           
 .  249-248، صم2005 ،نقال عن سرحان.  49مرجع سبق ذكره ص  ،غبغوب ايقوتة   1

 

 استحداث المنتجات

تقاء االبتكاران  

 

 نقل المعلومات

 

 البيئة

 

لتخصصا  

األفراد   
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 املصدر :

 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for 

Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN   ، Houndmills ، Basingstoke، 

Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 10010، companies and 

representativesthroughout the world، 2006,p12.  

ي اإلبداعمستوى الفرد  إىليرمي للوصول  أوال: ;ثالثة مستوايت  إىلللوصول  اإلبداعيسعى مفهوم 
 اإلبداع جوانبتوى االجتماعي وذلك من خالل اكتشاف املس إىليرمي للوصول  واالبتكاري، اثنيا:العبقري 

البحث عن مستوى  إىليسعى  اثلثا: جمال معني. أوالذي يتجلى ضمن ثقافة ما  اإلبداعابلتعرف على مفهوم 
 مراض النفسية.والعلم واأل غرار الثقافةجمال ما. على  أوختصص 

 احبد ذاته ال يعد مفهوم اإلبداعمفهوم  ني ألبداعاإلمستوى الفرد ابلبيئة يف جمال التسويق  يربط املؤلفان 
يسعى الباحثون   اإلبداع.ي جمال جديد للبحث يف مفهوم اإلبداعمفهوم التسويق ومن جهة اخرى يعد  ،احديث

من تقدمي  اإلبداعمتكن مسوقي ; ي اإلبداععناصر مفهوم التسويق وضع جمموعة من األدبيات لتطوير  إىل
اكتشاف أقاليم غري مدونة على كما متكن من   واجملتمعات،تمع واملؤسسات واملدن واملناطق أفراد اجمل إىلمساعدة 

 . 1جديدعامل  إىلو للعامل  اخلريطة والتحرك قدما خلف الصيغ املعروفة

II-2 املقاولو  مقاوالتيةلل مدخل  

هذا و  ؤسسات واألفرادوامل قليلة املاضية لدى احلكوماتأمهية فائقة خالل السنوات ال املقاوالتية اكتسبت
للدول  االجتماعيي والتجاري و االقتصادع التطور يتشجو  ،ياالقتصادد النسيج يجتديف راجع لدورها  االهتمام

مناصب عمل جلميع الدولة عاجزة على توفري  نأل ب عملبتوفري مناصالبطالة، تقليص و  متصاصاعن طريق 
سنوضح  ،البرتويل االقتصادلتبعية للمحروقات للدول الريعية ذات ا تعترب كبديل لأهنكما   ،خاصة اجلامعيني ،شباهبا

  .اليتو امفهوم التوجه املق إىل ابإلضافةأهم اسرتاتيجياهتا و  واملقاول املقاوالتيةيف هذا املبحث مفهوم 

II-2-1  املقاوالتيةمفهوم  

نوضح الفرق بني املقاوالتية سنوضح يف هذا اجلزء أهم تعريفات املقاوالتية، والتطور التارخيي هلا، كما س
  املقاوالتية. اسرتاتيجياتاىل  ابإلضافةواملؤسسات الصغرية و املتوسطة وسريورة املقاوالتية 

                                                           
1 Lan Fillis and Ruth Rentschle,opcit , P 14 
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  أوال: تعريف ونشأة املقاوالتية

الكبري للمقاوالتية من طرف العلماء واملختصني إال أهنم مل يتفقوا على تعريف واحد  االهتمامابلرغم من 
فهي تعترب عملية إنشاء قيمة للمجتمع  االقتصاديكون تعريفها تطور بتطور الزمن، مزامنة والتطور للمقاوالتية،  

عرب القيام بدمج املوارد العامة واخلاصة معا هبدف استغالل واقتناص الفرص االجتماعية واالقتصادية والثقافية من 
 املراحل التارخيية لتطور تعريف املقاوالتية .بيئة حتمل مبدأ  التغيري، لذلك سنعرض تعريف املقاوالتية  وأهم 

 : تعريف املقاوالتية  1

 لقد تعددت تعاريف املقاوالتية واختلفت ومل يتفق العلماء على تعريف واحد للمقاوالتية نذكر منها : 

سة املقاوالتية هي ديناميكية خلق واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو العديد من األفراد عرب إنشاء مؤس -
 . 1جديدة هتدف إىل خلق قيمة

املقاوالتية هي جممل املعلومات واملعطيات املؤدية إىل إبراز القدرات يف حسن تسيري مؤسسة ما، وذلك انطالقا  -
_ 3ضرورة وجود اسرتاتيجية لتسيري هذه املؤسسة ._2وجود مبادئ ومعطيات لصانعي املؤسسة . -1 من:

 .  2ادي وكذلك االجتماعيضمان التأقلم مع كل من احمليط االقتص
وكذلك  .[1982]املقاول عن املسري، وهو الذي حياول إنشاء نظرية عامة عن املقاول  M Casson. ال يفرق -

يقول أن " اإلجابة قد أتيت من تغيري يف التنظيم إىل المركزية  Y.Cannac. حيث جند للمهنيني،األمر ابلنسبة 
 . 3حيث يكون كل نشاط مسريا مبقاول

 
 

                                                           
الرابع حول امللتقى الدويل  ضمنمقدمة مداخلة  ،دعم وتنمية املقاوالتية الشبابية يف أرواب التجربة الفرنسية منوذجا ، فالأنخبيزة  منصوري رقية1

 ,entrepreneuriat’Initiation à lRachid ZAMMAR , . نقال 3ص م،2013 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،املقاوالتية الشبابية

Université Mohammed V- Agdal, Maroc: 2009, p, 3 . 
 ،جامعة حممد خيضر ،م2010ضمن ملتقى وطين حول املقاوالتية مقدمة مداخلة  ،املقاوالتيةثقافة املؤسسة و  ، ريماضي بلقاسم، بوضياف عب2

 . 7بسكرة  ص 

 8-7-6ايم أرص العمل فضمن امللتقى الدويل حول املقاوالتية و مقدمة مداخلة  ،ثقافة؟ قضية يھ لھ :املؤسسة واملقاوالتية شاءنإ ،حيياوي مفيدة3
 .2ص م، 2010 ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،افريل
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الثاين األول: يتعلق ابملشروع، احمليط واملوارد، واملكون  أساسيني: املكونعملية تتميز ابلربط بني مكونني  هي -
 1املقاول، تعامالته، مؤهالته وحمفزاته  البسيكولوجي

 .  2كما تعين حتقيق السبق يف قطاع معني   ،أو البدء يف نشاط معني االستحداثتعين عملية  -
م : هي األفكار والطرق اليت متكن من خلق  وتطوير نشاط 2003تعريفا للمقاوالتية سنة  وأعطى االحتاد األوريب -

 . 3ما عن طريق مزج املخاطرة واإلبداع واالبتكار والفاعلية يف التسيري وذلك ضمن مؤسسة جديدة أو قائمة 
واملرتكزة   Entrepreneurship واملشتقة  Entrepreneuriatآخرون يعرفون املقاوالتية  و Berangerجند  -

على إنشاء وتنمية النشاط " هي كالعديد من التخصصات اليت تكون نشاط مهين معرف  ذو وضوح  كالطب،  
 :الكيمياء..." فاملقاوالتية ميكن أن تعرف بطريقتني

 تعترب نشاط أو جمموعة من األنشطة والسريورات تدمج إنشاء وتنمية مؤسسة    :أ( على أسـاس أهنا نشـاط
 شكل أمشل إنشاء نشاط. أو ب

احمليط وسريورة خلق ثروة، وتكوين اجتماعي، من خالل  علم يوضحأي  :ب( على أساس أهنا ختصص جـامعي
 4جماهبة اخلطر بشكل فردي . 

 اقتناصها أو ابعتبارها ظاهرة تنظيمية.  فرصة جيبو هناك تعاريف اخرى للمقاوالتية ابعتبارها 

 

                                                           
حول املقاوالتية عند  ،الدولية الرابعة ضمن األايم العلميةمقدمة مداخلة  ،املأمولقاوالتية النسائية بني الواقع و امل ، أكساس وفاء، مونيه رمحوين 1

  نقال عن. 4ص ،م2013  ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،الشباب
- Haifanaffakhi, Equipe Entrepreneurial et prise de décision une étude exploiteur sur le role de la divercité du 

capital humain, thèse pour l’obtention l’obtention doctoral en sciences de gestion , université de Nency 2,2008 , 

pp40-41. 
حول املقاوالتية ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الرابع  ،املقاوالتية خدمة الحتياجات السوقالتفاعل بني  التعليم و  ،عبد اجلبار ساملي  2

مدخل اسرتاتيجي للمنافسة -إدارة املشروعات الصغريةعن فالح حسن احلسيين، " . نقال4ص  ،م2013 ،بسكرة  ،الشبابية، جامعة حممد خيضر
 .47، ص 2006دار الشروق،األردن، "،والتميز

مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ماسرت يف العلوم التجارية، جامعة الدكتور موالي  ،الرغبة املقاوالتية عند الطلبة ،موالي حاجة مباركة، إيث مجيلة  3
 . 12م، ص 2016-2015سعيدةالطاهر، 

 .  6ص  ،م2015-م2014، عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة  ،نشاء مؤسسةإحماضرات يف  ،صندرة ساييب  4
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: فاملقاوالتية كمجال حبث، يتمثل يف البحث عن فهم كيف يتم ن مفهوم الفرصة تعريف املقاوالتية انطالقا م -
واستغالهلا؟ ومن طرف من؟ وما هي  حتقيقهااكتشاف الفرص إلنتاج مواد وخدمات ال توجد حاليا وكيف يتم 

 .1آاثر ذلك؟ 
 ملنشئ الرئيسي فالدور : تعترب قضية إنشاء املؤسسة أساس هذه الظاهرة، تعريف املقاوالتية كظاهرة تنظيمية  -

 توضيح وحماولة املؤسسة  حقيقة عليه ستكون ملا ممكنة شروحات عرض احلساسة، هو الفرتة هذه يف املؤسسة،
  احملدودة املوارد ذو املقاول أن من البداية ; ابلتايل وابلرغم يف متوفرة تكن مل اليت املؤسسة هليئة مصداقية ووضع

  .2املادية وغري املادية أبصوهلا فعال موجودة مؤسسته كأنو  يتصرف فهو أحياان، املقرتضة
ابلرغم من تطور مفهوم املقاوالتية مع التطور االقتصادي، إال أن العلماء مل يتفقوا على تعريف موحد للمقاوالتية 

بطرق  إستغالل املوارد بكفاءة وفعالية واقتناص الفرص : لذلك من خالل ما سبق ميكن تعريف املقاوالتية أبهنا
 . ديناميكية وإبداعية بغية جتسيد أفكار جديدة على أرض الواقع هبدف خلق قيمة مضافة

   املقاوالتية نشأة  :2

 اجتاه ،ياالقتصاد االجتاههي فكريـــة و  اجتاهاتحســـب ثـــالث  املقاوالتيةلقـــد تطـــور البحـــث يف جمـــال  
  . اليتو احسب سري النشاط املقخصائص األفراد و 

 املقاولتطور مفهوم  إىلية أدى االقتصادمن وظائفه  انطالقا املقاولي : تعريف االقتصاد االجتاهحسب 
عنصرا حموراي يف التطور  املقاولمل يصبح  ،3ي العاملي االقتصادعرب الزمن متاشيا و التحوالت اليت عرفها النظام 

م. أما حسب 1935سنة  J.A.shumpeter والتيةاملقااث اليت قام هبا أب ي إال مع ظهور األحباالقتصاد
 إىلوسيلة تؤدي  ابعتبارهاالشخصية و بدراسة خصائصه النفسية  املقاولخصائص األفراد فتم الرتكيز على  اجتاه

 أن اعتربحيث اليت و احسب النشاط املق االجتـــاهأيضـــا مـــن رواد   Gartnerويعتـــرب اليت . و افهم النشاط املق
 إىل املقاوالتيةحيث يعود األصل التارخيي ملفهوم ، لو ااملقوسيلة لزايدة الثروات كونه من أسباب جناح  اإلبداع
 Adam Smith، Alfred) ائلو يني األاالقتصادمنذ  املقاوالتيةبدأت اإلشارات ملفهوم  ،يةاالقتصادالعلوم 

                                                           
افريل  8-7-6فرص العمل اايم الدويل حول املقاوالتية و  مداخلة ضمن امللتقى قضية ثقافة؟ ھيل ھ :إنشاء املؤسسة واملقاوالتيةحيياوي مفيدة،    1

 . 3ص ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،م2010
  .3، ص مرجع سبق ذكره ،منصوري رقية ،خبيزة أنفال  2
، جامعة حممد خيضر ،التسيريقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم مذكرة م ،حنو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاواليت ، اجلودي حممد على 3

 .3ص م، 2015-2014سنة  ،بسكرة
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Marshal، Hawley) اإلنتاجيةتنسيق  أويم يهدف لتنظ اإلنتاجمن خالل تعريفها كعنصر من عناصر 
 أوهو من ميلك رأس املال  املقاول أنو  ،السوقعدم التوازن يف  أو االستقرارالتعامل مع ظروف عدم والتجارية و 

متثل أحد تكاليف  املقاوالتية أنواإلدارة والبناء املؤسسايت و  االبتكاروهو الذي ميتلك مهارة املخاطرة و  ،املزود له
-Adam Smiht 1790 )ائل و يني األاالقتصادذلك مل تتضمن كتاابت من  رغم لى الللمؤسسة ع اإلنتاج

1723، David Ricardo 1823-1772)  يف النشاط  املقاوالتية واملقاول إشارات واضحة حول
اليت ظهرت مع  للمقاوليصبح يف وقت الحق مميزات  أناألساس ملا ميكن  وضعوالكنهم  ،ياالقتصاد

  .املقاوالتيةث يف جمال حخلص يف اجلدول التايل الذي يوضح تطور الب املقاوالتيةر الفعلي أما الظهو  ،1النيوكالسيك

 فكرية   اجتاهاتحسب ثالث  املقاوالتية: يوضح نشأة (II-08)جدول رقم 

 مفهومها  حسب  املقاوالتية

ين: شخص يوقع عقدا مع يعو   Mortchretienمن طرف م 1616ل مرة سنة أو  املقاولذكر مصطلح  - ي االقتصاد االجتاه
 از الطرقات ...إخل . جنإ ،املباينجمموعة أعمال مثال : تشييد  أواز عمل جنإ ضمانالسلطات العمومية من أجل 

 كثر مشوال و يعين الشخص الذي يباشر يف عمل ما .أصبح أ 18ق  -
م 1803سنة  J B  Sayم و 1755سنة   R .Cantillonية  االقتصادالنظرية  إىل املقاولأدخل مصطلح  -

 ( عنصر أساسي يف تعريفه . هو : شخص يقوم بتوظيف أمواله اخلاصة  )عدم اليقني املقاولحسبهما 
  يستأجر بسعر أكيد ليبيع بسعر غري أكيد. أو: هو شخص يشرتي  Cantillonحسب 
 :  اعتربهكما   ،تاج سلع ذات منفعةأناملعارف اليت ميتلكها العامل من أجل  ابستغالل املقاول: يقوم  Sayحسب 

 وسيط بني املنتجني و املستهلكني  -
 قصى منفعة ممكنة . أمن أجل حتقيق  اإلنتاجه ينسق بني عوامل نمنظم أل -
 يكون شخص ثري .  أنال جيب  املقاول أنيف  Cantillonو   Sayيتفق كل من  -
ء على قدراته التسريية ليط الضو املسري حيث قام بتسو  املقاولبني   A.Marshalم مل يفرق  20يف بداية ق  -

 االشخاص. على قدرته على تنظيم عمل عدد كبري من و 
تتمثل يف البحث عن التغيري والتصرف مبا يوافقه  املقاولوظيفة  أن  J.A.Shumpeter اعتربم 1935يف سنة  -

  .ه فرصةأنك  استغاللهو 
  .املوارد املتاحة بطرق خمتلفة ابستخدامشخص مبدع يقوم  املقاول اعتربكما  -

 الشخصية : من اخلصائص النفسية و  انطالقا املقاولدراسة  اجتاه حسب

                                                           
جامعة قاصدي  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، ميدانيةدراسة  ،دعم املقاوالتية يف اجلزائر سياسياتحتليل دراسة و  ، جيلحممد اقو   1

 . 3ص  ،م2016-2015 ،ورقلة ،مرابح
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 ،شخص حتكمه حاجة كبرية املقاول اعترب  D.McCllelandاخلصائص النفسية: يف بداية الستينات   -أ - : خصائص األفراد  
ناسبة للمشاكل اليت يبحث عن مواقف تسمح له برفع التحدي من خالهلا يقوم بتحمل املسؤولية يف إجياد احللول امل

 تواجهه.
  .السن ،اخلربة املهنية ،ليه. املستوى التعليميإاخلصائص الشخصية : مثل الوسط العائلي الذي ينتمي   -ب -

 
سري النشاط  حسب

 اليت: و ااملق
تقل بفضل روح ناالذي ي و االقتصادالتحول الذي طرأ على النظام  إىل  Druckerأشار  الثمانيناتيف  -

  املقاولنيمبين على  اقتصاد إىلمركز أساسا على املسريين  اقتصادمن  ةاملقاوالتي
 املقاوالتيةأين تنتشر مؤسسات األعمال  الياابنيةيف عامل األعمال  ععلى نطاق واس املقاولةحيث استخدم مفهوم  -

 نتيجة التقدم التكنولوجي والسلعي واخلدمي، 
كما   ،اليت متكن من النجاح االبتكاراملؤشرات اليت تدل على  عنو  اإلبداعالبحث عن مصادر  املقاولنيجيب على  -

  .ابلنجاح كما ركز على التغيري االبتكاراتعلى املبادئ اليت تسمح هلذه  االطالعجيب عليهم أيضا 
سري العملية  ،الفرد ،شاء مؤسسة جديدة وتتمثل يف: احمليطنإأبعاد يصف فيه عملية  4له  منوذجا Gartneقدم  -

 . و املؤسسة
 شاء مؤسسة جديدة كمتغري واحد ضمن هذا النموذج وهي: نهناك جمموعة من النشاطات اليت تسمح إب أنكما  -
  واجملتمع.تاج املنتج وحتمل املسؤولية أمام الدولة نإ ،تصميم املنتج ،مجع املوارد ،البحث عن الفرصة املناسبة -

 
 .10 – 2ه جودي حممد علي صعلى أطروحة دكتورا عتمادمن إعداد الطالبة ابال املصدر:

حتول اي  ،نالحظ من خالل اجلدول السابق تزامن تطور تعريف املقاوالتية مع التطور االقتصادي
وحسب سري  ،خصائص األفراد اجتاهحسب  كما عرفت   .1االقتصادايت احلديثـة من اقتصاد تسيري إىل اقتصاد مقاولني 

دائما االستحداث أما يف حقل إدارة األعمال فيقصد هبا إنشاء مشروع جديد أو  فلقد كانت املقاولة تعين ،النشاط املقاواليت
 .  2تقدمي فعالية مضافة إىل االقتصاد

  املقاوالتيةسريورة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة و  املقاوالتيةالفرق بني : اثنيا
الغموض قمنا بتلخيص أهم  إلزالة هذاواملؤسسات الصغرية واملتوسطة و  املقاوالتيةهناك خلط بني مفهوم 

على  عتمادذلك ابالو املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل مبسط يف اجلدول التايل و  املقاوالتيةالفروقات بني 
 الشبابية.  املقاوالتيةتنمية فال دعم و أنخبيزة و مداخلة األستاذتني منصوري رقية 

                                                           
: التكوين وفرص األعمال تية مداخلة ضمن ملتقى دويل،  املقاوال ،لتفعيل املقاوالتية كأليةالعناقيد   ،مرغاد خلضر، حممد توايت، سعاد قوقي  1

 .  4بسكرة ص  ،جامعة حممد خيضر،م2010
الواقع يف " التجربة التونسية و  از املشاريع دراسة مقارنة:جنإدور حاضنات األعمال يف مرافقة الشاب املقاول يف  ،بوعلي، سلمى دوحة  انسفي  2

 . 8 ص،م2013بسكرة  ،جامعة حممد خيضر، مداخلة مقدمة ضمن ملتقى علمي الرابع حول املقاوالتية ،اجلزائر"
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 املتوسطةلصغرية و واملؤسسات ا املقاوالتيةيوضح الفرق بني  (:II-09)جدول رقم 
 واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  املقاوالتية 

منو قوية أكثر من املؤسسات الصغرية  إمكانياتمتلك  النمو 
  .واملتوسطة

تكون فريدة فقط من الناحية احمللية فهي يف 
 النمو.  إمكانيةالغالب حمدودة يف 

 .اإلبداععلى  املقاوالتيرتكز جناح   اإلبداع
 

 بشيءا ال تقوم أهنوهذا ال يعين  ،تقدم املنتج
 .احمللية إىلجديد ولكنها متيل 

األهداف 
  االسرتاتيجية

أبعد من األعمال الصغرية  إىلاليت عادة يذهب و ااملشروع املق
ترتبط ابلنمو،  اسرتاتيجيةيف األهداف، فهو ميلك أهداف 

 تطوير السوق، احلصة السوقية، املركز السوقي. 

كون عادة مرتبطة متلك بعض األهداف ت
 .املاليةابملبيعات وبعض األهداف 

 
  .نسبة املخاطرة اخنفاض  .ا أتيت ابجلديدهنارتفاع نسبة املخاطرة أل املخاطرة 
  .منطية تطرح منتجات عادية مؤسسات أرابح احتكارية انجتة عن حقوق االبتكار قبل تقليدها.  األرابح 
ل و امستقل يسمح للمقو ممارسة األعمال بشكل مباشر  التسيري 

  .بتجسيد أفكاره على أرض الواقع
 على جملس اإلدارة  عتماداال

  .صعوبة تطبيق االفكار على أرض الواقع
 الفرص اقتناص حتيني الفرص الفرص

 . 4منصوري رقية ص ، خبيزة أنفال  من إعداد الطالبة بناءا على مداخلةاملصدر: 

هذا التشابه ال املتوسطة و واملؤسسات الصغرية و  املقاوالتيةبني  هناك تشابه أننالحظ من خالل اجلدول 
املتوسطة اطرة مقارنة ابملؤسسات الصغرية و نسبة املخ ابرتفاعو  إلبداعمتتاز اب املقاوالتيةبينهما ف اختالفينفي وجود 

ص خبالف األخرى اليت اليت تستوجب حتيني الفر  ملقاوالتيةنسبة املخاطرة مقارنة اب ابخنفاضمتتاز ابلنمطية و اليت 
 الفرص.  اقتناصتستدعي 

  املقاوالتيةمفهوم سريورة  (2
شاء نإكوهنا جتمع بني مشروع   ،ليست سهلة كما يعتقد البعضعملية معقدة و  املقاوالتيةتعترب سريورة   

 :ملقاوالتيةااملخطط التايل يوضح سريورة و  ،1حمددة  ومنافسة معني حميط يف صاحب فكرة املشروع وذلكو  املقاولة
 
 
 

                                                           
جامعة حممد خيضر  ،امللتقى ، اقتصاد السوق رهاانتاإلبتكار كعنصر أساسي لنجاح سريورة املقاوالتية يف ظل  ، كمال زموري ،كمال مرداوي   1

 .  7ص ،2013 ،بسكرة
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 :املقاوالتيةسريورة ( II-06) الشكل رقم 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

: كمال مرداوي كمال زموري اإلبتكار كعنصر أساسي لنجاح سريورة املقاوالتية يف ظل رهاانت اقتصاد السوق املصدر: 
 . 7م ص 2013ة امللتقى   جامعة حممد خيضر بسكر 

من نقاط  تعاينمتمايزة و  بيئة داخلية تتمتع بنقاط قوة يفاملؤسسة تعمل  أننستخلص من الشكل السابق 
هذا يستوجب على املؤسسة تطور اهلائل يف خمتلف اجملاالت و الخارجية متتاز ابلتغيري السريع و  بيئةضعف خمتلفة و 

 ناصابقتستمر مبواجهة التهديدات و املجل التكيف مع هذا التغيري أمن  اسرتاتيجياهتاتكون مرنة يف سياساهتا و  أن
من أجل  حتويل األفكار  للسوققبل جتسيد املشروع على ارض الواقع يستوجب القيام بدراسة علمية و  الفرص

يتوقف بدرجة كبرية على دقة املعلومات اليت حيصل عليها   االستثماريكون القرار و  ،مشاريع واقعية إىلاجلديدة 
على حتديد حجم السوق  املقاولاملعلومات يعمل  بناءا على هاتهو  ،اثنوية أولية أو سواء من مصادر  املقاول

فشل الكثري من السلع  نأل ،يعمل على حتديد االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة خصائص السوق كماواملنافسة و 
 .اجلهود التسويقية غري كافية أوالفشل يف حتليل السوق بطريقة علمية يف تقدير الطلب  إىليف حتقيق مبيعاهتا يعود 

تيةمشروع المقاوال  
 
 
 
 

 دراسة السوق

 المسعى التسويقي

شاء المؤسسةأن  

 

 

ونيانالشكل الق  

 استراتيجية تسويقية

 سياسة تسويقية

 فكرة المشروع

 تنفيذ البرنامج التسويقي

ت
ما

لو
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 لل
ي
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ر
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التطبيق الفعلي للمشروع املخطط له شاء املؤسسة و نإقرار  اختاذ إىلللوصول  راسة السوق متثل بوابة العبوركون د
  اخر.التحول حنو مشروع إلغاء املشروع و  أو

  املقاوالتيةوصفات : أبعاد اثلثا
 . املقاوالتيةسنوضح أبعاد وصفات 

 : وهي 1بعاد أثالثة  للمقاوالتية:  املقاوالتيةأبعاد ( 1
 اجتماعية و سياسية . ،اقتصادية عدة:ال تطبيق ميكن استخدامها يف جماالت أو هي  املقاوالتية •
املتمثلة بطريقة تعليمية اليوم و  تقدمها اليت النفعية املسامهة نتيجة وهذا" تعليمية كمادة "تعترب كذلك املقاوالتية •

 املؤسسة . روح خلق إىليف الدفع    «l’esprit entreprise عقالنيةأكثر و 
       .على العموم جمال حبث مستغلة بشكل كبري من طرف العديد من الباحثني املقاوالتية •

 : 2جمموعة من الصفات وهي للمقاوالتية: املقاوالتيةصفات  (2
إطالق  إىلهي إحدى مدخالت عملية اختاذ القرار املتعلق ابالستخدام األفضل للموارد املتاحة للوصول  املقاوالتية ➢

 أساليب جديدة للعمليات.تطوير طرق و  إىلاخلدمة اجلديدة، وكذلك الوصول  أوملنتج ا
 والبيع.   اإلنتاجهي اجلهد املوجه حنو التنسيق الكامل بني عمليات  املقاوالتية ➢
 واالبتكار ويرغبون يف اإلشراف املباشر على اإلبداع إىلمال معقول، األمر الذي جيلب األفراد الذين مييلون رأس  ➢

 أمواهلم.   
 امتالكالشخص  إبمكان نارأس املال منخفض كلما ك ناالشراكة احملدودة، فكلما ك أوالعائلية  أوامللكية الفردية  ➢

 مشروع يتماشى مع قدراته ومهاراته.     
 هو مديرها.  املقاولةاإلدارة حبيث يكون صاحب  ستقالليةإ ➢

                                                           
 نقال عن . 6ص ،مرجع سبق ذكره،  فالأنخبيزة ، منصوري رقية   1

THIERRY VERSTRAETE ET estèle JOUISON-LAFFITTE, business model pour entreprendre, le modèle 

GRP :théorie et pratique, de boeck, paris, France, mars 2009, p, p, 14,15 . 

األعمال  الرايدة وإدارة لنجار،حممد علي و فايز مجعة صاحل ا عبد الستار. نقال عن 5، 4ص  ،، مرجع سبق ذكرهأكساس وفاء، مونيه رمحوين    2
 .8ص،م2006عمان،األردن،،،دار و مكتب احلامد للنشرالصغرية 
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ألحاسيس اليت جتعل الشخص املعين يعيش ويتحرك ووجدانه إن ظاهرة املقاوالتية حمفوفة بكثري من العواطف وا ➢
، تربز األمهية العظمى هلا يف كوهنا جتعل الفرض يف استطاعته االستغناء عن الدولة لتوفر له منصب عامر ابلسعادة

 1.الشغل الذي يصبو إليه

 :  املقاوالتية اسرتاتيجيات رابعا:
 وقد استخدم مصطلح ،يا إىل "السلوك املقاواليت يف املنظمة القائمة"إن مفهوم اإلسرتاتيجية املقاوالتية يرجع مبدئ

(entrepreneurshipcorporate)   للتعبري عن كل فعل أو حركة مقاوالتية ذات بعد اسرتاتيجي أو كل حركة
العمل على املقاوالتية إىل إطار التحريض املقاواليت  إسرتاتيجية قائمة على الفكر املقاواليت  وتبعث اإلسرتاتيجية

 . 2اجلماعي يف املؤسسات، كما اعتربت أيضا صنفا هجينا حيقق املؤالفة بني الفعل املخطط والنشاط املقاواليت 
وتؤثر خطاابت شومبيرت  ،االبتكارهناك اثبت يغمر كل النصوص إذا ما تكلمنا عن اإلسرتاتيجيات املقاوالتية وهو 

قمنا بتلخيص إسرتاتيجيات املقاوالتية يف اجلدول  ،لإلبتكار السيما يف تصوره ،على أغلب خطاابت املؤلفني
 املوايل 

 يوضح إسرتاتيجيات املقاوالتية (II-10 )جدول رقم  
 مفهومها اإلسرتاتيجية 

 رالتصو /1
الشمبيرتي 

 لالبتكار

 بتكاراالميكن اختصار الفكر الشومبيرتي يف شقني، األول يعترب أن االبتكار هو مفتاح التنافسية، جعل من 
   هو نسق لتجسيد األفكار املبدعة. االبتكارحيث أن  العنصر الرئيسي للرأمسالية 

 اعتربأما الشق الثاين فهو يعترب املقاول مهدم التوازن االقتصادي ) نسق اهلدم البناء أو اخلالق الشهري (، كما  
تكار قادر على منح ميزة مؤقتة أو ربح أن كل مبادرة للقيام ابألشياء بشكل خمتلف يف احلياة االقتصادية هي اب

 . إجناز التوفيقات اجلديدة يطبع حركية البناء ابهلدم ابستبدال عناصر قدمية أبخرى جديدة إن ،للمؤسسة
إضافة إىل املعرفة اليت تسمح للمقاول من إدراك تطبيقات وفرص العمل، جيب أيضا صقل ومتثيل واضح لطريقة   اإلبداع /2

واستخراج القيمة، مرورا بصياغة منوذج لألعمال وهذا ما يظهر بعض اإلرتباطات بني املقاوالتية  إستغالل الفرصة
 والتسيري االسرتاتيجي وهذه املصطلحات هي من الركائز األساسية للمقاوالتية .

توفيقات اجلديدة )اليت تعد جوهر تطوير مهارات املؤسسة، ببناء وإعداد ال ،نعين ابالسرتاتيجيات املقاوالتيةعلى /3

                                                           
، 2017،  3ديوان املطبوعات اجلامعية ، الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر،   رايدة األعمال أو املقاوالتية مقاربة شاملة وعمليةسعيد أوكيل،   1

  .7ص 
حول: املقاوالتية:  األول الدويل امللتقى، األعمال فرص خللق مقاوالتية كإسرتاتيجية  األزرق احمليط إسرتاتيجية ،سوالف , رحالدرين بوزيدي 2  

  .3ص  ،بسكرة، خيضر حممد امعةم ،ج 2010 أفريل  08و 07,06األعمال،  وفرص  التكوين
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املؤسسة أن 
 تبتكر

املؤسسة( وإبتباع سياق اهلدم البّناء، تكتسب املنشأة ميزة عند فرضها لقواعد الّلعبة ابالبتكار؛ وتدخل املنشأة، 
إلنتاج املستمر اليت تبعث مثل هذا النوع من االضطراب )الّشغب( يف احمليط، يف حلقة مفرغة بسبب تورطها يف ا

وك ميثل القلب النابض ذاهتا كما أن هذا السل وميكن أن يكون هذا التصور اسرتاتيجية حبد .للتوفيقات اجلديد
 كل احلرفيني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حيتاجها الزابئن . ال يعين أن منحو   وهذا املنشآت،لثقافة بعض 

  :هناك أربعة أنواع من االبتكار، ختدم االسرتاتيجيات املقاوالتية
 الرتكيب  -دالن سخ   -ج التوسع-باع االخرت  -أ

تطوير /4
 وحتفيز

 اإلبداع 

فيضع املقاول خياله يف خدمة األعمال  ،يعد اإلبداع أصل املقاوالتية وجوهرها فهو يثري أفعاالً  تعارض العادة
تنفيذ وعلى هذا األساس ميكن اعتبار املقاوالتية، إسقاط و  ،ابستخدامه إلبداعه اخلاص أو إلبداع اآلخرين

ألفكار  جديدة، من أفراد قادرين على استخدام املعلومة وتعبئة املوارد الالّزمة لتنفيذ آرائهم.  جيسد اإلبداع يف 
، فكل ابتكار يبدأ من حث املوظفني وتطوير اإلبداع لديهم للتمكن من لتنفيذ األفكارمجاعي الواقع بنسق 

 .األعمالاكتشاف فرص 
 استغالل /5

فرص 
 األعمال

املكون األساسي للتحليل االسرتاتيجي، هو اكتشاف فرص األعمال كذلك هو األمر ابلنسبة للمقاوالتية،  إن
على ظهور وانبعاث فرص العمل والقدرة على إدراكها وتسخري الوسائل من أجل  استغالهلا.  أهنا تعتمدحيث 

ائي وهذا يؤدي إىل اكتساب املؤسسة والفرصة تعين إمكانية استغالل منتج  خيلق أو حيمل قيمة للمستخدم النه
 ميزة تنافسية 

 لعدد معترب من الزابئن احملتملني  مشرتكةكما تعين إجياد طريقة جديدة لتلبية حاجات 
 

بناء رؤية  /6
 لألعمال 

 

ؤية، تعين الر ، االسرتاتيجيةالرؤية يف املقاوالتية شرط أساسي لألداء وهذا ما يعزز فكرة تالحم املقاول مع النظرية 
وأعضاء املنظمة اليت يدفعها، ويعتمد املقاول يف رؤيته ال على التنجيم   متثيال متقامسا ملستقبل مرغوب من املقاول

والعرافة، لكن على تصور علمي، إذ جيب عليه امتالك متثيال واضحا نسبيا للمنظمة اليت سينشئها وللحيز الذي 
  حتديد رؤية املقاول.للمحيط أمهية كبرية يفومنه ستأخذه يف حميطها، 

صورة مسقطة يف املستقبل للفرصة اليت نسعى خللقها، وللمكانة اليت نريد  الرؤية االسرتاتيجية هي ومنه نستنتج أن
 وكذلك صورة لطبيعة املنظمة اليت حنتاجها لتحقيق ذلك.  -حيازهتا مبنتجاتنا يف السوق

حترير  /7
  القيمة

 

 نسقا خللق القيمة.  لمنشآت اليت تتبىن االسرتاتيجيات املقاوالتية، واملقاولة تعدميثل خلق القيمة اهلاجس األول ل
وميكن اعتبار املقاوالتية، من وجهة نظر اسرتاتيجية، سلوكا يهدف إىل خلق القيمة على أساس االبتكار الذي 

 منوذج األعمال.  :ميلك إمكاانت األعمال ويصمم فيما يسمى بـ
منوذج  /8

 األعمال 
 ترب منوذج األعمال نقطة ارتباط أخرى بني جمايل االسرتاتيجية واملقاوالتية. فتقّلص الوقت واتساع الفضاءاتيع

جيعل إعداد النماذج سواء كانت اخلاصة ابالسرتاتيجية أو تلك اخلاصة ابملقاوالتية، عمال غاية يف احلساسية 
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 كار املستمر. والصعوبة، اذن جيب احلصول على منوذج متقدم يقوم على االبت 

 .12 – 3ص  ،بوزيدي درين, رحال سوالفعلى  ابالعتماداد الطالبة من إعد :املصدر
II-2-2  املقاول  

هنا  االستمراريةو  ،هي األهم استمرارهالكن عملية  ،شاء مؤسسة هي عملية مهمةناعملية  أنشك ال
ال يروهنم  االخر  بعضال  أنيف حني  ملقاولالذي يراه البعض هو نفسه قائد املؤسسة اترتكز على الفرد  و  تتوقف

الرغبة يف مستعد للمخاطرة ويتصف بروح املغامرة واملثابرة و الذي هو شخص  فاملقاول ،ميلكون نفس الصفات
اختلفوا على بعضها بعض صفاته و  اتقف العلماء على ،مفاهيم خمتلفةصفات عديدة و  للمقاول نإ ،النجاح

 هم صفاته  و مميزاته . أذكر ير و املدوالفرق بينه وبني القائد و  جيازإبل و الذلك سنوضح مفهوم املق
  املقاول: مفهوم الأو 

 للمقاوالتيةعرب الزمن و قد ذكران ذلك يف التطور التارخيي  املقاوالتيةبتطور مفهوم  املقاوللقد تطور مفهوم 
 .  املقاولوم مفه تناولتهنا بعض التعريفات اليت  السابق وسنوردابلتفصيل يف املبحث 

هو الذي يتكفل حبمل جمموعة من  املقاول" Marchesney" و"Julien"حسب كل من    •
اخلصائص األساسية: يتخيل اجلديد ولديه ثقة كبرية يف نفسه، املتحمس والصلب الذي حيب حل 

 .1مةاملشاكل وحيب التسيري، الذي يصارع الروتني ويرفض املصاعب والعقبات وهو الذي خيلق معلومة ها
 .2مشويلا جديدا بشكل كلي و هو الذي يبتكر شيئ املقاول •
لديه املوارد الكافية على  ناإذا ك وبشكل مستقل ،هو الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة فاملقاول •

جل أمن  ،على معلومة هامة عتمادابال ،ابتكار جيسد على ارض الواقع إىلاخرتاع  أوحتويل فكرة جديدة 
الثقة ابلنفس، املعارف  ،ما سبق ابجلرأة إىل، عن طريق املخاطرة، ويتصف ابإلضافة ماليهحتقيق عوائد 

 . 3ي للبلداالقتصادهبذا يقود التطور و  اإلبداعالتسيريية، والقدرة على 

                                                           
 -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ات املصغرةشاء املؤسسنإتية يف دعم دور املرافقة املقاوال ،شنشونة حممد، رحال فاطمة  1

ansej- نقال عن . 5ص م،2013جامعة حممد خيضر بسكرة  ،حول املقاوالتية الشبابية ،الرابعمداخلة مقدمة ضمن ملتقى علمي  ،فرع املدية
 . 2ص،مرجع سبق ذكره ،حيياوي مفيدة

مدخل اسرتاتيجي للمنافسة -إدارة املشروعات الصغرية، "فالح حسن الحسينيعن  نقال .5ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد اجلبار ساملي  2
 .47، ص 2006"،دار الشروق،األردن،والتميز

 . 22ص  ،مرجع سبق ذكره ،موالي حاجة مباركة، ايت مجيلة  3
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 :1هناك العديد من املقارابت اليت تناولت مفهوم املقاول وهي

التطور  للمجال املقاواليت من خالل نظريته" وهو األب احلقيقي Shumpeterو ميثلها املقاربة الوظيفية:  -
قتصادية، يتحمل خماطر من أجل يف التنمية اال املقاول شخصية جوهرية  اعترباالقتصادي"، هذا األخري 

 اإلبداع، وخاصة خلق أساليب جديدة إلنتاج.
البسيكولوجية للمقاول؛  تقوم هذه املقاربة على اخلصائصاملقاربة اليت هتتم ابلفرد اهلادف إىل إنتاج املعرفة:  -

 االجتماعية.توجهاته فع والسلوك ابإلضافة إىل أصوله و مثل الصفات الشخصية والدوا
وقد أظهرت هذه املقاربة القيود املفروضة على املقاربة السابقة، واقرتحت على الباحثني  املقاربة العملياتية: -

 .االهتمام مبا يفعل املقاول وليس شخصه
ياء بطريقة رؤية األشالعقبات و  جتاوزد وحل املشاكل و خص لديه القدرة على التجديهو ش املقاولومنه  •

يستغلها بطريقة و واقع الرض أجيسد األفكار اجلديدة على هو الذي يقدم املعلومة و مشولية بنظرة عميقة و 
  املسري. أوختتلف عن املدير 

  .الزبونموقع بني املورد و  القدرة على أخذ هو شخص لديه •
 القائد واملدير و  املقاول: الفرق اثنيا

 :2، القادة و املديرين من خالل اجلدول املوايلاملقاولنيو ميكـن إبراز أهم االختالفات بني 

 املديـر، القائـد و املقاولمقارنـة بني (:II-11)جدول رقم 

 القائــد املديــر املقاول
 يتمتع ابلعمل

 يبتكر
 خيلق وضعا جديدا

 سسةيركز على أعمال املؤ 
 يكون فريق عمل

 يدرك وجود الفرص

 يدير
 يدير

 حيافظ على الوضع الراهن
 يركز على نظم العمل

 يعتمد على الرقابة و السيطرة
 ال يرى إال املشكالت

 يقود
 يبتكر

 يطور الوضع الراهن
 يركز على األفراد

 يوحي ابلثقة
 املستقبل إىلينظر 

                                                           
  ، نقال عن: 4ص  ،مرجع سبق ذكره ،خبيزة أنفال ،منصوري رقية  1

Lionel Gastine, L’entrepreneuriat en France et dans le Grand Lyon, le centre ressources prospectives du 

grand Lyon , http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Gastine_entrepreneuriat.pdf  (03/02/3201 . 
القوة الدافعة إلى االقتصاديات  : " ريادة األعمال، عمرو عالء الدين زيداننقال عن . 5ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد اجلبار ساملي  2

 .116 ، ص2007، مصر، الوطنية "،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 

http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Gastine_entrepreneuriat.pdf
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 يسأل كيف و مىت؟
 يركز على األجل الطويل

 يقوم أبداء األشياء الصائبة. أنيريد 

 يسأل كيف و مىت؟
 يركز على األجل القصري

 دي األشياء بطريقة صحيحة.يؤ  أن يريد

 يسأل ماذا و ملاذا؟
 يفكر يف األجل الطويل

 يستخدم أتثريه يف أداء األشياء.
 5ص عبد اجلبار ساملياملصدر: 

يكون  أنعليه ميكن و املدير والقائد و  لاملقاو هناك صفات مشرتكة بني كل من  أننستخلص من اجلدول  
 مديرا يف نفس الوقت.قائدا و  املقاوليكون  أويكون املدير قائدا  أنميكن مديرا و  املقاول

  املقاولمميزات : صفات و اثلثا
  املقاولصفات  (1

جة الرغبة يف ه كلما زادت در أنتشغيله ويالحظ  أوعند بدء املشروع  كانتاالستعداد وامليل حنو املخاطرة سواء  
مواجهة الصعوابت ويضع كل موارده  ،إضافة إىل متتعه بروح الفريق ،النجاح يزداد امليل واالستعداد حنو املخاطرة

يرى أبن  GUSOLغري أن  حتت التنفيذ: املوارد الداخلية: كفاءات، مهارات، واخلارجية: أدوات، أفراد، تنظيم
 ،: احلاجة إىل اإلجناز، التحكم الذايت، حتمل املخاطر والغموضستة خصائص رئيسية إلدراك املقاوالتيةهناك 

 .1اإلبداع، والثقة ابلنفس

 أواجلديدة يف صورة جديدة، دمج اآلراء القدمية و  أوشاء شيء جديد، نإ: هو القدرة على تكوين و  اإلبداع ✓
غري  أوء جديد ملموس عمل شي أواستعمال اخليال لتطوير وتكييف اآلراء حىت تشبع احلاجيات بطريقة جديدة 

 ; أخرى أوملموس بطريقة 
شاء قواعد ووضع أهداف مع متابعة درجة حتقيقها. إضافة إىل القدرة على : هي القدرة على إناليقظةالقيادة و  ✓

 ;فاملقاول اجليد هو قدوة موظفيه  ˓التأثري يف اآلخرين دون الضغط عليهم
طيط سيما يف بداية إطالق املشروع. جيب أن يرتافق التخحيفز املقاول على العمل الشاق ال: هو ما التفاين ✓

  ;النجاح جل حتقيق واألفكار مع العمل الشاق من أ
فون من م ال خياأهنذلك  ،تصنيفهاالثقة ابلنفس والقدرة على ترتيب املشاكل و  املقاولونميلك  :الثقة ابلنفس ✓

 .2دارة املستقلةااله جزء من ضريبة العمل احلر و أنفهم يعلمون  ارتكاب االخطاء،
 

                                                           
ضمن امللتقى الدويل الرابع حول املقاوالتية عند  مقدمةمداخلة  ،والتية للطلبةخصائص املقاول يف النية املقاأثر  ،براهيمي نوال، بزقرار عبلة  1

دار الحامد ،عمان  ،الريادة وادارة االعمال الصغيرةعبد الستار محمد العلي ،  ،صالح النجار ، فايز جمعة. نقال عن  5م ص 2013سنة  ،الشباب

 31،34،ص ص 2010،االردن
 . 24مرجع سبق ذكره ص ،موالي حاجة مباركة، ايت مجيلة 2
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 :1خصال بثالث يتمتع أن املقاول أو املنشئ على: املقاول مميزات  (2

 .مهنة صاحب يكون أن ➢
 .املبادرة روح على يتوفر أن ➢
 .املخاطرة روح على يتوفر أن ➢
 ينشئ من بل مهنته، جمال يف خلقها حىت أو الفرص استغالل حيسن الذي الشخص هو الناجح فاملقاول ➢
 حمسوب إقدامه يكون أن على واالبتكار املبادرة بروح اتسم إذا إال حقيقة إىل أفكاره تتحول ولن تنافسية، ميزة

 .املخاطر مهنته
 :يف جمموعة من القدرات حسب اجلدول املوايل   Cassonحسب  املقاولتتميز مميزات و 

   Cassonحسب  املقاولمميزات يوضح : (II-12)جدول رقم 
ضرورية لكل  املزااي

 جديقرار 
موزعة انذرة و 

 ابلتساوي
صعبة 
 االختيار

ميكن 
 تعلمها

صعبة ضرورية و انذرة و 
 االختيار

انذرة و صعبة 
و ميكن  االختيار

 تعلمها
    *  * معرفة الذات

  *  * * * اخليال
      * معرفة تطبيقية
القدرة على 

 التحليل
* *  *   

   * *  * القدرة على البحث
 * * * * * * القدرة على التنبؤ

القدرة على 
 احلساب

* *  *   

القدرة على 
 االتصال

*  *    

القدرة على 
 التفويض

 * * *  * 

   * * *  القدرة على التنظيم
جامعة  ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل ،إنشاء املؤسسة و املقاوالتية هل هي قضية ثقافة ،حيياوي مفيدة املصدر:

 .5ص ، م2010حممد خيضر بسكرة 
                                                           

 . 4نقال عن حيياوي مفيدة مرجع سبق ذكره ص. 6مرجع سبق ذكره ص ،منصوري رقية، خبيزة أنفال  1



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

55 
 

اليت جيب أن يتمتع  لكل قرار جدي ضروريةابق أن هناك جمموعة من املزااي نالحظ من خالل اجلدول الس
  .و ميكن أن يتعلمها اندرةوهناك بعض املزااي اليت تعترب ضرورية ولكنها هبا املقاول 

II-2-3 اليت و االتوجه املق 
 إلنشاءتلخص استعداد الشخص ، حيث تيةاملقاوالل نشاط يف السريورة أو هي  املقاوالتيةالنية  نإ

  .محاية هذه املشروعات إىلدعم روح املبادرة واألعمـال احلـرة مع السعي  مؤسسة خاصة به،
 اليتو ا: مفهوم التوجه املقالأو 

اليت جيب توضيح مفهوم بعض املصطلحات اليت هلا عالقة ابلتوجه و امفهوم التوجه املق إىلقبل التطرق 
 يت هناك تداخل فيما بينها وهي: الاليت و و ااملق
هلم  املقاولةأكثر ابملبادرة والنشاط، فاألفراد الذين ميلكون روح  املقاوالتيةمفهوم  روح  : يرتبطاملقاوالتيةروح  

القيام ابألشياء بشكل خمتلف ليتماشى ذلك مع قدرهتم على التكيف مع التغيري  أوإرادة جتريب أشياء جديدة، 
 .1واملرونة االنفتاحمن أفكارهم والتصرف بكثري  وهذا عن طريق عرض

هي املبادرة اليت يبديها الفرد بقدرته على اخلروج عن املألوف يف التفكري وحيصل التغيري من خالل  املقاوالتيةروح 
 العملية اليت يصبح عندها الفرد حساسا للمشكالت اليت يواجهها والتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة فعندها

   .2ي حنو متطلبات احلياة العملية وخاصة يف جمال األعمالاإلبداعيوجه التفكري 
من خالل املبادرة اليت يبديها الفرد إبدخال  واالبتكار  اإلبداعهي توفر روح  املقاوالتيةمن شروط حتقيق الروح 
يات الدعم الفين املتخصص لآوجود  إىلوجود حبث علمي إضافة كبرية و   أوصغرية  كانتحتسينات يف املنتج سواء  

 3 للمقاوالتيةبيئة مناسبة التية و و اتوفر اليات الدعم املايل اي يستلزم وجود ثقافة مقو و 
 اجتاهشاء مؤسسة يتطلب شخص له رد فعل اجيايب إنف ،لو اللمق املقاوالتيةاليت نتيجة للروح و ايعد السلوك املق

 الفرص .  اقتناصميكنه األخطار و 
                                                           

دراسة خمطط األعمال من الفكرة   -أسلوب املرافقة واملقاوالتية يف املشروعات املصغرة يف اجلزائر    ،سعودي عبد الصمد،سعودي بلقاسم   1
م  2012 ،جامعة حممد خيضر بسكرة التنفيذخمطط األعمال: الفكرة اإلعداد و  فرص وحدود ،العلمية الدولية الثـالثة حول املقاوالتية األايم ،التنفيذاىل 
سيري ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تالتوجه املقأواليت للمرأة يف اجلزائرسالمي منرية،  نقال عن. 5ص

 .6، ص2008املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قسم العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، جانفي 
ماسرت   ،العلوم االقتصاديةقارنة بني طلبة العلوم التقنية و دراسة م،  يف تفعيل التوجه املقاواليت لدى خرجيي اجلامعات دور التكوين ،عريف ليندة  2

  .4ص م،2015-2014 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرابح
 ستكمالإلمذكرة مقدمة  دور حاضنات األعمال يف تفعيل الروح املقاوالتية حلاملي املشاريع الصغرية و املتوسطة، ،فاطمة الزهراء مساعيلي  3

 . 11ص ، م2016-2015 ،ورقلة ،متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، جامعة قاصدي مرابح
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 املقاولةما يسمى بروح  أواي حالة ذهنية  ابألعماليربز فيه سلوك فردي مرتبط  ناضا مكأي  املقاولةتعد 
هذا يعين جمموعة القيم كمبادرة األخذ  ،عندما يتعلق األمر ابملؤسسة املقاولةثقافة شخص و عندما يتعلق األمر ابل

مثل املسؤولية  االجتاهاتواقف و بعض امل إىلهذا حييل أيضا  ،األهداف إبجنازكل ما تعلق و  اإلبداع ،ابألخطار
  1الرغبة يف التغيريو 

شاء مؤسسته اخلاصة نإوهو يلخص إرادة شخص يف  املقاوالتيةل يف العملية و هو الفعل األ: املقاوالتيةالنية 
االرادة الفردية  الثقافية وهواحملتمل، حميطه وخصوصياته  للمقاوليفسر بواسطة جمموعة خصائص فردية  أنوميكن 

شاء نإمبعىن  املقاوالتيةه ال جيب اخللط بينه وبني فعل أنغري  ،شاء مؤسسةإناحلالة املزاجية اليت تدور حول  أو
 2مؤسسة

 : التعليم املقاواليت اثنيا 
 : مفهوم التعليم املقاواليت -1

 وتغذية طريق تعزيز عن ابلنفس والثقـة الذايت التقدير تعزيز إىل هتدف تربوية هو مقاربـة عام بشكل
 الدارسني يف ستساعد واليت العالقة ذات واملهارات القيم بناء نفسه الوقت ويف الفرديـة، واإلبداعات املواهب
 النشاطات استخدام على لذلك الالزمة األساليب وتبىن فرص من يليها وما الدارسة يف مداركهم توسيع

 .3املهنية  رملسا ابلتخطيط املتعلقة وتلك واالجتاهاتيـة الشخصيـة والسلوكيـة 
الفرصة للتأكيد أبن التخصص يوفر  ملتخصص من إقامة أعمال خاصة،ؤهل اي: أمهية التعليم املقاواليت -2

مما قد ملؤسسات خاصة عندما يتناول كيف يتم إنشاء وإدارة ا ،أن يؤهل الفرد ليقيم عمال خاصا بهميكن 
 . 4لمقاولنيحيقق فائدة تنمية االستعدادات ل

                                                           
ختصص علم  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، انتلمسبوالية  يةانميداولة لدى الشباب اجلزائري املقاول دراسة ثقافة املق ان، سفيبدراوي .  1

 36م ص 2015_2014 ،تنمية بشرية  اجتماع
 نقال عن . 5مرجع سبق ذكره ص  ،ي نوالبراهيم،بزقراري عبلة   2

Sami Boudabbous ,i’intention entrepreneurial des jeunes diplomés,revue lebanaise de la gestion et economie,n 

6,2011,p15 . 
 (، مشروعومصر ُعمان، سلطنة تونس، األردن،  (العربية الدول عن حالة العربية: دراسات الدول يف للرايدة التعليماملصري وآخرون،  منذر  3

 . 9، ص 2010، مسودة أبريل LB/2010/ED/PI/34  الربيطانية، نشر اليونسكو StratREALومؤسسة  اليونسكو بني مشرتك

األردن،  دار وائل للنشر، ،أبعاد للرايدة : إدارة األعمال الصغرية ، سعاد انئف برنوطينقال عن  . 12ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد اجلبار ساملي  4
 .38، ص 2005
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اليت ختدم ارية ذات التكنولوجيا العاليا و حتمال إمتالك اخلرجيني ألفكار مشروعات أعمال جتيؤدي اىل زايدة إ
 . 1املسامهة يف التغلب على مشكل البطالةالتوجه حنو بناء جمتمع املعرفة و 

 مقاولني فراد إىلن حتويل األإما هي إال نظام خيضع للتعليم والتأهيـل كغيـره من اجملاالت  ;فاملقاوالتية 
ألفراد من النجاح كمقاولني، كما فال بد من توفر احلد األدىن من املميزات التـي متكن هؤالء ا ،ليس ابألمر السهل

 .  2التعليمية  نه من الصعب حصر كل جوانب املقاوالتية فـي العمليـة أ

   أهداف تعليم املقاوالتية -3

يادة هيكلة قهو كشف و  1992ن إذ كان هدفها سنةتطورت أهداف تعليم  املقاوالتية عرب الزم
اخلاص التخفيف من احلواجز  وصوال اىل تنمية احلس املقاواليت عن طريق التكوين املقاوالتية لدى الطلبة و 

 . 3املؤهالت اخلاصة ابملقاوالتية للطلبة  بتنمية التقنيات و 
 : 4كما أن هناك أهداف اخرى للتعليم املقاواليت وهي     
 متويل املشروع و اإلجراءات القانونية ; ،حتليل املنافسني ،وقالرتكيز على دراسات الس -
اي  ،أخذ املبادرةو  ،يت لديهم مثل : اإلستقالليةخصائص السلوك املقاوالمتكني الطلبة من تطوير مسات و  -

 الرتكيز على مهارات العمل املقاواليت واملعرفة الالزمة املتعلقة بكيف سيبدأ املشروع و إدارته بنجاح ;
القدرة على حتمل املخاطر و على جتسيد  ،النقديالتفكري  ،التحفيز املستمر ،ر الشخصية : الثقة ابلنفستطوي -

 األفكار . 
 اليت  و اقياس التوجه املق  اثلثا:

هناك العديد من النماذج النظرية اليت تنبثق أساسا من منوذج األبعاد االجتماعية  اليت،و القياس التوجه املق
 :يلي وميكننا تلخيص أهم مبادئهما كما   Ajzen املخطط لـونظريـة السـلوك  Sokol  وShaperoلــ 

                                                           

ديسمرب  ، JFBEجملة إقتصادايت املال واألعمال  –والطموحات  اإلجنازات–واقع التعليم املقاواليت يف اجلزائر  ،أيوب صكري واخرون   1
 .  16ص،م2017

فرص العمل أايم التكوين و  ،حول  املقاوالتية  ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل األول ،دور التعليم يف ترقية الروح املقاوالتية ،حممد قوجيل  2
 .  8ص  ،م2010  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،م2010أفريل   6،8

التكوين  ،املقاوالتيةة ضمن امللتقى الدويل األول حول مداخلة مقدم ،املقارابت البيداغوجية لتدريس املقاوالتية واملقاربة ابلكفاءات ،عدمان مريزق  3
 .  5ص  ،م2010  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،م2010أفريل   6،8فرص العمل أايم و 
  . 17ص  ،مرجع سبق ذكره،أيوب صكري و اخرون   4
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 :  action raisonnée’La théorie de l 1 يننظرية الفعل العقال -1
بشكل واسع كنموذج للتنبؤ :  Fishbein & Ajzen ،(1975 ،1980( يناستخدمت نظرية الفعل العقال

 اإلراديةالسلوكيات هي حتت الرقابة  أنتستند هذه النظرية على افرتاض و  .السلوك  أوابلتوجهات السلوكية و/ 
ه النظرية سابقة يعد التوجه وفقا هلذهذا و  ،د يف حد ذاتهعدم أداء سلوك ما يرجع للفر  أوأداء  أنأي  ،التامة للفرد

يعكس اآلخر لوك و قف اجتاه السهو املواأساسيني أحدمها شخصي يف طبيعته و  يتحدد مبحددينمباشرة للسلوك و 
  :الشكل التايل يلخص هذا النموذجو  وهو املعايري الذاتية االجتماعيالتأثري 

 
 يننظرية الفعل العقال ( يوضحII-07) الشكل 

 
 

 
 
 
 
 

جملة  -معسكردراسة ميدانية جبامعة   -التوجه املقاوالليت للطلبة: اختبار منوذج نظرية السلوك املخطط قايدي أمينة، عدوكة خلضر،  املصدر:

 . 15، ص 2017اجمللد  الرابع/ العدد األول جوان   ISSN : 2352 - 9822البحوث االقتصادية واملالية 

  :Ajzen2نظرية السلوك املخطط لـ  -2
املعايري خالل املواقف املرافقة للسلوك و  ذلك منحتدد سلوكه و  توجهات الفرد هي اليت أنتدل هذه النظرية على 

 هي موضحة يف الشكل التايل : و  ،رقابةإدراك الو  الذاتية
 

                                                           
جملة البحوث  -جبامعة معسكر يةانميددراسة  -  املخططالتوجه املقاوالليت للطلبة: اختبار منوذج نظرية السلوك قايدي أمينة، عدوكة خلضر،  1

 .  15، ص 2017 انجو اجمللد  الرابع/ العدد األول   ISSN : 2352 - 9822واملالية  االقتصادية
م،ص  2010بسكرة سنة ،جامعة حممد خيضر ،مداخلة مقدمة ضمن ،كوين على التوجه املقاواليت للمرأة يف اجلزائرأثر الت واخرون، سالمي منرية  2
4  . 

المواقف      

     

المعايير 

 الذاتية     

التوجه   

 السلوكي   

   الساوك
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  Ajzenنظرية السلوك املخطط لــــ   ( يوضحII-08) الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

مداخلة مقدمة ضمن،  ،سالمي منرية واخرون،  أثر التكوين على التوجه املقاواليت للمرأة يف اجلزائر املصدر:
 . 4م،ص  2010بسكرة سنة  جامعة حممد خيضر،

  كانته ميثل درجة التقييم، إجيابية  نإشاء املؤسسة. نإه موقف الفرد جتاه نليت أبو اويعرف املوقف املق
، حتقيق الذات، وعلى معرفة الفرص التجارية االستقالليةسلبية، ويستند هذا التقييم على النتائج املتوقعة،  أو

 .1واالبتكار اإلبداعوتنفيذ 
بناءا  حياته يقوم بتغيري مسار أنالفرد ميكن  أنعلى تنص هذه النظرية اليت: و امنوذج تكوين احلدث املق  -3

يسبق هذا القرار تداخل شاء مؤسسته اخلاصة و أنقرار   اختاذقرارات مهمة يف حياته مثل  اختاذعلى 
ا هذ اختاذعوامل أجربته على  إىللني إضاقة و امناذج مق ،العائلة ،جمموعة من العوامل مثل الثقافة

 ساسيات هذه النظرية العمل وسنوضح يف الشكل املوايل أالطرد من ية و القرار مثل اهلجرة اإللزام
 
 
 
 
 

                                                           
األايم العلمية الدولية الرابعة حول املقاوالتية عند  ، شاء املشاريع من طرف الطالب لتعزيز خلق فرص العملأننية حيياوي مفيدة، ابشا جناح   1

  . Ajzen (1991). ("theory of planned behavior")نقال عن  . 3م  ص2013سنة  ، مد خيضر بسكرةجامعة حم  ، الشباب
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 SHAPEROو  SOKOlمنوذج  ( يوضح II-09) الشكل 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  5ي مفيدة، ص و احيي املصدر:
 أن    SHAPEROو  SOKOl   ــــاليت لو النموذج احلدث املق حنستخلص من الشكل املوض

 شاء مؤسسة ومها : إنقرار  ختادإ  تسبقان رئيسيتان جمموعتانهناك 
 : وهي تضم العوامل االجتماعية والثقافية اليت تؤثر على نظام القيم لألفراد. فكلما يويل أمهية أ. إدراك الرغبة

الذاتية، كلما زاد عدد املؤسسات املنشأة. ويتشكل نظام القيم من خالل أتثري  االستقالليةلإلبداع، املخاطرة، 
التية سابقـة فاشلة  و ادور مهم يف تكوين الرغبة، ابإلضافة خلوض جتارب مق يلعبان اللذانألبوين ا العائلة خاصة

 .  1انجحة. كلها عوامل تساعد على تقويـة الرغبة لدى الشخص أو كانت
 لديه املتوفرة واملساعدة واع الدعمأن جلميع الفرد إدراك خالل من اإلجناز إمكانية تنشأ :اإلجناز إمكانية إدراك .ب

 الفرد امتالك يتولد نتيجة يلامل وهذا ،املقاولة حنو الفرد توجه على مباشرة يؤثر املالية املوارد فتوفر فكرته. لتحقيق
املهارات  إىلالعرقية. اضافة  اجملموعات حالة يف اجملموعة أفراد خالل ومن العائلة، مسامهات أو خاصة ملدخرات

 . 2لطور اجلامعياملكتسبة سيما من التعليم خاصة يف ا
 
 

                                                           
 . 61ص  ، 08م _ 2010معة ورقة العدد اجملة الباحث، ج ،التوجه املقاواليت للمراة يف اجلزائر ،سالمي منرية، قريشي يوسف  1
 ال عن  نق.5ص ،مرجع سبق ذكره ،ابشا جناح  ،. حيياوي مفيدة،  2

le modèle de l’événement entrepreneurial de SHAPERO / SOKOL en entrepreneuriat. . 



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

61 
 

 :    SOKOL et SHAPEROومنوذج   AJZENالنموذج املوحد لنظرية  -4
الرغبات يؤثر عليها كل من موقف  نإ،هذا النموذج عبارة عن النموذج املوحد للنظريتني السابقتني وتفسريه      

هنية اليت يطمح إليها(، ونظرته  املهنية )أي املميزات امله قيم شاء مؤسسة والذي يستند علىنإالطالب جتاه فكرة 
املعيار  اليت(، ابإلضافة لتأثري متغرياتو ا) أي احلاجيات اليت ميكنه إرضائها من خالل النشاط املق للمقاولة

مؤسسة وهو ذو أتثري إال يف  شاءإناالجتماعي واليت تتكون من مواقف األشخاص املهمني له يف حال اختاذه لقرار 
 . 1ثقةال، فهو يعتمد على اإلجناز إلمكانيةه أمهية عند القيام ابختيار. أما ابلنسبة الطالب يويل ل كانحال  

 النموذج املوحد للنظريتنييوضح  ( II-10) الشكل                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

مداخلة مقدمة ضمن،  ،التكوين على التوجه املقاواليت للمرأة يف اجلزائر سالمي منرية واخرون،  أثراملصدر : 
 . 15م،ص  2010بسكرة سنة  ،جامعة حممد خيضر

 .املقاوالتيةالعوامل املؤثرة يف الثقافة  :رابعا
 وحماولةجمموعة من األفراد  أوثقافة املؤسسة عبارة عن جممـل املهـارات واملعلومـات املكتسـبة مـن فـرد  

ابتكـار يف جممـل  ،استغالهلا وذلك بتطبيقها يف االستثمار يف رؤوس األموال وذلـك إبجيـاد أفكـار مبتكـرة جديـدة

                                                           
جامعة حممد خيضر بسكرة  ،مداخلة مقدمة ،أثر التكوين على التوجه املقاواليت للمرأة يف اجلزائرريشي يوسف ر ق ،شيخي حممد ،سالمي منرية  1

 .  5م،ص  2010  ،سنة

 
  االعتقادات        
 

 
الرؤية املقاوالتية 

 القيم املهنية  و 
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أفعـال  وجـود هيكـل تسـيريي تنظيمـي، وهـي تتضـمن التصـرفات، التحفيـز، ردود إىلالقطاعـات املوجـودة إضـافة 
  .1ارات، التنظـيم واملراقبـةاختـاذ القـر  ،، ابإلضـافة للتخطـيطاملقاولني

  : 2التاليةالتية تتضمن الفروع و الثقافة املقاالعوامل املؤثرة يف 
 . ts comportemen lesالتصرفات -
 . motivations lesالتحفيز -
 . entrepreneurs des actions les املقاولنيردود أفعال -

  :العوامل تتبع جمموعة من املراحل  أوالفروع  هذه
 .planification laتخطيط ال-
 . decision laاختاذ القرارات -
 . organisation‘Lالتنظيم -

 . controle leاملراقبة 
 :3هي املقاوالتيةميكن ذكر أربع عوامل حمفزة على   ،املقاوالتيةالعوامل احملفزة على هناك جمموعة من  أنكما 

ميثل الدافع القوي والرئيسي لدى  واالستقالليةحلرية دافع الرغبة يف ا نإ A .Shapro: يرى العوامل النفسية •
يكون سيد نفسه ومتحررًا من القيود والعالقات التنظيمية اليت يسري  أنيبحث دائمًا  فاملقاول، املقاوالتمنشئ 

  عليها تنظيم العمل.
ثقة ابلنفس، وهي "ال املقاولجمموعة من السمات الشخصية اليت يتمتع هبا  (J.A. Hondayيقرتح الباحث )و 

، روح املبادرة، التكيف، االتصال، فحسب هذا الباحث تعد هذه السمات  اإلبداعحتمل املخاطر، التحدي، 
 اخلاصة هبم.  املقاولة إلنشاءكافية 

ساط و نقصد هبا الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، حيث تلعب هذه األ: و العوامل السوسيوثقافية •
فنشأة األبناء يف وسط عائلي مرتبط  ،املقاولةة، املهنة، احمليط( دوراً جوهرايً يف تنمية حس )العائلة، املدرسة، اجلامع

اخلاصة  املقاولة إلنشاءمما ينمي الرغبة لديهم وجيعلهم مهيئني  ،فيه ابالنصهاربعامل األعمال واملؤسسة يسمح هلم 
 هبم.

                                                           
جامعة حممد خيضر  ،علوم  التسيريقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف مذكرة م ،حنو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاواليت ،اجلودي حممد على  1

  .15ص،2015_2014سنة  ، بسكرة
 . 7ص ، 2010 ، امللتقى الوطين حول املقاوالتية مداخلة مقدمة ضمن، ،املقاوالتيةثقافة املؤسسة و  ، بوضياف عبري ،ماضي بلقاسم   2
  نقال عن .7ص ،مرجع سبق ذكره ،فالأنخبيزة  ،منصوري رقية  3

T. Gaudin, qu’est ce qu’un entrepreneur?, CPE, France: 1963, P, 61 ,63,70 .  
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تتحقق  أناملتاحة واليت من دوهنا ال ميكن  تاإلمكاانونقصد هبا املختلفة املوارد و  :يةاالقتصادالدوافع  •
حمدودة  املقاوله غالبا ما تكون موارد أنغري  ،يعين التحكم يف هاته املوارد املقاولةشاء نإعلى أرض الواقع. ف املقاولة

 مقارنة ابملتطلبات الالزمة.
لبية كالتسريح عن العمل، وهي التغري املفاجئ الذي حيدث يف حياة الفرد نتيجة ألسباب سالدوافع الذاتية:  •

نتيجة ألسباب اجيابية، مثل  أووفات قريب على سبيل املثال،  أوالبطالة، حادث مهين، مشكل عائلي كالطالق، 
سابقني  مقاولنيمعتربة، فهؤالء األفراد مل يكونوا  مالية إعاانتاحلصول على  أوالتعرف على شريك مستقبلي مهم، 

 ضاع والظروف القهرية، أجربهتم على هذا الفعل. و األ وإمناة ومل يستعدوا هلا، كممارس  املقاولةومل يبحثوا عن 
 اجلزائر ا يف رتاحات حتسينهقإو  املقاوالتيةعوائق : خامسا

  لدى الشباب املقاوالتيةعوائق   (1
ني دون مععلى مسار  املقاول اعتماد  ،املقاولةه ميثل الشرط الرئيسي لنجاح أنحيث  املقاوالتيةغياب روح 

غياب  أوغياب الرؤية االسرتاتيجية وعدم حتديد األهداف   ،متطلبات الزبونمراعاة متغريات السوق و 
رفض العديد من أصحاب املؤسسات الصناعية الوطنية اليت تنشط منذ فرتة طويلة   ،سوء التسيريالتخطيط و 

ثرة و بطئ اإلجراءات اإلدارية  إضافة تقاسم خربهتا يف السوق الوطنية مع املتخرجني حديثا من اجلامعات و ك
 . 1السياسة التسويقية الفاشلة  إىل

  : 2التاليةلدى الشباب ينبغي التغلب على احلواجز  املقاوالتيةمن أجل تشجيع  
 صعوبة احلصول على رأس املال؛  •
 غياب اخلربة؛  •
 عدم القدرة على احلصول على املعلومات؛ •
 نقص يف املعدات و اللوازم •
 
 
 
 

                                                           
 نقال عن . 8ص  ،مرجع سبق ذكره ،مفيدة جواهر   1

Francis Chigunta, L’entreprenariat chez les jeunes, «L’actualité des services aux entreprises» n°7/décembre 

2003/Un produit d’information de la DGCID (MAE), Angleterre: 2002, p 6 . 
 نقال عن . 8ص ،مرجع سبق ذكره ،فالأنرقية خبيزة ، منصوري  2

Francis Chigunta, L’entreprenariat chez les jeunes, «L’actualité des services aux entreprises» n°7/décembre 

2003/Un produit d’information de la DGCID (MAE), Angleterre: 2002, p 6 . 
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  التية يف اجلزائرو احتسن وضعية املق أنكن االقرتاحات اليت مي (2
التية تتضمن خمتلف شرائح اجملتمع مع اختالف الدخل واألجناس وعليه ال توجد قاعدة عامة و ااملق نإ

التية هي جمال مفتوح ألي و افاملق( ة نحىت الداي أواألصل  ،اجلنس ،السن) املؤسسات من انحية  صانعيعلى 
  : 1 منها نذكر املزااييتطلب جمموعة من  وهذا ،ح يف جمالهطمو  ناسنإ

ميتازوا مبزااي املسري املسيطر  أني و االقتصاديكونوا دائما مواكبني التطور  أنعلى مالكي املؤسسات  : اإلبداع-
  .االقتصادية الدميومةاملبدع الذي دائما يبدع مقارنة مبجاله ويبحث عن األحسن من أجل 

وكل هذا من أجل الوصول  أايم العطل  ،يتمتع حبسن التسيري من انحية ساعات العمل أن :قبليةالرؤاي املست-
  .النتائج املطلوبة إىل

ومعرفة إدماج  ،عمل واضحة اسرتاتيجيةاليها عرب خطة  وجود أهداف حمددة يرجو الوصول :عمل اسرتاتيجية-
 و املهنية.  الذاتيةلكفاءات من ا انطالقاوإقناع اآلخرين ابملؤسسة واملشروع  واندماج

من السوق واحمليط وكذلك املؤسسة ونوعية النشاط لتلبية احلاجيات  انطالقا اقتصادايسرعة ردة الفعل : التأقلم-
  .وذلك بتعدد فئات اجملتمع

 هبدف ،تلك أووتندرج ضمن الكفاءات والدراسات املتاحة يف هذا اجملال يف إطار هذه املؤسسة  :الثقة ابلنفس-
 الفشل.  أوي االقتصادالتقليص من اخلطر 

II-3   املقاوالتيةي  بتوجه خرجيي اجلامعات حنو اإلبداعالتسويق  آليةعالقة  

بعد  ،حىت يف املؤسسات غري اهلادفة للربحبل و  ،اإلنتاجيةتطورت األفكار التسويقية كثريا يف املؤسسات 
 كبري  ابهتمامصبح تسويق اخلدمات تسويق األفكار حيظى تاج السلع،  أنإالتسويق حكرا على املؤسسات  أنك  أن

 . من طرف العلماء و املختصني
بغية تلبية حاجاهتم  ،الزابئن إىلأفكار ومن مت ايصاهلا  أوخدمات  أوتاج سلع نإ سبب وجود املؤسسات هو

الدعم فسبب قة و مؤسسات املرافو  املقاوالتيةكذلك هو األمر ابلنسبة لدار   ،إشباع رغباهتم هبدف إرضائهمو 
و النجاح قيادهتا حنشاء مؤسسة وتسيريها و نإبكيفية و  ،ملقاوالتيةتثقيف الطلبة ابشائها يف اجلامعة هو تعريف و نإ

                                                           
 .  9م ص 2010 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر، ملتقى وطين حول املقاوالتية  ،املقاوالتيةثقافة املؤسسة و  ،ماضي بلقاسم، بوضياف عبري  1
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 احلالية املالية  زمةاألعاشه يف ظل ني وإاالقتصادجل جتديد النسيج من أ ،املقاوالتيةاملستمر هبدف توجيههم حنو 
كون الدولة غري قادرة على توفري مناصب   ،البطالة امتصاصرغبة الدولة يف  إىلافة ابإلض ،يف وطننا احلبيب اجلزائر

 املرافقة هدفهمومؤسسات الدعم و  املقاوالتيةشاء دار نإ إىللذلك سعت  ،عمل لكل خرجيي اجلامعات اجلزائرية
املسابقات اليت  ىلو األ اليت احتلت املراتبمتويل املشاريع الناجحة و  إستقطاب الطلبة حنو املقاوالتية توجيه و 
 . تنظمها 

ي بغية توجيه خرجيي اجلامعات اإلبداعالتسويق  آليةاملرافقة تعتمد مع مؤسسات الدعم و  بتعاوهنا املقاوالتيةدار  نإ
ني تعتمد عليها يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو نامرتكزات و قو ساسيات و أهلا عناصر و  ليةهذه اآلو  ،املقاوالتيةحنو 

 . سنتطرق هلا يف هذا املبحث   يةاملقاوالت

II-3-1  العناصر   ،املرتكزات ،ألساسياتا ،ياإلبداعالتسويق 

  املرتكزات.و ي على جمموعة من األسس اإلبداعيعتمد التسويق : مرتكزاتهي و اإلبداع: أساسيات التسويق الأو 

 1ياإلبداعأسس التسويق   (1

 امليزة التنافسية يف القرن لدميومةل و اليت تعد املصدر األ بداعاإلوذلك من خالل ختمن كلفة  ع:اإلعداد لإلبدا •
 ،التسويقياملرحبة اليت تدعم التفوق  اجلديدةاألمر الذي سيدفع ابجتاه الرتكيز على األعمال  والعشروناحلادي 

 .األفكار املبدعة يف جمال العمل تقدميدرة املدراء على مبدى ق التعريف عن الرتكيز على فضالً 
 ومبا يسهم  اإلبداعتتوسم فيهم اإلدارة القدرة على  الذيناملهارات لألشخاص  تطويرويتم عرب  :تعلمال•

 .داخل املنظمة دميومتهيف 

الذي   فيها وطموحاهتم ومانيالعامل أولوايتدرة على البقاء يف بيئتها ما مل تع   حيث ال توجد منظمة قا :الفهم•
 وعامليها؟  اهتمامات املنظمةنياحللول اليت حتقق التوازن ب شةمناقومىت تتم حيفز هم؟ وكيف ميكن التأثري فيهم؟ 

توفر  ويسهم يف الرتكيز على بناء وحتفيز وإدارة املشاريع وتشكيل فرق العمل ذات األداء املتميز اليت م:اإلهلا•
 .التنافسية ا تقدمي الدعم ملواجهة التحدايتأهنواألعمال واخلدمات املميزة و اليت من شالتصورات 

  األربعة التسويقيالتقليدي يركز على عناصر املزيج  التسويق نافإذا ك :املشاركة إىلالتسويق من مبدأ الفرصة •
                                                           

 .  85ص  ،، مرجع سبق ذكرهنعدانالنعمة عادل ذاكر، رؤوف رعد   1
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 التوجه املعاصر يذهب ابجتاه نإإلبراز ما تتمتع به منتجات املنظمة، ف –التوزيع، الرتويجاملنتج، التسعري،  –
 إمكانياتمستوى التفاعل واالهتمام مع  وزايدةحات اليت يقدمها الزبون النظر بعيدًا حنو تبين األفكار واملقرت 

 هذا يتم من خالل سعي املنظمة للتفوق على تطلعاتو  ،مرحبة مع الزبون ةعالقأصحاب املصاحل ابجتاه بناء 
 إداري ا مقتصرة على مستوىأهنعلى  اإلبداععملية  إىلزابئنها عرب تفعيل عملية تبادل املعلومات وعدم النظر 

 . دون سواه

: ابلرغم من وجود نفس املبادئ للتسويق األكادميي  ي مقابل التسويق األكادميياإلبداعتركيز التسويق   (2
   1والتسويق اإلبداعي  إال أن كل منهما يعتمد على مرتكزات خاصة به 

 ي مقابل التسويق األكادميياإلبداع: يوضح تركيز التسويق (II-13)جدول رقم 

  ياإلبداعالتسويق  يق األكادمييالتسو 
 املوضوع العوائق اخلصائص العوائق اخلصائص

مدفوعة من قبل موارد 
 مسيطرة

 أداء العقود االجتماعية
التخطيط  ظمة معايريأن 

 والقياسات والدورات

مدفوعة من قبل 
 إدراك الفرص

تقليل الفرص بسرعة تغيري 
 التكنولوجيا

التنمية 
التكنولوجية 

 جيةواالسرتاتي
التنسيق للحد من قاعدة  الثورة الدائمة

 احلاليةاملوارد 
القيادة والتحكم يف 

 الرد أواملستهلك 
 على متطلباته 

القبول للمخاطرة  فعالية
 املعقولة

 إجياد املستهلك

مرحلة واحدة مع االلتزام 
 التام يف مرحلة القرار

ظمة أناحلاجة للتقليل من 
التخطيط الرمسي للتحمل 

 املخاطر

مع  احلر املحتديد 
التعرض املتالحم 

 األدىن يف كل مرحلة

نقص املواد الرحبية حباجة 
 بيئة عشوائية إىل

 املوارد  استثمار

امللكية وتوظيف املوارد 
 املطلوبة

ذات  املاليةالكفاءات 
والقوة تنسيق  املكانة

 النشاط أواملمارسة 

 أواحلرفية  العمل ب
 املوارد الالزمة إجياد

دائمة مقارنة مع املوارد ال
 تقادم حتمل املخاطرة

 حساب املخاطر

الفكر املعتدل 
 واالعتيادي واملربمج

تدابري الكفاءة للقصور 
 الذايت وتكلفة التغيري

 ي اإلبداعالفكر 
 امليدانخارج 

قبول املخاطرة املعقولة 
واخلطر الكامل يف فرصة 

 اليت مت حتديدها

 ياإلبداعاخليال 

ة حمددة سلط إىلاحلاجة  التدرج تطوير املعرفة وتطبيق  مقدمات عن القرار احملدود   املستدام بتكاراال

                                                           
1 Lan Fillis and Ruth Rentschler , opcit , p25: 24     
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تغيري القيم االجتماعية  يةاإلبداعاالفكار  واضحة ذات مسؤولية 
 والسياسية والتجارية

 املصدر : 
 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor 

for Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN،Houndmills، 

Basingstoke، Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 

10010، companies and representativesthroughout the world، 2006, p24-25. 
اخليال على غالل الفرص و ي يعتمد على استاإلبداعالتسويق  أنمن خالل اجلدول التايل نالحظ 

بينما  ،قيادة املستهلكو  استغالل املوارد املوجودة ية بتطوير املعرفة و اإلبداعتطبيق االفكار و  امليداني خارج اإلبداع
التفكري يف غالهلا بكفاءة و استما و  مشروع إلنشاءمية توفر املوارد الالزمة زااألكادميي فهو يعتمد على إلالتسويق 

 .   )الفكر املعتدل ( حدود املعقول 

 ية يف التسويق اإلبداعو  االبتكارية: أبعاد العملية اثنيا

 1التسويق  فيما يلي   واإلبداعية يف االبتكاريةتكمن أبعاد العملية  

 ;حرية الفكر والتعبري  -
 ;فكار بال حدود يكون لديك خطط وا أن -
 ; االبتكارياحلل الواحد ألي مشكلة يعين هناية الفكر  -
 ;يف مع مستجدات العصر التكاجلديد و  إىلالقفز  -
 .القرار  اختاذإعطاء الوقت الكامل قبل  -
 يف املؤسسة  االبتكارو  اإلبداعنظام 

وانت كل الذي يبني الرتابط بني مكو  يف املؤسسات اإلبداعنظام اإلبتكار و (II-11)  يوضح الشكل  -
 ،التعلمالسلوكية واخلربة السابقة  و النظام يتأثر ابملتغريات الكمية و  وهذا ،املخرجاتمن املدخالت والعمليات و 

 .2 الفكري االنفتاحوالتفاعل واملعرفة واإلدراك والشخصية و 
 

                                                           
 ، منشأة املعارف ،مكتبة عني الشمس ،التوزيع، مكتبات مؤسسات األهرامدار الفجر للنشر و  ، التسويق اإلبتكاري ،طلعت أسعد عبد احلميد 1

 . 33ص  م، 2009 ،مكتبة الشقري،مكتبة جرير
 . 62م ص  2010 2ط عمانالتوزيع و الطباعة، دار املسرية للنشر و الرايدة و إدارة منظمات األعمال، لف السكارنة، بالل خ  2
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 يف املؤسسات اإلبداعنظام االبتكار و  ( يوضحII-11) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالل خلف السكارنة، الرايدة وإدارة منظمات األعمال، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة عمان  املصدر:
 .  62م، ص  2010 ،2ط

 ياإلبداعتطبيق التسويق  اثلثا:
 يوضح الشكل املوايل تصور منوذج التسويق اإلبداعي 

 

 

 

 

 

 

 المخرجات

 

 

 

 العمليات

 نتائج البحوث األساسية ▪

 نتائج البحوث التطبيقية ▪

 االختراعات ▪

 االبتكارات ▪

 االبداعات ▪

 معارف أخرى ▪

 ية نقديةانميز ▪

 لماءخبراء وع ▪

 معامل وأدوات ▪

 أصول ثابتة ▪

 اجراءات ولوائح ▪

 برنامج لقيام األداء ▪

 والتقييم 

 جدول زمني للعمليات ▪

 المدخالت

 

 طريقة تنظيم

 نظام

 االبتكار

 المناخ

 المحيط

 باالختراع

 واالبتكار
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 ياإلبداعالتسويق  منوذجتصور ( II-12) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف املصدر : 
 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor for 
Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN،Houndmills، Basingstoke، 
Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 10010، companies and 
representativesthroughout the world، 2006. 

: كفاءات تنظيم المشروعات  

تصميم،  ،االلتزام، الحماس الطاقة

الثبات، اغتنام الفرص، حساب 

جازات، إنالحاجة إلى  ،طرةالمخا

 وحدة المراقبة والتحكم

: تسويق المشاريع والمقاوالتية

 اغتنام الفرص 

االبتكار، فتح باب التغيير ن 

التعامل مع  ،الشخصية المدفوعة

 المعرفة الموارد المحدودة، استغالل

العالقات ذات تنظيم  رسمية، الغير

 مشروعي  

  : كفاءات التسويق

فن  ،القيادة ع،االبدا ،الرؤية

التعزيز، الحدس،  التواصل،

التحفيز البدائي، قابلية التكيف، 

 الحكم التحليلي

 : مهارات المعرفة، الشخصية

في، سالسة والخصائص، التعلم المواق

 ،ة، األصوليةتوليد األفكار، المرون

التحرر من الخوف من الفشل،  ،التحفيز

اغتنام الفرصة، استغالل الشبكات 

التصميم،  ،الحكم ،، الحدسوالعالقات

الفكر الغير محدود، االعتقاد  ،االبتكار

العمل على التغيير والطموح  ،الذاتي

 والرؤية

 المشاريع االبداعية والفرد المبدع 

االبداع االجمالي مقابل ابداع 

 متزايد

 تشجيع وإطالق روح  االبداع

: يةالتأثيرات االجتماعية والبيئ  

عدة التأثير على جميع االص

فتاح إلى خبرات نالتربوية، اال

جديدة وحديثة، تشجيع االبداع، 

النظر إلى األشياء من زاوية 

مختلفة، االصرار، تشجيع 

الطموح، مخاطرة الفكرية، الفكر 

المستقل تحمل الممارسة 

تحمل  ،المخاطرة، مكافئة سلوك

 المخاطرة 

بداع كالسالح استراتيجي اال

  ة : التنافسي لتحقيق الميزة 

ويد تز ،الفلسفة ،عنصر التخطيط

ث وبحو تحفيز العامل و الموظف، 

 ،التسويقي المهارات التشخيصية

أداء المحسن،  ،حل المشكالت

تفاع المعرفة ان  
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  املؤثراتو  اخلصائصو ي يتأثر مبجموعة من العوامل اإلبداعاملشروع  أننالحظ الشكل هذا  من خالل
العوامل التعلم و أتثريات شخصية كاإلدراك و  إىلاليت حتيط ابلفرد املبدع ابإلضافة  االجتماعيةالبيئية و  التأثرياتمنها 

 ي. اإلبداعكل هذه متزج لتبلور املشروع   بفعاليةتسويقها ومدى كفاءته لتنظيم املشاريع و  السيكولوجية

II-3-2   املقاوالتيةي يف التوجه حنو اإلبداعمسامهة التسويق   

  املقاوالتالتدريب املوجه حنو : التعليم و الأو 

تطوير و  املمارسات املعاصرة من أجل تعزيزتسليط الضوء على أفضل  إىلاليت للطلبة و ايهدف التكوين املق -1
اي  ،مبدعل و و ااجلامعة تعترب عدسة املؤسسة من خالل تنمية ابحث مق نأل ،لدى الطلبة املقاوالتيةالثقافة 

  مؤسسته.شاء نإعند  استخدامهاالسلوكيات اليت ميكن توفر حملة عامة واملعرفة األساسية والصفات واملهارات و 
 خارج املناهجتكون من خالل مشاركة الطلبة يف مشاريع  املقاوالتيةكسب املهارات اخلربة و  أنالطالب  اعرتف -2

  الطالبية.الدراسية مثل عضوية اجلمعيات 
 انطالقا ،تسويق امللكية الفكريةوالتسويق ونقل املعرفة و  اإلبداعالقدرة على و  املقاوالتيةاك عالقة قوية بني هن نإ -3

 إبداعيةالقدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل عن طريق تعزيز مهارات الطلبة مبشاريع من احلاجة و 
  ومبتكرة.

برامج تدريب و الدورات الطالبية عرب املناهج الدراسية و ملشاريع عن طريق تنمية ا للمقاوالتيةتعزيز البنية التحتية  -4
  نوعية.

نما يساعدهم على املغامرة ابلدخول يف تطوير قدرات خرجيي اجلامعات بيو  املقاوالتية اسرتاتيجياتتدريس   -5
 .  املقاوالتية

 . 1املخاطرة  ابستعدادهم للتعامل معب و تعزيز ثقافة املغامرة يف اجملتمع بتطوير الشخصية الطال -6
ب هو تزويد املشاركني اهلدف من التدري ،تدريب الطالب على تسيري املؤسساتو  املقاوالتيةالتعليم املوجه حنو  -7

 احتمالمما يقلل من  استغاللحسن ليت تسمح هلم ابستغالل املوارد والوقت أاألدوات الالزمة اابملعارف و 
  لديهم.الفشل 

 .شركاهتم  إلنشاءب يشكل عائقا هاما ابلنسبة من قبل الطالعدم اخلربة املهنية  -8

                                                           
1  Entreprise Guidance . dox  
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لني و ايقودها مق ،تطوير التعليم ألجل بناء نسيج من مؤسسات انجحةمن خالل  املقاوالتيةتعزيز الثقافة  -9
  متمكنني.

ات واملواقف من خالل تطوير املهار  مقاواليتحتقيق جمتمع  إىلالرتكيز على التعليم النوعي يهدف  -10
 لقيادة مؤسسة الشخصيات املناسبة و 
 ،ملقاوالتيةاب ارتباطلديهم مما يشكل أفراد مؤهلني و  الثانويواملتوسط و  االبتدائيالتعليم  يبدأ توجيه الطلبة من -11

 1 املقاوالتية ىل ضرورية تساهم يف توجه الطلبة حنوأو يعترب التعليم اجلامعي كخطوة 

  2 املقاوالتيةني حنو اخلرجيه يتوجيف  املعاصرةالتسويق اإلبداعي ممارسات : اثنيا

تتوسع و  اتية ة ابلبيئة حيث تشجع االعتقادات الذيقوموا بتقوية العالق أنعلى املسوقني املبدعني  ينبغي
 تتطور لتشكل تفكري عميقا.وتستبدل القيم و  اآلراء

وسائل و  طرقب جتسيدها على أرض الواقع و ية اإلبداعار الطلبة املسوقني املبدعني استغالل أفك على -1
 .تسويقية ممنهجة 

ف العمل حبفظ ظرو  ل به بدال من الوقوف ضدهالعميشجع التغيري و  أنينبغي على املسوق املبدع  -2
 .املوجودة مسبقا

 من التسويق التقليدي  فعاليةكثر أل و بدي راقي وشيءي خيار اإلبداعالتسويق  نينبغي إقناع الطلبة أب  -3
يعترب كبديل  اسرتاتيجي عصري   اإلبداع التسويقأن يرسخ يف ذهن الطالب  أنعلى املسوق املبدع  -4

  .ه اكثر تطور منه أنإال  التسويق التقليدي السرتاتيجياتمشابه 
 ه مدرسة جديدة للفكر التسويقي. أنعلى  ياإلبداعالتسويق إىل ينظروا  أنالطلبة  جيب على  -5
غالل حدس الطلبة وال جيب استبغية  ابستمرار لتحدييشجع ا أناليت و اي على املسوق للفكر املقينبغ -6

 ليةاا املمارسات احلمنوإ ا غري فاعلة أهنعلى  وجودة مسبقا املالتقليدية   التسويقية ينظر للممارسات أن
 . ليةااكثر فع

  .املستقبليلتحفيز الفكر  لألفكارية اإلبداعجيب على املسوقني املبدعني استخدام العشوائية - -7

                                                           
1  Jaaquin Guzman، Perspectives on Entrepreneurial education AUS Europe comparison   
2   Lan Fillis and Ruth Rentschler, opcit ,   p 127  . 



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

72 
 

II-3-3   ي اإلبداعمتطلبات التسويق عناصر و 
 ي: اإلبداععناصر التسويق  :الأو 

قد قادتنا إىل عناصر أو وجهات النظر الست ملفهوم   Lan Fillis and Ruth Rentschlerإن مقاربة 
 حيث قمنا بتلخيصها يف اجلدول املوايل :   1التسويق اإلبداعي

 يوضح عناصر التسويق اإلبداعي :(II-14 )جدول رقم  

 مفهومها  عناصر 

لتطور التكنولوجي ا/1
 االسرتاتيجي

كما أهنا تعتمد على  عناصر   ،كيفية ابتكار املؤسسات ،االسرتاتيجيتعاجل نظرية  التطور التكنولوجي 
 معينة من التقليد على غرار القيم واملهام  األساسية  فضال عن هتيئة اخلدمات واملنتجات اجلديدة كليا.

 إستغالل  الزابئن /2

 

سويق يف القرن الواحد والعشرين أفراد اجملتمع مصدر األفكار اجلديدة واملثمرة حبيث التتعترب نظرية 
يقومون بتطوير ردود فعل املشاكل االجتماعية واملؤسسية  كما أهنا ميكن أن تدفع إىل التغيري قبل أن 

ة قو  - كتابه البارزابت روس كنرت يفيء  قدمي، كما قد صرح الكاتب  رو جتف الفرص أو تصبح  ش
يف  املنتوجات  أو االسرتاتيجيات أو العمليات التكنولوجيا أو  االبتكارالتغري املتقن. يكون التغيري أو 

اليت أتثر عليها وعلى العمل   االجتماعيةاملمارسات الوظيفية واليت هي ابلذات مصممة لفهم األبعاد 
 عامة  ودور الفرد الزبون يف خلق إمكاانت جديدة.

حتت تصرفها. إن القدرة على  للمشروع تكونيبدو أن املوارد قد أتثر على اإلبداع ألن الرؤية التنظيمية  ارداستثمار املو  /3
بدل مزيد من اجلهد للتوصل ملوارد متعددة واليت تعين أن املسوقني املبدعني ليسوا مقيدين من قبل  

املوارد  واستكمالع األموال جديدة ومج استخداماتاملوارد اليت تطرح يف مقرتحاهتم بل احلصول على 
 حيث تكون القيمة اإلمجالية  أكرب من األجزاء.

حيتاج اإلبداع يف هذه احلالة إىل أن يفهم على أنه شيء جوهري وال يتعارض مع القدرة اإلنتاجية 
 العاملية املعاصرة وال مع االقتصادايت املعتمدة على التكنولوجيا. لالقتصادايت

ت املخاطرة جزء من ممارسة التسويق يف كل من املنظمات الرحبية واالجتماعية لعدة قرون فهي أصبح حساب املخاطرة/4
 تنطوي على متابعة الفرص عند ظهورها . املقاول ألهناتعد صفة من صفات 

مما يؤدي إىل طرق  جديدة،أيخذ مسوقي اإلبداع املخاطر احملسوبة يف تطوير منتجات أو عمليات 

                                                           
1 Lan Fillis and Ruth Rentschler , ibid, P16 . 
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تجات أو منتجات جديدة أو االقرتاض أو تقاسم املوارد أو خلق شراكات مع املن الستخدامجديدة 
 املوردين واملوزعني أو املنافسني. 

 اخليال اإلبداعي /5
 

نطاق  اتساعإن  يدرك املسوق اإلبداعي أن اخليال اإلبداعي له دور أساسي يف جناح التسويق،   
عرفة، يستند على  حتليل ممتاز للنمو السوقي يف  على نوع جديد من امل واعتمادهاالصناعات اإلبداعية 
 كيف جتعل الناس متلك املال من االفكار .     اإلبداعي ابالقتصادكتاب هوكنز املعنون 

مصداقية نظرا العتمادها على  اكتسبتتكمن النقطة املهمة يف هذه احلالة يف أن امللكية الفكرية 
جملتمع االستفادة منه على املدى الطويل من املعرفة ا اس من اخليال اإلبداعي لكي ميكناستفادة الن

 .اجلديدة مما يساهم يف تطور ومنو امللكية الفكرية وهذا بدوره يشجع األفراد على إنشاء مقاوالتية

ميكن  لألشخاص أن يكونوا مصدر للمعرفة ومعاجلتها وهذا ميكن أن يقودان إىل عوملة املسوقني  املستدام االبتكار/6
املعلومات. ومع ذلك فإن عاملنا اليوم مسيطر عليه من قبل جمموعات  الستقباليق كحل أسرع والتسو 

 على غرار الدوافع والعالقات واملهارات ،مبتكرة تعتمد بشكل كبري على املعرفة والتفوق التكنولوجي
 créative marketing      Lan Faillis and Ruthاملصدر : من إعداد الطالبة ابإلعتماد على 

Rentschler    20- 16ص. 

 :والشكل املوايل يوضح عناصر التسويق االبداعي 
 ياإلبداعيوضح عناصر التسويق ( II-13) الشكل 

 

 

 

 

 

 صدر:امل
 Lan Fillis and Ruth Rentschler،Creative Marketing،An Extended Metaphor 

for Marketing in a new age، PALGRAVE MACMILLAN،Houndmills، 

Basingstoke، Hampshire RG21 6XS and 175 fifth Avenue، New York، N.Y. 

10010، companies and representatives throughout the world، 2006,p16 .  

التطور 

التكنولوجي 

 واالستراتيجي
االبتكار 

 المستدام

الخيال 

 االبداعي

أنشاء 

 الزبائن

التسويق 

 االبداعي

حساب 

 المخاطرة

 استثمار

 الموارد 



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

74 
 

 1ياإلبداعمتطلبات التسويق :  اثنيا
ليس لظهور األفكار ردانه عملية هتيئة مسبقة لألرضية املناسبة أو ي على وفق ما اإلبداعيتطلب التسويق 

شطة وممارسات يومية داخل املنظمة، األمر الذي أن إىليف كيفية حتويل تلك األفكار  وإمنافحسب،  املبدعة
وضعها يف  وتعزيزلتهيئة البيئة املناسبة لإلبداع  إزاء تفعيل دوافع املنافسة  التمهيديةيستوجب استحضار املتطلبات 

 .التسويقفكار املبدعة يف اجملال تقدمي وتبين األالسوق، مما ينعكس على ودرهتا على 
 وتتمثل بقدرة املنظمة يف احلفاظ على سرية املعلومات من :متطلبات ترتبط ابملعلومات املطلوبة لإلبداع -1

على  للحصول كفؤةظمة  أنتسرهبا، فضاًل عن تبين  ويتفادىنظام أمين فعال حيافظ على املعلومات  اعتمادخالل 
 .التقييم لتلك النتائج إىلمن نتائج تطبيق تلك األفكار وصوال  (املرتدة)ة العكسي التغذية

 ما توافرعمو  التسويقشطة أنيستوجب العمل ضمن   :شطة التسويقيةنيف األ ابلعاملنيمتطلبات متعلقة  -2
 معايرياليت ينبغي احلكم عليها من خالل  اإلبداع لعل من أبرز ها القدرة على نيمؤهالت حمددة ابلعامل
 بل إدارة املنظمة، وترتبط تلك القدرات عادة مبدى وجود نظام فعال للتحفيز ينبثق منومؤشرات حمددة من ق

 اإلبداعتفعيل القدرة على  أنكما   املتباينة ورغباهتم نيحاجات العاملخالل ودرة اإلدارة على معرفة مكامن 
 .ياإلبداع يف جماالت التفكري نيالعامل بتدريبيرتبط بشكل وثيق 

حتويل األفكار اإلبداعية يف أغلب األحوال  يتطلب : التسويقي اإلبداعمتطلبات متعلقة جبدوى وتقييم  -3
  جنباهتا خماطر مجة تستدعي ضرورة تقييمنياملنظمة، وحتمل ب إمكاانتالكثري من  فمادية ضخمة تستنز موارد 

 اخلربة والكوادر املتخصصة يف جمال دراسةهبيئات  االستعانةالتطبيق عرب  ميدان إىل حتويلهابل تلك األفكار ق
 .املنظمة خماطر الفشل يف السوقاجلدوى لتجنيب 

 :  2ي متطلبات أخرى وهياإلبداعللتسويق   ✓
اليت  ،ية مبا فيها إدارة التسويقاإلبداعشطة ناليت هتتم ابأل تكامل بني اإلداراتل على وجود تنسيق و العم -

ي، وبيئة املناخ اإلبداعنظمة، ضمن معوقات التفكري والسلوك هي قادرة على إزالة املعوقات داخل امل
 .ي والتسويقياإلبداعأساسي لوجود وسيادة التفكري  املنظمة كمتطلبداخل 

 الوظائف . كشرط لشغلية للفرد  اإلبداعإدراج القدرة  -

                                                           
 . 86ص ،، مرجع سبق ذكرهنالنعمة عادل ذاكر، رؤوف رعد عدان 1
ة، ، إصدار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهر البتكارياالتسويق أبو مجعة، نعيم حافظ، نقال عن .  48ص  ،مرجع سبق ذكره ،ايقوتةغبغوب   2

 .  45ص  ،2003 ،مصر
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افسة مع غريها من ي، ودوره األساسي يف املناإلبداعاإلدارة العليا للمؤسسة بضرورة وأمهية التسويق  اقتناع -
 . املؤسسات، ويف جناحها وحتقيق أهدافها 

II-3-4 ل ( : و اي ) أسرار جناح املقاإلبداعالتسويق  قوانني 

وضع حرج للمؤسسة هذا  أوطريق مسدود  إىلوإذا وصلنا  ،نقوم بدراسة اي مشروع قبل اختياره أنجيب 
ل و اتكون عند املق أنجيب  ،خرىأمرة  املقاوالتيةجمال نتنازل عن الدخول يف س ابخلطورة الكربى اليت  جتعلنا لي

أ  تصحيح اخلطهي اليت جتعل من املمكن تدارك و  هذه الثقة يف قدراتنا نإ ،اخللف إىلالشجاعة الكافية للرجوع 
 ذلك . إىل املقاوالتيةلما احتاجت مسريتنا ك

محاسه يضمنان جناح و  املقاول هو: اجملسد لرهان االبتكار، حيويتهJoseph Schumpeter حسب 
حتقيق و الروتني و ذو طاقة كافية للدفع بقوة النزول أو االحندار حنو رجل ذو أفاق اقتصادية  واسعة و االبتكار وه

 .1اخلروج عن املعتاد من أجل اإلبداع واالبتكارنه مغامر حقيقي ال يرتدد االبتكارات واألفكار اجلديدة، إ

ا نفسها هنأب KatalinBerenyiالكاتبة  اعتربهتاي واليت اإلبداعالتسويق ني نانضع بني أيديكم جمموعة من قو 
 واليت قمنا بتلخيصها يف اجلدول املوايل :  املقاوالتيةو  املقاولأسرار جناح 

 : يوضح قوانني التسويق اإلبداعي(II-15 )دول رقم  اجل

 شرح القانون  قوانني 

القانون األول :  
املقاول )متعهد، 

 در( ملتزم، مبا

هي روح املغامرة والروح اليت جترب وال ختاف من الفشل هي إرادة جريئة للبناء و لفعل التنمية،  املقاول روح املتعهد:
 احملدد.و اإلقناع والوصول إىل اهلدف 

ليس نكران مجيل للمدارس العليا والكربى لكنها أجزمت أهنا ليست العامل  شهادات:تطوير شخصيات وليس 
 الروح املتعهدة و املتحمسة ،عيار الصارم إلجياد أصحاب كفاءة إمنا ما جيذهبا هو الرغبة الشديدة للنجاحالوحيد أو امل

: االختيار هو االلتزام حنو هدف حمدد ووضع كامل طاقاتك وذكائك لتفهم الزابئن و خلق املنتج وفقا هلم  اختيار
هبدف ارضائه  لذلك جيب ضبط املنتج على حسب الزابئن ما يريد الزبون منك  بغية تلبية حاجياته وإشباع  رغباته 

االلتزام غري موجود ومنه تطوير منتج إىل طبقة شاسعة وابلتايل تطوير منتج لن يليق أبحد  االختياربدون  ،املختارين

                                                           
1 Katalin Berenyi , opcit, P 20 



 ملتغريات الدراسة فاهيمياإلطار امل :الثاينالفصل 
 

76 
 

 لذلك حنتاج إىل التخلي ) التصفية ( بعض الزابئن الذين أيخذون منا طاقة دون فائدة.

عند الشروع يف إنشاء منتج أسال نفسك ماهي اخلطوة اإلضافية اليت أستطيع ملنافسني: الذهاب إىل أبعد من ا
اليت تقدمها   ،و هي )امليل اإلضايف(  the extra milleاجتيازها واليت جتعلين خمتلف تسمى هذه اخلطوة ب 

 لتخلق الفرق ) اختالف ( اجتاه منافسيك وال جيب عمل مساومة على هذه النقطة .

ن الثاين : القانو 
 االحتكاكغربة 
 ستصبح

العمل بدون أن تكون مرئي وبدون أن  يالحظ الناس منتجك وبدون أن يعرتفوا بك، و بدون أن تكون لك الفرصة 
 للنجاح أو الشهرة هو أسوا عقاب ابلنسبة لرجل التسويق . 

عج يف االجتاه الصحيح، اجعل من نفسك نوع من أنواع غربة احلكة، أزعج إببداعك، بسلوكك وأسلوبك لكن أز 
تذكر كل االنتقادات حىت املزعجة، فهي تساعد على التقدم،  التنفيذ،اجذب االنتباه، حرر قوة االبتكار، اجعلها قيد 

اجلمهور وال جيب أن ختاف من عدم التشابه الذي يعجب مجيع الناس ال يعجب  انتباهأزعج بطريقة إجيابية تلفت 
 املألوفة.داع وكسر العادات أحد، احبث عن االبتكار واإلب

 الثالث:القانون 
 أتثري اإلهبار 

إاثرة الرغبة عندما يبدأ املنتج يتماشى مع تفكري وعقل املستهلكني زرع الرغبة )إاثرة الرغبة يف االقتناء( : عن طريق 
يعون إاثرة اللهفة حيث أقدم شيء خمتلف جذراي يثري أنتباه وتساؤالت الناس، كون عامل الغد ينتمون له لذين يستط

 القتناء املنتج .

أحد أسرار املقاولني هو أهنم يتصلون مباشرة حبدسهم ) أفكار الباطن ( حىت ولو كان  حلدسك و للبداهة :  استمع
 كسباحة  ضد التيار.

القانون الرابع : 
املساومة على 

 الرؤية 

عن اجملموعة خباصية معينة، جيب رفع التحدي  جيب أن يكون املنتج مرئي جبعل األنظار عليه جتاراي، وذلك خبروجه
 سوء الفهم و اخللط يف األفكار.  ازرعومنه ال مساومة يف عرض املنتج ,  ،وخلق منتج مميز من أجل النجاح

 اخلامس:القانون  
عدم ستتعود على 

االختيار 
 التفضيلو 

راض البضائع جبالء كون اقتناء ماركة التسويق اإلبداعي ليس من خصائصه أن يكون مريح كما أنه حيتاج إىل استع
جديدة ابلنسبة للزبون هي مغامرة لذلك جيب التفكري جيدا يف طريقة التوزيع املناسبة، كما جيب تعلم النظرة التقليدية 

عدم اخليار هو غالبا من أكرب مشاكل التسويق التقليدي، إذا   للقرارات،للتسويق لكن ال جيب أن جنعل منها مصدر 
 ار هو التخلي أو التنازل .كان اخلي

القانون السادس : 
 إسفنجة ستصبح 

عند طرح مشاريعنا جيب االستماع إىل نصائح اخلرباء واملختصني ألهنم يستطيعون تقدمي إضافة آبرائهم واستشاراهتم 
 إىل عملية اخذ القرارات لدينا، اجعل من نفسك إسفنجة متتص األفكار بغية إثراء مصادر معلوماتك 
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استمع للنصائح بتمعن ودقة قم بعد ذلك كون فكرتك اخلاصة ألنك أنت من تتحمل  ،ن اختيار مستشاريكأحس
 .القرارات اختاذعواقب 

 السابع:القانون 
 التعرض للملل 

 

امللل الذي يعترب حالة من اخلمول أو الفتور، إن املسوق املبدع ال يسمح  احتمالمن نقاط تشابه املقاولني هي عدم 
اإلحساس ابمللل كونه يعترب العدو األول للمقاول وألنه يفقد الطاقة والثقة ابلنفس اليت هي مصدر األفكار لنفسه 
 اجليدة.

 الثامن:القانون  
اخلروج من منطقة 

 الراحة

اخلروج من منطقة الراحة سيضعنا يف منطقة  جهد،منطقة الراحة هي كل ما اعتدان عليه و يرحينا وال يتطلب منا أي 
)االلتقاء أبشخاص جدد أو تعلم  ،جديدة مما ينتج عنها توسيع منطقة النشاط و تنشيط قدرتنا على التفكري تعلم

 جماالت جديدة( اي البحث عن اجلديد ابملرور على منطقة تعلم جديدة (.

القانون التاسع :  
تطوير التسويق 
من تسويق 
االحتياجات إىل 

 تسويق الرغبات

 

ومستغل من طرف امليداي )االعالم( والعرض املفرط للمنتوجات املتشاهبة  ،مفرط االستهالك يف جمتمع مفرط التغذية،
 كاحتياجاتمل تعد تطرح   استهالكاتنايف معظم األوقات، جمتمع مهاجم من طرف اإلشهارايت والوعود املستقبلية  

سينتمون  االحتياجاتمبذهب تلبية مقاضاة، رجال التسويق الذين ال يزالون يفكرون  احتجاجاتناألننا اليوم معظم 
 قريبا إىل املاضي ألن هذا التفكري ال يتماشى مع تطور املستهلك .

يف عصر االستهالك اجلديد كل منتج جيب أن ينسج مثل قصة، لذلك جيب إدراك قيمة قصة منتجك والعمل 
 ابستمرار على حتسني وتطوير النصوص اخلاصة به .

القانون العاشر : 
 ح مسؤول ستصب

النجاح شيء مهم واملقاول هو املسؤول عن جناحه،  إذا مل يكن النجاح حمدد خيبة األمل ستكون سهلة احلضور مما 
)  ppsمعايري النجاح املناسبة من أجل قيادة املشاريع كما جيب حترير قائمة  اختيارينتج عنها الفشل، لذلك جيب 

 .بقياس النجاحالعوامل الشخصية للنجاح ( ألن هذه القائمة ستسمح 

القانون احلادي  
عشر : صقل 

 وتنمية املواقف

يف وقتنا احلايل أصبح شبه ضروري إكتساب سياسة التسويق اإلبداعي إذا أردان الربوز على السطح بقصد ترتيب 
رة على من أجل النجاح علينا املزج بني القدرة على اجملازفة واحلكمة واإلبداع أي القد ،مصاحلنا للوصول إىل النجاح

التفكري بعقالنية من أجل إختاذ القرار املناسب، إن فقدان القدرة على تنظيم املشاريع  هو سبب العديد من املشاكل 
 .يف املؤسسات إذ تعترب الروح والعقل اإلستثماري يف جمال املقاوالتية

 104-20ص  ،Katalin Berenyiعلى من إعداد الطالبة ابإلعتماد  املصدر :

املتداخلة فيما بينها كما نالحظ ( نالحظ أن هناك جمموعة من القوانني  II-15 )جلدول رقم من خالل ا
 االستاذة على ضرورة تطبيق قوانني التسويق اإلبداعي الذي حيمل يف طياته ما يلي :  أتكيد
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هي ال تراهن على متعددي الشهادات وهذا ليس ذم للشهادات لكن بكل  Katalinمن وجهة نظر 
الذي يهم هو الشخصية يف حذ ذاهتا  ،ي هي ليست معيارا لالختياراإلبداعلنسبة ملوقف التسويق بساطة اب
أي تكون نظرة شبه تكعيبية والقدرة  ،متحمسة ( والقدرة على وضع نظرة جديدة على أمور قدمية ،)منفتحة

فقط قادرين على  ليسوالذلك جيب تطوير جيل جديد من املديرين  ،جوانبهاعلى رؤية االشياء من مجيع 
 شخاص ولكنهم يستمتعون يف تطوير الشخصيات .أتسيري ) إدارة ( 

عليه  كانتاملبادئ الكربى صاحلة اليوم مثلما  هو تسويق جيد و  MBAيف مدرسة التسويق الذي تعلمته  -
لذلك جيب  ،ابالنفراديةاالختالف لتسمح لك هذه املبادئ ال حتقق التميز و  أناملشكلة  ،سنة30قبل 

 .الضخم  االستهالكإذا كنت تريد البقاء يف سوق  االختالفختلق الفرق و  أنيك عل

واالبتكار فيما  اإلبداعالتطوير وهذا الطريق الوحيد حنو متتلك كل مؤسسة قطب لألحباث و  أنجيب  -
 قيمة.جل خلق املنتج من أ فعاليةخيص 

التقيد ابملناهج وعلة الطاعة و اة املكافهناك مؤسسات ال ترتك جمال استعمال احلدس ملوظفيها بكثرة  -
 وبذلك مل يعد يسمع حلدس املوظفني .  ،املفروضة  أصبح املوظفني مطيعني

II-3-5   املرافقةومؤسسات الدعم و  املقاوالتيةدار   

يتطلب اسرتاتيجيات ليس ابألمر البسيط وال اهلني فهوي  املقاوالتيةإدماج خرجيي  اجلامعات يف عامل  نإ
 املقاوالتيةتفعيل  إىلمؤسسات هتدف شاء أجهزة  و نقامت الدولة أب ،الصعب املنال ابألمرليس و  مدروسة جيدا

 اقحام خرجيي اجلامعات ذهلا الدولة بغية متكني و ابلرغم من اجلهود اليت تب ،ياالقتصادهبدف جتديد النسيج 
جلامعات واملؤسسات املتخصصة ضروري لذلك اصبح تفعيل دور ا ،ه مازال ضعيفاأنإال  املقاوالتيةيف جمال ممارسة 

 .  املقاوالتيةبغية توجيه الطالب حنو  ،املقاوالتيةيف الربط بني اجلامعة وسوق العمل و 
 مهام كل منهم . إىل ابإلضافةاملرافقة و الدعم  ومؤسسات  املقاوالتيةدار  إبجيازيف هذا املطلب التعريف  سنحاول
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  املقاوالتيةدار  ال :أو 
 مها : مفهو  -1

تكنولوجي خمصصة ملرافق البحث العام  اخلاص ذات توجه  مباينمشروع قائم على امللكية له أرض و هي 

 من أهم وسائل عترب، تالتطوير يف اجلامعة ابلشراكة مع رواد األعماللمي عايل يقوم على تشجيع البحث و ع

 السوق  إىلال نتائج البحث العلمي تقوم على إيص املؤسسات الصناعية،لتفاعل بني املؤسسات التعليمية و ا

 ،إضافة لعضوية اهليئات العاملية البحث العلمي،ر لسلطة وزارة التعليم العايل و ختضع هذه الداي التجمع العلمي، أو

فهي مهزة وصل بني  حتويل البحوث الطالبية ملشاريع مؤسساتية،الصناعة احمللية من الرتاجع و ل حتصني و هدفها األ

 .1العلوم األكادميية و عامل الصناعة 

لية و مرافقتهم األ ضمانتتمثل مهامها يف تكوين وحتفيز الطلبة  والباحثني و  ،عبارة عن هيئة مقرها اجلامعة

ل مرة و شائها ألأنمت  ،ANSEJشاء مؤسسة مصغرة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابنإمن أجل 

 .2ةمنتوري بقسنطيجبامعة  2007ل مرة سنة و شئت ألأنزائر فأما يف اجل ،م2003سنة  بفرنسا غرونوبلامعة جب

 مهامها:  -2

توجهيهم  و  تكوين حول تقنيات تسيري املؤسسة منحمشروع و  إلنشاءحتفيز الطلبة اجلامعني حتسني و  -
إنشاء مشروعهم على لية من أجل و مرافقتهم األ ضمان إىلابإلضافة  ،على بلورة فكرة املشروعومساعدهتم 

 . 3اقع رض الو أ

                                                           
مداخلة مقدمة  ،ـ جتارب دولية مشاريع وطنها األكادميية اسرتاتيجيةدار املقاوالتية كدعوة للجامعات اجلزائرية لدعم  ، قطاف فريوز ،قوقي سعاد  1

 ـ  11ص م، 2012جامعة حممد خيضر بسكرة  افريل، 19- 18-17قاوالتية، اايم حول امل ،ضمن األايم العلمية الدولية
 25، جملة دولية علمية حمكمة العدد  االقتصادي، دراسات العدد دار املقاوالتية و دورها يف حتفيز الطالب اجلامعي  هواري معراج، فتيحة عبيدي، 2

 .  117م، ص  2016في ناأ جامعة األغواط، ج
3  http://vrext.univ-km.dz/index.php/communication/entreprenariat/132-presentation vu  08/09/2018 19 :05  

http://vrext.univ-km.dz/index.php/communication/entreprenariat/132-presentation
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ب من خالل التدريو  وكذا التغذية الراجعة للتعليم نقل التكنولوجيا،ساط األكادميية و و نشر روح املبادرة يف األ  -
 الصناعيني.وقيادي اجملتمع وأساتذة اجلامعات و  املاليةاملؤسسات لقاء رواد األعمال و 

التطبيقية يف هيئة  إىلاملرحلة النظرية  الفعالة اليت تساهم يف حتويل األحباث العلمية من ليةيف ظل غياب اآل -
 تعترب مبثابة األداة املناسبة لتحقيق ذلك. قيام هده الداير نإف ،خدمات أوسلع 

منتج يطرح  إىلمساعدة املبتكرين لتحويل أفكارهم و والبحث عن الشركاء  ،والتمويل ،يف دراسة السوق املشاركة -
يف تقدمي املشورة والسكراترية و  "مع جتهيزاهتا ووسائل االتصال خمابرب و تقدمي األمكنة املناسبة "مكاتيف األسواق ب

 . 1التسويقاإلدارة والتخطيط والتدريب و 

 :2وظائفها  -3

ملشاريع من خالل برامج التوعية : متكني الطالب من نية تنظيم ا -وظيفتني مهمتني مها :  أ للمقاوالتية  
 . العمل احلر   نشر ثقافة التوعية و 

غاية جتسيدها  إىلأفكار املشاريع  املصاحبة )مرافقة ( الطالب منذ تقدمي  تكمن يف املقاوالتيةلدار  الثانيةلوظيفة او 
 .على أرض الواقع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  12اخرون، مرجع سبق ذكره، ص قطاف فريوز و   1
  117هواري معراج، فتيحة عبيدي مرجع سبق ذكره ص،   2
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 ةالتيو ايوضح وظائف دار املق( II-14) الشكل 

 

 

              

                       

 

 نية العمل                                         العمل                       
املقاوالتية ودورها يف حتفيز الطالب اجلامعي، دراسات العدد  دارهواري معراج، فتيحة عبيدي، املصدر:  

 .117، ص م 2016جامعة األغواط، جانفي  ،25العدد  ،االقتصادي، جملة دولية علمية حمكمة
 : املقاوالتيةأهداف دار  -4

 ؛ 1 املقاوالتيةتدعيم شبكة افة الشركات وبدأ أفكار جديدة ملشاريع مبتكرة و تعزيز ثق  

  املقاوالتيةبقيم ومبادئ  همسيسحتو  امليدانيةتفعيل دور اجلامعة ملرافقة الشباب والطلبة ابالستشارات والدراسات  -
 ؛2 بادرة لديهموتطوير روح امل املقاوالتيةترسيخ ثقافة  بغية أساسية إلدماجهم يف سوق الشغل آليةك

 ؛...و  Angem و Andi و Cnac و  Ansejإاتحة مساحة مفتوحة للطلبة على -

 ؛املقاوالتيةت املتعّلقة ابلعقلية ار التّمكن من بعض املؤهالت واملها -

 ؛متويلهم مهزة وصل بني املتخرجني حاملي الشهادات وبني املؤسسة اليت ستشرف على -

 

                                                           
1  http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362  vu،   08/09/2018، 20 : 34 .  

 . 118ص  ،سبق ذكره مرجع فتيحة عبيدي،هواري معراج،   2

مقاوالتيةدار ال  

 المصاحبة التوعية

 شبكة االعداد برنامج تعليمي

http://www.lagh-univ.dz/?page_id=10362
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 الدعم : مؤسسات املرافقة و اثنيا
 ANSEJ تشغيل الشبابلوكالة الوطنية لدعم و ا-1

 1: نشأهتا (أ
املؤرخ  296_96رقم  التنفيذي املرسوم مبوجب ANSEJالشباب  تشغيل لدعم الوطنية الوكالة شئتأن

  يلي ما فيها وجاء .الوكالة شاءنإ على صراحة املرسوم من ىلو األ املادة نصت حيث ،1996 سبتمرب 08 يف
 عليها تسري خاص طابع ،حتدث هيأة ذات1996أنجو 24املؤرخ14_96األمر من 16املادة أبحكام "عمال
ا  هنتعرف أبو  "النص الوكالة صلب.يف وتدعى الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تسمى املرسوم، هذا أحكام

 املايل.  االستقاللابلشخصية املعنوية و  اص تتمتعهيئة وطنية ذات طابع خ

ابملشاريع اليت ال  و يعىن اجلهاز ،خالل مراحل خلق املؤسسة و توسيعهايضمن اجلهاز عملية املرافقة 
  : التاليةشئ أساسا إلجراءات الدعم أنماليني دينار. كما 10 اإلمجاليةتفوق تكلفتها 

 املشروع و وضع خمطط العمل . من خالل تنضيج ،مساعدة و تكوين مميز للشاب صاحب املشروع -
 .2 ماليةتقدمي مساعدات  -

  3الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مهام ب(
للوكالة  املخولة املهامو  األهداف على296_96رقم  التنفيذي املرسوم من السادسة املادة نصت لقد

وهو املرسوم  2003سبتمرب06املؤرخ يف 288_03رقم التنفيذي املرسوم مبوجب املهام هذه وعدلت هبا القيام
 .296_96وم رقمالتنفيذي الذي يعدل ويتمم املرس

 :التاليةاملهام  296_96التنفيذي رقم  املرسوم مبوجب نشأهتا عند للوكالة أسندت وقد
 االستثمارية. مشاريعهم تطبيق سبيل يف املشاريع أصحاب للشباب واملرافقة الدعم منح -

                                                           

 و املتوسطة يف تطور قطاع  املؤسسات الصغرية دور األجهزة الداعمة للمؤسسات الصغرية حياة بن مساعني، سارة بركات، حسيبة زايدي،   1
، م 2013أفريل 23/24/25بسكرة  ،حول املقاوالتية الشبابية، جامعة حممد خيضر الرابعةالدولية  مداخلة مقدمة ضمن األايم واملتوسطة يف اجلزائر،

املتعلق ابلصندوق الوطين لدعم تشغيل ، 1996سبتمبر  8، المؤرخ في 295-96المرسوم التنفيذي رقم  من 01المادة نقال عن  . 2ص
 .10ص (؛1996سبتمبر  11، الصادر بتاريخ 52، )العدد الشباب، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري

2  http://www.mdipi.gov.dz/?%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9،302  vu  07_09_2018، 19 : 42 . 
 12، ؛ص296_96من المرسوم التنفيذي رقم، 02المادة ،نقال عن.  3ص ،مرجع سبق ذكره ،اخرونحياة بن مساعني و    3

http://www.mdipi.gov.dz/?%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9,302
http://www.mdipi.gov.dz/?%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9,302
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نسب  وختفيض اإلعاانتمنها  السيما الشباب تشغيل لدعم الوطين الصندوق ختصيصات بتسيري التكفل-
 تصرفها. حتت ابلتشغيل املكلف الوزير يضعها اليت اتقالعال حدود يف الفوائد،

 تربطهم الشروط اليت دفاتر بنود احرتام على احلرص مع املشاريع ذوي الشباب ينجزها اليت االستثمارات متابعة -
 .االستثمار إبجناز املعنية واهليئات املؤسسات لدى احلاجة عند ومساعدهتم ابلوكالة

برامج  خالل من السيما الشباب، تشغيل ترقية إىل الرامية األخرى والتدابري األعمال أشكال كل تشجيع -
 ىل.و األ والتوظيف التكوين

 والتشريعي والتنظيمي والتقين ياالقتصاد الطابع ذات املعلومات كل املشاريع ذوي الشباب تصرف حتت تضع -
 نشاطاهتم. مبمارسة املتعلقة

 القروض. وتعبئة الرتكيب مسار يف املشاريع ذوي للشباب املساعدة ويد ستشارةاال قدمت -

 خطة التمويل وتطبيق للمشاريع املايل الرتكيب إطار يف املالية واملؤسسات البنوك مع متواصلة عالقات تقيم -
 واستغالهلا. املشاريع ازجنإ ومتابعة

 ازإجن حلساب الوكالة تطلب أن يف هدفها يتمثل عمومية ريةإدا مؤسسة أو مقاولة أو هيئة كل مع اتفاقيات تربم -
 .والتشغيل التكوين برامج

 ذوي املشاريع الشباب وحلساب املتخصصة الدراسات مكاتب بواسطة اجلدوى دراسات ازإجن يقوم من تكلف -
 متخصصة. هياكل بواسطة االستثمارية

 أساس برامج على التسيري تقنيات يف وتكوينهم فهممعار  وجتديد املشاريع ذوي الشباب لتعليم تداريب تنظم -
 التكوينية. اهلياكل مع إعدادها يتم خاصة

 .االستثمارية مشاريعهم تطبيق سبيل يف املشاريع أصحاب للشباب واملرافقة الدعم منح-

  االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  -2

 أ( نشأهتا
املكلفة و  ىل اليت مت مباشرهتا يف اجلزائر خالل التسعينيات و شأت يف إطار اإلصالحات األأنشهدت الوكالة اليت 

االجتماعية للبالد. خولت هلذه املؤسسة ية و االقتصادابالستثمار تطورات هتدف للتكيف مع تغريات الوضعية 
مث أصبحت  2000 إىل 1993متابعة االستثمار من تدعى يف األصل وكالة ترقية ودعم و  كانتاحلكومية اليت  

 .1اصطحاب االستثمارة لتطوير االستثمار مهمة تسهيل وترقية و الوطني الوكالة

                                                           
1 http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos  vu  07_09_2018، 20 : 01 . 
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ت أو  20يف الصادر االستثمار تطوير ونناق مبوجب ANDIاالستثمار لتطوير الوطنية الوكالة شئتأن
 عوضت مبوجبه حيث االستثمار بتطوير املتعلق2001 تأو  20 يف املؤرخ 03_01رقم األمر ،وهوم2001

 .1APSIاالستثمار ةومتابع ترقية وكالة

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف  إىلمتابعة االستثمار دعم و من وكالة ترقية و  االنتقاللقد جتسد  
 : 2ملتمثلة يفعلى مستوى اإلطارات املؤسساتية والتنظيمية واتعديالت 

 لوايت التطوير؛أو و  ابسرتاتيجياتشاء اجمللس الوطين لالستثمار، هيئة يرتأسها رئيس احلكومة مكلفة نإ •
مهة مع الفاعلني احملليني يف التنمية اجلهوية. تتمثل هذه املسا ابلتشاورشاء هياكل جهوية للوكالة اليت تساهم نإ •

 تبسيط عمل االستثمار؛خاصة يف توفري وسائل بشرية ومادية من أجل تسهيل و 
 فصل فيها؛الاملستثمرين و  شكاويإرساء جلنة طعن ما بني وزارية مكلفة ابستقبال  •
 توضيح أدوار خمتلف املتدخلني يف مدرج االستثمار؛ •
 مراجعة نظام التحفيز على االستثمار؛ •
 ساعة؛ 72 إىليوما  60ختفيض آجال الّرد للمستثمرين من  •
 إلغاء حد التمويل الذايت املطلوب من أجل احلصول على املزااي؛ •
 تبسيط إجراءات احلصول على املزااي؛ •
 زااي.ختفيف ملفات طلب امل •
داخل  مكانةضمنت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حبكم خربهتا و حنكتها يف جمال ترقية االستثمار   

 واألسيويني: األوروبيني والعربخاصة مع نظرائها  تتعاونشبكات دولية لوكاالت ترقية االستثمار كما 
 وكالة ترقية استثمار يف العامل؛ 150اجلمعية العاملية لوكاالت ترقية االستثمارات اليت تشمل أكثر من  •
وسط ابلشراكة بلد للضفة اجلنوبية للبحر املت 12متوسطية لوكاالت ترقية االستثمار لـ  روأو يما"، شركات أن" •

يما" أنشأت عقب شبكات "أنشبكة استثمار، مجعية  ،يما"أن" ؛إسبانيةو  إيطاليةمع وكاالت فرنسية و 
  روبية أخرىأو وسعت لدول و 

املمارسات اجليدة فيما االستثمار هتدف لتبادل اخلربات و اتفاقيات ثنائية مع وكاالت ترقية دة عقود و إبرام ع •
 خيص ترقية االستثمار.

                                                           
،)اجلمهورية الدميقراطية اجلريدة الرمسية،03_01من األمر رقم  21املادة  ، نقال عن.  5حياة بن مساعني واخرون، مرجع سبق ذكره ص    1

 .07(؛ ص2001أوت 22،الصادرة يف47دالشعبية،العد
 

2  http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos  vu  07_09_2018، 20 : 07 . 
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أجل تقدمي خدمات وفقا للمعايري واملقاييس الدولية مع تعمل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من 
 هيئات دولية خمتلفة مثل:مؤسسات و 

• CNUCED  اخلربة مبناسبة فحص سياسة االستثمار يف اجلزائر؛و لالستشارة 
• ONUDI  إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع االستثمارات؛ إتقانلتكوين و 
اقرتاحات خاصة بتدابري التحسني يف إطار برانمج شاء املؤسسات و نإالبنك العاملي من أجل تدقيق سياق  •

 "القيام ابألعمال".
 : 1مهامها   
 .مارات تسجيل االستث ✓

 .ترقية االستثمارات يف اجلزائر ويف اخلارج  ✓

 .اإلقليمية  اإلمكاانتترقية الفرص و  ✓

 .از املشاريع جنإتسهيل ممارسة األعمال ومتابعة أتسيس الشركات و  ✓

 .مرافقتهم دعم املستثمرين ومساعدهتم و  ✓

 .التحسيس يف لقاءات األعمال اإلعالم و  ✓
االستثمار اليت تعرض  اتفاقيةإعداد قييمها و تو  ،الوطين لالقتصادابلنسبة أتهيل املشاريع اليت متثل أمهية خاصة  ✓

 للموافقة عليها .  لالستثمارعلى اجمللس الوطين 

 ( ADS ):2االجتماعية  للتنمية الوطنية الوكالة -3
 نشأهتا: (أ

 1996 جوان 29املؤرخ يف  96-232شأت الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية مبوجب القرار أن
 ، املالية  اإلدارية ابالستقاللية تمتعت

 مهامها  (ب
 ومن مهام هذه الوكالة:

 .االجتماعية التنمية لفائدة التدخالت  ابألعمال القيام ✓
                                                           

1  http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi  vu 07_09_2018، 20 : 15 .    
مداخلة مقدمة  ، فرع املدية،ANSEJشاء املؤسسات املصغرة، دراسة حالة أندور املرافقة املقاوالتية يف دعم شنشونة حممد، رحال فاطمة،    2

 الجريدة ،06 المادة ،نقال عن. 8بسكرة، ص  ،خيضرجامعة حممد  ،م 2013أفريل  23/24/25ملتقى املقاوالتية عند الشباب اايم ،ضمن 

 .19 صم، 1996 جوان  30 بتاريخ الصادرة 40 ،العدد الجزائرية، الرسمية

http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi
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 العاملة عليا لليد كثافة ويدمج أكيدة، اجتماعية  اقتصادية منفعة ذو خدمي أو إنتاجي مشروع كل دعم ✓
 .الشغل وتنمية ترقية قصد خاصة أم عمومية جهة طرف من اقرتاحه مت سواء

 :خالل من يكون وذلك الصغرى، املؤسسات تنمية ✓
الكافية من أجل خلق الشغل اخلاص  اإلمكانياتمنح القروض املصغرة لفائدة األشخاص الذين ال ميلكون  -

 هبم.
 هيكلة وتنظيم القطاع غري الرمسي. -
 العمل على تشجيع العمل احمللي واملستقل. -
 حلرف.تدعيم املهن الصغرية وا -

 ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  -4
 : 1 أ( نشأهتا

هو جزء من التنمية االجتماعية املستهدفة من قبل احلكومة. هذا التطور من   برانمج القروض املصغرة
 ،فرص عمل جمديةمن أجل حتقيق مستوى معيشي الئق و  ،الدعم الذايت إىل والسكانه تعزيز قدرة األفراد أنش
اقتصاد  إىل االنتقاللية هدفها األساسي ختفيض التكاليف االجتماعية لعم ،فيذ السياسة االجتماعية اجلديدةوتن

 السوق .

 . لالتكاليةميثل الدعم املستهدف واملشاركايت ويقرتح كبديل  ،هبذا املعىن

 والتشريعي  القانويناإلطار 

حول " التجربة اجلزائرية يف القرض املصغر  2002عام عقب التوصيات املنبثقة عن امللتقى الدويل خالل ديسمرب 
 مبوجب: ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر   شاءأن" مت 

 ؛، املتعلق جبهاز القروض املصغرة2011مارس  22املؤرخ يف  133-11املرسوم الرائسي رقم  -

نية لتسيري الوط الوكالة  هليكل  واحملددشاء ناملتعلق إب  2004  يفناج 22من  14-04املرسوم التنفيذي رقم  -
 ؛القرض املصغر 

                                                           
1  https://www.angem.dz/ar/article/cadre-de-creation vu   07 / 09/ 2018 . 20 : 37  
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 22من  15-04واملعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2011مارس  22من  134-11املرسوم التنفيذي رقم  -
 من القروض املصغرة؛ املمنوحة للمستفيدين اإلعاانتالذي حيدد شروط ومستوى م  2004في ناج

 ناحتديد هيكل صندوق الضمشاء و نأب م املتعلق 2004في ناج 22من  16-04املرسوم التنفيذي رقم _ 
 املشرتك القروض املصغرة. 

 : ANGEM 1الوطنية لتسيري القرض املصغر  مهام الوكالةب( 

 ني والتشريعات املعمول هبا.ناللقو  وفقا املصغرتسيري جهاز القرض  •
 بتمويل مشاريعهم .  ما يتعلقال سيما في ،شطتهمأن  جتسيد يف املستفيدينتوجيه ومرافقة  ،دعم •
 املمنوحة اإلعاانتالذين اهلت مشاريعهم يف اجلهاز، مبختلف  املستفيدين إبالغ •
املتعلقة ابلوكالة  االتفاقيات والعقود احرتاممع احلرص على  املستفيدينشطة املنجزة من طرف نمتابعة األ •

 مبا يف ذلك الشركاء املاليون للربانمج. لدى املؤسسات واهليئات املتعلقة بتجسيد مشاريعهم  ومساعدهتم
و تنفيذ خمطط  ،متويل املشاريع  فيما خيص  املاليةمع البنوك واملؤسسات  املستمرة العالقةاحلفاظ على  •

 التمويل و متابعة تنفيذ واستغالل الديون املستحقة يف الوقت احملدد.
شطة املدرة نخيص تقنيات متويل وتسيري األتكوين حاملي املشاريع واملستفيدين من القروض املصغرة فيما  •

 .  للمداخيل
 لقرض املصغر.  جهوية ووطنية ملنتجات  بيع ( -تنظيم املعارض )معرض  •
 اجلهاز . بتسيري املسؤولنيالتكوين املستمر للموظفني  •

 :ANGEM 2الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  أهدافج( 

العمل يف و  املناطق احلضرية والريفية من خالل تشجيع العمل احلر املسامهة يف مكافحة البطالة والفقر يف •
 وال سيما الفئات النسوية . ،البيت واحلرف واملهن

                                                           
1 https://www.angem.dz/ar/article/objectifs ؤ -et-missions  vu   07_09_2018، 20 : 21 .  
2 https://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missions  vu 07_09_2018، 20 : 21 .  
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من السلع  ية والثقافيةاالقتصادريف يف مناطقهم األصلية من خالل إبراز املنتجات  سكانرفع الوعي بني  •
 والعمالة .  املولدة للمداخيل ،واخلدمات

وابلتايل تساعد على االدماج االجتماعي والتنمية الفردية  ،االتكاليةلتحل حمل  ،اوالتيةاملقتنمية روح  •
 .لألشخاص

ومرحلة   سيما فيما يتعلق بتمويل مشاريعهمشطتهم، الأناملستفيدين يف تنفيذ  ومرافقة ،توجيهدعم و  •
 االستغالل

االتفاقيات والعقود اليت تربطهم مع  احرتام املستفيدين مع احلرص على  ن طرفاملنجزة م  شطةنمتابعة األ •
 . ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري الوطنية 

شطة املدرة نتقنيات متويل وتسيري األ  يف جمال  تكوبن حاملي املشاريع واملستفيدين من القروض املصغرة •
 .  اجلد املصغرة واملؤسساتللمداخيل 

 ض عرض/بيع.دعم تسويق منتجات القروض املصغرة عن طريق تنظيم املعار  •

 CNACالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة :  -5
 نشأته: أ( 

عمومية وهو مؤسسة   ،1994املؤرخ يف جويلية    94-188 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب شاؤهأن مت
 النامجة املتعاقبة االجتماعية"ختفيف" اآلاثر  ، تعمل علىاالجتماعي الضمانالعمل والتشغيل و  حتت وصاية وزارة 

الوطين   عرف الصندوق ،التعديل اهليكلي وفقا ملخطط  ياالقتصادعن تسريح العمال األجراء يف القطاع 
للتكفل ابملهام اجلديدة املخّولة من طرف  خمصّصة مراحل يف مساره ّعدة  )ص.و.ت.ب(  طالةعن الب للتأمني

  ابجلزائر مقيم سنة، 50 إىل 30العمر من ابلغ شخص كل  إىلالسلطات العمومية، يتوجه هذا الصندوق 
نظام  من مستفيد أو للشغل، طالبا األقل على أشهر 6 مند للتشغيل الوطنية مصاحل الوكالة لدى مسجلو 

 من يستفد ومل ،اإلعانةلطلب  تقدميه عند مأجور عمل منصب أي يشغل ال البطالة، من للتأمني الوطين الصندوق
 املراد ابلنشاط صلة ذات أدائية معارف أو مؤهال مهنيا ميلك أن  النشاط إحداث إطار يف عمومية إعانة من قبل

 مسامهة جتنيد على قادرا يكون األقل، على شهرا 12 مند اخلاص نشاط حلسابه مارس قد يكون ال به، القيام
 .1املشروعة املالية الرتكيبة يف مسامهة شكل يف عينية أو تقديرية أوشخصية 

                                                           
 .  10شنشونة حممد و اخرون، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  )حتت وصاية وزارة العمل الجتماعيا للضمانؤسسة عمومية كم  1994شاءه سنة نإمنذ اتريخ 
تعمل على "ختفيف" اآلاثر االجتماعية املتعاقبة النامجة عن تسريح العمال  االجتماعي( الضمانالتشغيل و  و

 و. )ص. عرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ،ي وفقا ملخطط التعديل اهليكلياالقتصاداألجراء يف القطاع 
 1 يف مساره ّعدة مراحل خمصّصة للتكفل ابملهام اجلديدة املخّولة من طرف السلطات العمومية. (ب ت.

 مهام الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة :ب( 

  : 2التأمني عن البطالة  ✓

 وإمنالألجري الذي فقد بصفة ال إرادية منصب عمله فقط  تـعـويـض ال ينحصر نظام التأمني عن البطالة يف دفع
 العمل بـ : إىللتكثيف فرص رجوعه  احتياطيةإجراءات  أيضا يف بعث

 .املساعدة على البحث عن الشغل •
 .دعم العمل احلرّ  •
 .التكوين إبعادة التأهيل •

 . لإلدماج يف احلياة املهنية التهياصيل تعويض التأمني عن البطالة و ميّكن ذات النظام األجراء اّلسابقني من حت

 املاليةية، االقتصادجملاهبة الّصعوابت  آليةاخلواص حبيازة البطالة املستخدمني العموميني و  يسمح نظام التأمني عن
 .اضمحالل وظائفها املأجورةمؤسساهتم للخطر بتقليص تعدادها و التقنية اليت تعّرض مصري و 
 :  3تشجيع ودعم ترقية الشغل ✓

ّدد اإلجراءات التحفيزية لرتقية التشغيل من خالل ختفيف األ •  لصاحل أرابب العمل. االجتماعيةعباء حي 
 ي.االقتصادت طّبق هذه اإلجراءات على أرابب العمل التابعني للقطاع  •
تاج ئك الذين ينشطون يف جمال تنقيب وإنلأو  ابستثناءتشمل أيضا أرابب عمل القطاعات األخرى  أنمي كن  •

 احملروقات.

                                                           
1 https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx   vu  07/09/ 2018، 21 :03. 
2  https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_AssuranceChomage.aspx  vu  07 /09/2018، 21 : 

32 
3  https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Loi0621.aspx  vu 06 :22 ، 2018 /09/07  
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 املمنوحة لصاحب العمل االمتيازات

 خبفض حصة رب العمل،مستوايت خمتلفة خاصة  •
 . اخلاصة بصاحب العمل االجتماعي للضماناإلمجايل  اإلشراكاإلعفاء من  •
 .شهرية للتشغيل إعانة •

  : 1سنة  50و 30دعم إحداث و توسيع الّنشاطات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني ✓
شاء النشاط أناملرافقة الّشخصية طيلة مراحل تكّمن اخلدمات املوّجهة لذوي املشاريع عرب املراكز املتخّصصة يف 

 .عتماداالو  االنتقاء نااملساعدة على دراسة املشاريع املعروضة على جلوالّتصديق على اخلربات املهنّية و 
 البنكيشرتك فيه كل من صاحب املشروع و  على أساس منط متويلي ثالثي امليدانترتكز االستثمارات املنجزة يف 

ضال عن ف ماليني دينارًا جزائراي   (10) ال تتعّدى عشرة استثماريةلتأمني عن البطالة بتكلفة الصندوق الوطين لو 
 حاق ابجلهاز مبا جبائية لصاحل كّل شخص يستويف شروط االلتو  ماليةامتيازات ذلك، مّت تقرير مساعدات و 

القدرة على املسامهة يف متويل ازه و أجناملهارة املكتسبة يف النشاط املراد  أوالتأهيل يف ذلك: الّسن وفرتة البطالة و 
ا تّتم بتمويٍل من الصندوق الوطين هنإخبصوص عملية تقومي خربات أصحاب املشاريع املهنية، ف )الـمرافـقـة( املشروع

)التـصديق على املـؤهالت  للتأمني عن البطالة وإسهاٍم من وزارة التكوين والتعليم املهنيني وابقي القطاعات املعنية
 متمثلة يف : امتيازاتخّصص لصاحل ذوي املشاريع املؤهلني  على ذلك عالوة ـهنية(امل

 ختفيض نسب فوائد القروض البنكية •
 ختفيض نسب الرسوم اجلمركية •
 شبه الضرييباإلعفاء الضرييب و  •
 ممنوح من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ()بدون فائدة االستفادة من قرض غري مكافئ •

 ،االستثمارو هدفه ترقية  تطوير   03-01  القانونشا أبمر أن: الذي NI C 2لالستثمارس الوطين اجملل -6
لوايت االستثمارات تكيف ارابح االستثمارات يف حال تغري الشروط العلمية ومجيع أو و  االسرتاتيجياتحيث يقرتح 

                                                           
1  https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx06 :22 ، 2018 /09/07       

  االستثماردراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطوير و أمساء حيياوي و أخرون دور حاضنات األعمال يف دعم    2
ANDI   2014يف مسار علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة غارداية، ، أكادميي  سانليس نيل الستكمالبغارداية ، مذكرة مقدمة/ 

 .  20، ص 2013

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx
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اليت حتت تصرف صندوق دعم  امليزانيةه حيدد جمموع أناملعايري الالزمة لتشجيع وتطوير نظام االستثمارات كما 
التجارة اجلماعات احمللية الوزير املكلف  املاليةاالستثمار وهذا اجمللس حتت رائسة رئيس احلكومة ويتكون من وزارة 

 .ANDIحتت رقابة  واألمانةاملايل  ابإلصالح

 : 1ائر التكنولوجياطنية لرتقية حظالوكالة الو  -7

 نشأهتا : أ( 
  91 -04 -رقم   التنفيذيية للـوكالة الوطنية لرتقية احلظائر  التكنولوجية وفق املرسوم  القانونيعة مت حتديد الطب

 االستقاللاري  تتمتع ابلشخصية املعنوية و جتهي مؤسسات ذات طابع صناعي و  ،م 2004مارس  24 املؤرخ يف
وتوضع حتت وصاية  ،ة يف عالقتها مع الغريكما تعد اتجر   ،ني اإلداريةناختضع يف عالقتها مع الدولة للقو و  ،املايل

 مقرها ابجلزائر العاصمة . ،  االتصالزير املكلف بتكنولوجيا اإلعالم و الو 

 مهامها: ب( 

 تنمية احلظائر التكنولوجية ال ترقية  و جموطنية  يف  اسرتاتيجيةاقرتاح داد و إع -
  االجتماعيةو ية االقتصادالتنمية  مانضحظائر تكنولوجية موجهة لتعزيز الطاقات الوطنية قصد وضع و تصور  -
تشجيع ظهور مؤسسات جديدة و  املقاوالتيةشاء حاضنات األعمال اليت تعمل على نشر الروح نإتتوىل مهمة  -

 ،فرص عمل استحداثو  االبتكارعلى التطوير و  العاليةمع القدرة  االتصالعمل يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و ت
 االقتصادما يساهم يف تعزيز وهو  اليت تنشا يف اطار شراكة  مع اجلامعاتمن خالل تشجيع البحوث العلمية 

 تطوير أسواق جديدة للتصدير . و  شطة مستدامة أنالوطين من خالل توليد 

دة احلاضنة هي هيكل عمومي للدعم واالستقبال واملرافقة ومساع أومشتلة املؤسسات  :2مشتلة املؤسسات -8
صحاب املشاريع أساسا ة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشمل املساعة املقدمة ألوزار  أنشأهتاصحاب املشاريع أ

 : التاليةصحاب املشاريع ملدة حمددة وعرض اخلدمات استضافة أ يف

 مكاتب وحمالت ملدة حمدودة  -
                                                           

 .  52درا صاييب مرجع سبق ذكره، ص ناس   1
 .  21أمساء حيياوي و أخرون، مرجع سبق ذكره، ص    2
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 ث املكاتب واجهزة االعالم االيلاثأ -
 صوير املستندات والطباعةت،اهلاتف ، رتنت والفاكس نالتوثيق ووسائل االتصال والنسخ وشبكة األ -
 : مع التعامالتصحاب املشاريع يف مجيع مرافقة أ -

 ؛ املاليةاملؤسسات  ▪
 ؛صناديق املساعدة والدعم  ▪
 ؛واهليئات االخرى ذات الصلة مبشاريعهم  والبلدايتالوالايت  ▪
 ؛ والضرييب والتجاري والتقين القانوينتقدمي النصائح الشخصية على املستوى املايل و  ▪
اخلاص ومتابعة اصحاب املشاريع حىت مرحلة  ،الدعم التكوين ،اإلنعاشي شكل من اشكال  تنظيم أ ▪

 شاء مؤسساهتم.نإالنضج و 

 :  ANVREDET1 الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث العلمي و التنمية التكنولوجية -9

 نشأهتا: (أ
رقم ـ  التنفيذيية مبوجب املرسوم التنمية التكنولوجنية لتثمني نتائج البحث العلمي و شأت الوكالة الوطأن

عمومية مؤسسة  ابعتبارهاالعلـمي ـيم العايل والبحـث لحتت وصاية وزارة  التع  1998ماي  3املؤرخ  يف   91/832
هام العمل مع األجهزة أسندت هلا م ، مايل استقاللتتمتع بشخصية معنوية و  ،وصناعيذات طابع جتاري 

ط وتفعيل البحث العلمي يف اجلزائر يبغية تنشث مني البحـالوطنية لتث اتيجيةاالسرت اهلياكل املعنية على وضع و 
 ثمينها من أجل :تاألحباث قصد تقييمها و  ابختيارتتكفل هذه الوكالة و 

 . االخرتاعو   االبتكارتشجيع دعم و التكنولوجي  االبتكارترقية التنمية و  -
 . يةاالقتصادالقطاعات لمي و لعـث اني قطاع البحـالشراكة بو  التعاونترقية سبل تطوير و  -
للخروج ابملشروع من  االبتكارلكل مراحل  اجتيازهماملخرتعني على حاملـي املشاريع و  ،ةدعسا مو  ،مساندة  -

 .ورقلةة و بومرداس قسنطين أنشاء مراكز هلا بوالية وهر نإلقد شرعت هذه الوكالة يف  ،عامل الصناعة إىلاملخرب 

 

                                                           
 .  55مرجع سبق ذكره، ص ،درا صاييبناس 1
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 هي: خرىأليات دعم آهناك  أنكما 

 ؛( ANDPMEالوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة )  ▪

 ؛( CNC_ PMEاملتوسطة ) لرتقية املؤسسات الصغرية و  االستشارياجمللس الوطين  ▪

 ؛( ALGEXالوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية )  ▪

 ؛(BSTPالشراكة  )من الباطن و  املقاولة املناولةبورصة  ▪

  .( ANIEREFEالضبط العقاري ) ة للوساطة و الوكالة الوطني ▪

 نذكر منها :  دعم متويل لياتآ ذكر  إىلجتدر اإلشارة كما 

 القروض املصغرة  لضمانالصندوق املشرتك   -
صندوق  -(   ( ANSAJ، CNACأخطار القروض املمنوحة يف إطار لضمانالكفالة املشرتكة  صندوقي -

 (CGCIPMEاملتوسطة )و  املؤسسات الصغرية استثمارقروض  ضمان
 القرض اإلجياري  االستثمارس املال أر   -
 : 1صندوق الزكاة)القرض احلسن ( -

يف كونه ميثل قرًضا حسًنا يعمل بدون فوائد ليمثل  ،جهاز من آخر خيتلف عن غريه أو آليةوهنا سنعرض 
  هو عبارة عن  صندوق الزكاةسالمية يف اجلزائر، و أحد األساليب التمويلية اال

 تعريف صندوق الزكاةأ( 
قاف، واليت تضمن و صندوق الزكاة مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واأل   

 املنظم ملؤسسة املسجد.  القانونية بناء على القانونله التغطية 

 

 

                                                           
 .  10حياة بن مساعني، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 دور مـؤسسات الزكاة يف توفري الدعم التمويلي للمشروعات.ب( 
هي تلك املشروعات اليت و  ،ألصحاب املشروعات الكفائية جمايناة يف توفري متويل تساهم مؤسسة الزك  

االستغناء يف جمال أتمني االحتياجات حالة القدرة و  إىلاالحتياج راج شرحية واسعة من حالة الفقر و اخ إىلهتدف 
اء على أمهية املساكني حيث يؤكد عدد هام من الفقهالفقراء و ، وذلك من خالل مصرف لإلنسانالكفائية 

  شاء مشروعه الكفائي من جهةنإاستقالل املستحق عن الزكاة بعد  لضمانالصرف االستثماري للحصيلة وذلك 
صبة احملددة لدفع نطور ذلك املشروع وأصبح وعاءه يف حدود األ إذا ،كونه قد يصبح مصدرا لإليرادات الزكويةو 

 الزكاة.
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  : الفصل خالصة
ازدادت أمهية  و  ، كون كل منهم موضوع الساعة   اإلبداعوالتسويق و  املقاوالتيةوطيدة بني  هناك عالقة 

كل على   بفعاليةفهم ثالثية النجاح يف نظري إذا طبقوا  ،لالنتباهملفت االخرية بشكل ظاهر و  اآلونةكل منهم يف 
احلديث املؤسسة والتسويق بطرحه اجلديد يف أبفكاره اخلالقة اليت حيتاجها الزبون  اإلبداع احتدفما ابلك اذا  ،حدى

الدعم ليست ابملهمة ومؤسسات املرافقة و  املقاوالتيةدار  مهمة نإ ،شباع رغبة الزبون فهو تسويق الرغباتإيف 
ابلتوجه عملية إقناع الطلبة  ،الثانوية أو االبتدائيةمن  املقاوالتيةكوهنا تتعامل مع طالب ليسوا موجهني حنو   ،السهلة

سياسة التقشف  ،املالية األزمة  ،ية الراهنةاالقتصاديف ظل الظروف ابلعملية اهلينة خاصة ليست  قاوالتيةاملحنو 
خالل من و مرافقتهم و  تكوينهم إرشادهم و ة نصحهم و عملي إىلابإلضافة .لية من االسترياد و منع بعض املواد األو 

توفري هذه  جبانب املرتتبة على إقامتها العاليةجهة املخاطر وموا املقاوالتاملناسبة لطبيعة هذه  املاليةتوفري املوارد 
تقدم املعونة واالستشارات الفنية املتخصصة واملساعدات  فهي أيضا ،املؤسسات للخدمات اإلدارية األساسية

 .  األحيانالتسويقية يف بعض 
ي اإلبداعالتسويق و  ،قاوالتيةاملي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو اإلبداعالتسويق  آليةهذه املؤسسات اعتمدت  نإ

 أسرار لنجاحه . ممارسات و على مرتكزات ومتطلبات و  اعتمدبدوره 
تشجيعهم على  جتسيد أفكارهم على أرض و حتفيز التفكري الطاليب  إىلي اإلبداعالتسويق  آليةسعت 

 حماول إىلابإلضافة   حلدسهم  واالستماععن طريق تدريبهم بتخطي حدود املعرفة   ،املقاوالتية الواقع مبمارسة
بضم مشل  ذلكو  شاء قيمة للزابئننإب ، نافساتلني يف العديد من املو ااملق متيزو الطلبة ربط بني جناح ال ملدربنيا

  واقتصادية واجتماعيةفرص ثقافية  اقتناصعن طريق ، مرنةخاصة موارد عامة و توافقات فريدة من نوعها من 
  اإلبداعبغية  التكيف مع هذه البيئة خللق ميزة تنافسية أساسها  ،جديد املستمرالتيف بيئة متتاز ابلتغيري السريع و 

وأصبحت هذه  ،رأس املالبدال من األرض والعمل و  للفرد املعنوي واملادي ابجلانبيرتبط ابملعرفة والفكر و كونه 
اليت يطرحها عامل  تحدايتديدة وطرق جديدة إلدارة مواجهة الخلق ديناميكية جساسي مما املوارد ذات جوهر أ

ى يعد مفهوم التسويق مستودع للمعارف يسعإذ  ،حيمل يف طياته العديد من االمياءات ملفهوم التسويق ؛متغري
 . املقاوالتيةتوجيه الطلبة حنو إجياد سبل جديدة ل إىليسعى ه أن الطلبة كماجلموع إليصاهلا 
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 متهيد 

نظرا بعد تطرقنا يف الفصل السابق اىل اإلطار املفاهيمي ملتغريات الدراسة من خالل املصادر الثانوية، و 
سنوضح  ، حسب إطالع الباحثةالعالقة يف إثراء هذه الدراسة و  اليت تشكلها الدراسات السابقة ذات لألمهية

على دراسات أخرى من  االطالعالدراسات السابقة ذات الصلة هبذا املوضوع، كما مت  يف هذا الفصل أهم
بني دراستنا  واالختالف االتفاقنبني جوانب سكما ،  وملتغريات الدراسةفهم أعمق للدراسة  إىلأجل الوصول 

على قسمني حسب املتغري سنعرض الدراسات السابقة لفهم وإلثراء موضوع الدراسة، ، سابقةالدراسات الو 
  األحدث. إىلمع احلرص على ترتيبها من األقدم  التابع،املستقل واملتغري 
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III- 1 التسويق اإلبداعي ابملتغري املستقل: تعلقة املدراسات ال 

 ومن الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التسويق اإلبداعي قليلة جدا نذكر منها : 
دور اإلبداع التسويقي يف حتسنی بعنوان:  مقال ،2017، حممد، خملويف عبد السالم دراسة بن علي -1

  الكرتونيكس الصورة الذهنية للمؤسسة )دراسة حالة مؤسسة كوندور

اإلبداع يف عناصر املزيج التسويقي  استخدامدرجة إدراك املستهلكني ألبعاد  اختبار هتدف  الدراسة إىل
 ملؤسسة كوندور. 

الكرتونيكس يف اجلزائر حيث مت أخذ عينة عشوائية   متثل جمتمع الدراسة يف األفراد الذين اقتنوا منتجات كوندور
عند طريق  صاحلة للتحليل استمارة 390 اسرتجاعمت و Google DRIVEعن طريق  االستبيانوتوزيع 
 . SPSSبرانمج 

على نتائج مؤسسة كوندور هي وجود مالمح  االطالعمن خالل  ،نتائجال جمموعة من وتوصلت الدراسة إىل
 .ها وفق السياق الصحيحهابإلبداع لكنها حتتاج لتوجي لالهتمام

 كوندور ترجع خلصائصهم الدميغرافية؛  ملستهلكنيوجود فروق معنوية بني تقييم الصورة الذهنية 
معنوي جململ عناصر االبداع يف املزيج  التسويقي على درجات تقييم  الصورة الذهنية  ملؤسسة   أتثريوجود  -

 .كوندور

دور اإلبداع موسومة بعنوان:   م، أطروحة دكتوراه2015، دراسة  حجاج عبد الرؤوف -2
دراسة مقارنة بنی وحدات مؤسسة   االقتصادية،التكنولوجي يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة 

 م.2013-2004كوندور بربج بوعريريج ابستخدام أسلوب حتليل مغلف البياانت خالل الفرتة 

يهدف هذا البحث إىل معرفة حمددات اإلبداع التكنولوجي على مستوى املؤسسة االقتصادية، كما يهدف إىل 
امليزة التنافسية  أحد أشكال اإلبداع على مستوى املؤسسة يف تنمية ابعتبارهإبراز دور اإلبداع التكنولوجي 

 للمؤسسة االقتصادية من خالل حتديد العالقة بني أنواع اإلبداع التكنولوجي وأنواع امليزة التنافسية.
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 تستمد الدراسة أمهيتها من خالل مكانة موضوع اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسات خاصة يف ظل البيئة 
 بحث الدائم واملتواصل على تنمية ميزا التنافسية،التنافسية اليت تنشط فيها املؤسسات من جهة، ويف ظل ال

وكذلك تربز أمهية البحث من خالل القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة حمل الدراسة، والذي يعترب من 
اليت يربز فيها النشاط اإلبداعي بشكل كبري، وكذلك شدة املنافسة بني املؤسسات املشكلة هلذا  القطاعات

 .نت حملية أو أجنبيةسواء كا القطاع يف اجلزائر

 ميثل جمتمع الدراسة ابألساس يف أربع وحدات إنتاجية اتبعة ملؤسسة كوندور للصناعات اإللكرتونية 
اجلزائر، وهذه الوحدات هي: وحدة إنتاج التلفزيون، وحدة إنتاج  -منزلية بوالية برج بوعريريج والكهرو

األقمار الصناعية، ولقد متت دراسة هذه  استقبالأجهزة  وحدة إنتاج الثالجات، وحدة إنتاج املكيفات اهلوائية،
أسلوب حتليل مغلف  ابستخدام،2013إىل غاية 2004( سنوات من سنة10الوحدات خالل فرتة عشر )

يعترب أداة تستند إىل الربجمة اخلطية يف قياس الكفاءة النسبية جملموعة من وحدات الذي   DEA البياانت
 .للمقارنة فيما بينها، أي الوحدات اليت تشتغل بشكل متجانسمتخذ القرار القابلة 

صت الدراسة إىل أن: اإلبداع يعترب أحد أهم اآلليات اليت تتمكن من خالهلا تنمية امليزة التنافسية وحتقق خل
ألنشطة اإلبداع عند ما تستطيع املؤسسة حتقيق عوائد أعلى من املعدل الطبيعي، ذلك   ةاالسرتاتيجيالعوائد 

اإلبداع هو الشيء الوحيد الذي ميكن املؤسسة من إعادة جتديد أصوهلا ويساعد اإلبداع على حتقيق  ون أنك
 متواصلة.  ميزة تنافسية

البيئية املعاصرة  التوجهات:"بعنوانمقال  ،2011،دراسة النعمة عادل ذاكر، رؤوف رعد عدانن -3
الشركة العامة لصناعة األدوية  وانعكاساهتا على التسويق اإلبداعي: دراسة استطالعية يف

  ."نينوي–املستلزمات الطبية و 

من خالل إبراز دور التوجهات البيئية املعاصرة يف تفعيل اإلبداع يف جمال وظيفة   أمهية الدراسة تتجلى
اإلبداعي   متطلبات التسويقنيالتفاعل ب ادايتم حتديدالتسويق ابملنظمة املبحوثة وتتمثل هذه األمهية يف 

وتقومی نوع ف اكتشا هبذا متبوصفه املتغري املستجيب والتوجهات البيئية املعاصرة بوصفها املتغري املفسر 
إحصائيا واإلسهام يف تعزيز توجهات الشركة املبحوثة يف تسخري التوجهات  ومعنويتها قةومستوى تلك العال

 ة.التنافسي قوهتا التسويق ومبا ينعكس على تعزيز دراهتا اإلبداعية يف ميدانإ البيئية املعاصرة لتطوير
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تسليط الضوء على مضامن وأمهية وأهداف متغريي البحث يف ضوء ما جاء يف  إىلكما هدفت الدراسة 
األدبيات ذات العالقة اليت أتيحت للباحثنني وتشخيص التهديدات على املستوى البيئي اليت تواجهها الشركة 

ه من أاثر سلبية على موقعها التنافسي، وابلتايل حتديد األطر املناسبة الحتواء تلك املبحوثة وما ميكن أن حتدث
 .التهديدات مبا يسهم يف حتسن قدراهتا اإلبداعية يف جمال ممارسة أنشطتها التسويقية

نينوى ميدااًن إلجراء البحث، وهي إحدى  -واملستلزمات الطبية األدويةمت اختيار الشركة العامة لصناعة 
شركات احلكومية العراقية اليت ينصب نشاطها على إنتاج األدوية املختلفة  وفق أساليب تصنيع حديثة تعتمد ال

 الدوائية العاملية لتأمن مستوايت اجلودة املطلوبة لسلعتها  الدساتري

م، تضمن جمتمع البحث أعضاء  2010_03-20و  1 – 11 -2009حددت مدة البحث ما بني 
فردًا وزعت  30سام ومساعديهم يف الشركة املبحوثة، أما عينة البحث فقد مشلت قء األجملس اإلدارة ورؤسا

 . Spssبرانمج  ابستخدامعليهم استمارة ومت حتليل النتائج 

توصلت نتائج الدراسة إىل اإلبداع التسويقي يف ظل حالة التنافس الشديد الذي تواجهه املنظمات املعاصرة 
ة املد التنافسي املقدم عرب االنفراد يف تقدمی األفكار املبدعة يف خمتلف أوجه أحد السبل الكفيلة يف مواجه

النشاط التسويقي وأن هناك تصور متواضع جدًا للعاملني يف الشركة املبحوثة إزاء التوجهات البيئية املعاصرة 
 دايت فاعليتها ابجتاه متطلبات التسويق اإلبداعي. اوم

دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا يف حتقيق  ، مقال بعنوان:2011، اخرونسامل، و  حممد زيدان -4
 .من وجهة نظر العمالء،امليزة التنافسية للبنوك  العاملة يف حمافظات غزة 

مت  ةوقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل نتائج البحث، حيث قام البـاحثون إبعـداد استبان 
 . عميل من عمالء هذه البنوك  (400) توزيعها على عينة عشوائية مكونة من

هدفت الدراسة إىل إبراز دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا يف اخلدمات املصرفية لتحقيق امليزة التنافسية 
 .العالقة بني متغريات البحث اختبارو للبنوك العاملة يف حمافظات غزة

يف أنه هلذا القطاع  دور كبري يف تنمية االقتصاد الوطين يف فلسطني. وابلنسبة لعمالء تكمن أمهية املوضوع 
وابلتايل سيعمل على ا، كنولوجيا سيؤدي إىل شعورهم ابلرضاستخدام التنك فإن تطبيق اإلبداع التسويقي و الب

فية املتقدمة اليت تعزيز تعاملهم مع البنك، مما سيمكنهم من احلصول على ما حيتاجون من اخلدمات املصر 
 .تسهل هلم ظروف حياهتم وأيضاً توفر هلم الوقت واجلهد
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وأظهرت نتائج البحث أن البنوك تتبع اإلبداع التسويقي بصورة جيدة مما يعمل على حتقيق ميـزة تنافسية للبنك 
آخر تتابع  كما أظهرت النتائج أن هذه البنوك  ،ولكن هناك بعض القصور اليت بينتها نتائج التحليل

املستجدات يف عـامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظم املصرفية مما يعزز امليزة التنافسية مع األخـذ بعـني 
 .االعتبار نواحي القصور اليت أوضحتها نتائج التحليل

5- Katalin Berenyi Les 11 lois du marketing creatif , secrets d 

entrepreneurs pour reussir autrement، Editions d’organisation،roupe 

Eyrolles، 61، bd، Saint-Germain 75240، Paris Cedex 05 , 2011.  

خلصت فيها الباحثة أسرار خربهتا الطويلة من بداية دراستها االكادميية مرروا  استطالعيةهي دراسة نوعية 
 الرائدة عامليا و LOREALبعملها يف منصب كمسؤولة اإلنتاج أو مديرة التسويق يف املؤسسات التالية 

EIR   وشغلها مناصب عديدة يف مؤسسات أمريكية ومؤسسةSTYLS  وErBOR. 
األستاذة  اعتربهتاقانون من  قوانني التسويق اإلبداعي واليت  11هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 

Katalin Berenyi أسرار جوهرية للولوج يف عامل املقاوالتية وهي أبهنا هي نفسها أسرار جناح املقاول. 

ألكادميي  الذي هو تكمن أمهية الدراسة يف تقدميا لطرح جديد للتسويق احلديث خارج التسويق ا
سنة إال أن هذه املبادئ اليوم ال تسمح  30تسويق جيد ومبادئه الكربى صاحلة اليوم مثلما كانت عليه قبل 

 .وحتقيق امليزة التنافسية يف عصران احلايل ابالنفرادية

ت صعبة املنال ملن يتدرب سخلصت نتائج الدراسة إىل تقدمی أفكار بسيطة وعميقة يف نفس الوقت ولي
عليها ويعمل هبا كمل خلصت إىل أن التسويق اإلبداعي هو لبنة ضرورية لضمان السري احلسن للمؤسسة، ال 

 .ولتحقيق ميزة تنافسية رغبة يف الوصول إىل الرايدة عنه يف عصران احلايل السريع التغري والتطور، االستغناءميكن 

التسويق اإلبداعي بنی املصادفة بعنوان :"، مقال  2004 ،دراسة بلعابد عبد احلق عمور  -6
 .الصناعةو 

ويق ) تسويق الكتاب اإلبداعي ( تتجلى أمهية الدراسة يف كوهنا ترتكز على ثالث مفهومات مهمة وهي تس
 الصناعة ألن هذه املفهومات الثالثة  تتناصر فيما بينها لإلجابة على سؤال مركزي وهو : كيفواملصادفة و 

 .؟  ماهي حدود املصادفة يف تسويق ظاهرة أدبيةينتشر عمل أديب على حساب أخر  و 
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كونه يعترب أن الكتاب اإلبداعي منتوج ،  تب من حترير الكتاب لريبط بينه وبني األقطاب األخرىالكا نطلقإ
مجالية لكونه  ،الطلب فهو حيمل وظيفيتنييعترب سلعة خاضعة لقانون العرض و أديب وأخص ابلذكر الرواية كونه 

 .تسويقية معينة السرتاتيجيةلكونه منتجا ماداي، وكل منتوج مادي خيضع  ،أداب ووظيفة جتارية

"ذاكرة اجلسد هي رواية  ل املصادفة عند الناشر العريب  و طرح الكاتب منوذجني للدراسة األدبية اليت تنتشر بفع
ابولوكو" فريونيكا تصمم على  هي روايةالناشر الغريب و عل املصادفة عند تلك اليت تنتشر بف"ألحالم مستغامني و 

رائد إال أن النموذج العريب كان الرتويج يف اجملالت واجليف التلفزيون و هرا يف املعارض و املوت". كال النموذجني ظ
 .توزيعهروج له بطريقة تسويقية يف عرضه ونشره و ما النموذج الغريب فأله مبحض الصدفة 

التسويق للمنتج، وهذا يعيق الكاتب يف ايصال الكتاب إال تعامل بطريقة تقليدية يف النشر و إن الكاتب العريب ي
قرائه لذلك جيب أن يكون للناشر العريب وكيل أعمال يسري شؤونه مع الناشر وأن يستعمل طرق تسويق 

 الكتاب.  القتناءجذهبم بطرق مبهرة و  استقطاهبمة بغية تسليط الضوء على القراء و إبداعي

III -2 الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع : المقاوالتية 

 اختبار التوجه املقاواليت للطلبة: ، مقال بعنوان2017 قايدي أمينة، دراسة عدوكة خلضر، -1
 .نظرية منوذج السلوك املخطط، دراسة ميدانية  جبامعة معسكر

تقدم وازدهار اقتصادايت الدول. كما تنبع أمهية الدارسة من كون أن املقاولة أصبحت هلا أمهية كبرية يف 
 .تزداد أمهية دارستنا من كون أن مقاولة الفئة املتعلمة هي استثمار حقيقي ومربح للدول

طالب سنة اثلثة ختصص االقتصاد  113متت الدراسة امليدانية ابالستعانة ابستبيان،. متثلت عينة الدراسة يف 
بربانمج  عن طريق االستعانةوالتسيري، جبامعة معسكر وهبدف تفريغ البياانت يف جداول وحتليلها وتفسريها 

 .احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

يد أهم املتغريات والعوامل اليت تؤثر على اختيار الطلبة للمقاولة وقياس التوجه هتدف هذه الدراسة إىل حتد
 املقاواليت للطلبة.

أسفرت النتائج عن وجود قوة تفسريية للنموذج وعن أمهية متغري املواقف يف التنبؤ ابلتوجه املقاواليت غري أن 
ة، اخلوف من الفشل واهلروب من البطالة، ات أخرى إىل النموذج كالفعالية الذاتية املقاوالتيإضافة متغري 
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عكست املعادلة ليصبح اخلوف من الفشل يتصدر التأثري على التوجه املقاواليت، وأييت بعده املواقف. أما 
 .ات األخرى مل يكن هلا أتثري معنوي على التوجه املقاواليتاملتغري 

حتليل دراسة و املوسومة بعنوان : م، أطروحة دكتوراه، 2016-2015،حممد اقوجيل دراسة  -2
 .دراسة ميدانية ،سياايت دعم املقاوالتية يف اجلزائر

تكمن أمهية هذا البحث يف حماولة تقدمی بعض احللول ملرافقة جمهودات الدولة يف هذا اإلطار واليت قد متكن 
ا النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية فعلية، هنمن تغيري املفاهيم والقيم االجتماعية واالقتصادية اليت من شأ

وابلتايل فاملعلومات املستعملة سوف تستمد أساسا من دراسات حول التجارب الدولية املختلفة، وكذلك من 
خالل استقراء فئة الشباب املقاولني يف اجلزائر الذي من شأنه تسليط الضوء على العقبات والعوامل اليت متكننا 

 .ملقاوالتية يف اجلزائرابلنهوض برتقية ا

تمعات اقتصاداي من جهة جملكما تكمن أمهيته  ابلنسبة للسلطات العمومية: إن أمهية املقاوالتية يف تنمية ا
ومكافحة البطالة من جهة أخرى جعل السلطات العمومية تعطي أمهية ابلغة لتطوير وترقية وتشجيع املقاولني ، 

الهلا بشكل أمثل حىت حتقق األهداف املسطرة، وهو ما سوف يتم إال أن هذه اجلهود جيب توجيهها واستغ
يف هذا البحث من خالل اإلشارة إىل األطر النظرية والدراسات التطبيقية اليت تناولت السياسات  إليهالتطرق 

 .حتقيق تلك األهداف هنااملثلى اليت من شأ

ة يف اجلزائر، وهذا ابلتطرق إىل قدرة هذه الدراسة إىل حتليل مدى فعالية سياسات دعم املقاوالتي تدفه
وتفعيل أداء هيئات الدعم  ةالسياسات احلكومية على التحكم يف العوامل الثقافية، االقتصادية والتشريعي

 .واملرافقة املقاوالتية للتمكن من توفري البيئة املالئمة لتحقيق الربوز املقاواليت

فردا من أصحاب املؤسسات الناشئة يف كل من والايت ورقلة غرداية، 118اشتملت عينة الدراسة على 
،حيث مت توزيع استبيان يشمل 2015بسكرة، ابتنة ووادي سوف خالل الفرتة املمتدة بني جوان وسبتمرب 

افية واالجتماعية، جمموعة من احملاور، ثالثة حماور تعرب عن سياسات املقاوالتية هي جوانب الدعم الثق
االقتصادية والتشريعية، وهيئات دعم املقاوالتية، وحماور تعرب عن الربوز املقاواليت هي اجلوانب الشخصية، 

 .التوجه والنجاح املقاوالت
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أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن سياسات دعم املقاوالتية يف اجلزائر ال تؤثر بشكل فعال على الربوز 
، كما أظهرت نتائج التحليل عدم فعالية أداء هيئات الدعم واملرافقة يف أداء دورها املطلوب وقد مت املقاواليت

أتكيد تلك النتائج ابستخدام منوذج االحندار املتعدد الذي توصلنا من خالله إىل أهم توصيات البحث وهو أن 
ك فيها مجيع الفاعلني تقوم أساسا على تطور دعم املقاوالتية يف اجلزائر جبب أن يرتكز على سياسة شاملة يشرت 

تطوير ثقافة املقاوالتية من خالل خمتلف وسائل السياسة العمومية وعلى رأسها نظام التعليم، ووسائل اإلعالم، 
 .مث توفري بيئة أعمال شفافة ومشجعة على التوجه والنجاح املقاوالت

دورها يف حتفيز املقاوالتية و دار  ، مقال بعنوان2016 ،هواري معراج ،دراسة فتيحة عبيدي -3
 . الطالب اجلامعي لولوج عامل األعمال جامعة اجللفة منوذجا

هتدف هاته الدراسة لتحديد الدور الذي تؤديه دار املقاوالتية جبامعة اجللفة لتحفيز الطالب اجلامعي لولوج 
عن طريق دراسة تقييمة لدار املقاوالتية جبامعة  يف جمال املقاواليت االبتكاريةعامل املال واألعمال وحترير أفكاره 

 .زاين عاشور اجللفة

ا ال ميمكن من إجياد مناصب شغل للجميع، ويف ظل  تكمن أمهية الدراسةيف  تزايد نسبة اخلرجيني كل سنة ممم
ائرية هذا الطرح اجلز الطفرة النفطية أتيت املقاوالتية كحل ملعضلة البطالة أو جزء منها جزء منها، لذا تبمنت الدولة 

املمنوحة للمقاولني الشباب  واالقتصاديةتعتمد على جمموعة من االمتيازات الضريبية  اسرتاتيجيةمن خالل 
 املرافقة املالمية والتقنيمة.  إىلابإلضافة 

اًي رئيسيًا إلنشاء األعمال والتجديد  قاوالتية إلنعاش جمتمعنا، ودار امل االقتصاديإمن تطوير املقاوالتية ميثل حتدم
 .هي الرابط التشغيلي احمللي لنشر روح املبادرة يف أوساط الطلبة  اجلامعيني والباحثني

"اجللفـــــــــــــــة" لتحويل السياسة العلمية والتكنولوجية  كما أمهنا ذات أمهية كبرية وهلا دور يف جامعة زاين عاشور
اجلامعي ميكنه التوجه مقاوالتيا   ن الطالبأ، و واالبتكارسياسة معتمدة على اإلبداع  إىلاملعتمدة على العلم 

 . واالبتكاراإلبداع  كونه لديه مؤهالت تسمح له إبنشاء املشاريع والقدرة على والقدرة على
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حنو تطوير املقاوالتية  م، أطروحة دكتوراه املوسومة بعنوان:2015-2014 ي،اجلودي حممد عل -4
 من خالل التعليم املقاواليت. 

ختوض يف ظروف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتطويرها،  هناأمهية الدراسة يف كو  تتجلى
 ابعتبار 

  .أن االجتاهات احلديثة للدول هي دعم أشكال هذه املؤسسات ملا هلا من دور فعال يف التنمية االقتصادية
لطلبة والتعليم املقاواليت كمتطلب يركز موضوع الدراسة حول متغريين أساسيني ومها روح املقاوالتية لدى ا

أساسي لتعزيز وتطوير الروح والثقافة املقاوالتية لديهم وكذلك إمدادهم ابملهارات املقاوالتية. فلهذا فإن أمهية 
 .  البحث أتيت من أمهية هذه املتغريات يف تفاعلها وترابطها خلدمة هذا القطاع من االقتصاد

دراسة مسحية لعينة من الطلبة الذين يدرسون التعليم املقاواليت واملتمثل يف ختصص ميدانية ، الدراسة  كانت
ماسرت مقاوالتية وتسيري مؤسسة جبامعة اجللفة، معتمدين يف ذلك على منوذج افرتاضي مت بناؤه بعد مراجعة 

فرضيات الفرعية، وحتليل األدبيات ذات العالقة ابملوضوع يف إطار فرضية رئيسية انبثقت عنها جمموعة من ال
 . SPSS وإلثبات رفضها أو قبوهلا مت استخدام برانمج

وجود روح مقاوالتية لدى الطلبة ووجود عالقة بني التعليم املقاواليت احلايل وروح من أهم نتائج الدراسة 
املقاوالتية لدى الطلبة لكن ليست ابلعالقة القوية ما يفسر ضرورة وجوب تعديالت يف برانمج التعليم 
املقاواليت، وهو ما خلصت إليه التوصيات وكان من أمهها ضرورة إدراج مقاييس املقاوالتية يف مجيع 

 .  برانجما ملاسرت مقاوالتية على ضوء الدراسة امليدانية الباحث على مستوى اجلامعة، كما اقرتحالتخصصات 
بعنوان أثر خصائص املقاول يف النية  مداخلة، 2013 ،بزقرار عبلة دراسة ابراهيمي نوال، -5

 .املقاوالتية

تكمن أمهية موضوع النية املقاوالتية وخصائص املقاول للمؤسسات اجلزائرية لدورها الفعال يف تطوير 
القوى الدافعة لالقتصاد  نشاء مؤسسات جديدة توفر فرص العمل للعاطلني إبعتبارهمإاالقتصاد، من خالل 

الوطين وإبراز مدى توفر خصائص املقاوالتية لدى الطلبة وماهلا من أتثري على نيتهم يف إنشاء مؤسساهتم 
 اخلاصة بعد خترجهم .

كما هدفت الدراسة إىل بيان أثر خصائص املقاول يف النية املقاوالتية ابلنسبة لطلبة السنوات النهائية ليسانس 
 وما هلا من أتثري على نيتهم يف إنشاء مؤسساهتم اخلاصة بعد خترجهم . االقتصاديةالعلوم وماسرت لكلية 
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طالب وطالبة حيث متثل جمتمع الدراسة يف طلبة سنوات  110عينة تكونت من  ابستقصاءقامت الباحثتني 
وجباية، جتارة دولية  النهائية، ليسانس تسيري وعلوم جتارية والتخصصات املوجودة هي : إدارة اعمال، حماسبة

وىل واثنية ماسرت ابلنسبة للتخصصات التالية: مقاوالتية، تسيري اسرتاتيجي، موارد أومالية املؤسسة، وطلبة سنة 
م ، وقد اختربت 2013_2012بشرية، تدقيق حماسيب، تسويق وجتارة دولية وذلك للسداسي الثاين للعام 

 فرضيات الدراسة . الختبارمت حتليلها  استمارة 110 سرتداداطالب وطالبة وقد مت  140عينة عشوائية بلغت 

توصلت نتائج الدراسة إىل وجود إىل وجود أثر خلصائص املقاول على النية املقاوالتية وكانت خاصية وجود 
 فكرة 

يم مث خاصية وجود قدوة من املقاولني وتعل للنية،أو مشروع حبث والبحث عن املعلومات هلا أثر األكرب ابلنسبة 
وهلذا أصبح من الضروري على ، خاص إبنشاء املؤسسات ويدل هذا على أمهية التكوين املقاواليت للطلبة 

اجلامعات وخاصة كلية االقتصاد تعميم تدريس مواد املقاوالتية على كل التخصصات، خاصة املقبلني على 
 التخرج لتحفيزهم على إنشاء مؤسسات خاصة بعد التخرج .

بعنوان دعم وتنمية املقاوالتية الشبابية مداخلة م، 2013 ،ة، خبرية أنفال حدةسة منصوري رقيدرا -6
 .يف أرواب التجربة الفرنسية منوذجا

تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على أهم برامج دعم املقاوالتية الشبابية يف دول اورواب يف كل من بريطانيا   
على اسم الربانمج والفئة املستهدفة واالدوات ومعايري  وذلك ابلتعرف واململكة املتحدة واملانيا إسكتلندا

االختيار ووصف الربانمج واهليئات املسؤولة على تنفيذ كل برانمج ونتائج التقييم كل برانمج وابلرتكيز على 
تقدمی  مقرتحات بشأن كيفية تعزيز قدرة الشباب على  كما هدفت الدراسة إىل، منوذجا التجربة الفرنسية

املقاوالتية. وابلتايل احلصول على وظائف، واملسامهة يف اجملتمع من خالل استخدام مهاراهتم لتطوير دخول عامل 
 . االجتماعي االندماجوتعزيز  االجتماعيصناعات جديدة ومبتكرة، واملسامهة يف خلق رأس املال 

 خلصت الدراسة إىل أنه يتعني على صناع القرار إبقاء ثالثة أشياء يف االعتبار: 
س املال أ، بتطبيق معايري صارمة لضمان أفضل املشاريع والرتكيز على ر انتقائيةأوال، أن تكون السياسات  -

 .البشري
، جيب أن تركز السياسات أيضا على توفري الدعم املكثف، حيث ينبغي منح التمويل لتمكني الشباب من ااثني

 يز حبواجز دخول منخفضة ولكن منافسة قوية . عن القطاعات اليت تتم ابالبتعادبدء النشاط التجاري ولكن 
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الثالثة، من املهم توفري حزمة متكاملة من الدعم، على سبيل املثال، ميكن تعزيز التعليم للرايدة يف تطوير  -
 مهارات، التوجيه واملشورة والربط الشبكي. 

ملقاوالتية خدمة إلحتياجات االتعليم و  التفاعل بنی بعنوان:  مداخلةم، 2013 ،ار سامليعبد اجلب -7
 . الرابع حول املقاوالتية الشبابيةمداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل ،  السوق

تقدمی كل ما هو تنصب على  هناة تقدم فعالية اقتصادية مضافة  وكو أمهية الدراسة يف كون املقاوالتيتكمن 
متطورة إلجناز األعمال اإلدارية. كما أن عملية سياقات می منتوج جديد اعتمادا على أطر و متميز كتقدجديد و 

 كانت الدراسة نوعية.   ،املتوسطة احلجمثرا على املؤسسات خاصة الصغرية و االبتكار حتدث أ

 كل دولة أن تساهم يف إعداد األشخاص الذين يقدرون على االبتكار   على للدراسة: ةجكنتي
 إىلإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها، وذلك ابالعتماد على مراكز ومعاهد البحث والتكوين و 

جانب مؤسسات التعليم اليت تلعب دور يف اكتشاف أصحاب القدرات املتميزة وهتيئتهم ليصبحوا أصحاب 
الرتكيز على مقاييس الرايدة مؤسسات رايديــة يف املستقبل اعتمادا على مناهج حديثة لتدريس املقاوالتية و 

اء املشروعات وإدارة منو األعمال يف شىت التخصصات، من أجل تنمية قدراهتم وغرس ثقافـة املقاولة إلنش
 تطويرها.اجلديـدة املبدعة و 

كعنصر أساسي لنجاح سريورة    االبتكاربعنوان:  مداخلةم، 2013 ،يكمال زمور داوي،  كمال مر  -8
 .يف ظل رهاانت اقتصاد السوق التيةاملقاو 

خصوصا  االبتكارالفردية وترقية  للمبادرات أساسية كدعامة  لصغريةا  أمهية الدراسة : ظهرت أمهية املشاريع
لتميز. والقدرة على االستمرار وا، الصغري النمو للمشروع ضمني الذي االسرتاتيجي اخليار هو وأن هذا األخري

ختلق قيم إضافية لكل املعنيني  اريع الصغرية وثروة اجملتمع، فهيهي َأحد املوارد األساسية للمش االبتكار
ألن النجاح ال يقاس بعدد األفكار اجلديدة فقط  االسرتاتيجيةومصدرها الرأمسال املعريف، كما تطور املمارسات 

مشاريع قائمة على  إىلوالتية للوصول وإمنا إبمكانية جتسيدها على أرض الواقع يف إطار الديناميكية املقا
 .ودعم العمل اجلماعي االبتكار

 ،لن تسيريية ومهارات إنتاجية بكفاءات تنافسية مشاريع نشاءإ إىلصت الدراسة خلنظرية نوعية  لدراسة اكانت
 متارس اليت البيئة عن النفصالاب  يكون ،ولن"املشروع فكرة"تصور  حلظة منذ ولكن اإلنشاء عملية بعد يكون
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 نتائج إىل ، فبالرجوعواالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم أكثر االهتمام هذا الوضع ضرورة ،وحيتم فيها نشاطها
 خالل من الصغرية املشاريع أخطاء ابستخالص مسحت قد التشخيص عملية أن ابلفعل جند سريورة املقاوالتية

البيئية، والشروط والدعامات  واملخاطر والفرص الضعف ونقاط القوة نقاط مبختلف التعريفو  التوضيح
ومن أجل  ،والفرص درة واإلدراك اجليد لتلك املخاطراألساسية اليت تساهم يف اكساهبا الروح املقاوالتية، املبا

أفكار املشاريع  بتكييف وذلك، أرض الواقع على التسيريية األساليب حتقيق جناح مقاواليت البد من جتسيد
 وعدم املعلومات مصادر نقص مشكلة تفاقم خصوصا يف ظل الدول هبا تتسم اليت البيئية املتغريات مع اجلديدة

 .االبتكاريواملسعى  املقاوالتية سريورة يف حتمية كضرورة  تبدو واليت مصداقيتها

9- Jaaquin Guzman،Perspectives on Entrepreneurial Education AUS 

Europe comparison ، linian .docx، 2005  

هتدف إىل التعرف على دور التعليم األكادميي يف التوجه حنو املقاوالتية يف كونه  يوفر للطلبة املعرفة الالزمة 
فشلهم.   احتمالإلنشاء مشروع خاص هبم ومن خالل تطوير املهارات واملواقف الشخصية للطلبة مما يقلل من 

 كانت الدراسة نوعية، نظرية . 

مهية الدراسة يف كون عدم اخلربة املهنية يشكل عائقا هاما للطلبة عند إنشائهم ملشاريع خاصة هبم وهلذا أتكمن 
جيب تعزيز ثقافة املقاوالتية من خالل تطوير التعليم من أجل بناء نسيج من مؤسسات انجحة يقودها رجال 

 اعمال متمكنني . 

لنوعي يهدف إىل حتقيق جمتمع اكثر تنظيم للمشاريع ويبدأ خلصت نتائج الدراسة إىل أن الرتكيز على التعليم ا
التكوين النوعي  بداية من املستوايت الدنيا لنظام التعليم لتكون لديه نظرة أوسع كلما تدرج يف مستوايت 

 ، مرورا إىل التعليم املتوسط والثانوي . االبتدائيتعليمه اي بداية من  التعليم 

 دولة فلندا.  ىل ضرورية، بغية النجاح يف التوجه املقاواليت مبدئيا ومثال ذلكالتعليم اجلامعي يكون خطوة أو 

 Entreprise Guidanse .docx دراسة   -10

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أفضل املمارسات املعاصرة من أجل تعزيز وتطوير املشاريع 
الذين يسعون إىل إنشاء مؤسسة عن  األكادميينياملقاوالتية من خالل التعليم العايل كما هتدف إىل مساعدة 

 طريق املناهج األكادميية. 
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 نتائج الدراسة: تعزيز البنية التحتية للمقاول تكون عن طريق جتهيز الطالب مببادئ سري مشروع 
 .والقدرة على توليد االفكار و املهارات عن طريق املناهج التعليمية

 .املرحلة اجلامعية، مما يوفر حملة عامة عن املعارف الالزمة إلنشاء مؤسسة يكون التوجه يف املقام األول عن طريق
III-3 التعقيب على الدراسات السابقة وجمال االستفادة منها 

الفرق بني دراساتنا احلالية والدراسات السابقة امليدانية  قبل التعقيب عن الدراسات السابقة سنوضح
 من خالل اجلدول املوايل:

 امليدانيةالسابقة  والدراسات يوضح الفرق بنی دراستنا احلالية ( III-1رقم )جدول 

 جمتمع الدراسة احلدود الزمانية عنوان الدراسة
نوع 

 الدراسة
 أداة الدراسة

حتليل 
 الدراسة

حجم 
 العينة

الية التسويق اإلبداعي لتوجيه  استعمال
خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية اجلزائر 

 منوذجا

 إىل 2015من بداية 
سبتمرب 15غاية 

2018 

طلبة خرجي 
 اجلامعات اجلزائرية

نوعية  
 كمية

 االستبيان
 اإللكرتوين

SPSS 

EXCEL 
414 

املقاوالتية  أثر خصائص املقاول يف النية
 2013دراسة ميدانية جبامعة بسكرة سنة 

 طلبة جامعة بسكرة 2013
ليسانس تسيري 

اوىل  وعلوم جتارية
تسيري اثنية ماسرت: و 

 وعلوم جتارية

  نوعية
 كمية

 SPSS االستبيان

110 

نظرية منوذج  اختبارالتوجه املقاواليت للطلبة :
 السلوك املخطط،

طلبة جامعة  2017- 2016
 معسكر

نوعية  
 كمية

 SPSS االستبيان
113 

دعم املقاوالتية يف  سياسياتحتليل دراسة و 
 اجلزائر دراسة ميدانية

جوان  االستبيانتوزيع 
 2015وسبتمرب 

ورقلة، غرداية، 
وادي بسكرة، ابتنة و 

 سوف

نوعية  
 كمية

 SPSS االستبيان
118 

دراسة النعمة عادل ذاكر، رؤوف رعد  –
التوجهات البيئية املعاصرة و عدانن  بعنوان 

انعكاساهتا على التسويق اإلبداعي : دراسة 
استطالعية يف الشركة العامة لصناعة األدوية 

 م2011نينوي  –و املستلزمات الطبية 
 

و  1 – 11 -2009
 م 2010_20-03

 نينوي
أعضاء جملس 

 مساعديهماإلدارة و 

نوعية  
 كمية

 SPSS االستبيان

40 

حتقيق  التسويقي والتكنولوجيا يفدور اإلبداع 
العاملة يف حمافظات امليزة التنافسية للبنوك 

نوعية   البنك 2017
 كمية

 SPSS االستبيان
400 
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 غزة من وجهة نظر العمالء،
دراسة  حجاج عبد الرؤوف دور اإلبداع 

التكنولوجي يف تنمية امليزة التنافسية 
 دراسة االقتصاديةللمؤسسة 

ميثل جمتمع الدراسة  2013 -2004
ابألساس يف أربع 
وحدات إنتاجية 

اتبعة ملؤسسة  
كوندور للصناعات 

 اإللكرتونية

نوعية  
 كمية

مقارنة بنی 
املنتجات 

خالل مدة 
 زمنية

أسلوب 
حتليل 
مغلف 

البياانت 
DEA 

مؤسسة  
 ركوندو 

دور اإلبداع التسويقي  يف حتسنی الصورة 
الذهنية للمؤسسة )دراسة حالة مؤسسة  

 2017كوندور الكرتونيكس

األفراد الذين اقتنوا  2016/2017
 منتجات كوندور

نوعية  
 كمية

 Spss 
Google 

drive 
390 

 املصدر: من إعداد الطالبة

كانت (III-1)من خالل جدول رقم  احلاليةبعد مقارنة الدراسات السابقة امليدانية مع دراستنا 
تضمنت أمهية التوجه أمهيته، كما إبراز مفهوم  التسويق اإلبداعي و  إىلهناك دراسات نوعية ابلغة األمهية تسعى 

 يف اجملتمع اجلزائري . وسائل تشجيعهطرق و  ابإلضافة إىلعوامل جناحة املقاواليت و 

تعزيز اجلانب النظري  ابإلضافة إىل منهجية  بناء منوذج للدراسة: من الدراسات السابقة يف استفدان
 .هبا يف تصميم اداة  الدراسة االستعانةو 

نشات من امن خالل تطوير الربامج واألجهزة اليت  حول أمهية التوجه املقاواليت وذلك اتفاقهناك 
عن طريق تفعيل دور اجلامعات من خالل طرف الدولة بغية زايدة الوعي املقاواليت هبدف التوجه املقاواليت و 

  تسيري مشاريعهمنشاء و ليكونوا مؤهلني إلتكوين الطلبة وتدريبهم  من خاللإدراج مقاييس خاصة ابملقاوالتية و 

إعالن بطريقة إبداعية أو أنه إبداع تكنولوجي، إن الدراسات السابقة تنظر اىل التسويق اإلبداعي أنه 
 . لكن التسويق اإلبداعي أكرب من أن يتم حصره يف االبداع اإلعالين واالبداع التكنولوجي 
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 فصل: ال خالصة

 استخلصنا ما يلي: الزمانية بدراستنا وحدودها املكانية و ات السابقة نتائج الدراسة مقارنبعد 
املتغري املستقل التسويق اإلبداعي ووجود دراسات سابقة حول رغم ندرة الدراسات اليت عاجلت موضوع    

الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسات يف كون  ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة، إن التوجه املقاواليت 
يف كوهنا تعتمد على اإلبداع الذي يعترب رهان و حديثة وتشمل مجيع خرجيي اجلامعات اجلزائرية ، ألهنا السابقة 

، وكوهنا وعلى التسويق االبداعي مبفهومه احلديث  يف عصران احلايل وعلى فعالية التسويق  جناح املؤسسات
لكرتوين يف جتميع بياانت الدراسة، جمتمع الدراسة: خرجيي اجلامعات اجلزائرية اعتمدت على االستبيان اإل

ابإلضافة إىل االختالف الزماين واالختالف يف حدود الدراسة ابالعتماد على الية التسويق اإلبداعي 
د ندرة يف ابإلضافة اىل وجو وابلتحديد على املنتج املطروح وعلى الرتويج للفكر املقاواليت بطرق إبداعية ، 

 االبداعي.  تطبيق التسويق
 

 

 

 



 
 

: بعالفصل الرا
منهجية الدراسة 

 (اإلجراءاتالطريقة و )
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 متهيد : 

حيث أسلوب من من أجل حتقيق أهداف الدراسة ، للمنهجية املعتمدةيعرض هذا الفصل توضيحا 
يف هذه الدراسة وجمتمع الدراسة املتمثل يف طلبة اجلامعات اجلزائرية والعينة املختارة   ادهاعتمذي مت الدراسة ال

 هإجراءات توزيعو  خطوات بناء و تنفيد أدايت الدراسة )املقابلة واالستبيان( و ، ومعاجلتها وطرق مجع البياانت 
 عرض النتائج املتحصل عليها . ة املستخدمة يف حتليل البياانت و اإلحصائي األساليبمن مت حتديد أهم و 
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IV-1  أسلوب الدراسة امليدانية 

التسويق  اعتمادلتصورات الطلبة اجلامعيني حول  ستبياينالدراسة احلالية على املسح اال اعتمدت
 استفادةتقييم مستوى   ابإلضافة إىل، جبامعاهتم املرافقةالدعم و دار املقاوالتية ومؤسسات من طرف  اإلبداعي

بناء على إجراء وذلك  ،الدعمومؤسسات املرافقة و ابجلامعات بني دار املقاوالتية  القائم  الطلبة من التعاون
أهداف الدراسة فقد مت  مع  انسجامالدراسات السابقة حول املفهومني و ا جادت به املعرض و مسح نظري 

الذي  ،املنهج الوصفي والتحليلي ابستعمالالعمل امليداين النظري(  و ) اكم املعريفحتقيق نوع من الربط بني الت 
 .توضيح الظاهرة املراد دراستها كما توجد يف الواقعوصف و يساعد على 

النتائج  التوصل اىلمن مت و ومعاجلتها وحتليلها ,املعلومات و  البياانت مجعراسة على دال اعتمدتكما 
 .ةي اجلامعات حنو املقاوالتيخرجيدورها يف توجه و الية التسويق اإلبداعي اعتماد  العالقة التأثريية بنيلدراسة 

IV-2  اختيار العينة جمتمع الدراسة و: 

 مث،أثر استعمال الية التسويق اإلبداعي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتيةعلى هبدف التعرف 
قل يف دورة من تنظيم دار الذين شاركوا على األ اجلزائريةاملتمثل يف طلبة اجلامعات جمتمع الدراسة و  ختيارا

، وهو جمتمع غري معلوم يوم دراسي أو صالون أو معرض  أو ،الدعمة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و املقاوالتي
 . العدد والعينة عشوائية 

بداية االمر جه يف و  FB،gmail، viberالتالية :  واقع املالكتونيا  عن طريق  االستبيانمت توزيع 
لذلك مت  ،املقاوالتية رو مديري دنظرا لعدم تفاعل أغلبية و  ،مسؤوليهاوالتية ومديري دور املقاوالتية و دور املقاالى

 من خمتلف جامعات الوطن. يف جمموعات وصفحات خاصة ابلطلبة اجلامعيني مباشرة  االستبيانتوزيع 

استمارة لعدم كفاءهتا إلجراء  16استبعدت  ،استمارة430املستجعة  االستماراتكان عدد 
هي موضح يف و  96,28بنسبة  استمارة 414الصاحلة للتحليل ب  االستماراتيصبح عدد و  االختبار

 اجلدول املوايل ابألرقام و النسب . 

 القابلة للتحليلاملسرتجعة و  االستبياانت(:   IV-1اجلدول رقم )



 اإلجراءات (بع : منهجية الدراسة ) الطريقة و الفصل الرا

 

115 
 

 البيان  طلبة اجلامعيني  النسبة املئوية

 املستجعة  االستبياانت 430 100%

 االستبياانت القابلة للتحليل  414 % 28, 96

 SPSSبناء على نتائج خمرجات برانمج  من إعداد الطالبةاملصدر: 

IV-3 : أساليب مجع البياانت 

 يف مجع البياانت وهي كالتايل:  استعمال مصدرينمت 

الدراسات العلمية الكتب واملداخالت و  مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة وهي : الثانوية صادرأوال : امل
 رسائل واألطروحات ومواقع األنتنت . وال (املقاالتاملنشورة يف اجملالت والدورايت ) 

 ،حتكيمهجرى  إعداده وتصميمه و  الذي ستبيانأداة االمت احلصول عليها ابستخدام  األولية : صادراثنيا : امل
هبدف كما مت إستعمال أداة  املقابلة، ،حيث وزع على أفراد عينة الدراسة ) طلبة خرجيي اجلامعات اجلزائرية (

 . انب املطروحة يف فرضيات الدراسة معاجلتها لتغطي كافة اجلو مجع البياانت و 

IV-4   الدراسة ةأداتنفيذ خطوات بناء و : 

 أوال : املقابلة 

إجراء مقابلة مع كل من تعترب املقابلة من األدوات والرئيسية للحصول على املعلومات ، حيث مت 
 مديري دور املقاوالتية التالية : 

قاصدي مرابح ، ورقلة(  ، د.دقايشية عمر )جامعة العريب التبسي( ، د.  حممد )جامعة قوجيل د. 
لية التسويق آ، متحور احلوار فيها حول مدى استعمال  .شراد حليم أطارق بلحاج )املركز اجلامعي ، ميلة( ، 

 اإلبداعي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية . 

 اثنيا : اإلستبيان 
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يف جتميع البياانت األولية من العينة  ،االستبيان على االعتمادفرضيات الدراسة مث  اختبارمن أجل 
 انطالقا ،هو حتديد حماوره االستبيانبه إلعداد  ناإن أول ما قم ستبيان،لاللبناء األويل حيث قمنا اب املبحوثة

حول نفس متغريات الدراسة اليت ت حور اليت مت االستبياانتبعض و صاغة فرضيات املاألسئلة املطروحة والمن 
 كما يلي:   االستبيانوقد مت وضع أسئلة  ،هبا نا قم

التعرف  إىل االستبياناستمارة موجه للطلبة خرجيي اجلامعات اجلزائرية و هتدف  استبيانتصميم استمارة  -
 اإلبداعي يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية. التسويق  الية تطبيق  على أثر

 قسمني:  االستبيان إىل مت تقسيموقد 
تضمن معلومات عامة تتعلق خبصائص افراد عينة الدراسة الشخصية ) املتغريات الشخصية (  القسم االول :

 اجلامعة اليت درس فيها الطالب . اجلنس والعمر و من حيث  ،وهي جمموعة من اخلصائص متيز الفرد عن غريه
توجيه خرجيي اجلامعات على التسويق اإلبداعي متعلقة بقياس أثر استعمال الية أسئلة  تضمن القسم الثاين :

 حمورين  أساسني مها:  إىلحنو املقاوالتية حيث قسمت فقراته 
دار يقيس هذا احملور مستوى التسويق اإلبداعي املعتمد من قبل ي : داعالتسويق اإلب احملور األول: ➢

للفكر املقاواليت بطريقة  ومدى فعاليته يف  التسويق ،بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و الدعم والتيةااملق
 : تضمن ما يلي إبداعية و 

الية التسويق اإلبداعي من  اعتمادجمموعة من العبارات تقيس مدى  اشتمل :لية التسويقآ اعتمادمدى  -
 املرافقة . طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم و 

الطلبة خرجيي  استفادة: تضمن جمموعة من العبارات تقيس مستوى الطلبة من التجربة استفادةمستوى  -
 اجلامعات اجلزائرية من جتربة التعاون بني دار املقاوالتية و مؤسسات املرافقة و الدعم . 

 و تضمن ما يلي:  هي نية التوجه حنو املقاوالتيةة  و املقاوالتي النية :احملور الثاين ➢
 املشروع اخلاص هبم . أتسيسالطلبة اخلرجيني جتاه  تصوراتي قياس أراء و أ: بعد املوقف جتاه املقاوالتية -
 ي مدى يتوافق قرار الطلبة اخلرجيني مع اراء اجملتمع أ إىل: بعد أتثري احمليط  -
الطلبة  استعدادو وهي مدى قدرة : بعد القدرة على القيام ابلسلوك املقاواليت )القدرة على اإلجناز( -

 اخلرجيني على إنشاء العمل احلر يف خمتلف مراحله . 
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 قياس املتغريات: 
تقييم مستوى أراء أفراد عينة الدراسة ،  من أجلمقياس ليكارت اخلماسي  استخداممت  املقياس املتدرج:

درجة على مقياس  1بينما تعين قيمة  ،وافق بشدةمدرجات على مقياس ليكارت غري 5مة حيث تعين قي
 .ليكارت موافق بشدة
 صدق أداة القياس:

 ايتمت التحقق من صدق أد، من أجله قياسا فعليا  ما أعد واملقابلة اإلستبيانكل من يقيس  يعين أن 
لألخذ مبالحظاهتم يف  املختصني يف جمال املقاوالتيةا على جمموعة من احملكمني و معرضه الدراسة من خالل

 على مالحظات األساتذة احملكمني بعد ذلك مت صياغة العبارات بشكل أوضح بناءااملقابلة،  و االستبيانبناء 
الذين أعطيا املوافقة و على األستاذين املشرفني  مامن مث قمنا بعرضهالتسويق ، و و  املختصني يف جمال املقاوالتيةو 

 النهائي.  يف شكله  االستبيانعلى 
 :ثبات اداة القياس

نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس اجملموعة يف نفس  االختبارإن ثبات اإلختبار يعين أن يعطي 
ويقصد ابلثبات مدى خلو االداة من األخطاء غري املنظمة اليت تشوب القياس اي مدى قياس   الظروف 
يقيس مسة معينة قياسا  االختبارتكون اثبتة إذا كان  االختبار فدرجاتللسمة اليت يهدف لقياسها ،  االختبار

 1متسقا يف الظروف املتباينة اليت قد تؤدي اىل أخطاء القياس
الداخلي الفا   االتساقمعامل  استخداممت  ،spssبرانمج الرزم اإلحصائية  استخدامللتأكد من ثبات األداة مت 

 املوزعة ستعطي نفس االستبانةن أ إىلحيث يشري ثبات أداة القياس  ، Alpha Cronbach كرومباخ
 .  نفس األداة و يف نفس الظروف استخدمتالنتائج إذا مت إعادة الدراسة و 

 :  2هيو  عدة عامة للتعامل مع هذا املعاملقا(اوماسيكارنوضعت )
لزم االمر الذي ي ،فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ضعيف 0،6أقل من  الفا كرومباخ تإذا كان معامل الثاب ✓

 ;إعادة النظر يف أداة الدراسة
                                                           

  2019، 1، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط   أساليب اإلحصاء اإلستداليل البارامرتية / اجلزء األولطويطي مصطفى ،   1
 .  186ص

بربج بوعريريج الرائدة   Condorدراسة ميدانية ملنظمة األعمال  ،التسويقي يف دعم رايدة منظمات األعمال االبتكاردور عبيدي فتيحة ،  2
، التجارية و علوم التسيري ، ختصص تسويق إبداعي جامعة  االقتصادية، أطروحة دكتوراه يف العلوم ونية و الكهرومنزلية اجلزائرية يف السوق اإللكت 

 .  200م ، ص 2017 /2016غارداية ، 
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 ;( فهذت يعين أن الدراسة تتمتع بثبات مقبول  0،7- 0،6إذا كان معامل الثبات الفا كرومباخ يتاوح بني)  ✓
 ;( فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات جيد 0,8 – 0،7إذا كان معامل الثبات الفا كرومباخ يتاوح بني  )  ✓
 . فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ممتاز  0،8إذا كان معامل الثبات الفا كرومباخ أكرب من  ✓

  . ألبعاد الدراسة املستقلة والتابعة نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخو فيما يلي جدول يوضح 

 والتابعةألبعاد الدراسة املستقلة  كرونباخا  معامل الثبات ألف( يوضح نتائج IV-2جدول رقم )

 ألفا كرونباخ الفقرات احملور
 0.942 14 2احملور 
 0.921 13 3احملور 
 0.876 08 احملور أ

 0.828 05 احملور ب
 0.808 07 احملور ج

 0.942 47 االستبيان كامل
 . SPSSخمرجات على نتائج ابالعتماداملصدر : من إعداد الطالبة 

  0،8الفا كرومباخ كلها أكرب من   نتائج معامل الثباتأن  (IV-2)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
 هي نتائج ممتازةو  0،921 ـــــــب 3 حملوريليه ا 0،942هي حتصل على أكرب قيمة و  2احملور ف ،مجيع احملاوريف  

 .و هي قيمة ممتازة 0،942القيمة اإلمجالية هي   و 
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 يوضح جتانس الفقرات داخل احملاور (IV-3جدول رقم )

 الفقرة
 

Pearson Correlation sig 

 0.00 0.745 1.2س

 0.00 0.761 2.2س

 0.00 0.760 3.2س

 0.00 0.575 4.2س

 0.00 0.740 5.2س

 0.00 0.726 6.2س

 0.00 0.815  7.2س

 0.00 0.820 8.2س

 0.00 0.720 9.2س

 0.00 0.832 10.2س

 0.00 0.787 11.2س

 0.00 0.805 12.2س

 0.00 0.740 13.2س

 0.00 0.770 14.2س

 0.00 0.625 1.3س

 0.00 0.690 2.3س

 0.00 0.657 3.3س

 0.00 0.718 4.3س

 0.00 0.722 5.3س

 0.00 0.734 6.3س

 0.00 0.735 7.3س

 0.00 0.761 8.3س

 0.00 0.726 9.3س

 0.00 0.711 10.3س

 0.00 0.660 11.3س

 0.00 0.792 12.3س

 0.00 0.742 13.3س

 0.00 0.770 1س.ا.

 0.00 0.819 2س.ا.

 0.00 0.755 3س.ا.

 0.00 0.772 4س.ا.

 0.00 0.839 5س.ا.

 0.00 0.447 6س.ا.

 0.00 0.769 7س.ا.

 0.00 0.747 8س.ا.

 0.00 0.733 1س.ب.

 0.00 0.797 2س.ب.

 0.00 0.787 3س.ب.

 0.00 0.762 4س.ب.

 0.00 0.773 5س.ب.

 0.00 0.790 1س.ج.

 0.00 0.801 2س.ج.

 0.00 0.796 3س.ج.

 0.00 0.774 4س.ج.
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 0.00 0.762 5س.ج.

 0.00 0.627 6س.ج.

 0.00 0.789 7س.ج.

 SPSSالمصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج 

 0.8و  0.6بني  يتاوحغلب الفقرات أن مستوى االرتباط أ (IV-3)نالحظ من خالل اجلدول  
من خالل قيم االرتباط الداخلي بني و وهي قيمة مرتفعة اي ان االتساق الداخلي لفقرات االستبيان مقبول 

 احملور وفقراهتا قوي وهناك اتساق جيد بينهم.

تمتع بثبات ممتاز يالدراسة مقياس أن مما يدل على  ،هي قيمة ممتازةو  0،942القيمة اإلمجالية هي  مبا ان و 
   .حتليلها للوصول اىل نتائج بعد اختبار فرضيات الدراسةعينة الدراسة و  أفرادعلى إجاابت  االعتمادمنه ميكننا و 

IV-6  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة : 
عرض البياانت و  فرضياهتا فقد مت مجعتدعم أهداف الدراسة و  ،مؤشرات معتمدة إىلهبدف الوصول 

احلزمة  ابستخدامو متت معاجلة البياانت  ،اجملمعة و تبويبها و جدولتها لتسهيل التعامل معها بواسطة الكمبيوتر
 .  SPSSاالجتماعيةاإلحصائية للعلوم 

موافقة أفراد بغرض التعرف على مدى و  االستبياناحلصول على خمرجات ألسئلة و  االستبيانليل بياانت بغية حت
 األساليب اإلحصائية التالية: األدوات و  استخدمنا االستبيانعينة الدراسة على العبارات الواردة يف 

للتعرف على مدى الثبات الداخلي للعبارات الواردة  الفاكرومباخمعامل الثبات  استخدامومت : معامل الثبات
  .ابالستبيان

 الوظيفية ألفراد العينة.اخلصائص الشخصية و ذلك لوصف : و التكرارات ،النسب املئوية
 معرفة األمهية النسبية من أجل اإلجابة على األسئلة و  :املعيارية االحنرافاتاملتوسطات احلسابية و  -
ذلك ناك عالقة بني متغريات الدراسة و ملعرفة ما إذا كانت ه استخدامهمت  :  R بريسون  االرتباطمعامل  -

 متغريات الدراسة ;لقياس قوة العالقة بني 
رجيي اجلامعات حنو املقاوالتية توجه خالعالقة بني التسويق اإلبداعي و  الختبار: R2املتعدد  االحندارحتليل  -

 نسبة التأثري إن وجدت ;ري املستقل على املتغري التابع و ملعرفة أتثري املتغو 
اإلحصائية بني متغريات  لدراسة الداللة :Simple regression Analysis البسيط االحندار -

 الدراسة . 
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 .التابعاملتغري املستقل و العالقة بني كل من  الختبار: Tاختبار -
: من أجل حتديد الفروقات إن وجدت على مستوى Anova one-wayحتليل التباين األحادي -

وذلك تبعا ملتغرياهتم الشخصية  رجيي اجلامعات حنو املقاوالتيةالتسويق اإلبداعي وعلى مستوى نية توجه خ
 الوظيفية . و 

IV-7  مقياس التحليل : 
على مقياس ليكارت اخلماسي بعد اإلجابة على القسم الثاين من  ابالعتمادمت قياس املتغري التابع و املستقل 

 حيث مت تقييم اإلجاابت وفقا لسلم الدرجات التايل :  ،االستبيان
  1موافق جدا تساوي  -
  2موافق تساوي  -
  3حد ما تساوي  إىلموافق  -
  4غري موافق تساوي  -
  5غري موافق بشدة تساوي  -

 ليكارت اخلماسي كما يلي :  مقياس حتليل و قد مت تقسيم
 ليكارت اخلماسي تقييم اإلجاابت وفقا لسلم( يوضح IV-4جدول رقم )

 العبارة جمال االجابة الرتميز
 موافق بشدة 1.80 إىل 1.00من  1
 موافق 2.6 إىل 1.81من  2
 حد ما إىلموافق  3.40 إىل 2.61 3
 غري موافق 4.20 إىل 3.41 4
 غري موافق بشدة 5.00 إىل 4.21 5

 . SPSSخمرجات نتائج  ابالعتماد علىاملصدر: من إعداد الطالبة 

موافق بشدة   تدل على  1،80 إىل 1،00انت قيمة املتوسط احلسايب للعبارات من بناءا عليه فإذا كو 
 .جدا وقوية جدا وهي عبارات عالية

 .موافق وهي عبارات عالية و قوية  يعترب 2،6 إىل1،81بينما إذا كانت العبارات بني 
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 .حد ما  إىلفتدل على موافق  3،40 إىل 2،61من  كانت قيمة املتوسط احلسايب للعبارات  يف حني إذا
 .فتدل على غري موافق وهي قيمة ضعيفة  4،20 إىل 3،41للعبارات بينما إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب 

فتدل على غري موافق بشدة و هي قيمة ضعيفة   5 إىل 4،21إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب للعبارات من 
 .جدا
IV-8 :حمددات الدراسة 

 حدود الدراسة : 
حتديده من طرف اللجنة اختيار املوضوع و بعد م  2015الدراسة من بداية سنة  امتدتاحلدود الزمانية : 

استشارة  جمموعة من و على الدراسات السابقة  االطالعبعد و و من مث مجع املراجع واملصادر العلمية 
 الفايرب،، وبعد حتكميه مت توزيعه ونشره عرب االمييل والفيس بوك و ستبيانإلاعلى تصميم  االتفاقاألساتذة مت 

بينما أجريت أخر مقابلة أواخر شهر جانفي  م2018 سبتمرب15غاية اخر  إىل 2018شهر جوان من  بداية
 .م2019

لعينة الطلبة كأفراد  اعتبارالدراسة من خالل  لتنفيذاجلامعات اجلزائرية كمجال  اعتمادمت احلدود املكانية :
إلكتوين نشر يف   استبيانطلبة اجلامعات اجلزائرية عن طريق تصميم على  االستبيانتوزيع الدراسة حيث مت 

 حساابت مديري دور املقاوالتية، ابإلضافة اىل صفحات موعات خاصة بدور املقاوالتية  و صفحات  وجم
 .خاصة ابلطلبة واألساتذة اجلامعيني جمموعات و 

 ليسانس، ماست، مبا فيها طلبة الدكتوراهإمنا مشلت مجيع األطوار حمدد و  مل تقتصر الدراسة على طور جامعي
 .خمتلف جامعات الوطنمن 

ملتخذ من طرف دار االتويج املنتج و عنصرين من املزيج التسويقي مها: مت التكيز على احلدود املوضوعية: 
املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم واملرافقة ابلتحديد ) الدورات، األايم الدراسية امللتقيات، الورشات، 

 الندوات( .
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 خالصة الفصل: 
 )عينة عشوائية ( عينة الدراسة  اختياربداية من  املتبعةالدراسة مت يف هذا الفصل عرض منهجية   

على املقابلة يف مجع  االعتمادحيث مت  ها،اختيار اليت مت طرق مجع البياانت من املصادر الثانوية واألولية و 
ومت ، كتوين يف جتميع البياانتاإلل ناالستبياعلى أيضا  االعتمادمت و  ،ومات من مديري دور املقاوالتيةاملعل

،  (  SPSS ,Exelleعليها  ) االعتمادالربامج اإلحصائية اليت مت و  ةاملناسبأهم األساليب اإلحصائية عرض 
 املستخدمة يف عرض وحتليل النتائج واختبار الفرضيات.   االختباراتلك مت عرض كذ

 

 

 

 

 

 



 
 

 :الفصل الخامس
 ومناقشة النتائج تحليل

 الفرضيات اختبارو 
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 متهيد:

اإلحصائية اليت قمنا  األساليبالدراسة و  منهجيةكل من أدوات و   إىلبعدما تطرقنا يف الفصل السابق 
متغري حسب وصف خصائص عينة الدراسة  إبتباعها لتحليل املعطيات املتبعة سوف نبني من خالل هذا الفصل

اجلنس والعمر واملستوى التعليمي واسم اجلامعة اليت درس فيها الطالب حسب عمل الوالدين وحسب رغبتهم يف 
أهم حتليل املقابلة و و ، ابإلضافة إىل حتليل ومناقشة نتائج أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات املقرتحة انشاء مؤسسة

 .اليت طرحناها يف بداية دراستنا  التساؤالتهذا هبدف اإلجابة على النتائج اليت حتصلنا عليها و 
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V-1  عينة الدراسةأفراد وصف خصائص : 

 بعرض نتائج بياانت اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة وتشمل ما يلي: سنقوم يف هذا اجلزء 

V-1 -1 حسب متغري اجلنس:  توزيع عينة الدراسة 

 ( كما يلي:V-1نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس يف اجلدول رقم )ميكن تلخيص 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس V-1جدول رقم )

 اجلنس التكرار %النسبة املئوية

 ذكر 222 53.6

 أنثى 192 46.4

 اجملموع 414 100

 . SPSSعلى برانمج ابالعتمادمن إعداد الطالبة  املصدر:

% بينما بلغت 53,6أن أكثر أفراد العينة هم إانث بنسبة  (V-1) :رقم خالل اجلدولنالحظ من 
 الذكور ابجملال املقاواليت اكثر.  اهتماموهذا راجع اىل %  46.4نسبة الذكور يف العينة

 :( كما يليV-1كما ميكن متثيل النتائج السابقة حول توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس من خالل الشكل رقم )
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 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس( يوضح V-1الشكل رقم )

 

 

 

 .SPSSعلى برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالبة  املصدر:
 

V-1 -2  : مخس فقرات إىلمت تقسيم متغري العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر 
 ( كما يلي : V-2كن تلخيص النتائج يف اجلدول رقم )مي

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر (:V-2اجلدول رقم )
 )سنة( العمر التكرار %النسبة املؤوية

 سنة 25 أقلمن 171 41,3
 سنة30 إىل 26 من 143 34,5
 سنة35 إىل 31 من 64 15,5
 سنة40 إىل 36 من 26 6,3
 سنة40 من اكرب 10 2,4
 اجملموع 414 100

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على نتائج برانمج 
 (  يتضح لنا أن الفئة العمرية الغالبة على أفراد عينة الدراسة هي أقل من V-2من خالل اجلدول رقم )

تليها الفئة  ،(5, 34%)بنسبة بلغت( سنة 30و 26، تليها الفئة العمرية مابني ) %(41)بنسبة بلغت سنة 25
 بنسبة بلغت( 40و 36و تليهم الفئة العمرية ما بني )%(  15،5سنة( بنسبة)35و31العمرية ما بني ) 

ال هم شباب املستجوبني  الطلبة اجلامعينيوعليه فإن غالبية سنة 40الفئة العمرية أكرب من ، تليهم(% 6,3 (

54%

46%

الجنس

ذكر

انثى
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من  ( همماسرت ،)ليسانس من يزاولون دراستهم يف الطورين هي نتيجة طبيعية كون أغلبسنة و  25يتجاوز سنهم 
 . سنة 25الفئة العمرية اقل من 

 العمر توزيع عينة الدراسة حسب( يوضح V-2الشكل رقم )

 
 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على نتائج برانمج 

 
V-1 -3  توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي 

 . ث مستوايت املستوى التعليمي اىل ثالمت تقسيم متغري 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليميV-3اجلدول رقم )

 املستوى التعليمي التكرار %ويةئالنسبة امل

 ليسانس 138 33,3

 ماسرت 218 52,7

 دكتوراه 58 14,0

100,0 414 Total 

 SPSSعلى برانمج  ناءابالطالبة املصدر: من إعداد 

41%

35%

16%

6% 2%

العمر

سنة25أقل من 

30الى 26من 

35الى 31من 

40الى 36من 

سنة40اكبر من  
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% من الطلبة اجلامعيني يدرسون ماسرت، يليهم طلبة  7, 52( أنV-3نالحظ من خالل اجلدول رقم )
ا راجع لقرار وزارة التعليم % و هذ14النسبة األقل بنسبة يليهم طلبة الدكتوراه و هي  ،%3, 33ليسانس بنسبة 

، ابإلضافة املؤسساتتعريفهم ابلعمل احلر و رت من أجل العايل مؤخرا يف إدراج مادة املقاوالتية لطلبة السنة اوىل ماس
ليسانس يف أغلب اجلامعات، بينما يف اجلامعات اليت تعمل دار  3لطلبة السنة إقامة الدورات لطلبة املاسرت و  إىل

ليسانس  3ي سنة أاملقاوالتية بفعالية هبا فتكوين و تدريب الطلبة ليس خمصص للطلبة على أبواب التخرج ) 
 يتم مل ليسانس 3فحىت طلبة سنة ات اليت هبا دار املقاوالتية إمنا جلميع الطلبة بينما يف اجلامعو  ،(ماسرتسنة اثنية و 

 هلذا تصدر طلبة ليسانس املرتبة الثانية بعد طلبة املاسرت . تكوينهم و 
 ل رقمكما ميكننا متثيل النتائج السابقة حول توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي من خالل الشك

 (V-3 ). 
 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليميV-3الشكل رقم )

 

 spssعلى برانمج  ناءابالطالبة املصدر: من إعداد 

 

 

 

 

33%

53%

14%

المستوى التعليمي

ليسانس

ماستر

دكتوراه
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V-1 -4  فيها الطالب درساجلامعة اليت  اسمتوزيع عينة الدراسة حسب : 
حسب ما يظهر يف اجلدول املوايل توزيع عينة الدراسة على اساس اجلامعة اليت درس فيها الطالب وهي  

 جامعة جزائرية .  36
 فيها الطالب درساجلامعة اليت  اسم حسب عينة الدراسة( يوضح توزيع V-4اجلدول رقم )

 %النسبة التكرار اجلامعة %النسبة التكرار 
درارأ  0.5 2 تسمسيلت 0,7 3 

 4.8 20 تلمسان 5,1 21 االغواط
 0.7 3 متنراست 2,2 9 اجلزائر
 0.2 1 تندوف 2,4 10 اجللفة
 1 4 تيارت 8,0 33 الشلف
 1.2 5 جيجل 0,5 2 املدية

البواقي مأ  0.5 2 خنشلة 1,9 8 
 4.6 19 سطيف 7,0 29 ورقلة
 1 4 سعيدة 2,9 12 ابتنة
اهراس سوق 0,2 1 جباية  2 0.5 

جبوعريريبرج   0.5 2 عنابة 2,7 11 
 7.5 31 غرداية 4,8 20 بسكرة
 1 4 غليزان 1,7 7 بشار
 22 91 قسنطينة 0,2 1 بلعباس
 0.7 3 مسيلة 2,7 11 بليدة

 1 4 معسكر 0,7 3 بومرداس
 0.5 2 ميلة 6,3 26 تبسة

 0.7 3 وهران 1,0 4 وادسوف
 املصدر: من إعداد الطالبة

أن أكرب نسبة من الطلبة املستجوبني هم من جامعة  (V-4)رقمأعاله نالحظ من خالل اجلدول  
إمييل  250صاييب بتقدميها هذا راجع لتعاون مديرة دار املقاوالتية األستاذة ساندرا و  % 22قسنطينة بنسبة 
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تليها جامعة غارداية بنسبة  % 8، تليها والية  الشلف بنسبة لذين حضروا دورة حول املقاوالتيةلبة اطلخاص اب
بسكرة تليها جامعة تلمسان و  1, 5 %األغواط  جامعة 3 ,6تبسة  مث  7 %مث جامعة  ورقلة بنسبة   5, %7

البليدة برج بوعريريج  و  %2,9تليها  جامعة  ابتنة ب  ،%4,6جامعة سطيف بنسبة مث  % 8, 4ب 
أما ابقي اجلامعات فنسبتهم ال تتعدى  . %2,2مث جامعة اجلزائر بنسبة   %2,4مت جامعة اجللفة بنسبة 2,7%

مهية رأيهم يف خدمة نتائج أبعدم وعي الطلبة  إىلهذا راجع لعدم تفاعل مديري دور املقاوالتية ابإلضافة و  ،% 2
مسان ة التالية الشلف، تبسة، تلهناك تفاعل من طرف مديري دور املقاوالتي كان  يف حني ,الدراسةهذه 

ويرجع تعاون بعض  ،برج بوعريريج وطلبة من جامعة األغواطتعاون أساتذة سطيف و  إىلسطيف، ابإلضافة و 
البحوث يف  أبمهيةمستوى وعيهم تية هبا أو طلبتها( اىل ثقافة و اجلامعات دون اخرى )سواء مديري دور املقاوال

 اجملال املقاواليت وجتربتهم الرائدة يف اجملال املقاواليت . 

 فيها الطالب درساجلامعة اليت  اسم حسب توزيع الدراسة(: يوضح V-4الشكل رقم )

 
 املصدر: من إعداد الطالبة
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V-1 -5  توزيع عينة الدراسة حسب عمل الوالدين : 

 :مت تقسيمه اىل ثالث أقسام  

 ( : يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عمل الوالدينV-5اجلدول رقم )
 التكرار %ويةئامل النسبة

 عمل الوالدين
 عمل االب عمل االم عمل االب عمل االم
 موظف ) ة ( 215 61 51,9 14,7

حلسابه )ا(  يعمل 117 13 28,3 3,1
 اخلاص

 مهنة بدون 82 340 19,8 82,1
100,0 100,0 414 414 Total 

 spssعلى برانمج ابالعتماداملصدر : من إعداد الطالبة 
  % 51،9هذا بنسبة و موظفني الطلبة املستجوبني أابء ( ان أغلب V-5رقم )اجلدول نالحظ من خالل 

  ،بدون مهنة % 19،8بينما  ،يعملون حلساهبم اخلاص % 28،3يف حني أن ما نسبته 
هذا يدل على ضعف توجه % و 3،1اخلاص كانت ضعيفة جدا بنسبة  مهات الطلبة حلساهبمأبينما نسبة عمل 

ت الطلبة املستجوبني بدون مهاأيف حني أن أغلب  ،%14,7  ة بنسبةاالم املوظفتليها  ،قاوالتيةاملحنو   املرأة
أبن دورها هو  لمرأةونظرته لعاداته و لثقافة اجملتمع هذا راجع لعقلية و % و  82،1وبنسبة مرتفعة جدا وهي  مهنة

 .يوضح بياانت اجلدول الشكل املوايلو الرعاية واالهتمام ابلبيت .
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 ( : يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عمل األبوينV-5رقم )الشكل 

  
 

 spssعلى برانمج ابالعتماداملصدر : من إعداد الطالبة 
V-1 -6 توزيع عينة الدراسة حسب رغبتهم يف إنشاء مؤسسة 

 يوضح اجلدول املوايل توزيع عينة الدراسة حسب رغبتهم يف إنشاء مؤسسة خاصة بكل منهم  

 (: يوضح توزيع عينة الطلبة حسب رغبتهم يف إنشاء مؤسسة  V-6اجلدول رقم )

 الرغبة يف انشاء مؤسسة التكرار %النسبة املؤية
 نعم 331 80,0
 ال 83 20,0

 اجملموع 414 100,0
 Spssعلى برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالبة  : املصدر

( أن أغلب افراد عينة الدراسة يرغبون يف إنشاء مؤسسة بنسبة V-6نالحظ من خالل اجلدول رقم )
اهتمام الطلبة هذا يدل على و إنشاء مؤسسة،  يف% ال يرغبون  20% بينما نسبة  80مرتفعة جدا تقدر ب 
 .مؤشر جيد للدراسة  وهذا الطلبة اجلامعينيأفراد عينة الدراسة من  لدى ةاملقاوالتي ابلعمل احلر والتوجه حنو
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 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب رغبتهم يف إنشاء مؤسسة( V-6)الشكل رقم
 

 
 

 Spssعلى برانمج  ابالعتماداملصدر :  من إعداد الطالبة 
V-1 -7  على توجهك :ت الدراسة حسب املتغريات اليت أثر توزيع عينة 

 :مت تقسيم متغريات اليت أثرت على توجهات أفراد عينة الدراسة  

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات اليت أثرت فيكV-7) اجلدول رقم

 (414من عدد املستجوبني )%النسبة  التكرار  املتغري
 22,70 94 اليت درستها وادامل

 27,05 112 امللتقيات العلمية
 70،65 272 التخصص الذي درسته ابجلامعة

 27,77 115 بواب املفتوحة األ
 96،29 124 الدورات اليت حضرهتا
 23,18 96 الرتبصات اليت اجريتها

  813 جمموع االجاابت
 SPSSعلى برانمج  ابالعتماداملصدر : من إعداد الطالبة 

ابجلامعة له دور مهم يف  ه الطالبالتخصص الذي درس( أن  V-7نالحظ من خالل اجلدول رقم ) 
فكل طالب يرغب ويتمىن أن يتوظف يف جمال ختصصه اجلامعي أو أن ينشأ مشروع خاص  ،هتوجهاتعلى  التأثري

80%

20%

الرغبة في انشاء مؤسسة

وجود الرغبة

عدم وجود رغبة
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قد تلقى خالل مشواره التعليمي بعضا من  الطالب اجلامعي كونتكون فكرته مستوحاة من جمال ختصصه  ،به
رد وهو ف 351ة ب امللتقيات العلمياألبواب املفتوحة مع الدورات و   األهم كان جملموع بينما الدورعمله، أجبدايت 

على  التأثرياليت درست كان هلا ايضا دور يف  املوادالرتبصات و  إىل، ابإلضافة رقم معترب مقارنة مبجموع اإلجاابت
 .توجهات الطلبة 

 همتوزيع عينة الدراسة حسب املتغريات اليت أثرت على توجه يوضح( V-7)الشكل رقم

 

 SPSSعلى برانمج  ابالعتماداملصدر: من إعداد الطالبة 

V-1 -6  توزيع عينة الدراسة حسب مساعهم مبفهوم التسويق اإلبداعي 

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مساعهم مبفهوم التسويق اإلبداعي( :V-8اجلدول رقم )

 السماع مبفهوم التسويق االبداعي التكرار %يةئو النسبة امل
 نعم 219 52,9
 ال 195 47,1

 اجملموع 414 100,0
 Spssعلى نتائج   اعتمادااملصدر : من إعداد الطالبة 

 ،أفراد عينة الدراسة مسعوا مبفهوم التسويق اإلبداعي بينمامن  52،9من خالل اجلدول املوايل نالحظ أن نسبة 
عين عدم لكن عدم مساعهم مبفهوم التسويق اإلبداعي ال يو  ،و هذا راجع حلداثة املوضوع ،ه% مل يسمعوا ب 47،1

 ممارستهم للمفهوم ولو يف أضيق جماالته . 
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 ( : يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مساعهم مبفهوم التسويق اإلبداعيV-8الشكل رقم )
 

 

 Spssعلى نتائج  اعتمادااملصدر: من إعداد الطالبة 
V-2أسئلة الدراسة  نتائج مناقشة و  حتليل : 

املتوسطات و  إلحصائية، املتمثلة يف التكراراتاألدوات ابعض  استخدام نتائج عرض إىلهذا اجلزء  يهدف
 .االستبيانيف فقرات  ما جاءيف حتليل اراء األفراد حول ة املعياري االحنرافاتو 

 النتائج املتعلقة ابلتسويق اإلبداعي: 
بتعاوهنا مع مؤسسات  من طرف دار املقاوالتية كألية  التسويق اإلبداعيممارسة  تطبيققصد التعرف على مدى 

 عرض النتائج كما يلي الدعم سناملرافقة و 
 : 2النتائج  املتعلقة أبسئلة احملور 

املرافقة تية بتعاوهنا مع مؤسسات التسويق اإلبداعي من طرف دار املقاوال اعتماد آليةقصد التعرف على مدى 
لتقيس هذا اجلانب كما  عبارة  14 اقرتاحمت  للطلبة إبداعية قطر ب تسويقها للفكر املقاواليتما خيص  والدعم، يف

 : يلي
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السماع بالتسويق االبداعي
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      دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم  اعتمادتقييم الطلبة ملدى  ( يوضح V-9اجلدول رقم )
 .واملرافقة للتسويق اإلبداعي 

 العبارة الرقم 
 

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف  اجتاه العبارة
 املعياري

 الرتبة

01 

مشاركيت يف )األبواب أصف 
املفتوحة أو الدورات أو املعارض 

...( املنظمة من قبل اجلامعة 
ر  املقاوالتية  ابلتعاون  مع دا

املرافقة فيما ومؤسسات الدعم و 
أبهنا  خيص إنشاء العمل احلر 

 كانت مفيدة.

47 113 185 50 19 2,7126 
 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

0,97523 7 

02 

دار  ما قدمتهأعتقد أن 
املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات 

 الدعم 
 املرافقة هو أمر إبداعي.و 

31 122 153 79 29 2,886 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,02707 9 

03 
أعتقد أبين لن أنسى هذه 

املشاركة والتجربة اخلاصة بكيفية 
 خاص.إنشاء مشروع 

56 115 142 73 28 
2,7633 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,10118 8 

04 
مل أستفد خالل مشواري 

 3,024 48 114 113 78 61 اجلامعي بتجربة مماثلة .
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,23288 13 

05 

أعتقد أن ما أعلنت عنه دار 
بتعاوهنا مع مؤسسات   املقاوالتية

املرافقة والدعم  من مزااي 
 وتسهيالت  قابلة للتصديق.

40 90 163 83 36 2,958 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,07616 11 

06 

)األبواب املفتوحة او  اعتمدت
الدورات او املعارض ...( 

املنظمة من قبل اجلامعة ابلتعاون 
مع دار املقاوالتية و مؤسسات 

إعالن   أسلوب املرافقةالدعم و 
إبداعي يف جذب  الطلبة حنو 

 الفكر املقاواليت  أو العمل احلر.

35 100 173 67 39 2,939 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,05708 10 

07 
 أنصح زمالئيسوف 

 25 56 139 118 76و أصدقائي ابملشاركة يف نفس 
2,6039 

 4 1,11455 موافق 
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منها يف  استفدتالتجربة اليت 
 هذه اجلامعة .

08 

هذا  استخدامأرى أنه من املهم 
ن و الرتويج  النوع من اإلعال

العمل احلر يف للفكر املقاواليت و 
نشر )فكرة،خدمة، منتج ما 

)... 

101 116 135 36 26 2,4444 
 

 3 1,13520 موافق

09 
 والدعم روجت مؤسسات 

املرافقة خلدماهتا للطلبة بشكل 
 فريد وجذاب .

31 87 168 88 40 3,045 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,05322 14 

10 

يتلقى  املهم أنأرى أنه من 
الطالب خالل تكوينه اجلامعي  
دورات هبذا املستوى متكنه من 
التعرف على عروض وخدمات 

 مؤسسات الدعم و املرافقة.

143 92 122 32 25 2,2850 
 

 2 1,18951 موافق 

11 

أرى أنه من الضروري أن يتلقى 
الطالب خالل تكوينه اجلامعي 

يف إنشاء وتسيري  تنفيذهمواد 
 مؤسسته اخلاصة

160 88 117 24 25 
2,1932 

 
 1 1,18765 موافق 

12 
مبقاولني انجحني  يف  التقائي

هذه الدورة كان مبثابة حتفيز يل 
 حول انشاء مؤسسة .

77 115 134 63 25 2,6232 
 

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

1,12985 6 

13 

يف هذه  استخدامهإن ما مت 
الدورة من )ملصقات 

 تصميمات, برامج 
مداخالت, مناذج مقاولني من (

 الواقع ....( كان مصمما 
 و معروضا بشكل إبداعي.

39 91 170 90 24 2,9251 
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,02118 12 

14 
بفضل هذه التجربة تشكل لدي 
وعي أبمهية تبين الفكر املقاواليت 

 والعمل احلر بدل الوظيفة.
68 125 144 55 22 

2,6087 
 

 5 1,07425 موافق

 2,7153 احملور كامل
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

0,83091 
 

 .  SPSSعلى برانمج  ابالعتماداملصدر : من إعداد الطالبة 
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 اعتماداملتعلق بتقييم  2أن  أغلب العبارات الواردة يف احملور رقم  (V-9رقم ) نالحظ من خالل اجلدول 
بدرجة موافق اجملال  الدعم للتسويق اإلبداعي قد جاءت ضمن بتعاوهنا مع  مؤسسات  املرافقة و دار املقاوالتية 

 . 2،517مبتوسط حسايب عام بلغ متوسطة،  

أنه من الضروري أن يتلقى الطالب خالل تكوينه اجلامعي مواد  أرى»تضمنت: اليت (11) العبارة  جاءت
يف املرتبة األوىل من بني ابقي العبارات مبتوسط حسايب بلغ  جات»اخلاصة يف إنشاء وتسيري مؤسسته  هدتفي

يف نظرهم اليت يتلقاها الطالب واد املو أمهية الربامج  هذا يدل علىو  ،187 ,1معياري بلغ  وابحنراف 2,19
جتهيز  أي ،العمل سوقهبدف أن يكون  جاهزا  للتكيف مع  ه اجلامعي الطالب من مسار ن يستفيد أوألجل 

 للمواد املدروسة . .  األكادمييةوالربامج  عرب املناهج رها يف املقاول فو لصفات الواجب تاساسية و الطلبة  ابملعرفة األ

أرى أنه من املهم  أن يتلقى الطالب خالل اليت تضمنت : "  يف املرتبة الثانية  ( 10 )تليها العبارة رقم 
تكوينه اجلامعي  دورات هبذا املستوى متكنه من التعرف على عروض وخدمات مؤسسات الدعم و املرافقة 

تكوينهم وعي الطلبة أبمهية هذا يدل على و   ،1,189معياري بلغ  احنرافو   2,285مبتوسط حسايب بلغ "
 ،وإخضاعهم لدورات تدريبية عملية متكنهم من التعرف على مؤسسات املرافقة والدعم وخدماهتا املوجهة للخرجيني

أفراد عينة الدراسة من الطلبة املستجوبني بتنمية ثقافتهم حول الفكر املقاواليت و  اهتمامما يعكس على األقل 
 . العمل احلر 

هذا النوع من اإلعالن  استخدامأرى أنه من املهم و اليت تضمنت " يف املرتبة الثالثة  (8)تليها العبارة رقم 
  44, 2مبتوسط حسايب بلغ  "  خدمة، منتج ما ...( العمل احلر يف نشر )فكرة،املقاواليت و  الرتويج للفكرو 
 زال متوسطا  الاجلامعة غري كاف و  هذا يدل على أن الرتويج للفكر املقاواليتو  1,135 معياري بلغ  ابحنرافو 

 لية الرتويج للفكر املقاواليت . مما يستدعي تكثيف اجلهود لزايدة فعا

أصدقائي ابملشاركة يف نفس التجربة " سوف أنصح  زمالئي و اليت تضمنت و  املرتبة الرابعةيف  (7تليها العبارة )
مما يدل 1,114 معياري بلغ  احنرافو  2,6039مبتوسط حسايب بلغ  منها يف هذه اجلامعة "   استفدتاليت 

رغبتهم   إىلالدعم وهذا ادى مؤسسات املرافقة و و  على إعجاهبم ابلتجربة اليت  قدمت ابلتعاون بني دار املقاوالتية
 منها .  االستفادةيف دعوة زمالئهم للمشاركة يف هذه الدورة بغية 
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"  بفضل هذه التجربة تشكل لدي وعي أبمهية تبين  تضمنتاليت يف املرتبة اخلامسة   (  14)تليها العبارة 
   1,07معياري بلغ احنرافو 6087, 2" مبتوسط حسايب بلغ  الفكر املقاواليت والعمل احلر بدل الوظيفة

من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة  اعتمدتتجربة اليت و هذا يدل على التأثري اإلجيايب لل
 . نشر الفكر املقاواليت أبمهيةتشكل وعي للطلبة كما يدل على   ،والدعم

لتقائي مبقاولني انجحني  يف هذه الدورة كان االيت تضمنت : " و يف املرتبة السادسة  ( 12) و من مث العبارة 
هي و  1 129, غبلمعياري  احنرافو  2 32,62مبتوسط حسايب بلغ مبثابة حتفيز يل حول انشاء مؤسسة " 

 استفادةي كسر احلواجز بينهما و أالطلبة و اجيابية،تدل على بداية فعالية التقاء املقاولني الناجحني  ما  نوعاقيمة 
 رار جناحهم يف جمال املقاوالتية . و من أسأالطلبة من خربة املقاولني 

املعارض  أو الدورات أو)األبواب املفتوحة مشاركيت يف واليت تضمنت : " يف املرتبة السابعة  ( 1تليها العبارة ) 
 ...( املنظمة من قبل اجلامعة ابلتعاون  مع دار  املقاوالتية  ومؤسسات الدعم 

 2,7126" مبتوسط حسايب بلغ احلر كانت مفيدة واملرافقة فيما خيص إنشاء العمل
بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم كان هلا أتثري اجيايب على  و هذا يعين أن دار املقاوالتية  0,975معياري  احنرافو 

الطلبة لكنه ليس قوي و هذا راجع رمبا حلداثة بعض دور املقاوالتية وعدم فعاليتها يف الوسط اجلامعي مقارنة بدور 
ملرتبة ايف ( 3) تليها العبارة رقم . على غرار جامعة قسنطينة، شلف مثاليف الوسط اجلامعي  الفعالة  املقاوالتية

مشروع خاص"  أعتقد أبين لن أنسى هذه املشاركة والتجربة اخلاصة بكيفية إنشاءاليت تضمنت"  الثامنة
  .مما يعين أن هذه التجربة بقيت يف أذهان الطلبة 1،101معياري بلغ  احنرافو  2,7633مبتوسط حسايب بلغ 

 أن مؤسسات الدعم على التوايل  واليت تضمن حمتواها  9، 4، 13، 5، 6، 2رقم  العباراتتليها   
هو ال يعين تقييم مؤسسات  ،حد ما إىلعام موافق  ابجتاهافقة روجت لعروضها بشكل إبداعي وفريد وجذاب و واملر 

 اعتمادعدم ابلتايل ال يعين وهذا  ،ابملستوى املطلوب ليسإال أنه ، ييم اجيايبهو تق سليب بلاملرافقة والدعم بشكل 
ويرجع  يف الرتويج بشكل مبدع نقصيعين وامنا  لفكر املقاواليت بطرق إبداعية،للرتويج ابمؤسسات املرافقة والدعم 

 فرتوجيها الناشئة بعض دور املقاوالتية العريقة تروج بشكل مبدع بينما بعض دور املقاوالتيةهذا التفاوت يف أن 
دور  بسبب عدم تكوين مسؤويل ليس قويعلى العموم هو تقييم إجيايب ولكنه  ،ضعيف إن مل نقل منعدم

 . املقاوالتية الفتية الواقفني على دور املقاوالتية
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 : 3احملور سئلة املتعلقة أبنتائج ال

  املشاريع اخلاصةفيما خيص إجراءات إنشاء وتنفيد  الطلبة اجلامعيني اليت خضع هلا  مستوى التجربةمعرفة ر و لتقدي
ت ابلتعاون مع مؤسسات املرافقة طرف دار املقاوالتية جبامعاهتم و اليت كان منهذه التجربة اليت قدمت هلم  

 2،41بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا احملور  عبارة بغية قياس هذا احملور، 13 إىلتقسيم احملور  ارأتينا ،الدعمو 
 :  كما يلي  (V-10)و هذا ما يوضحه اجلدول رقم  موافق  اجتاهعند 

تجربة املتعلقة بكيفية إنشاء لمن ا استفادهتم( : يوضح تقييم عينة الدراسة ملستوى V-10اجلدول رقم )
 مشروع خاص

 العبارة الرقم  
موافق 
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب 

اجتاه 
 العبارة

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة 

اختيار تسهل عملية  01
 2,4831 15 46 100 216 37 حمدد عمشرو 

 
 10 932830, موافق

 2,3865 9 48 93 208 56 حتديد فكرة املشروع 02
 

 6 933850, موافق

03 
 التسيري الناجح للمؤسسة 

43 205 114 42 10 
2,4469 

 
 897040, موافق

8 

04 
مجع املعلومات حول 

 15 60 106 192 41 السوق 
2,5556 

 
 977000, موافق

11 

مجع املعلومات حول  05
 الزابئن 

44 188 96 72 14 2,5749 
 

 12 1,00505 موافق

06 
الزابئن وخلق  اختيار

 الحتياجاهتممنتج وفقا 
 ورغباهتم

61 187 87 66 13 
2,4758 

 

 موافق
1,02659 

9 

07 
التعرف على مصادر 

 2,2512 17 37 74 191 95 التمويل 
 

 1,03670 موافق
2 

08 
مصدر التمويل  اختيار

 2,2995 15 42 81 190 86 املناسب 
 

 1,02376 موافق
3 
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09 
التعرف على اإلجراءات 
اإلدارية املتعلقة إبنشاء 

 املؤسسة 
92 194 76 40 12 

2,2415 
 

 موافق
,998600 

1 

تكوين عالقات التواصل و  10
 2,3816 14 40 99 198 63 طيبة

 
 5 968890, موافق

11 
 حتمل املخاطرة 

41 192 105 52 24 
2,5797 

 
 1,02140 موافق

13 

12 
إدارة  املؤسسة  قيادة و
 18 46 89 205 56 بنجاح 

2,4324 
 

 1,00073 موافق
7 

تصور مشروعك على  13
 أرض الواقع 

82 194 84 38 16 2,3043 
 

 4 1,01281 موافق

  70727,   2,4164 احملور كامل
 SPSSعلى برانمج  ابالعتماداملصدر: من إعداد الطالبة 

( اليت  V-10عبارة اخرى يف اجلدول رقم ) 13من بني  املرتبة األوىل ( 9تصدرت العبارة رقم )       
 احنرافو   2،24مبتوسط حسايب بلغ   التعرف على اإلجراءات اإلدارية املتعلقة إبنشاء املؤسسة " : "تضمنت

حد كبري يف  إىل والدعم وفقتة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة دار املقاوالتيأن  . وهذا يدل 0،998معياري بلغ 
 مشروع خاص . تعلقة بكيفية إنشاء اإلدارية املالطرق و اإلجراءات شرح 

مبتوسط حسايب بلغ املرتبة الثانية " يف  التعرف على مصادر التمويل(  اليت تضمنت: " 7جاءت العبارة رقم )
 وشرح مصادر تبسيط  استطاعوا بدار املقاوالتية املكوننيهذا يدل أن و  ،1،036معياري بلغ  واحنراف 2،251

 توضيح اللبس اخلاص مبصادر التمويل  إىلالتمويل للطلبة ابإلضافة 
 .املصدر املناسبأنواعها و و 

وسط حسايب مبتمصدر التمويل املناسب "   اختيار" اليت تضمنت : يف املرتبة الثالثة و  ( 8رقم )جاءت العبارة 
مدر  اختياربعد تعرف الطلبة على مصادر التمويل  متكنوا من  ،1،023معياري  احنرافو  2،299بلغ   

 . هذا يدل على التأهيل العايل للمكونني اخلاصني مبؤسسات التمويل مويل الذي يناسب مشروع كل منهم و الت
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مبتوسط "  تصور مشروعك على أرض الواقع: " تضمنت  اليت الرابعةاملرتبة يف (  13جاءت العبارة رقم )  
يعاب الطلبة مبا قدم يف الدورة هذا يدل على استو   1،012معياري بلغ   احنرافو  ،2،304حسايب بلغ 

 . ختيلهم  ملشاريعهم  على أرض الواقع  إىل أدىتفاعلهم مع حمتوايهتا مما و 

مبتوسط  " التواصل و تكوين عالقات طيبة"اليت تضمنت : و  املرتبة اخلامسةيف  ( 10جاءت العبارة رقم ) 
  عرف الطلبة على أشخاص إجيابنيهذا يعكس تمعياري بلغ  و  0،968 احنرافو  ،2،381حسايب بلغ   

 تكوين عالقات يستفيدون منها مستقبال . و 

  2،386مبتوسط حسايب بلغ  " حتديد فكرة املشروع"تضمنت: السادسة و رتبة ( يف امل2) :جاءت العبارة رقم
حتديد فكرة املشروع الذي الطلبة ملشروع من بني املشاريع و  اختيارهذا يعين و  ،0،933معياري بلغ  احنرافو 

 يرغب يف إنشائه مستقبال . 

مبتوسط حسايب بلغ  ملؤسسة بنجاح"ا إدارة"قيادة و تضمنت: ( يف املرتبة السابعة و  12رقم ) جاءت العبارة 
مفاتيح لطلبة ابملؤسسة و هذا يدل على جناح املكونني يف تعريف او  1،00073معياري بلغ  احنرافو  ،2،43

 قيادهتا بنجاح . 

مبتوسط حسايب بلغ   " التسيري الناجح للمؤسسة "تضمنت: ( يف املرتبة الثامنة و 3جاءت العبارة رقم ) 
 العايل هلم  التأهيلعلى على جناعة املكونني و  لوهذا يد 0,89 معياري بلغ  احنرافو   2،446

على هتم قدر  ويف  انفسهميثقون يف  ةبالطل مما جعلبطرق مبسطة لكيفية تسيري املؤسسة  وعلى شرحهم العميق
 تسيري مؤسساهتم بنجاح . 

ورغباهتم  الحتياجاهتمالزابئن وخلق منتج وفقا  اختيار" ( يف املرتبة التاسعة،  تضمنت : 6جاءت العبارة رقم )
طلبة اختاروا مشروعا حمددا وفكروا هذا يدل أن الو  1،026 معياري بلغ  احنرافو  ،2،47 مبتوسط حسايب بلغ "

يشبع رغباهتم وهذا يدل على و  احتياجاهتمخلق منتج يليب الزابئن و  اختياروصلوا لدرجة يف املنتج الذي سينتجونه و 
 .لدراسة السوق تطرقواان املكونني 
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 مبتوسط حسايب بلغ  مشروع حمدد " اختيار:" تسهل عملية ( يف املرتبة العاشرة تضمنت1جاءت العبارة رقم )
الطلبة من املشاركة  من التجربة اليت نظمتها  استفادةهذا يدل على و  0،932واحنراف معياري بلغ    2،483

 مشروع حمدد من بني عدة مشاريع.  اختيارالدعم مما سهل هلم عملية ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و دار املقاوالتي

ع املعلومات مج"التوايل املتضمنتني  على عشرالثاين احلادي عشر و  املرتبتنييف  (5)( و 4تليها العبارتني رقم )
   2،556مبتوسطات حسابية متقاربة جدا بلغت على التوايل " مجع املعلومات حول الزابئنحول السوق و 

 على التوايل .  1،005و  0،977معياري بلغ  احنرافو ،  2،574و 

مما جعلهم يتعرفون على السوق  ،قطاعات إىلالطلبة تعرفوا على السوق وعلى تقسيم السوق هذا يدل أن 
الذي يليب حاجات الزابئن ويشبع للمنتج  اختيارهمحول السوق املختارة بعد ويتمكنون من مجع املعلومات 

 رغباهتم  بعد مجع املعلومات عنهم . 

 2،579" مبتوسط حسايب بلغ  حتمل املخاطرةاملتضمنة: " عشر و  الثالثةيف املرتبة ( 11تليهم العبارات رقم ) 
وهذه حتمل املخاطرة ل على أن الطلبة املشاركني أصبح لديهم حب املغامرة و وهذا يد 1،023معياري  احنرافو 

 صفة من صفات املقاولني . 

 : )بعد املوقف(  احملور أ أبسئلةالنتائج املتعلقة 
  (V-11)اجلدول رقم ، و عبارات 8 اعتمادمت  ،بشأن بعد املوقفالطلبة  تصوراتالتعرف على أراء و دف هب

 :يوضح ذلك 
 بعد املوقف جتاه املقاوالتية(  : يوضح تقييم الطلبة لV-11اجلدول رقم )

 العبارة الرقم
 

موافق 
 موافق بشدة

موافق 
إىل حد 

 ما

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

اجتاه 
 العبارة

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

01 
جتذبين فكرة إنشاء 

مشروع )عمل( 
 خاص 

125 197 56 25 11 2,0338 
 

 2 0,95862 موافق

لدي الرغبة يف  02
 2,0217 6 31 62 182 133شروع القيام مب

 
 1 0,95009 موافق
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 )عمل( خاص

03 
 تولدت لدي فكرة 

مشروع إنشاء 
 )عمل( خاص

102 187 68 46 11 2,2198 
 

 7 1,02392 موافق

04 

إنشاء حيقق يل 
مشروع خاص 
الرضا الذايت) 
 حتقيق الذات(

120 182 68 38 6 
2,1014 

 
 4 0,97143 موافق

05 

لدي رغبة كبرية يف 
االستقاللية و 

التوجه حنو العمل 
 احلر.

135 162 64 45 8 2,1039 
 

 5 1,03981 موافق

06 

أسعى للحصول 
على عمل بعد 
التخرج يتسم 

ابلبساطة وعدم 
 التعقيد.

88 148 88 67 23 2,4903 
 

 8 1,15553 موافق

07 

أؤمن أبن العمل 
احلر)املقاواليت( هو 
أفضل من العمل  

 لدى االخرين.

150 147 73 36 8 2,0459 
 

 3 1,02997 موافق

08 

لو خريت  بني 
إنشاء عمل خاص 
أو الوظيفة سأختار 

 العمل اخلاص

136 149 62 47 20 
2,1932 

 
 6 1,15457 موافق

  76024, موافق 2,1513 احملور كامل
 SPSSعلى برانمج  اعتمادااملصدر : من إعداد الطالبة 

لدي الرغبة يف مشروع )عمل( خاص " اليت تضمنت : "  املرتبة االوىل(  2تصدرت العبارة رقم )
وعليه ميكنا القول أن  رغبة الطلبة يف إنشاء مشروع  ،0،95معياري بلغ  احنرافو  2،021مبتوسط حسايب بلغ 



 الفرضيات اختبارو  ومناقشة النتائج حتليل الفصل اخلامس:

 

146 
 

 الراجعة  التغذيةمما يعكس  ،عكس توجههم حنو املقاوالتية وهذا يعين رغبتهم يف التوجه حنو املقاوالتيةخاص ت
 الدعم . و ملا قدم من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة )العكسية ( 

مبتوسط حسايب  روع )عمل( ":" جتذبين فكرة إنشاء مشاليت تضمنت  الثانيةاملرتبة ( يف 1جاءت العبارة رقم )
دار املقاوالتية بتعاوهنا املدربني التابعني لعلى جناح املكونني و  ، مما يدل0،958معياري بلغ  احنرافو  2،033بلغ 

اخلاص ولكفية تسيريه  لفوائد إنشاء املشروعو حهم ملكوانت الدورة شر سسات املرافقة والدعم يف تقدميهم و مع مؤ 
 قيادته بنجاح مما جعل الطلبة املشاركني ينجذبون حنو فكرة إنشاء مشروع . و 

أؤمن أبن العمل احلر)املقاواليت( هو أفضل من العمل  "اليت تضمنت: ( يف املرتبة الثالثة و 7ة رقم )جاءت العبار 
هذا يدل على تشكل وعي و  ،1،029معياري بلغ  احنرافو  2،045 مبتوسط حسايب بلغ " لدى االخرين

 أفضل من العمل عند األخرين .  أبنهمقاواليت لدى الطلبة 

 إنشاء مشروع خاص الرضا الذايت)حتقيق " حيقق يلاليت تضمنت ( يف املرتبة الرابعة و 4رة رقم )ءت العباجا
مما يعدل على أن الطلبة يرغبون يف حتقيق  ،0،97إحنراف معياري بلغ و  2،101مبتوسط حسايب بلغ  "الذات(

 ذاهتم عن طريق إنشاء مشاريع خاصة هبم . 

لدي رغبة كبرية يف االستقاللية و التوجه حنو العمل " منتاليت تض( يف املرتبة اخلامسة و 5جاءت العبارة رقم )
غلبهم يتمتع بشخصية أوهذا يدل على أن  ،1،039معياري بلغ  احنرافو 2،1039مبتوسط حسايب بلغ  " احلر

 ، خيضع ألوامر شخص اخر أو قيود تفرض عليه القيام أبعمال ال يرغب هبا وال ،يادة فهو حيب أن يكون مستقالق
 أو بطريقة عمل ال تعجبه . 

لو خريت  بني إنشاء عمل خاص أو الوظيفة سأختار "( يف املرتبة السادسة اليت تضمنت: 8جاءت العبارة رقم )
هذا يدل أيضا على رغبة الطلبة و  ،1،154معياري بلغ  احنرافو  2،193 بلغ مبتوسط حسايب العمل اخلاص"

 فتوفر الرغبة من أهم صفات املميزة للمقاول .  ،يف إنشاء عمل خاص هبم

"  مبتوسط "تولدت لدي فكرة مشروع )عمل( خاص( يف املرتبة السابعة اليت تضمنت: 3جاءت العبارة رقم )
كن لديهم فكرة حول إنشاء هذا يدل على أن اغلب الطلبة مل تو  1،02معياري بلغ احنرافو 2،219حسايب بلغ  
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الدعم تولدت ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و من املشاركة اليت قدمتها دار املقاوالتي استفادهتمإمنا بعد مشروع و 
 لديهم فكرة إنشاء مشروع خاص . 

تخرج يتسم ابلبساطة أسعى للحصول على عمل بعد ال"ليت تضمنت :ا لثامنة( يف املرتبة ا6جاءت العبارة رقم )
 رغبة الطلبة مؤشر على وهذا  ،1.155معياري بلغ  ابحنرافو  2.49مبتوسط حسايب بلغ  " وعدم التعقيد

عن أداء  قهميالعلمية وال يرغبون يف أعمال معقدة تعمواردهم املعرفية و كنهم من إبراز م على عمل مييف حصوهل
 عملهم . 

 :)تقييم احمليط(  ـــــاحملور ب أبسئلةالنتائج املتعلقة 

 عبارات لتقيس هذا اجلزء  5الطلبة لبعد أتثري احمليط على الطلبة مت إعتماد قصد التعرف على  تقييم 
 :( يوضح ذلك  V-12اجلدول رقم )و 

 
 لبعد أتثري احمليط تقييم الطلبة  ( يوضحV-12اجلدول رقم )

 العبارة الرقم
 

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

اجتاه 
 العبارة

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

01 
تشجع  ثقافة اجملتمع 
الذي حييط يب على 

 العمل احلر
39 143 70 119 43 2,9614 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,1946
0 

4 

02 

 ،العائلةيساهم )أفراد 
االقارب (  ،األصدقاء 

يف التشجيع املستمر 
 على العمل احلر

50 136 90 113 25 
2,8237 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,1393
6 1 

03 

يدعمين من حويل من 
االشخاص  على إنشاء 

مشروع خاص بدل 
 الوظيفة .

44 125 89 125 31 2,9372 
 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,1522
9 

3 
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04 

من أهلي و  حييط  يب
أقاريب مناذج  من 

املقاولني و أصحاب 
 أعمال حرة.

51 128 72 128 35 2,9227 
 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,2028
3 

2 

05 

أتصور  أن اجملتمع 
الذي أعيش فيه  

سوف يشجعين  على 
إنشاء  وتنفيذ فكرة 

 املشروع  اخلاص.

36 97 78 150 53 
3,2101 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

1,1898
7 

5 

 2,9710 احملور كامل
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

,90537  

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

القارب(  يف األصدقاء ا ،"يساهم )أفراد العائلةاليت تضمنت:  املرتبة األوىل( يف 2تصدر العبارة رقم )   
وهذا يدل  1،139معياري بلغ   احنرافو  ،2،823مبتوسط حسايب بلغ العمل احلر"  التشجيع املستمر على

هذا راجع لتفشي و  ،حنو إنشاء عمل خاص بهتوجه على اله يشجعون أن حميط الطالب من العائلة واألصدقاءعلى 
 فالدخل الفردي للموظف مل ،زايدة التضخمو الدخل مستوى  اخنفاضالقدرة الشرائية بسبب  الخنفاضالبطالة و 

 .  يعد كافيا لتغطية تكاليف العيش

أصحاب يب من أهلي وأقاريب مناذج من املقاولني و  حييط» تضمنت:اليت  األوىلاملرتبة ( يف 4تليها العبارة رقم )
اذج من مقاولني انجحني منوجود إن  ،1،20معياري بلغ   احنرافو   2،92مبتوسط حسايب بلغ  أعمال حرة."

 . من عائلة الطالب سيكون مصدرا إلهلام الطالب وتشجيعه للمضي قدما حنو إنشاء مشروع خاص 

:" يدعمين من حويل من االشخاص على إنشاء مشروع ( يف املرتبة الثالثة اليت تضمنت3رقم ) العبارةجاءت 
القدرة الشرائية  إن إخنفاض ،1،15معياري بلغ  احنرافو   2,9372 غحسايب بلمبتوسط  خاص بدل الوظيفة "

ساهم يف تشجيع الطالب من طرف  هذا بدوره;حميطه الطالب فرد من  مبا أن و  ،واملستوى املعيشي لألسر اجلزائرية
 . حميطه على حتسني معيشته عن طريق  توجهه حنو إنشاء مشروعه اخلاص 



 الفرضيات اختبارو  ومناقشة النتائج حتليل الفصل اخلامس:

 

149 
 

ثقافة اجملتمع الذي حييط يب على العمل احلر  " تشجعاليت تضمنت: و  املرتبة الرابعة( يف 1جاءت العبارة رقم )
ط ابلطالب يشجع ميكننا القول أن اجملتمع الذي حيي 1،19معياري بلغ  احنرافو   2،96مبتوسط حسايب بلغ  "
 . عمل احلر بشكل متوسط نسبيا ال

سوف يشجعين  " أتصور أن اجملتمع الذي أعيش فيه  اليت تضمنت: املرتبة اخلامسة( يف 5تليها العبارة رقم )
و هذا  1،189معياري بلغ  احنرافو   3،21مبتوسط حسايب بلغ  على إنشاء  وتنفيذ فكرة املشروع  اخلاص"

أي خوفه من عدم  ،يدل على خوف الطالب من عدم تشجيع اجملتمع لفكرته اليت سيطبقها على أرض الواقع
 تقبل اجملتمع لفكرته اليت سيجسدها على أرض الواقع. 

 : جاحملور النتائج املتعلقة أبسئلة 

الطلبة اخلرجيني  استعدادي مدى قدرة و أى القيام ابلسلوك املقاواليت القدرة علتغري غية التعرف على تقييم الطلبة ملب
 :يوضحها (V-13)اجلدول رقم  ،هذا اجلزء عبارات لقياس 7على إنشاء العمل احلر يف خمتلف مراحله اعتمدان 

 تقييم الطلبة لبعد القدرة على القيام ابلسلوك املقاواليت ) القدرة على اإلجناز((V-13جدول رقم )

 العبارة الرقم
 

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إىل 
 حد ما

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

اجتاه 
 العبارة

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

01 
أعترب نفسي قادرا فعليا 
على إنشاء مشروع 

 يب.خاص 
 1 1,05559 موافق 2,4106 15 55 95 169 80

02 
أعترب نفسي مستعدا 

لتأسيس مشروع خاص 
 يب.

 2 1,05425 موافق 2,4662 13 64 101 161 75

03 
أستطيع احملافظة على 
املشروع اخلاص و على 

 .استمراريته
 4 1,01387 موافق 2,5483 15 61 115 168 55

04 
أمتلك املعرفة الالزمة 

بتفاصيل إنشاء 
املشاريع واملؤسسات 

53 149 93 99 20 2,7198 
موافق 

 إىل
 حد ما

1,10852 6 
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 اخلاصة.

05 
أمتلك كل القدرات 
اليت أتهلين إلنشاء 
 مشروع خاص يب .

45 156 99 103 11 2,7077 
موافق 

 إىل
 حد ما

1,04109 5 

06 

أتعامل مع الصعوابت 
أستطيع واملشاكل ألنين 

 دائما االعتماد على
 قدرايت الذاتية.

 3 94587, موافق 2,4976 9 54 123 176 52

07 

 ابستطاعيتأعتقد أن 
اآلن التعامل مع 
مؤسسات الدعم 

واملرافقة ملسانديت أثناء 
أتسيس مشروعي 

 اخلاص.

 2 1,09481 موافق 2,4662 21 58 89 171 75

  71342, موافق 2,5452 احملور كامل

 
 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

أعترب نفسي قادرا فعليا على إنشاء مشروع "اليت تضمنت :املرتبة األوىل ( يف 1تصدرت العبارة رقم )
وهذا يدل على فعالية املشاركة اليت  ،1،055معياري بلغ  احنرافو  2،41مبتوسط حسايب بلغ خاص يب "

حىت اصبح يرى  ،مما قدم يف املشاركة ستفادهتماعلى بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة والدعم و  ةنظمتها دار املقاوالتي
 نفسه قادر فعليا على إنشاء مشروعه اخلاص . 

" أعترب نفسي مستعدا لتأسيس ( : 2، إذ تضمنت العبارة رقم )الثانيةيف املرتبة ( 7( و )2تلتها العبارتني رقم )
هذا يدل على و   ،(2للعبارة ) 1،054معياري بلغ  احنرافو  2،466مبتوسط حسايب بلغ   مشروع خاص يب "

هذه املرحلة  إىلالوصول مشروعه اخلاص و  لتأسيسصبح يرى نفسه مستعدا أ ،الذي تلقاهأن الطالب بعد التكوين 
جعل الطالب يرى نفسه مستعدا تكوين الطالب، و  ،شرحهم العميق املبسطونني و اهلني، فنجاعة املك ابألمرليس 

 .لـتأسيس مشروع خاص به 
اآلن التعامل مع مؤسسات الدعم واملرافقة ملسانديت  ابستطاعيت" أعتقد أن ( : 7) مبينما تضمنت العبارة رق

ل مع صبح يريد التعامأن الطالب أ وهذا يدل على 1,094معياري  ابحنراف أثناء أتسيس مشروعي اخلاص " 
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أي بعد   عيوهبا يف نظره و مزااي كل منها و  ،فهمه لعروضها وللتسهيالت املقدمة له الدعم بعداملرافقة و مؤسسات 
 تقييمه ملا قدم يف املشاركة اليت حضرها .  

" أتعامل مع الصعوابت واملشاكل ألنين أستطيع دائما اليت تضمنت: املرتبة الثالثة( يف 6جاءت العبارة رقم )
هذا يدل على ، و 0،954معياري بلغ  احنرافو  2،497مبتوسط حسايب بلغ  االعتماد على قدرايت الذاتية "  

، وعدم بقائه مكتوف املشاكلللمسؤولية بتعامله مع الصعوابت و على حتمله الطالب يف تعامله مع حميطه و  مرونة
ميكنه اجياد أنه يتعامل مع املشاكل و ، هذه من صفات املقاولو ، ميل الغري ملسؤولية حل مشاكلهو حتأاأليدي 

 احللول املختلفة للتكيف مع املشكل او حلل املشكل . 
" أستطيع احملافظة على املشروع اخلاص و على ( يف املرتبة الرابعة اليت تضمنت: 3جاءت العبارة رقم ) 

قة الفرد بنفسه يف , وهذا يدل على ث 1،013معياري بلغ  احنرافو  2،548مبتوسط حسايب بلغ   "استمراريته
بتعزيز نقاط القوة يف املؤسسة وتصحيح نقاط الضعف او معاجلتها  يف احملافظة على سريورتهو ، جناح مشروعه

 جتنب التهديدات . الفرص و  اقتناصابلتكيف مع البيئة اخلارجية للمؤسسة عن طريق و 
" أمتلك كل القدرات اليت أتهلين إلنشاء مشروع اليت تضمنت :   يف املرتبة اخلامسة( 5جاءت العبارة رقم )

احلد األدىن  امتالكأن على هذا يدل و  ،1،04معياري بلغ   احنرافو  ،2،707توسط  حسايب بلغ مبخاص يب "
لكن جيب أن يطور مهاراته، ، ميتلكها مجيعاهم اخلاصة وال يعين أن من إنشاء مشاريع لبةالطمن املهارات ميكن 

هذا أيضا يستدعي تكثيف جهود دار و ، أتهيله إلنشائه ملشروعه اخلاص لكي ميلك ابقي القدرات اليت تساعده يف
لب اي خيتار الطا ،الدورات اختالفو املرافقة بزايدة عدد الدورات وتنوع و املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم 

 تسيري مشروعه اخلاص . تزيد من أتهليه وتنمي قدراته يف إنشاء و  الدورة اليت
أمتلك املعرفة الالزمة بتفاصيل إنشاء املشاريع  ( يف املرتبة السادسة اليت تضمنت:4جاءت العبارة رقم ) 

  امتالك، وهذا يدل على 1،108ي بلغ معيار  احنرافو   2.719"   مبتوسط حسايب بلغ  واملؤسسات اخلاصة
 ة الطالبفمعرف  ،اليت متكنهم  من إنشاء كل  املشاريع بشكل متوسط نسبيا، كل  الطلبة للمعرفة الالزمة 

إال أنه ميتلك املعرفة الالزمة مثال  ،زمة بتفاصيل مشروع زميلهبتفاصيل مشروعه اخلاص ال تعين امتالكه املعرفة الال
كل   استيعاباي مشروع و تفاصيله بينما ال ميكنه  إلنشاء مشروع بصفة عامة اي املبادئ االساسية إلنشاء

 ـ .أنواعها اختالفتفاصيل انشاء املشاريع على 
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V- 3 :اختبار الفرضيات 

V- 3 -1 اختبار الفرضية األوىل 
 تيةوتوجه الطلبة اخلرجني حنو املقاوال املعتمد التسويق اإلبداعي بني a=0،05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 

 الرتيبةاختبار االرتباط بني املتغريين، ومت اختباره مبعامل سبريمان للمتغريات  :اوال

وتوجه الطلبة اخلرجني  املعتمد التسويق اإلبداعيني ب االرتباطحتليل نتائج  ( يوضحV-14جدول رقم )
 حنو املقاوالتية

 املتغري
 التسويق االبداعي

 مستوى الداللة R R squareمعامل االرتباط  عدد العينة

 0.000 0.236 0.486 414 تيةالتوجه حنو املقاوال

 Spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

وهذا يعين أن العالقة ذات داللة معنوية بني املتغري  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
هي Rتية". وقيمة معامل االرتباط املستقل "التسويق االبداعي" واملتغري التابع "توجه الطلبة حنو املقاوال

 وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. 0.486

  y= bo+b1xاختبار االحندار بني املتغري واستخراج املعادلة اخلطية بينهما واليت هي من الشكل  اثنيا:

التسويق اإلبداعي وتوجه الطلبة اخلرجني حنو اعتماد بني  االحنداريوضح نتائج حتليل ( V-15جدول رقم )
 املقاوالتية

 تغريامل
 xالتسويق االبداعي 

 مستوى الداللة Bo b1 عدد العينة
 y 414 1.838 0.264 0.000تيةالتوجه حنو املقاوال

 Spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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 (x,y)وهذا يدل على وجود احندار بني املتغريين  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
 .y= 1.838 + 0.264xو معادلة االحندار كالتايل: 

V- 3 -2  نية الثااختبار الفرضية 

من هذه التجربة والتعاون بني دار املقاوالتية ومؤسسات  االستفادةيوجد عالقة ذات داللة معنوية بني مستوى 
 تية.الدعم وتوجه الطلبة اخلرجني حنو املقاوال

 .الرتيبةاختبار االرتباط بني املتغريين، ومت اختباره مبعامل سبريمان للمتغريات  :أوال

 من التسويق اإلبداعي وتوجه الطلبة اخلرجني  االستفادةبني مستوى  االرتباط( يوضح نتائج اختبار V-16جدول رقم )

 املتغري
 االستفادة مستوى

 مستوى الداللة R R squareمعامل االرتباط  عدد العينة

 0.000 0.239 0.489 414 تيةالتوجه حنو املقاوال

 Spssعلى برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة بناءا

وهذا يعين أن العالقة ذات داللة معنوية بني املتغري  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
 0.489هي Rتية". وقيمة معامل االرتباط " واملتغري التابع "توجه الطلبة حنو املقاوال االستفادةاملستقل " مستوى 

 املتغريين.وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني 

 . y= bo+b1xاثنياً اختبار االحندار بني املتغري واستخراج املعادلة اخلطية بينهما واليت هي من الشكل 

من التسويق اإلبداعي وتوجه الطلبة  االستفادةبني مستوى  االحندارنتائج اختبار ( V-17جدول رقم )
 اخلرجني

 املتغري
 xاالستفادة مستوى

 الداللة مستوى bo b1 عدد العينة
 y 414 1.691 0.358 0.000 تيةالتوجه حنو املقاوال

 Spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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 (x,y)وهذا يدل على وجود احندار بني املتغريين  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
 .y= 1.691+ 0.358xو معادلة االحندار كالتايل: 

V- 3 -3 ثالثة الفرضية الاختبار 

يف تصورات الطلبة حنو التوجه املقاواليت تعزى  0.05عند مستوى أقل من ذات داللة احصائية  فروقيوجد 
 البياانت الشخصية.إىل 

 بني اجلنس والتسويق االبداعي: -أ

 للعينات املستقلة الختبار الفروقات بني املتغريين. T testتطبيق اختبار  إىلالختبار الفرضية جلأان 

 نتائج الفروقات بني اجلنس و التسويق اإلبداعي  ( يوضحV-18جدول رقم )

 اجلنس
 التسويق االبداعي

 مستوى الداللة t احنراف معياري متوسط التكرار
 0.65993 2.4899 192 أنثى

2.161 0.031 
 0.66955 2.6315 222 ذكر

 Spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

 املتغريات، ومستوى الداللة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية يعين وجود فروقات بني tمن اجلدول يتضح أن 
0.031=a .يعين أن الفروقات ذات داللة معنوية لصاحل املتوسط األكرب وهو جنس الذكر 

 تية:البني اجلنس والتوجه حنو املقاو  -ب

 والتوجه حنو املقاواليتةنتائج الفروقات بني اجلنس  ( يوضحV-19جدول رقم )

 اجلنس
 املقاوالتيةالتوجه حنو 

 مستوى الداللة t احنراف معياري متوسط التكرار
 0.62804 2.5691 192 أنثى

2.415 0.678 
 0.58607 2.5443 222 ذكر

 Spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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ن اختالف على أن الفروقات غري دالة ومنه فإوهذا يدل  a=0.05الداللة أكرب من نالحظ أن مستوى 
 تية.على متغري التوجه حنو املقاوال ال أيثراجلنس 

 بني الفئة العمرية والتسويق االبداعي: -ج
 نتائج الفروقات بني الفئة العمرية والتسويق اإلبداعي  ( يوضحV-20جدول رقم )

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 63428, 2,5605 171 سنة 25اقل من 

0.232 

 68690, 2,5314 143 30 إىل 26من 
 70020, 2,7297 64 35 إىل 31من 
 63226, 2,4303 26 40 إىل 36من 

 78535, 2,4549 10 سنة 40أكرب من 
 66805, 2,5659 414 اجملموع

 spssمن إعداد الطالبة بناءا على برانمج  املصدر :

وهذا يعين أن التباين بني  a=0.05وهي أكرب من  a=0.232كان قيمته   ANOVAمستوى داللة اختبار 
 ىلإمتغري التسويق اإلبداعي تعزى يف جد فروق يف اإلجاابت بني الطلبة موعات غري دال معنوايً. يعين ال يو اجمل
 .عمرال

 املقاوالتيةبني الفئة العمرية والتوجه حنو  -د
 يوضح نتائج الفروقات بني الفئة العمرية والتوجه حنو املقاوالتية( V-21جدول رقم )

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 58284, 2,6079 171 سنة 25اقل من 

0.188 

 63910, 2,4958 143 30 إىل 26من 

 60075, 2,6275 64 35 إىل 31من 

 62609, 2,4736 26 40 إىل 36من 

 29276, 2,2787 10 سنة 40أكرب من 

 60528, 2,5558 414 اجملموع

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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وهذا يعين أن التباين بني  a=0.05وهي أكرب من  a=0.188كان قيمته   ANOVAمستوى داللة اختبار 
 .املقاوالتيةاجملموعات غري دال معنوايً. يعين أن االختالف يف العمر ال يؤثر على التوجه حنو 

 بني املستوى التعليمي والتسويق االبداعي: -ه

 والتسويق اإلبداعي يوضح نتائج الفروقات بني املستوى التعليمي( V-22جدول رقم )

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 0.61439 2.5060 138 ليسانس

0.044 
 0.66524 2.5515 218 ماسرت
 0.77002 2.7623 58 دكتوراه
 0.66805 2.5659 414 اجملموع

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

يعين أن هناك فروق ذات داللة  a=0.05واليت هي أقل من  ANOVAمن خالل قيمة مستوى داللة 
واجلدول التايل يوضح  Tukeyمبؤشر  استعنناات حتتوي على الفروق وعحصائية بني املتغريين، وملعرفة أي اجملمإ

 ذلك:
 أي اجملموعات حتتوي على الفروق ( يوضحV-23جدول رقم )

مستوى الداللة  فروق املتوسطات املستوى التعليمي
Tukey 

 ليسانس
 0.805 0.04542- ماسرت
 0.038 *0.25628- دكتوراه

 ماسرت
 0.805 0.04542 ليسانس
 0.082 0.21086- دكتوراه

 دكتوراه
 0.038 *0.25628 لسانس
 0.082 0.21086 ماسرت

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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 هي ما a=0.05مستوى الداللة فنجد أن القيمة الوحيدة اليت هي أصغر من  إىلدائما يف البداية نرجع 
بني ليسانس والدكتوراه وهذا يعين أن الفروق بينهما ذات داللة احصائية لصاحل فئة ليسانس ألن متوسطها أكرب 

 من متوسط فئة الدكتوراه.

 .a=0.05ي الفروقات ليست هلا داللة إحصائية الن مستوى الداللة عندها أكرب من أما ابق
 بني املستوى التعليمي والتوجه حنو املقاوالتية : -و

 حنو املقاوالتية التعليمي والتوجهنتائج الفروقات بني املستوى  ( يوضحV-24جدول رقم )

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 61724, 2,5610 138 ليسانس

0.936 
 61477, 2,5597 218 ماسرت
 54693, 2,5290 58 دكتوراه
 60528, 2,5558 414 اجملموع

 spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

 a=0.05وهو أكرب من  a=0.936يساوي  ANOVAمن اجلدول نالحظ أن مستوى داللة اختبار 
يف اجلدول حيث نالحظ تقارب كبري بني ظاهر  ما هوتوسطات املتغريات وهذا فروق بني م ال يوجدوهذا يعين أهن

 متوسطات املستوى التعليمي.
 بني عمل االب والتسويق االبداعي: -و

 بني متغري عمل االب والتسويق االبداعيANOVAاختبار نتائج  ( يوضحV-25جدول رقم )

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 66548, 2,6450 215 موظف

0.042 
 67487, 2,4893 117 يعمل حلسابه اخلاص

 64683, 2,4676 82 بدون مهنة
 66805, 2,5659 414 اجملموع

 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 



 الفرضيات اختبارو  ومناقشة النتائج حتليل الفصل اخلامس:

 

158 
 

وهذا يعين وجود  a=0.05أصغر من  a=0.042وهي ANOVAمن خالل قيمة مستوى داللة 
واجلدول التايل  Tukeyمبؤشر  استعنناات حتتوي على الفروق وعفروقات بني املتوسطات، وملعرفة أي اجملم

 يوضح ذلك:

 أي اجملموعات حتتوي على الفروق ( يوضحV-26جدول رقم )

 فروق املتوسطات عمل األب
مستوى الداللة 

Tukey 

 موظف
 0.104 0.07634 اخلاصيعمل حلسابه 

 0.100 0.08625 بدون مهنة

 يعمل حلسابه اخلاص
 0.104 0.07634 موظف

 0.972 0.09571 بدون مهنة

 بدون مهنة
 0.100 0.08625 موظف

 0.972 0.09571 يعمل حلسابه اخلاص
 Spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

وهذا يعين أن الفروقات غري دالة  a=0.05فإن كلها اكرب من  Tukey ابلنسبة ملستوى داللة مؤشر
 إحصائياً.

 تية:ب والتوجه حنو املقاوالبني عمل األ -

 بني متغري عمل االب والتوجه حنو املقاوالتية ANOVAاختبارنتائج  ( يوضحV-27جدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
مستوى داللة 
ANOVA 

 57433, 2,6671 215 موظف

0.000 
 65902, 2,4230 117 يعمل حلسابه اخلاص

 55282, 2,4535 82 بدون مهنة
 60528, 2,5558 414 اجملموع

 spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 
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وهذا يعين وجود  a=0.05أصغر من  a=0.000وهي  ANOVAمن خالل قيمة مستوى داللة 
واجلدول التايل  Tukeyمبؤشر  استعنناحتتوي على الفروق  اجملموعاتفروقات بني املتوسطات، وملعرفة أي 

 يوضح ذلك:
 أي اجملموعات حتتوي على الفروق ( يوضحV-28جدول رقم )

مستوى الداللة  فروق املتوسطات عمل األب
Tukey 

 موظف
 0.001 *0.24410 يعمل حلسابه اخلاص

 0.016 *0.21359 بدون مهنة

 يعمل حلسابه اخلاص
 0.001 *0.24410- موظف

 0.933 0.03051- بدون مهنة

 بدون مهنة
 0.016 *0.21359- موظف

 0.933 0.03051 يعمل حلسابه اخلاص
 spssاملصدر : من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

 نستنتج أن : Tukeyمن خالل قيم مستوى داللة مؤشر 

وجود فروقات ذات داللة معنوية بني متغري "املوظف" ومتغري "يعمل حلسابه اخلاص" لصاحل "املوظف" ألنه  •
 .اكرب متوسطاً 

بني متغري "املوظف" ومتغري "بدون مهنة" لصاحل "موظف" ألنه أكرب  معنويةوجود فروقات ذات داللة  •
 .متوسطاً 

وجود فروقات ولكن غري دالة احصائيًا بني متغري "بدون مهنة" ومتغري "يعمل حلسابه اخلاص" الن مستوى  •
 .a=0.05الداللة اكرب من 

 وجود فروقات بني عمل االم والتسويق االبداعي: -ي
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بني متغري عمل االم والتسويق  ANOVAاختبارنتائج  ( يوضحV-29جدول رقم )
 االبداعي

مستوى داللة  االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
ANOVA 

 71596, 2,4581 61 موظفة

0.388 
 76511, 2,5511 13 تعمل حلساهبا اخلاص

 65557, 2,5858 340 بدون مهنة
 66805, 2,5659 414 اجملموع

 spssاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برانمج 

وهذا  a=0.05وهو أكرب من  a=0.388يساوي  ANOVAمن اجلدول نالحظ أن مستوى داللة اختبار 
ظاهر يف اجلدول حيث نالحظ تقارب كبري بني  وما هفروق بني متوسطات املتغريات وهذا  دال يوج هيعين أن

 متوسطات املستوى التعليمي.

 وجود فروقات بني عمل االم والتوجه حنو املقاوالتية: -

 بني متغري عمل االم والتوجه حنو املقاوالتية ANOVAاختبارنتائج  ( يوضحV-30جدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط التكرار املتغري
مستوى داللة 
ANOVA 

 72823, 2,6974 61 موظفة

0.018 
 59628, 2,1992 13 تعمل حلساهبا اخلاص

 57556, 2,5441 340 بدون مهنة
 60528, 2,5558 414 اجملموع

 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة

وهذا يعين وجود فروقات بني  a=0.05أصغر من  a=0.018وهي  ANOVAمن خالل قيمة مستوى داللة 
 واجلدول التايل يوضح ذلك: Tukeyمبؤشر  استعنناات حتتوي على الفروق وعاملتوسطات، وملعرفة أي اجملم
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 أي اجملموعات حتتوي على الفروق ( يوضحV-31جدول رقم )

مستوى الداللة  فروق املتوسطات عمل األم
Tukey 

 موظفة
 0.019 *0.49825 تعمل حلساهبا اخلاص

 0.159 0.15336 بدون مهنة

 تعمل حلساهبا اخلاص
 0.019 *0.49825- موظفة

 0.106 0.34489- بدون مهنة

 بدون مهنة
 0.159 0.15336- موظفة

 0.106 0.34489 حلساهبا اخلاصتعمل 
 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة

 نستنتج أن: Tukeyمن خالل مالحظة قيم مستوى داللة مؤشر  

"تعمل حلساهبا اخلاص" لصاحل  متغرية بني متوسطات املتغري "موظفة" و داللة إحصائيوجود فروقات ذات  •
 "موظفة" ألن له اكرب متوسط. متغري

ن مستوى الداللة "بدون مهنة" أل ة بني متوسطات املتغري "موظفة" ومتغريوجود فروقات غري داله إحصائي •
 .a=0.05أكرب من 

ن "بدون مهنة" أل املتغري "تعمل حلساهبا اخلاص" ومتغري وجود فروقات غري داله إحصائية بني متوسطات •
 .a=0.05مستوى الداللة أكرب من 

 التوجه املقاواليت(  ،و )التسويق اإلبداعي وجود فروقات بني اجلامعة -
( يوضح الفرق بني نتائج املتوسطات اخلاصة ابجلامعات و )حمور التسويق اإلبداعي و V-32جدول رقم )

 (تيةللمقاوال التوجه حمور
 تيةللمقاوال حمور التوجه االبداعي حمور التسويق اجلامعة -والية

 ادرار
 2,8298 2,6923 املتوسط
 0,44464 0,82177 معياري احنراف

 االغواط
 2,4104 2,3978 املتوسط

 0,53088 0,66941 احنراف معياري
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 اجلزائر
 2,8862 2,8739 املتوسط

 0,38798 0,42825 احنراف معياري

 اجللفة
 2,4543 2,4797 املتوسط

 0,49414 0,60971 احنراف معياري

 الشلف
 2,6018 2,4698 املتوسط

 0,47527 0,53677 احنراف معياري

 املدية
 3,0571 2,4657 املتوسط

 0,65997 0,24671 احنراف معياري

 ام البواقي
 2,5085 2,5151 املتوسط

 0,43492 0,56045 احنراف معياري

 ابتنة
 3,0508 2,6834 املتوسط

 0,61979 0,51965 احنراف معياري

 جباية
 1,9738 1,9615 املتوسط

 . . احنراف معياري

 بوعريريجبرج 
 2,6407 2,7772 املتوسط

 0,73182 0,83481 احنراف معياري

 بسكرة
 2,4429 2,4234 املتوسط

 0,46472 0,57336 احنراف معياري

 بشار
 2,8925 2,8049 املتوسط

 0,52718 0,82794 احنراف معياري

 بلعباس
 3,1429 3,6786 املتوسط

 . . احنراف معياري

 بليدة
 2,2382 2,8107 املتوسط

 11 11 تكرار
 0,59347 0,6497 احنراف معياري

 بومرداس
 2,9385 3,0449 املتوسط

 0,0834 0,95836 احنراف معياري
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 تبسة
 2,2791 2,38 املتوسط

 0,49189 0,66254 احنراف معياري

 تسمسيلت
 2,4929 1,7184 املتوسط

 0,41416 0,39823 احنراف معياري

 تلمسان
 2,436 2,4665 املتوسط

 0,51001 0,45292 احنراف معياري

 متنراست
 2,6754 2,5925 املتوسط

 0,40576 0,82076 احنراف معياري

 تندوف
 2,5476 2,1374 املتوسط

 . . احنراف معياري

 تيارت
 3,2482 2,829 املتوسط

 0,6661 0,83366 احنراف معياري

 جيجل
 2,4948 2,4176 املتوسط

 0,57022 0,48941 احنراف معياري

 خنشلة
 2,4881 4,0069 املتوسط

 0,22392 0,21174 احنراف معياري

 سطيف
 2,5119 2,6424 املتوسط

 0,58101 0,68981 احنراف معياري

 سعيدة
 3,1065 3,4856 املتوسط

 0,3271 0,54836 احنراف معياري

 سوق اهراس
 2,275 3,3874 املتوسط
 0,25422 1,57351 معيارياحنراف 

 عنابة
 2,9476 3,3874 املتوسط

 0,83674 0,12821 احنراف معياري

 ردايةغ
 2,6392 2,742 املتوسط

 0,66604 0,57711 احنراف معياري
 2,3461 2,8709 املتوسط غليزان
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 0,50076 0,36744 احنراف معياري

 قسنطينة
 2,5429 2,3287 املتوسط

 0,68195 0,60051 احنراف معياري

 مسيلة
 2,1893 2,6694 املتوسط

 0,66488 0,6679 احنراف معياري

 معسكر
 3,294 2,7266 املتوسط

 0,81524 0,72709 احنراف معياري

 ميلة
 2,1577 2,6277 املتوسط

 0,69448 0,02914 احنراف معياري

 سوف واد
 2,0149 2,9045 املتوسط

 0,72187 0,87096 احنراف معياري

 ورقلة
 2,5198 2,6957 املتوسط

 0,62817 0,74903 احنراف معياري

 وهران
 2,9143 4,1081 املتوسط

 0,68631 0,84248 احنراف معياري

Total 

 2,5558 2,5659 املتوسط
 414 414 تكرار

 0,60528 0,66805 احنراف معياري
 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة

 مقارنة الفروقات يف املتوسطات  ابلنسبة للتسويق اإلبداعي  ✓
أم البواقي متنراست  ،أدرار ،مسيلة ،معسكر ،ميلة ،: ورقلةنالحظ من خالل اجلدول أن متوسط اجلامعات التالية

بينما متوسط اجلامعات التالية:  ،(2,8و   5 ,2كان يرتاوح بني )ميلة   ،معسكر ،سطيف، مسيلةابتنة  ،ردايةغ
سوق أهراس  ،ويبنما متوسط اجلامعات التالية: عنابة ،2,8اجلزائر فاقو بشار  ،بليدة ،واد سوف، غليزان، تيارت

 ،اجللفة، الشلف ،األغواط بينما متوسط اجلامعات التالية:3فاق بلعباس و بومرداس  ،وهران ،شلةنخ ،سعيدة
 .2,5أقل من جيجل  و تندوف  ،تلمسان ،تيسمسيلت ،بسكرة ،املدية
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 مقارنة فروقات يف املتوسطات ابلنسبة للتوجه املقاواليت ✓

 ،هي: االغواط اجللفة 2,5أن اجلامعات اليت متوسطها احلسايب أقل منأعاله نالحظ من خالل اجلدول 
 األغواط . و  الشلف اجللفة ،بسكرة ،بليدة ،غليزان ،جيجل ،خنشلة، سوق اهراس، تيسمسيلت، بليدة، الشلف

برج  ،تندوف متنراست ،ردايةغ ،قسنطينة ،: ورقلةهي  8, 2و  5 ,2متوسطها احلسايب بنياجلامعات اليت 
 .أم البواقي و متنراست  ،تندوف ،بوعريريج

بلعباس  ،بومرداس ،تيارت ،عنابة ،معسكر، : وهرانهي% 2,8اجلامعات اليت فاق متوسطها احلسايب 
 .أدرار و اجلزائر  ،املدية ،بشار

 واجلامعة والتوجه حنو املقاوالتية  ،تسويق اإلبداعياليف املتوسطات اخلاصة ابجلامعة و  اختالفمبا أن هناك         
هذا يدل على ابت و يف التقييم بني اجلامعات و يف اإلجا اختالفمن خالل ما سبق نستخلص أن هناك و 

بعض دور  ألصالةهذا راجع وللتسويق اإلبداعي و  معات ابلنسبة للتوجه القاواليتالفروقات بني اجلا اختالف
وبرج  نشاطات مثال ذلك جامعة قسنطينة وشلف وورقلة وتلمسانالدمها يف الطرح والتقدمي و تقاملقاوالتية و 

عدم إقامة دورات مكثفة حداثة بعض دور اجلامعات وعدم تطوير يف دوراهتا و  إىلتبسة، كما يعود و  بوعريريج
ألساتذة  املدرسني عدم التنسيق بني ا إىلاجلامعة الصيفية مرة واحدة كل سنة ابإلضافة   ماعدا دورة ،مستمرةو 
 دور املقاوالتية.و 

V- 3 -4 اختبار الفرضية الرئيسية: 
 تية:التسويق االبداعي و التوجه حنو املقاوال الية ذات داللة معنوية بني إحصائيةوجود عالقة 

 التوجه املقاواليت بني التسويق اإلبداعي و  إختبار اإلرتباط أوال :

 لتوجه املقاواليتاإلرتباط بني التسويق اإلبداعي وااختبار نتائج  ( يوضحV-33جدول رقم )

 املتغري
 التسويق االبداعي

 مستوى الداللة R R squareمعامل االرتباط  عدد العينة

 0.000 0.200 0.447 414 املقاوالتيةالتوجه حنو 

 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة
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وهذا يعين أن العالقة ذات داللة معنوية بني املتغري  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
هي R". وقيمة معامل االرتباط املقاوالتيةاملستقل " التسويق االبداعي " واملتغري التابع "توجه الطلبة حنو 

 وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. 0.447

 . y= bo+b1xاختبار االحندار بني املتغري واستخراج املعادلة اخلطية بينهما واليت هي من الشكل :اثنياً 

 بني التسويق اإلبداعي والتوجه املقاواليت اختبار االحنداريوضح نتائج ( V-34جدول رقم )

 املتغري
 xالتسويق االبداعي 

 مستوى الداللة bo b1 عدد العينة
 y 414 1.517 0.405 0.000 املقاوالتيةالتوجه حنو 

 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة

 (x,y)وهذا يدل على وجود احندار بني املتغريين  a=0.05نالحظ من اجلدول أن مستوى الداللة أقل 
 .y= 1.517+ 0.405xو معادلة االحندار كالتايل: 

 التية وذلك بـــــ:ق االبداعي على التوجه حنو املقاو ومن خالل معادلة االحندار نستنتج أتثري التسوي

 .0.405جتاه بقيمة س اإليف نف املقاوالتية" يتغري التوجه حنو 1ذا تغري التسويق االبداعي بقيمة "إ

V- 3 -5  وجهة نظر الطلبة حول الدورات املقدمة 
سنوضح يف هذا اجلزء أتثري الدورات اليت قدمت من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم 

 املبادرة هذه ما مييزو  نوع التطوير الذي يتمىن الطلبة رؤيته مستقبالسنوضح وجهة نظرهم فيما خيص ،كما واملرافقة
أسباب  إىلابإلضافة  اجلامعة خارج أو ابجلامعة هاحضر  أخرى مبادرات أي عنالطالب  هلا خضع اليت التجربة أو
 .عجاب مبا قدم يف الدورةاإل
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 قياس أتثري الدورات اليت قدمت من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم واملرافقة. -1
 من طرف الطلبة ( يوضح قياس أتثري الدورات املقدمةV-35جدول رقم )
 %ويةئالنسبةامل التكرار كيف تقيس أتثري الدورة

ضأتثري منخف  81 19,6 
طأتثري متوس  108 26, 1 
   54,1 224 أتثري عايل
 0,2 1 امللغات
 100 414 اجملموع

 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة
كان عاليا بنسبة   املنظمةصرحوا أبن أتثري نالحظ من خالل اجلدول أنه أكثر من نصف الطلبة املستجوبني 

هذا يعكس جناح و  19,6%مث تليها نسبة منخفض التأثري بنسبة ،26,1 %تليها أتثري متوسط بنسبة ،54,1%
 .الدورةمن  استفادواأغلب الطلبة كون   ،دار املقاوالتية يف تروجيها للفكر املقاواليت

 قياس أتثري الدورات املقدمة من طرف الطلبة : يوضح(V-9الشكل رقم )

  
 spssبناءا على برانمج  املصدر: من إعداد الطالبة

 نوع التطوير الذي يتمىن الطلبة رؤيته مستقبال:  -2
 الواقع. أرض على داراملقاوالتية رافقتها اليت املشاريع أحد على إطالع الطلبةو  ميدانية، دورات يف اخلروج ➢
 .التسويقي  ابجلانب املتعلقة املهارات و املعارف تنمية تعزز املدى طويلة تكوينية دورات تنظيم ➢
 .املشروعبكيفية إنشاء  فهم قصد التخصصات شىت يف وتكوينهم الطلبة من التقرب ➢

20%

26%
54%

0%

قياس أثر المنظمة

تأثير منخفض

تأثير متوسط

تأثير عالي

الملغات
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 الطالب على العايل التأثري أجل من املستفيدين ابملقاولني االحتكاك وكذلك وامللتقيات املعارض من التكثيف ➢
 .اهتمامه وجذب

 والتنظيم والتسيري والتكوينات الدورات خالل للطلبة املقاواليت الفكر يف اجلديد وخلق واإلبداع االستمرارية ➢
 .اجليد

 إلنشاء املعرفية القواعد من التمكن من اجلامعات خرجيي متكن الواقع أرض على فعلية برامج خلق حنو املضي ➢
 .ومؤسساتمشاريع 

 تقدمي قروض اسالمية . ➢
 ومراكز العليا واملدارس واملعاهد اجلامعة طلبةلدى  املقاوالتيةحول  التكوينية والدورات امللتقيات تكثيف ➢

 التكوين
  .ابلنسبة لدور املقاوالتية الناشئة وفعالية ظيمتن أكثرت تكون وأن السنة يف مرة من ألكثر املبادرات هبذه القيام ➢
 التسويق جانب يف خاصة األساسيات من الكثري فهم من الطالب يتمكن حىت التدريبية الدورات فرتات متديد ➢

 . االقتصادية العلوم كلية  خارج ختصصات يدرسون الذين للطلبة خاصة واملايل القانوين واجلانب
 واملرافقة للمتابعة حتتاج اليت الطموحة واملشاريع لألفكار الفعال الدعم ➢
 تغلبوا وكيف واجهتهم اليت وشرح العقبات حماضرات ، بتقدميهمالصفر من بدأت انجحة جزائرية تقدمي مناذج ➢

 . عليها
 عنها اإلعالن–لونساج بقروض املتعلقة ةنسبة الفائد خبصوص الديين ابلرأي ارفاقها–واقعية جتارب تقدمي ➢

 .أفضل وبطرق أوسع بشكل
 الطالب نديناميكية أل أكثر تكون ثالدورة حبييف كل حمتوايت  يف حني يرى بعض الطلبة انه جيب التطوير ➢

 .الطاولة على ينام يكاد
 خارج أو ابجلامعة حضرهتا أخرى مبادرات أي عن هلا خضعت اليت التجربة أو املبادرة هذه ما مييز -3 ➢

 اجلامعة؟
 . تحاور معهمالمبقاولني انجحني و  ءالتقا ➢
 .متس احتياجات الطلبة وطموحاهتم ➢
 .على التوظيف  االعتمادابلعمل احلر وعدم تهم حتفيز الطلبة وتوعي ➢
 . لكيفية تسيري مشروعكتوجيهات اعطاء نصائح و  ➢
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 .التخرج  ةعلى شهادهي مبثابة ضوء ينري درب الطالب للولوج لعامل الشغل بعد احلصول  ➢
 .تكسبك رغبة يف جتسيد فكرة أو حلم على أرض الواقع ➢
 .التنسيق احملكم بني املشاركنيكفاءة املكونني و  ➢
 .لف املصاحلت يف خمإلدارينيالتعرف على بعض ا ➢
 .والتفكري العمليبداع إلروح ا ➢
 .عرض التجارب الناجحةب شهادات أصحاب اخلربة  ➢
 .املعاملة املمتازة من قبل القائمني على الدورة  ➢
 .تالبداع على مستوى عدة جماإلوا االبتكارعلى توسيع آفاق جديدة تساعد  ➢
  . الطويل معاراسة املشروع على املدى القصري و معرفة دطرق دراسة جدوى مشروع و  ➢
 .تيازات لطلبة اجلامعةاعطاء ام ➢

 عجاب مبا قدم يف الدورة أسباب اإل -4

 . اجلامعيني ةاخلاصة ابلطلب والتسهيالت اإلدارية واإلجراءات التمويل مصادر على التعرف ➢
 .صصاخلااجناز عمله بقدرة الفرد على حتقيق اهدافه و  ميانالا ➢
تسيري املؤسسة، تقييم  ابلتسويق،من اجلوانب اليت تتعلق مشلت جمموعة ، حتتوي على أسئلة مباشرة وهادفة ➢

 .دور مؤسسات الدعم واملرافقة 
 . ت ساميةاطار إبات عمومية ومبديري مؤسسااللتقاء  ➢
 إىلاملسار الصحيح ابإلضافة  إىلسعيهم حنو توجيه الطالب و لقائمني على الدورات مع الطلبة طريقة تعامل ا ➢

 .تطبيقه على ارض الواقع  إىلاإلشراف على مشروع الطالب من البداية حىت الوصول تقدمي العون و 
 .حماولة القضاء على بعض األفكار السلبية يف اجملتمع هتمام ابلطالب و الا ➢
 .التعرف على مقاولني انجحني  ➢
 .جمانية الدورة  ➢
 .كانت جديدة ر  فكاالطريقة طرح ا ➢
 . احلرةعمال ألتشجيعهم لقناعية و طريقتهم اإل ➢
 بشكل أفكارهم يف ومناقشتهم للطلبة التام اإلصغاءو  انجحني،مقاولني  جامعيني طلبةمن  نماذجب االلتقاء ➢

  .جدا متميز
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V –4  املقابلة 
مديري راء مقابلة مع ارأتينا إجيف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية   الية التسويق اإلبداعي  دورملعرفة و 

 كما يوضحه الشكل املوايل   ،ومدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بوالية تبسة دور املقاوالتية، 
 . إدارة املشاريع"متخصص يف جمال اجليولوجيا والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال و ضر و أستاذ حما -
 أعضاء املقابلة  ( يوضحV-36جدول رقم ) 

 مدير  اللقب واالسم 
 ورقلة جبامعة  قاصدي مرابح _  مدير دار املقاوالتية حممد قوجيل د.
 تبسة _ العريب التبسي جبامعة  مدير دار املقاوالتية دقايشية عمرد.

 ميلة  _ملركز اجلامعي اب - مدير دار املقاوالتية د.طارق بلحاج 
 تبسة _ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالةمدير  حليم شراد أ.

 الطالبةاملصدر: من إعداد 
 اجلزء األول :                                            

الية  التسويق اإلبداعي من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع  اعتمادالرئيسي : ما مدى  سؤاللا ➢
الية التسويق اإلبداعي يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو  استعمالأثر  وما همؤسسات املرافقة و الدعم ؟  

 املقاوالتية ؟ 
 :وهي  من خالل هذا التساؤل الرئيسي الذي يتفرع اىل أسئلة فرعية   
 إبداعية لتحقيق أهدافها ؟   اسرتاتيجية: هل مؤسستكم تتبىن ول السؤال األ ➢

عمر بنعم بينما كانت إجابة د بلحاج طارق أبن  ود.دقايشية  حليم شراد.أو  حممدقوجيل د.أجاب كل من 
االجابة ليست لوان أبيضا أو أسودا، فنحن نبذل بعض اجلهود االبداعية ولكننا لسنا راضني عنها وال ميكن أن 

 .  نعترب أهنا ترقى إىل أن تكون ذات بعد اسرتاتيجي

يف طرحهم وأن  جيدوا حلوال  : هل ملدريب دور املقاوالتية  القدرة على أن يبدعوا ينالسؤال الثا ➢
 ملشكالت تواجه الطلبة  يف جتسيد أفكارهم على أرض الواقع ؟

 اكتسبوا ذلك شراد حليم ود.دقايشية عمر بنعم و أ.حممد و قوجيل و د.بلحاج  ن د.طارقأجاب كل م
 ;من خالل املمارسة اليومية  -
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من خالل التكوين الذي تلقونه ومن خالل خربهتم يف اجملال فهم موظفون منذ سنوات يف  -
 ;سنوات دار املقاوالتية منذمؤسساهتم االصلية وهم اعضاء يف فريق 

الكفاءات العرضية اليت قد يتمتع هبا ابهتم املعرفية يف جمال ختصصهم و من خالل مكتسا -
ابملرافقة القبلية من خالل املمارسات اليومية و  اشةكما أن التجارب املع  ،البعض منهم

 ;خاصة جديدة اإلسقاط والتداول يف بالدان ، للطالب تتبلور بعض األفكار املبتكرة
  كتسبوا ذلك من خالل التكوين الشخصي الذايت .إأهنم قوجيل بينما أجاب د.  -

 : قسم اىل قسمني مها: ثالثالسؤال ال ➢
الدعم بيئة ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و (  جيب أن توفر دار املقاوالتيأ : حىت يبدع املدرب )املكون  ➢

الرافقة  املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات يف نظرك سيدي هل وفرت دار‘تتقبل اإلبداع على أنواعه , 
 الدعم هذه البيئة ؟و 

سات املرافقة والدعم .حليم شراد توفري دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسحممد وأقوجيل د. نفى كل من
بينما أجاب د. طارق بلحاج أبن هذه البيئة وفرت اىل  ،لبيئة  متكن املدرب )املكون( من اإلبداع

بينما أجاب د. دقايشية حممد أبن دار املقاوالتية وفرت البيئة املناسبة لتمكني املكون من  ،حد ما
لكن نسبيا، ألنه ال يوجد تصور حقيقي للغاية من وجود دور للمقاوالتية ودليل ذلك أن  اإلبداع 

اجلهات الوصية يف وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي مل تقم حلد اآلن مبأسسة حقيقية وهيكلة هلذه 
ليد الدور، هلا أهداف واضحة يف املديني القصري واملتوسط، وكل ما يتم من نشاطات ماهو إال و 

 .  مبادرات فردية هدفها خدمة الطالب واجلامعة والبالد

الدعم بيئة تتقبل ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و جيب أن توفر دار املقاوالتيب : حىت يبدع الطالب   ➢
يف نظرك سيدي هل وفرت دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و الدعم ‘اإلبداع على أنواعه , 

 ؟  هذه البيئة

  مؤسسات املرافقة و الدعم متكن الطالب من اإلبداع .حليم شراد توفري دار املقاوالتية بتعاوهنا مع نفى أ
حممد أبن قوجيل أجاب د.يف حني  ،بينما أجاب كل من د.دقايشية عمر ود.بلحاج طارق بنعم نسبيا

 دار املقاوالتية نوفر بيئة متكن الطالب من اإلبداع . 
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 هل  هو مواكب للتطور السريع ؟  ،: ماذا عن الرتويج املعتمد رابع السؤال ال

 مد من طرف دور.شراد حممد أبن الرتويج املعتحممد ود.دقايشية عمر وأقوجيل د. أجاب كل من
 .أجاب د.بلحاج طارق أبن الرتويج غري مواكب للتطور السريع  ،املقاوالتية مواكب للتطور السريع بينما

 ماهي وسائل الرتويج اليت تعتمدها دار املقاوالتية ؟  ➢
يتم اإلعتماد  ،عموما، وسائل االعالم واالتصال احلديثة من استمارات رقمية للتسجيل يف الدورات

بعض اللقاءات اخلاصة يف  ،بشكل أساسي على فايسبوك، موقع واب )املوقع اإللكرتوين للجامعة(
اإلعالانت الورقية عرب كليات  ،العاب افرتاضية يف جمال املقاوالتية ،اإلذاعة الوطنية )حصص إذاعية(

 .أايم حتسيسية و  معارض، ملتقيات ،ملصقاتالفتات ومطوايت اشهارية،  ،اجلامعة
 ؟ : يف نظرك سيدي هل يتم الرتويج للفكر املقاواليت من طرفكم  بطرق إبداعية  امسالسؤال اخل ➢

على  ،ود.دقايشية عمر أبهنم يروجون للفكر املقاواليت بطرق إبداعية حممدقوجيل أجاب كل من د.
بينما أجاب د.بلحاج طارق أبنه يتم ابلرتويج بطرق قدر ماهو متاح من وسائل مادية وبشرية ومالية، 

 . ذلك  . شراد حليم، بينما نفى أإبداعية للفكر املقاواليت اىل حد ما
إعتمدت )األبواب املفتوحة او الدورات او املعارض ...( املنظمة : يف نظرك سيدي هل سادسالسؤال ال ➢

املرافقة  أسلوب إعالن  إبداعي يف جذب  الطلبة حنو اوالتية بتعاوهنا مؤسسات الدعم و من قبل دار املق
 الفكر املقاواليت  أو العمل احلر ؟

وب إعالن إبداعي يف حممد و د.دقايشية عمر أبن دار املقاوالتية إعتمدت أسلقوجيل أجاب كل د.
بينما ذكر د.طارق بلحاج أن  هناك جهود ، جذب الطلبة حنو الفكر املقاواليت أو العمل احلر بينما

 ذلك .  .شراد حليم، يف حني نفى أولكنها ليست كافية
: اذا طرح الطالب مشروع يتضمن فكرة جديدة لتخفيض التكاليف او تعزيز االنتاج هل سابعالسؤال ال ➢

 تطبيق فكرته على ارض الواقع ؟تدعمه يف 
بدعم الطالب يف  حليم .شرادود.طارق بلحاج ود.دقايشية عمر وأ حممدقوجيل صرح كل من د. 

إذا طرح مشروع يتضمن فكرة جديدة لتخفيض التكاليف أو تعزيز  ;تطبيق فكرته على أرض الواقع 
 حسبما هو متاح من مساحة للتحرك والدعم .  ،اإلنتاج
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: هل ما مت إستخدامه يف الدورات السابقة  من )ملصقات, تصميمات, برامج  الثامن  لسؤالا
 , مداخالت, مناذج مقاولني من الواقع ....( كان مصمما و معروضا بشكل إبداعي ؟ 

من .شراد صالح أبن ما مت إستخدامه يف الدورات السابقة من حممد وأقوجيل أجاب كل من د.
معروضا لني من الواقع ....( كان مصمما و مداخالت, مناذج مقاو  )ملصقات, تصميمات, برامج ,

بينما  ،، كما أجاب د بلحاج طارق أبن التصميم كان أحياان معروضا بشكل إبداعيبشكل إبداعي
لديهم  هواة يف جمال ، أجاب د.دقايشية عمر أبن التصميم كان معروضا بشكل إبداعي نسيبا

ال توجد ميزانية لديهم ملسة مجالية يف العمل وروح االبداع واالبتكار، لكن  ،هم من طلبةالتصميم و 
 كل إبداع ما هو إال عمل تطوعي حمض . خاصة للتسيري، و 

: هل ترى سيدي أن هذه الدورات كانت مبثابة حتفيز للطلبة و  يبعث النشاط يف  لتاسع السؤال ا ➢
 نفوسهم ؟ 

كانت مبثابة   أبن الدورات ة عمر وأ.شراد حليمبلحاج ود.دقايشي حممد ود.طارققوجيل صرح كل من د.  ➢
 يبعث النشاط يف نفوسهم ،حتفيز للطلبة

 ماهي التحفيزات املقدمة للطلبة املشاركني ؟؟  ،إذا كانت إجابتك نعم ➢
 ;إلتقاء الطلبة مع بعض املقاولني الناجحني لرعايتهم 

o بعض وسائل اإلنتاجللمنتجات و  تقدمي عينة من املؤسسات املصغرة الناجحة مع عرض; 
o البنوك لشرح رائب والضمان اإلجتماعي و إستضافة ممثلي اهليئات اليت هلا عالقة ابجلهاز كالض

 ;ب إتباعها خللق املؤسسات املصغرةاخلطوات الواج
o حسن أفكار املشاريع مسابقات أل ،املشاركة تقدمي دورات تكوينية خاصة مع تقدمي شهادات

 ;از مشاريعهمسهيل إجنوتكرمي الفائزين، وحماولة دعمهم لدى اجلهات املعنية لتاإلبداعية 
اجلامعة    الصفحة شهار أمسائهم عرب موقع اجلامعة و تكرميية على شرف الطلبة املتكونني، إ إقامة حفالت  -

 اج.للطلبة املتكونني على مستوى أونس ضمان متويل املشاريع اإلبداعية  كطلبة متميزين و مثابرين.
 ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة شر :  يف نظرك سيدي ما مدى إعتماد دار املقاوالتياعالالسؤال   ➢

 التسويق اإلبداعي ؟  ألليةالدعم و 
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الية التسويق اإلبداعي التسويق يف  د أبن دار املقاوالتية تعتمد علىحممقوجيل أجاب د. -
اإلجتماعي ووجود اندي الطلبة لرواد حدود اإلمكاانت املتاحة من خالل وسائل التواصل 

 ;الذي يتيح إنضمام أكرب عدد من الطلبة لدخول جمال املقاوالتية  ،األعمال
 أجاب كل من  د. دقايشية عمر و د. طارق بلحاج إبن إعتماد دار املقاوالتية اللية -

التسويق اإلبداعي نسبيا معقول كما مت اإلشارة له يف اإلجاابت السالفة، حىت ال ننكر 
 . اجلهود املبذولة ولكنها تبقى متواضعة و ال ترقى اىل ما هو مطلوب 

ابلتايل من تطور الية التسويق اإلبداعي و عشر : ماهي االقرتاحات اليت ترى أهنا متكن ادي السؤال احل ➢
 توجه حنو املقاوالتية ؟ متكن من زايدة ال

 ;وكذا بني اجلامعات  ،إقامة مسابقة سنوية للمشاريع الناجحة داخل اجلامعة -
تنظيم ندوات بني اجلامعة وأجهزة الدعم ملناقشة ودراسة الوسائل وإقرتاح اليات متكن من تطوير التسويق  -

 ;اإلبداعي حىت نتمكن من غرس فكرة املقاوالتية لدى خرجيي اجلامعات
 ،دار املقاوالتية من خالل إدراجها يف اهليكل التنظيمي اجلامعي بشكل واضح وإعطائها ميزانية كافية دعم -

 ;وربطها ابحمليط اخلارجي بصفتها ممثال تنفيذاي وليس استشاراي فقط
وختصيص ميزانية تسيري خاصة هبا  وترك اجملال هلذه الدور أن متارس دورها   هيكلة دار املقاوالتية -

كحاضنات أعمال وتثمني الدورات املقدمة وسن قوانني تسمح ابالنفتاح احلقيقي على الشريك 
 اإلجتماعي واإلقتصادي. 

 على أي أساس يتم تبين مشاريع الطلبةالسؤال الثاين عشر:  ➢

يتم تبين مشاريع الطلبة على أساس إمكانية جتسيدها على أرض أبنه  ،بلحاجد. طارق حممد و قوجيل صرح د. 
ة، يبدعالفكرة اإل وعلى اساس ،من خالل التقييم من طرف خرباء دار املقاوالتية وخمتلف هيئات الدعم ،الواقع

 ;تصادية  واالجتماعية القدرة على تنفيذها، االمكانيات املتاحة، املردودية االق

كل مشروع يقدم قيمة مضافة للمجتمع يتم تبنيه فورا، لكن   ;بينما ذكر د. دقايشية عمر أبنه و من دون شك 
حاليا دار املقاوالتية تكون وتوجه أكثر مما تتبىن. نطمح  أن نصل إىل مستوى التبين واملرافقة البعدية حىت يتسىن 

 .للطالب صاحب املؤسسة الناشئة ختطي الصعاب احملتملة
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 اجلزء الثاين :
لكن أجزم أهنا ليست العامل  ،أان ال أتنكر للمدارس العاملية الكربى  Katalin bernayتقول  ➢

 ،احلماس ، هو الرغبة الشديدة للنجاحينما جيذب ،صحاب كفاءةأالوحيد أو املعيار الصارم إلجياد أانس 
 املغامرة .  ،اإلنفتاح

الشهادات و هذا ليس ذم للشهادات لكن ابلنسبة ملوقف من وجهة نظرها هيا ال تراهن على متعددي  ➢
 .  املقاول الناجح  إلختيارالوحيد  عياراملالشهادات ليست  ،التسويق اإلبداعي

 ؟ صرحت به السؤال األول : من وجهة نظرك سيدي هل تتوافق معها أم أنت معارض ملا  ➢
 ،اليت حيصل عليها الفرديف نظره ال يرتبط بكم الشهادات  كون اإلبداع  ،متاما معها حممدقوجيل د. إتفق 

ليست العامل أن الشهادات  د.طارق بلحاجكما أكد   ،أنه مييل اىل هذا الطرح ليم.شراد حأبينما صرح  
وهذا ال خيتلف عليه اثنان، ولذلك حناول دعم اجلانب العلمي لدى الطلبة مبا   ،الوحيد إلختيار مقاول انجح

 املغامرة ; ،اإلنفتاح ،احلماس ،الرغبة الشديدة للنجاح يدفعهم حنو
االستعداد الفطري يضمن املوهبة وهو جزء هام يف صفات املقاول الناجح لكن أبن  د.دقايشية عمرصرح 

أن  يواالنداثر. أمن دون صقل هلذه املوهبة ابلتعليم والتطوير واملرافقة فحتما سيكون مصريها االضمحالل 
 الفطري يضمن املوهبة والتعليم املمنهج والفعال يطورها وخيلق اإلبداع والتميز .  اإلستعداد

هي القدرة على تنمية وتشجيع  أو املقاول املستقبلي اجلديدة للمدير املستقبليأحد الوظائف األساسية و  ➢
يمة ق ،هذا السبيل الوحيد جلعل كل فرد يضيف اىل املؤسسة الكثري ) اإلبداعوتطوير الشخصيات و 

 مضافة ( 
 السؤال الثاين : ما رأيك سيدي ؟؟؟؟ ➢

هذا الطرح يشري إىل صفات القائد الذي يتمتع ابلذكاء االجتماعي والقدرة على  ،أبند.دقايشية عمر صرح 
على ما  ليم.شراد حأوافق   ،هو املطلوب يف مؤسساتناو  ،التواصل والتحفيز والتفويض فيعرف ملن يوكل املهام

هذا يدل على أنه  أجاب بقد يكون ذلك صحيحا و  د.طارق بلحاجبينما  ،ستاذة كتالني براانيذكرت األ
أبن اإلبداع أيخذ عدة  حممدقوجيل د.بينما ذكر  ،كان متفق نسبيا مع مع ذكرت األستاذة كتالني براني

  .طرق جديدة من شأهنا خلق قيمة مضافة أوجه سواءا يف اإلدارة أو التسويق أو لتحفيز االفراد إبعتماد
 (  )أتثري اإلهبارإذا كنت تريد البقاء عليك ابإلنفرادية لنجاح مشروعك اخلاص، اي تتمع مبيزة تنافسية  ➢
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 وملاذا ؟؟؟ سيدي ؟؟ السؤال الثالث: هل تتوافق مع هذا  ➢
وصرح ألنه  ،عمر بنعم شيةنه يتفق مع هذا الطرح  وكما أجاب د.دقايحممد أبقوجيل كل من د.  أجاب -

بشرط  ،كل ما هو جديد ومتميز وقابل للتطبيق والتجسيد يف السوق يضمن البقاء لفرتة زمنيةفعليا  
التجديد واإلبداع املستمر حىت ال يصبح املنتج كاسدا ويفقد قيمته يف ظل تنافسية شرسة وتقليد متناه يف 

 ;الدقة. ال بقاء من دون جتديد مستمر
القضية تتعلق بتكامل الشخصية وليس بعامل واحد   ،: ليس ابلضرورة د.طارق بلحاجبة بينما كانت إجا -

لنجاح املشروع  اخلاص جيب دراسة املشاريع مل يتفق معها وصرح :  ليم.شراد حكما أن أ ،مثال كاإلهبار
الفاشلة ملعرفة األسباب اليت أدت إىل فشلها، وال يشرتط صفة االنفرادية أو احلصرية بل هناك عديد من 

 املؤسسات الناجحة اليت ليست هلا صفة اإلنفرادية وتتمتع بقدرة تنافسية ال أبس هبا.
العرض املفرط للمنتوجات املتشاهبة يف بعض داي و مستغل من طرف املي ،االستهالكيف جمتمع مفرط  ➢

مل تعد تطرح  كإحتياجات إلننا  استهالكاتنا ،ي جمتمع مهاجم من طرف الوعود املستقبليةأاألوقات 
يفكرون مبذهب تلبية احلاجات سينتمون قريبا  نرجال التسويق  الذيو   ،مقضية احتياجاتناليوم معظم ا

 .  املستهلكني أذواق  ألن هذا التفكري ال يتماشى مع تطور ،اىل املاضي
 السؤال الرابع :  ما تعليقك سيدي على ما ذكر ؟  ➢

أتثري التسويق االبداعي ابلبيئة اخلارجية ن هذا التعليق يطرح فكرة أتثر وأبد.دقايشية عمر ذكر  -
إمنا يتعداه إىل توقع ما كفى و على الوقوف على حاجات املستهلك و فالتسويق االبداعي ال يقتصر 

أن األمر كان د.طارق بلحاجبينما صرح  ،قد حيتاجه املستهلك أو تغيري سلوكات املستهلك كلية
 ;هكذا منذ البداية فتلبية احلاجات كذبة أطلقها املسوقون وكادوا يصدقوهنا

أن  حممدقوجيل د.بعدم موافقته نسبيا على هذا الطرح يف حني صرح  .شراد حليمصرح أبينما  -
ديد يف كل مرة ابلتايل خلق طلب جدأ التنبؤ ابحلاجات قبل وقوعها و صبح يركز على مبأالتسويق 

 اخلدمات على السلع و 
اخلروج من منطقة الراحة سيضع  ،ال يتطلب منا اي جهدعليه ويرحينا و  اعتدانيا كل ما منطقة الراحة ه ➢

 توسيع منطقة النشاط (  ،جماالت جديدة ،الطالب يف منطقة تعلم ) اإللتقاء أبشخاص جدد
 ما رأيك سيدي ؟ السؤال اخلامس :  ➢



 الفرضيات اختبارو  ومناقشة النتائج حتليل الفصل اخلامس:

 

177 
 

االنسان ذو الشخصية ن أبكما ذكر د.طارق بلحاج   ،على هذا الطرح  د. طارق بلحاجو. شراد حليم أوافق 
وإذا توقف وركن للراحة وروتني العادة  ،االجتهاد واحلركة، ه , يف العملراحته تكمن يف تعب ،اليت حتمل روح املقاولة

 . مل وتعب وضاقت نفسه ;

وثورة ثقافية تقوم  ،أبن اخلروج من منطقة الراحة يتطلب تغيري نظام القيم يف اجملتمع حممدقوجيل صرح د.كما 
 ،عوض موقف اإلتكالية الناجم عن تراكمات إقتصادية ،على ضرورة عمل املسؤولية الفردية لتحسني الوضع

 سياسية و إجتماعية . 

أبن منطقة الراحة هي جنوح سلوكي ملا هو مألوف ومعتاد وال يشكل أي حتد، لكن يف  د.دقايشية عمرأجاب 
آن واحد هي منطقة ظل وركود، من يعتادها يصاب ابجلمود. يف حني أن التحرر إىل عوامل جديدة وفتح آفاق 

 واب للتطور واإلبداع واخلروج من دائرة الراتبة.واسعة الكتساب مهارات، معارف وجتارب هو عني الص
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 خالصة الفصل:

يف إنشاء وتسيري  تفيدهعروض ودورات و  عي موادمن الضروري أن يتلقى الطالب خالل تكوينه اجلام ▪
وعي أبمهية تبين الفكر املقاواليت والعمل احلر بدل  هبفضل هذه التجربة تشكل لديألنه  ،مؤسسته اخلاصة

 . الوظيفة 
الدعم بشكل  دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات عرضنتائج التقييم املتعلقة برتويج وإعالن و كل  ▪

   هذا يعكس عدم فعالية الرتويج بطرق إبداعية يف اجملال موافق بدرجة متوسطة  و  ضاأيإبداعي جاءت 
املستوى املطلوب  إىلإعالن بطرق إبداعية إال أنه ليس كاف و مل يرق ال ميكننا نفي أن هناك ترويج و 

 اجلامعيني.يستقطب بعض الطلبة و  الذي يبهر
تعرفهم على حيث مت ;تقييم الطلبة املرتفع  يدل على ذلك ء تقييم احملور الثاين إجيابيا و كما جا ▪

أغلب الطلبة على ختيل مشاريع  إىلطرق التمويل املناسبة، وصوال اإلجراءات اإلدارية ومصادر التمويل و 
من التجربة  ةاملرتفع استفادهتمهذا يعكس مستوى قدرهتم على تسيريها وقيادهتا بنجاح  و أرض الواقع و 

 . املقدمة  هلم من طرف دار املقاوالتية
يف إنشاء  استعدادهملبة على رغبتهم و أكد اغلب الطث بينما جاء تقييم احملور أ : تقييما إجيابيا مرتفع حبي ▪

مل اخلاص وأهم شيء هو تولد فكرة كوهنم يؤمنون أبن العمل املقاواليت أفضل من الع  ،مشاريعهم اخلاصة
ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة املقدمة هلم من طرف دار املقاوالتي نشاء مشروع خاص هبم بعد التجربةإ
 .الدعم و 
من الدورة  استفادهتمتقييمهم ملستوى   ،نأمنها حيث  استفادهتمأكد الطلبة املشاركون يف الدورة على  ▪

كما أكد عدد معترب من الطلبة   ،كل العبارات اليت أعدت لقياس هذا اجلانب جاءت موافقجاء اجيابيا و 
 .إلنشاء و قيادة مشروع خاص هبم  استعدادهمعلى مدى 

 عدم وجود داللة إحصائية بنيفقد تبني  االرتباط اختبارومن نتائج  -
 .التوجه املقاواليتمتغري اجلنس و  -
 اإلبداعي.التسويق الفئة العمرية و  -
 .والتوجه املقاواليتمتغري الفئة العمرية  -
 .التوجه حنو املقاوالتيةاملستوى التعليمي و  -



 الفرضيات اختبارو  ومناقشة النتائج حتليل الفصل اخلامس:

 

179 
 

 كما تبني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني :

رتباط طردي متوسط القوة بني وهو إ 0.486هي Rالتسويق اإلبداعي والتوجه املقاواليت وقيمة  اعتماد -
 املتغريين.

وهو  0.489هي Rالتوجه املقاواليت". وقيمة معامل االرتباط الطلبة من املشاركة و  استفادةمستوى  -
 ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين.

 .متغري اجلنس و التسويق اإلبداعي  -
 اإلبداعي.التسويق ري املستوى التعليمي و متغ -
 .التسويق اإلبداعي متغري عمل األب و  -
 .التوجه املقاواليتمتغري عمل األب و  -
 . التوجه املقاواليتمتغري عمل األم و  -

 متغريات الدراسة إحصائية بني البياانت الشخصية و  ومنه يوجد عالقة ذات داللة

 الفرضية الرئيسية: ختبارإ بينما تبني

وقيمة معامل االرتباط التوجه حنو املقاوالتية بني التسويق االبداعي و وجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوية -
R وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. 0.447هي 

 وذلك بـــــ: ةومن خالل معادلة االحندار نستنتج أتثري التسويق االبداعي على التوجه حنو املقوالتي

 .0.405تية يف نفس االجتاه بقيمة " يتغري التوجه حنو املقاوال1اذا تغري التسويق االبداعي بقيمة "
 بينما نتائج املقابلة كانت كما يلي: 

القدرة على أن يبدعوا  يف طرحهم وأن  جيدوا حلوال ملشكالت تواجه الطلبة  يف   دريب دور املقاوالتيةمل -
ذلك من خالل التكوين الشخصي الذايت ومن خالل خربهتم يف  اكتسبوا  ،جتسيد أفكارهم على أرض الواقع

رسات اجملال فهم اعضاء يف فريق دار املقاوالتية منذ سنوات ومن خالل التجارب املعاشة من خالل املما
  ;اليومية وابملرافقة القبلية للطالب تتبلور بعض األفكار املبتكرة 
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ألنه  ،مل توفر دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة والدعم للمدربني بني تتقبل االبداع على انواعه -
ارة للتعليم ودليل ذلك أن اجلهات الوصية يف وز  ،ال يوجد تصور حقيقي للغاية من وجود دور للمقاوالتية

العايل والبحث العلمي مل تقم حلد اآلن مبأسسة حقيقية وهيكلة هلذه الدور، هلا أهداف واضحة يف 
إال وليد مبادرات فردية هدفها خدمة الطالب  وما هاملديني القصري واملتوسط، وكل ما يتم من نشاطات 

 ;واجلامعة والبالد 
 متاح من وسائل مادية وبشرية ومالية وما هعلى قدر يتم الرتويج للفكر املقاواليت بطرق إبداعية  -
يف الدورات السابقة من )ملصقات, تصميمات, برامج , مداخالت, مناذج مقاولني من  استخدامهما مت  -

لكن ال توجد ميزانية خاصة للتسيري، وكل إبداع ما  الواقع ....( كان مصمما ومعروضا بشكل إبداعي
 ;هو إال عمل تطوعي حمض 

 .ات ليست املعيار الوحيد لنجاح املقاولالشهاد -
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 خامتة :   

 تشجيع املقاوالتية عملت علىفقد االقتصادي  نسيجهاجتديد و تطوير   إىل اجلزائرحاجة  إنطالقا من
سعت الدولة اىل إدراج ل، لوصول إىل قطاع األعمال اخلرجينيحتفيز و ، اجلامعييف الوسط الشبايب  والعمل احلر

 بغية، شاء دار املقاوالتية يف كل جامعةاىل إن ابإلضافة، ق عن طريق أجهزة الدعم واملرافقةبرامج  تنموية تطب
 وتعريفهم مؤسسة وسريورة إنشاء كيفية  حول وتدريبهم تكوينهم طريق عن، املقاوالتية حنو للتوجه الطلبة حتفيز
 .  التمويل ومصادر بطرق

املعلومات املتعلقة ابألسواق واملنتجات  بتقدميمن خالل وسائل الرتويج الطالب  تثقيفابإلضافة إىل 
 املرافقةتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم و خرين، حيث أصبح من حق الطالب على دار املقاوالاالاملستهلكني و 

 حنو املقاوالتية. قرارات التوجه ختاذإقة تساعده يف موثاحلصول منها على معلومات دقيقة و 

  الواقع أرض على أفكارهم جتسيد على وتشجيعهم الطاليب التفكري حتفيز إىل اإلبداعي التسويق آلية سعت
 املدربني حماول إىل  ابإلضافة ،حلدسهم واالستماع املعرفة حدود بتخطي تدريبهم طريق عن املقاوالتية، مبمارسة

 . املقاولني ومتيز الطلبة جناح بني الربط

 ج املستخلصة:النتائ

 عتمادإال أن تقييم النتائج ملستوى إ،  الدعماملبذولة يف عرض وترويج من طرف مؤسسات املرافقة و  اجلهودرغم 
ال ميكننا نفي  ،هذا يعكس عدم فعالية الرتويج بطرق إبداعيةو  ،إمنا متوسطالتسويق اإلبداعي مل يكن مرتفعا و 

ستوى املطلوب الذي يبهر ويستقطب اىل اململ يرق بطرق إبداعية إال أنه ليس كاف و  إعالنأن هناك ترويج و 
 بعض الطلبة اجلامعيني 

مت تقييم مستوى استفادة الطلبة من التجربة اليت قدمتها دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة  ➢
اىل حد كبري يف شرح اإلجراءات اإلدارية او املكونني  حيث وفق املدربني، والدعم تقييما إجيابيا مرتفعا

بعد  ،تولد فكرة إنشاء مشروع خاص هبمكما أكد أغلب الطلبة ،  طرق التمويلمبصادر و  والتعريف
مع  لتعاونة ابمشاركتهم يف الدورة أو األبواب املفتوحة أو الدورات املقدمة من طرف دار املقاوالتي

 .قيادة مشاريع خاصة هبم يف إنشاء و  استعدادهمأكدوا مؤسسات املرافقة والدعم  و 
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جع ابلقدر الكاف وهذا إال أنه ليس مش ،الطلبة أن اجملتمع الذي حييط هبم جمتمع مشجع اعرتف ➢
كما أبدو رغبتهم املبدئية   ،تشجيع من حييطون هبموختوف الطلبة من عدم مساعدة و  قيدل على قل

 الدعم.  التعامل مع مؤسسات املرافقة و يف
ة بني التسويق تبني وجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوي ،الفرضيات اختبارأما ابلنسبة لنتائج  ➢

 هو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. املقاوالتية التوجه حنواالبداعي و 
 وذلك بـــــ: ةومن خالل معادلة االحندار نستنتج أتثري التسويق االبداعي على التوجه حنو املقوالتي ➢

 .0.405تية يف نفس االجتاه بقيمة " يتغري التوجه حنو املقاوال1ذا تغري التسويق االبداعي بقيمة "إ
ا تطوير يف الية التسويق اإلبداعي املعتمدة من طرف دور املقاوالتية بتعاوهنالو هذا يدل على إمكانية  ➢

 .الدعم بغية زايدة توجه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتيةمع مؤسسات املرافقة و 
 .التوجه املقاواليتاجلنس و يوجد فروقات  بني متغري ال  ➢
 .التسويق اإلبداعيتصورات الطلبة ملفهوم و وجد فروقات  بني الفئة العمرية ال ي ➢
 .التوجه املقاواليتو املستوى التعليمي(  ،بني ) الفئة العمريةال يوجد فروقات  ➢

ال املستوى سيبصح فال العمر وال اجلنس و  ،والقرر أن يصبح مقاأراد و  ا يدل على أن الطالب مىتهذو 
 . يتالتعليمي، سيعيقه عن التوجه املقاوال

املتوسط ن الفروقات ذات داللة معنوية لصاحل ، إالتسويق اإلبداعي وجود فروقات بني املتغري اجلنس و  ➢
على التسويق اإلبداعي أكثر من  االعتمادي أن الذكور هلم قابلية يف أ، األكرب وهو جنس الذكر

 اإلانث . 
عدم ، وهذا راجع حلداثة املوضوع و مابني ليسانس والدكتوراه يف التسويق اإلبداعين هناك فروق إ ➢

 اجلديدة.  املصطلحاتيهتم ملعرفة  الدكتوراهكون طالب   ،من الطلبة مبفهومه الكثريمعرفة 
وجود فروقات ذات داللة معنوية بني متغري "املوظف" ومتغري "يعمل حلسابه اخلاص" لصاحل  ➢

 ".املوظف"
 ."فروقات ذات داللة معنوية بني متغري "املوظف" ومتغري "بدون مهنة" لصاحل "موظفوجود  ➢

يرى  ،أزمة التقشفالقدرة الشرائية و  اخنفاضيف ظل و ، ألمهية املقاوالتية  دراك الطلبةإلهذا راجع و 
أفضل ألجل أن  العمل املقاواليت نأو مقارنة ابلدول األخرى  زهيدمقابل أجر  ،ابه متعبأالطالب أن 

 ألوالده .شي حمرتم مستقبال له و يضمن مستوى معي
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تعمل حلساهبا اخلاص"  متغري"ة بني متوسطات املتغري "موظفة" و وجود فروقات ذات داللة إحصائي ➢
ألمهاهتم  حرماهنمو  من فقداهنم  موظفات يعانون مهاهتمأكون الطلبة الذين ،  "موظفة" متغري لصاحل

  .مقارنة ابألم املاكثة ابلبيت لذلك يفضلون العمل اخلاص على توظيف أمهاهتم، عند توجههم للعمل
 كما تبني وجود عالقة ذات داللة معنوية بني ➢

 التوجه املقاواليت وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين.التسويق اإلبداعي و  عتمادإ -
 وهو ارتباط طردي متوسط القوة بني املتغريين. التوجه املقاواليتالطلبة من املشاركة و  استفادةمستوى  -

ترقى أن تكون ذات  بينما بعضها مل، اإسرتاتيجية  إبداعية لتحقيق أهدافه بعض دور املقاوالتية تتبىن ➢
 .بعد إسرتاتيجي

القدرة على أن يبدعوا  يف طرحهم وأن  جيدوا حلوال ملشكالت تواجه الطلبة  يف ملدريب دور املقاوالتية  ➢
 إكتسبوا ذلك من خالل التكوين الشخصي الذايت .  ،أفكارهم على أرض الواقعجتسيد 

هم أن هذه يف حني يرى بعض ،بيئة متكن املدرب من اإلبداعتوفر  ر املقاوالتيةو دنفى بعض مديري  ➢
ودليل ذلك أن اجلهات الوصية يف وزارة للتعليم العايل والبحث العلمي مل تقم ، البيئة وفرت اىل حد ما

حلد اآلن مبأسسة حقيقية وهيكلة هلذه الدور، وكل ما يتم من نشاطات ماهو إال وليد مبادرات فردية 
 هدفها خدمة الطالب واجلامعة والبالد.

الطلبة  يف رايهم حول "توفر دار املقاوالتية بيئة متكن كان هناك إختالف بني مديري دور املقاوالتية ➢
 ، كانت إجابتهم بني النفي وتوفر نسبيا ونعم توفر . من االبداع "

  مواكب للتطور السريعمن طرف دار املقاوالتية  الرتويج املعتمد ➢
ادية وبشرية تروج دور املقاوالتية للفكر املقاواليت بطرق إبداعية ، على قدر ماهو متاح من وسائل م ➢

 ومالية . 
بعض دور املقاوالتية إعتمدت أسلوب إعالن إبداعي يف جذب الطلبة حنو الفكر املقاواليت أو العمل  ➢

 احلر بينما ،بينما ذكر بعضهم أن  هناك جهود ولكنها ليست كافية ، يف حني هناك من نفى ذلك . 
 من مساحة للتحرك والدعم . دعم الطالب يف تطبيق فكرته على أرض الواقع، حسبما هو متاحي ➢
ما مت إستخدامه يف الدورات السابقة  من )ملصقات, تصميمات, برامج , مداخالت, مناذج إن  ➢

لكن ال توجد ميزانية خاصة ، مقاولني من الواقع ....( كان مصمما و معروضا بشكل إبداعي
 للتسيري، وكل إبداع ما هو إال عمل تطوعي حمض. 
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التية على الية دور املقاوالتية حول رأيهم خبصوص إعتماد مديري دور املقاو  إجاابت مديريإختلفت  ➢
الية التسويق اإلبداعي يف حدود اإلمكاانت حيث يرى بعضهم  أهنا تعتمد على  ،التسويق اإلبداعي

ووجود اندي الطلبة لرواد األعمال ، الذي يتيح من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي،  ،املتاحة
كل بعضهم أهنا تعتمد نسبيا وبشن الطلبة لدخول جمال املقاوالتية،بينما يرى عدد م إنضمام أكرب

اجلهود املبذولة ولكنها تبقى متواضعة وال ترقى اىل  معقول اللية التسويق اإلبداعي، حىت ال يتم إنكار
 ما هو مطلوب . 

 املقاول الناجح،  إلختيارالوحيد  عياراملالشهادات ليست  ➢
اك فهن راجع ملدة أتسيس هذه الدور،وهذا  ،ني وجهات نظر مديري دور املقاوالتيةهناك إختالف ب  ➢

األخرى، كما يرجع اىل التسهيالت املقدمة من طرف قبل دور مقاوالتية بدأت نشاطها منذ سنوات 
ومدة شغل كل مدير  ابإلضافة اىل الفرق يف فرتة  إنضمام كل مدير اىل دار املقاوالتية، اجلامعة والوزارة

 .ملنصب دار املقاوالتية 

 التوصيات : 

 : ه ميكن اخلروج ابلتوصيات التاليةما مت التوصل لبناءا على الدراسة النظرية والتطبيقية و 

مستوى الدعم لكي ترقى اىل مع مؤسسات املرافقة و  ةضرورة تكثيف اجلهود من طرف دار املقاوالتي -1
 .للتوجه حنو املقاوالتية استقطاهبمإهبار الطلبة بغية جذهبم و 

وازاة مع ابمل، ال املقاواليت على املدى الطويلالتدريب يف اجملالتكوين و  اسرتاتيجيةعلى الدولة إدماج  -2
تسمح ، قاوالتيةم االجتماعية والثقافية الكربى حىت تتمكن من غرس ثقافةو  السياسات االقتصادية 

بغية النهوض  ،املبدعني القادرين على جتسيد أفكارهم على أرض الواقع إبنتاج جمموعة من املقاولني
 الوطين. ابالقتصاد

مع مراعاة اجلانب الديين ، م عن طريق تطوير خدماهتا املقدمةالدعزايدة فعالية مؤسسات املرافقة و  -3
 .ابلنسبة للفوائد 

 .وسائل تسويقية ممنهجةبطرق و  بداعية وجتسيدها على أرض الواقعستغالل أفكار الطلبة اإلإ -4
عن مع ضرورة تقييم ما قدم  ،املنتهجةالرتويج  سرتاتيجيةإيف و ،  العروض املقدمةمراعاة النظر يف -5

 طريق التغذية العكسية. 
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 تكوين إطاراهتا دور املقاوالتية خاصة الناشئة و  زايدة فعالية -6
 االبتدائيالتعليم برامج من املقاوالتية حنو حماولة  توجيه الطلبة و ، ورة النظر يف املناهج الدراسية ضر   -7

 ابملقاوالتية .  ارتباطلديهم مما يشكل أفراد مؤهلني و ، اجلامعيمرورا اىل التعليم ،  ويالثانو املتوسط و 
ثر فعالية أكو شيء بديل خيار راقي و أنه  وعلى ة،مقياس يدرس يف اجلامعالتسويق اإلبداعي ك عتبارإ -8

 كبديل  اسرتاتيجي عصري .  اعتبارهمن التسويق التقليدي و 
ومدى استغالل  ةمن أجل معرفة مدى كفاء ،العروض) الرتويج خاصة (و قدمة تقييم الدورات امل -9

 .ملختلف املوارد املستخدمة
ميكن من خالهلا  كأداة فعالة  ،عتماد على آلية التسويق اإلبداعيتنمية املوارد البشرية واالضرورة  -10

 .التطويرالتحسني و 

 الدراسة:افاق 

  .توجه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية يف دور املقاوالتيةدور إطارات ومكوين  .1
حنو اجلامعات  كمادة أساسية يف  اجلامعة على إستقطاب خرجيي    أثر تدريس التسويق اإلبداعي .2

  .التوجه املقاواليت
 ة واملتوسطة على حتقيق ميزة تنافسية. اثر تطبيق قوانني التسويق االبداعي يف املؤسسات الصغري  .3
 .دور تطبيق التسويق االبتكاري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق رايدية املؤسسة  .4
 .التسويق االبداعي بني النظري والتطبيقي  .5
املؤسسة من تطبيق التسويق التقليدي اىل تطبيق التسويق االبداعي على زايدة  أثر تغيري إسرتاتيجية .6

 أرابح املؤسسة .
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 قائمة املراجع
 القران الكرمي

  أوال : املراجع ابللغة العربية
 الكتب

، إصدار املنظمة العربية للتنمية اإلداریة، القاهرة، البتكارياالتسویق أبو مجعة، نعيم حافظ،  .1
 .م 2003،مصر

، دار صفاء للنشر السلع املادیةمفاهيم التسویق احلدیث منوذج إايد عبد الفتاح النسور،  .2
 .م2014، 1التوزیع عمان، األردن، ط و 

التوزیع دار أسامة للنشر و  ،ئيات العربيةاإلبداع اإلعالمي يف الفضا ،بشرى مجيل إمساعيل .3
 .م2012، 1األردن ط ،عمان

، الدار اجلماهريیة للنشر والتوزیع التسویق احلدیث مبادئه،ادارته وحبوثه ،بشري عباس العالق .4
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 .م 2009التوزیع عمان، األردن، و 

التوزیع، عمان، األردن، و ، دار الصفاء للنشر أسس التسویق املعاصررحبي مصطفى عليان،  .7
 .2009 ،1ط

 برنتيس مكتبة لبنان انشرون مع بريسون ایدوكایشن،اإلبداع يف إدارة األعمال ،ریتشارد فرانش .8
 . م2014، سنة1ت املتحدة االمریكية، طايالوال ،هول نيوجريسي
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 األردن، دار وائل للنشر،،أبعاد للرايدة: إدارة األعمال الصغرية سعاد انئف برنوطي، .13
 م.2005

 دار  "مدخل اسرتاتيجي للمنافسة والتميز: إدارة املشروعات الصغرية حسن احلسيين، فالح .14
 . م 2006األردن، الشروق،

 ، 3ط  التوزیع الرايضو قرطبة للنشر  ،مبادئ االبداع ،، حممد أكرم العدلوينسویدانطارق حممد  .15
 م .2013

دار  الصغرية،و سطة منظمات األعمال املتو  إسرتاتيجيةو إدارة  ،منصور الغاليب ،طاهر حمسن .16
 .م2009، 1التوزیع، عمان،األردن،ط وائل للنشر و 

  . م2004 ،جامعة قناة السویس،أساسيات التسویق احلدیث،طاهر مرسي عطية .17
التوزیع، مكتبات مؤسسات دار الفجر للنشر و  ،التسویق اإلبتكاري ،طلعت أسعد عبد احلميد .18
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 .م 2019، 1ط   ،األردن ،عمان ،التوزیعو 
مكتب دار و ،إدارة األعمال الصغريةو  الرايدةصاحل النجار، ،فایز مجعة ،عليعبد الستارحممد  .20

 .  م2006عمان،األردن،،للنشر احلامد
دار دیبونو للطباعة  ،اإلبداعاإلدارة احلدیثة وسيكولوجية التنظيم و  ،اخرونحممد جاسم و  .21

 م. 2010، 1التوزیع، عمان، االردن، طوالنشر و 
، دار سویق احلدیثمبادىء التحممد الباشا، حممد رسالن، نظمي شحادة، رايض احلليب،  .22

 .2000، 1األردن، عمان، طالتوزیع،  الصفاء للنشر و 
التفكري و  اع اإلبد،يحممد جاسم ويل العبيدي، ابسم حممد العبيدي، أالء حممد العبيد .23

 ،1التوزیع، عمان، االردن، ط، دار دیبونو للنشر و تنميته يف الرتبية والتعليماإلبتكاري و 
 .م2010

علم النفس الرتبوي النظریة  أساسيات،حممد فرحان القضاه، حممد عوض الرتتوري .24
 .م2006 ،التوزیع، عمان، األردندار احلامد للنشر و ،والتطبيق

 دار وائل للنشر ،التجارب احلدیثةاخلصائص و و  اإلبتكار املفاهيم إدارة  ،جنم عبود جنم .25
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 .م 2010، 1التوزیع،  البلد، ط، دار احلامد للنشر و التسویق املعاصرنظام موسى سویدان،  .26
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 2010األردن ،التوزیع عماندار الرایة للنشر و  التأهيل اإلداريالتدریب و ، هاشم محدي رضا .27
 م .

دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان ،اسرتاتيجيات تعليم التفكري ومهاراته،وليد رفيق العياصرة .28
 .م2011، 1األردن، ط

 
 الرسائل العلمية:

 

قدمة لنيل مذكرة م، حنو تطویر املقاوالتية من خالل التعليم املقاواليت ي،اجلودي حممد عل .29
 .م 2015-2014جامعة حممد خيضر بسكرة سنة  ،علوم  التسيريشهادة الدكتوراه يف 

 ،ثقافة املقاولة لدى الشباب اجلزائري املقاول دراسة ميدانية بوالیة تلمسان،بدراوي سفيان .30
 .م 2015-2014 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص علم إجتماع تنمية بشریة

 االقتصادیةدور اإلبداع التكنولوجي يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة  ،حجاج عبد الرؤوف .31
دراسة مقارنة بني وحدات مؤسسة كوندور بربج بوعریریج ابستخدام أسلوب حتليل مغلف 

يف علوم ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ،م2013-2004خالل الفرتة  البياانت
 . م2015  ،ورقلة،وتسيري مؤسسات، جامعة قاصدي مرابح اقتصادالتسيري، ختصص 

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة التوجه املقأواليت للمرأة يف اجلزائرسالمي منرية،  .32
املاجستري يف العلوم االقتصادیة، ختصص تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قسم العلوم 

 .م2008االقتصادیة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، جانفي 
التية حلاملي املشاریع دور حاضنات األعمال يف تفعيل الروح املقاو ، فاطمة الزهراء مساعيلي .33
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الكهرومنزلية اجلزائریة أطروحة الرائدة يف السوق اإللكرتونية و  بربج بوعریریج  Condorاألعمال 

جامعة غاردایة  ،علوم التسيري ، ختصص تسویق إبداعي العلوم اإلقتصادیة، التجاریة و  دكتوراه يف
 .م 2017 /2016
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 : ISSN ،جملة البحوث اإلقتصادیة واملالية ،-دراسة ميدانية جبامعة معسكر -املخطط

 .م2017جوان ،اجمللد  الرابع/ العدد األول  ، 9822 – 2352
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https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Loi0621.aspx
https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx
https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_Dispositif.aspx


 
 

 الحقمال



200 
 

 

 

 قائمة األساتذة احملكمني

 إسم األستاذ  ليها اليت ينتسب إاجلامعة 
 أ.د برقوق عبد الرمحان بسكرة  ،جامعة حممد خيضر

 أ.د هواري معراج جامعة غارداية 
 د . فالق حممد شلف ، جامعة حسيبة بن بو علي

 قوجيل حممدد .  ورقلة  ،جامعة قاصدي مرابح
 د. االخضر صياحي 1سطيف جامعة 

 د . شرع مرمي جامعة غارداية

 د. دقايشية عمر جامعة العريب التبسي، تبسة

                 

                  

 01ملحق رقم: 
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 استبيان أويل

 غاردية جامعة

 لتسيري  وعلوم التجارية العلوم و اإلقتصادية العلوم كلية

 التجارية العلوم قسم

 1  اإلستبيان

 حتية طيبة وبعد.... 

إستعمال الية التسويق حول موضوع تسويق إبداعي التخرج لنيل شهادة الدكتوراه ختصص  ملذكرة  التحضري إطار يف
العلمي ،وإن  البحث ألغراض يعتمد قياسا االستمارة و تعد هذهاإلبداعي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية 

البحث راجني التجاوب مع فقراته  تفضلكم ابإلجابة املناسبة يساهم يف احلصول على نتائج دقيقة مايعزز حتقيق أهداف
من أجل الوصول  اىل نتائج تتسم ابلدقة و املوضوعية ،علما أن االجاابت تستخدم حصرا ألغراض البحث العلمي 

     فقط دون الضرورة لذكر االسم .

 مع فائق شكران وتقديران لكم

 اهلواري   د. الشرع مرمي                                                                الباحثة : ريغي سارة معراج أ.د

 عامة:  مالحظات

 االسئلة النرتك أي سؤال دون االجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل.  مجيع على اإل جابة يرجى .1

 يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك. ( × )  يرجىوضع عالمة .2

 إبستطاعة الباحث اإلجابة على أسئلتكم وإستفساراتكم اخلاصة ابالستمارة.  .3

 أوال :  

   ذكر                                أنثى                                 _ اجلنس :  1
 

 02ملحق رقم: 
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         40اىل  36من        35اىل  31من             30اىل  26سنة          من  25:  أقل من _ العمر   2

  40اكرب من  

 سنة اثلثة ليسانس                   سنة اثنية ماسرت                   دكتوراه      :  _ املستوى التعليمي3

 موظف                     يعمل حلسابه  اخلاص                  بدون مهنة                عمل األب :_ 4

 موظفة                    تعمل حلساهبا اخلاص                  بدون مهنة                 :  عمل األم_ 5

 نعم                ال           ؟      _ هل ترغب بعد خترجك من اجلامعة يف إنشاء مؤسستك اخلاصة 6

 يف حال ما توجهت حنو إنشاء مؤسستك اخلاصة  ماهي املتغريات اليت أثرت على توجهك ؟  _  7

    التخصص الذي درسته يف اجلامعة              املقاييس اليت درستها                      الرتبصات  اليت أجريتها                   
                       ات اليت حضرهتا                       األبواب املفتوحة على مستوى اجلامعة حول اليات الدعم و إنشاء املؤسسة                      الدور 

 امللتقيات العلمية و التوجيهية  اليت تتحدث عن املقاوالتية  

 نعم                                    ال                               ؟   هل مسعت عن مفهوم التسويق اإلبداعي من قبل_ 8

: هذا اجلزء من اإلستبيان يقيس مستوى التسويق اإلبداعي املعتمد يف  اثنيا : املتغري املستقل : التسويق اإلبداعي
 ت الدعم و املرافقة . األبواب املفتوحة املنظمة من قبل اجلامعة ابلشراكة  مع دار املقاوالتية و مؤسسا

موافق  موافق العبارة
اىل حد 

 ما

غري 
 موافق

    قدمت هذه الشراكة  بني دار املقاوالتية ومؤسسات الدعم  واملرافقة  شيئ مهم  ابلنسبة يل 

أعتقد ابين لن انسى هذه االبواب املفتوحة  او الدورة حول املقاوالتيه وكيفية انشاء مشروع 
 خاص.

   

 استفدت خالل مشواري اجلامعي  بتجربة مماثلة 
 

   

    أعتقد  أن ماقدمته دار املقاوالتية بشراكتها مع مؤسسات املرافقة والدعم هو أمر ابداعي

أعتقد أن ماقدمته دار املقاوالتيه بشراكتها مع مؤسسات  املرافقة والدعم  من مزااي 
 وتسهيالت  قابلة للتصديق 

   

 زمالئي  وأصدقائي عن هذه التجربة اليت خذهتا يف اجلامعةسوف أخرب 
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أعتقد أبن هذه   ) احلملة ، أبواب  املفتوحة ، الدورة ...( قد إعتمدت  أسلوب إعالن  
 إبداعي يف جذب  الطالب حنو املقاوالتيه

   

 ا ....( أرى أنه من املهم إستخدام هذا النوع من اإلعالن يف نشر )فكرة ،خدمة  ، منتج م
 

   

 روجت مؤسسات الدعم واملرافقة خلدماهتا بشكل فريد وجذاب 
 

   

أرى أنه من الضروري أن يتلقى الطالب خالل تكوينه اجلامعي مقاييس تفيده  يف إنشاء 
 وتسيري مؤسسته اخلاصة 

   

يتلقى الطالب خالل تكوينه اجلامعي  دورات متكنه من التعرف على  عروض  من املهم  أن
 مؤسسات الدعم و املرافقة 

   

    التقائي مبقاولني انجحني كان مبثابة حتفيز يل حول انشاء مؤسسة  

    إن املطبوعات اخلاصة مبؤسسات  املرافقة و الدعم مصصمة و معروضة بشكل إبداعي 

 

 سامهت عروض مؤسسات الدعم و املرافقة يف ما يلي :  _ إىل أي  مدى

موافق  موافق   العبارة 
اىل حد 

 ما 

غري 
 موافق

    تسهل عملية إختيار مشروع  حمدد 
    حتديد فكرة املشروع

    التسيري الناجح للمؤسسة 
    مجع املعلومات حول السوق 
    مجع املعلومات حول الزابئن 
    التعرف على مصادر التمويل 

    إختيار مصدر التمويل املناسب 
    التعرف على اإلجراءات اإلدارية املتعلقة إبنشاء املؤسسة 

    التواصل و تكوين عالقات طيبة 
    حتمل املخاطرة 

    قيادة املؤسسة بنجاح 
    تصور مشروعك على أرض الواقع 
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 : قياس نظرية السلوك املخطط ) نية الطلبة  ، التوجه املقواليت( : املتغري التابع : اثنيا

 أي قياس أراء ومعتقادات الطلبة اخلرجني جتاه أتسيس  املشروع اخلاص هبم .   : بعد املوقف جتاه املقاوالتيه -أ

موافق حلد  موافق  العبارة
 ما

غري 
 موافق

    جتذبين فكرة إنشاء مشروع  خاص 
 إنشاء  مشروع خاصلدي الرغبة يف 

 
   

    حيقق يل إنشاء مشروع خاص الرضا الذايت) حتقيق الذات
    لدي رغبة كبرية يف االستقاللية يف العمل .

    أسعى للحصول على عمل بعد التخرج يتسم ابلبساطة وعدم  التعقيد .
    اؤمن ابن العمل احلر)املقاواليت( هو أفضل من العمل  لدى االخرين

    خريت  بني إنشاء عمل خاص أو الوظيفة سأختار العمل اخلاصلو 
 

 بعد أتثري احمليط اإلجتماعي )إىل أي مدى يتوافق قرار الطلبة اخلرجني مع أراء اجملتمع( -ب
موافق حلد  موافق العبارة

 ما
غري 

 موافق
    تشجع  ثقافة اجملتمع الذي حييط يب على العمل احلر

األصدقاء  ،االقارب (  يف التشجيع يساهم )أفراد العائلة ، 
 املستمر على العمل احلر

   

يدعمين من حويل من االشخاص  على إنشاء مشروع خاص بدل 
 الوظيفة 

   

حييط  يب من أهلي و  أقاريب مناذج  من املقاولني )اصحاب 
 اعمال حرة(

   

أتصور  أن اجملتمع الذي اعيش فيه  يشجعين  على إنشاء مشروع 
 خاص

   

 
الطلبة اخلرجني  وهي مدى قدرة  : بعد القدرة على القيام ابلسلوك املقاواليت)القدرة على اإلجناز( -ج

 العمل احلر يف خمتلف مراحله . على إنشاء
غري موافق حلد  موافق العبارة
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 موافق ما
    أعترب نفسي قادرا فعليا على إنشاء مشروع خاص

     خاص أعترب نفسي مستعدا لتأسيس مشروع 
    أستطيع احملافظة على املشروع اخلاص  و على إستمراريته 

    أمتلك املعرفة االزمة بتفاصيل إنشاء مشروع اخلاص 
    أمتلك كل املوارد والقدرات اليت أتهلين إلنشاء مشروع اخلاص 

أتعامل مع الصعوابت واملشاكل النين أستطيع دائما االعتماد على 
 قدرايت الذاتيه 

   

 كيف تقيس أتثري ) احلملة ، األبواب املفتوحة ، الدورة  (  عليك ؟   

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 مثل هذه املبادرات لدار املقاوالتية و اجلامعة ؟ ما نوع التطوير الذي تتمىن أن تراه مستقبال يف
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ما الذي مييز هذه املبادرة عن املبادرات األخرى اليت حضرهتا ؟................................................

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

ماهي أسباب إعجابك مبا قدم ابلدورة 
.......................................................................................................... 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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 استبيان هنائي
 

 غاردية جامعة
 العلوم التجاريةو التسيري و كلية العلوم االقتصادية 

 التجارية العلوم :قسم
 واب التخرجإستمارة إستبيان موجه للطلبة اخلرجيني أو على أب

  ... وبعد حتية طيبة 

 عليكم السالم... الفاضل خيأ... الفاضلة خيتأ
  :حول علمي حبث إبعداد أقوم نينإ حيث نظركم وجهةمع  تتناسب اليت جابةاإل ختيارإو  ستبياناإل بئةتع يف للمشاركة أدعوكم أن ين شرفي

 يعتمد مبثابة مقياس االستمارة وتعد هذه ،إستعمال الية التسويق اإلبداعي لتوجيه خريجي الجامعات نحو المق اوالتية
 ثقة على ين وإن،  نشودةامل العلمية الغاية حتقيق حنو مسعاي مساندة يف البالغ ثراأل الكرمية ستجابتكمإل إنالعلمي    البحث ألغراض

 .الدراسة ذهه دافأه حتقيق يف ريكب بشكل مهستسا ستبياناإل تعبئة يف اجلدية مشاركتكم أبن اتمة
 تعاونكم حسن لكم شاكرين ...ريغ ال العلمي البحث ألغراض و اتمة بسرية تستخدم سوف ستقدموهنا اليت علوماتامل أن الباحثة وتؤكد

 : ريغي سارةالباحثةعداد إ

                                                              اهلواري   د. الشرع مرمي    أ.دمعراج شراف:من إ

 عامة:  مالحظات

 يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك. × ( وضع عالمة )  يرجى .1
 . االسئلة مجيع على جابةاإل يرجى لذلك االستمارة للتحليل ابة يعين عدم صالحيةإجترك أي سؤال دون إن  .2
 اخلاصة ابالستمارة.  واستفساراتكماإلجابة على أسئلتكم  جلميكنك التواصل مع الباحثة من أ .3

  sararighi68@gmail .comاإلمييل :                        0697812141رقم اهلاتف : 

 :املتغريات الشخصية معلومات حولأوال :

 ذكر                                أنثى                                 اجلنس :  .1
         40اىل  36من            35اىل  31من              30اىل  26من    سنة          25:  أقل من العمر   .2

 سنة40اكرب من  

 03ملحق رقم: 
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 ماسرت                   دكتوراه       ليسانس                  املستوى التعليمي: _3

 بدون مهنة   اخلاص                   يعمل حلسابه                    موظف               عمل األب:_ 4

 بدون مهنة      موظفة                    تعمل حلساهبا اخلاص                               عمل األم: _ 5

 ال               ؟          نعم اخلاصمشروعك او ترغب بعد خترجك من اجلامعة يف إنشاء مؤسستك _ هل  6

 على توجهك ؟   توثر ميكن أناليت ماهي املتغريات  اخلاصو مشروعك أيف حال ما توجهت حنو إنشاء مؤسستك _  7

   اليت حضرهتا             الدورات  ليت أجريتها           الرتبصات ا  اليت درستها        واداملالتخصص الذي درسته يف اجلامعة       
املؤسسة          امللتقيات العلمية و التوجيهية  اليت شاء اجلامعة حول اليات الدعم و إنعلى مستوى أو املعارض األبواب املفتوحة 

 العمل احلر()تتحدث عن املقاوالتية 

   ال؟            نعم                        اإلبداعي من قبل هل مسعت عن مفهوم التسويق_ 8

الدورات  وأهذا اجلزء من اإلستبيان يقيس مستوى التسويق اإلبداعي املعتمد يف األبواب املفتوحة التسويق اإلبداعي: تقييم آلية: اثنيا 
ي بعد أ ،ومدى فعاليته يف نشر الفكر املقاواليت بني الطلبةرافقة املدار املقاوالتية ومؤسسات الدعم و مع تعاون املنظمة من قبل اجلامعة ابل

 .خروجك واستفادتك من الدورة

 تقييم التسويق اإلبداعي املعتمد  -

 العبارة الرقم
 

 موافق
 بشدة

 موافق 

موافق 
بدرجة
متوس
 طة 

غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 بشدة 

01 
من قبل اجلامعة ..( املنظمة أو الدورات أو املعارض .األبواب املفتوحة )يف مشاركيت 

فيما خيص إنشاء العمل احلر   املرافقةمؤسسات الدعم و و   املقاوالتية مع دار   لتعاوناب
 كانت مفيدة.

     

      املرافقة هو أمر إبداعي.تية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم و أعتقد أن ماقدمته دار املقاوال 02

      مشروع خاص. إنشاءكيفية تجربة اخلاصة باملشاركة والنسى هذه أين لن أعتقد أب 03

      .ستفد خالل مشواري اجلامعي بتجربة مماثلة مل أ 04

مع مؤسسات  املرافقة والدعم  من مزااي  تعاوهناب ةدار املقاوالتي أعلنت عنه أعتقد أن ما 05
 .وتسهيالت  قابلة للتصديق

     

06 
من قبل اجلامعة املعارض ...( املنظمة  او الدورات اواألبواب املفتوحة إعتمدت )

مع دار املقاوالتية و مؤسسات الدعم و املرافقة  أسلوب إعالن  إبداعي يف  تعاونابل
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 أو العمل احلر.  املقاواليتالفكر حنو  لبةجذب  الط

هذه يف  إستفدت منهاالتجربة اليت  ابملشاركة يف نفسوأصدقائي  زمالئي  نصح سوف أ 07
 . اجلامعة

     

العمل والرتويج  للفكر املقاواليت و  تخدام هذا النوع من اإلعالنإسأرى أنه من املهم  08
 يف نشر )فكرة،خدمة، منتج ما ...(  احلر

     

      .بشكل فريد وجذاب للطلبة واملرافقة خلدماهتا   روجت مؤسسات الدعم 09

متكنه هبذا املستوى اجلامعي  دورات  من املهم  أن يتلقى الطالب خالل تكوينهى أنه أر  10
 .املرافقةمؤسسات الدعم و وخدمات من التعرف على عروض 

     

يف إنشاء  واد تنفيذهأرى أنه من الضروري أن يتلقى الطالب خالل تكوينه اجلامعي م 11
 وتسيري مؤسسته اخلاصة 

     

      .ز يل حول انشاء مؤسسة كان مبثابة حتفييف هذه الدورة   لتقائي مبقاولني انجحني إ  12

13 
ما مت إستخدامه يف هذه الدورة من )ملصقات, تصميمات, برامج , مداخالت, إن 

 .بشكل إبداعي امعروضمناذج مقاولني من الواقع ....( كان مصمما و 
     

14 
بفضل هذه التجربة تشكل لدي وعي أبمهية تبين الفكر املقاواليت والعمل احلر بدل 

 الوظيفة. 
     

 

 : يلي بني دار املقاوالتية ومؤسسات الدعم واملرافقة يف ما التعاونو أستفادتك  من هذه التجربة إتقييم  مستوى  -

موافق  العبارة الرقم
 بشدة 

 موافق 

موافق 
بدرجة 
متوسط

 ة 

غري 
 افق مو 

غري 
موافق 
 بشدة 

      تسهل عملية إختيار مشروع  حمدد  01
      حتديد فكرة املشروع 02
      التسيري الناجح للمؤسسة  03
      مجع املعلومات حول السوق  04
      مجع املعلومات حول الزابئن  05
      إختيار الزابئن وخلق منتج وفقا إلحتياجاهتم ورغباهتم 06
      التعرف على مصادر التمويل  07
      إختيار مصدر التمويل املناسب  08
      التعرف على اإلجراءات اإلدارية املتعلقة إبنشاء املؤسسة  09
      التواصل و تكوين عالقات طيبة  10
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      حتمل املخاطرة  11
      املؤسسة بنجاح و إدارة   قيادة  12
      رض الواقع تصور مشروعك على أ 13

 

 :(و العمل احلراوالتية أاملقحنو لتوجه لنية الطلبة و تقييم أرية السلوك املخطط ) قياس نظ اثلثا:

بعد خاص هبم  (شروععمل )مأتسيس  للتوجه حنوني جيالطلبة اخلر  ستعداد وجاهزيةإمدى أي قياس   :ةعد املوقف جتاه املقاوالتيب   -أ
  .مع مؤسسات الدعم واملرافقةمن قبل دار املقاوالتية ابلتعاون املنظمة  ...(و املعارضاب املفتوحة أأو األبو  الدورة)ستفادهتم من إ

 العبارة الرقم
 موافق
 بشدة 

موافق  موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

غري 
 موافق 

غري 
 موافق
 بشدة 

      خاص  )عمل(جتذبين فكرة إنشاء مشروع  01
      خاص )عمل(لدي الرغبة يف مشروع  02
      خاص )عمل(مشروع تولدت لدي فكرة  03
      (حيقق يل إنشاء مشروع خاص الرضا الذايت) حتقيق الذات 04
      .احلر العمل التوجه حنوو لدي رغبة كبرية يف االستقاللية  05
      أسعى للحصول على عمل بعد التخرج يتسم ابلبساطة وعدم التعقيد. 06
      .)املقاواليت( هو أفضل من العمل  لدى االخرينن العمل احلرؤمن أبأ 07
      لو خريت  بني إنشاء عمل خاص أو الوظيفة سأختار العمل اخلاص 08

 

 عد أتثري احمليط اإلجتماعي )إىل أي مدى يتوافق قرار الطلبة اخلرجني مع أراء اجملتمع(ب   -ب

 موافق العبارة الرقم
 بشدة 

 موافق 

موافق 
بدرجة 

طسمتو 
 ة 

 غري
مواف
 ق

غري 
 موافق
 بشدة 

      تشجع  ثقافة اجملتمع الذي حييط يب على العمل احلر 01
      يساهم )أفراد العائلة ، األصدقاء  ،االقارب (  يف التشجيع املستمر على العمل احلر 02
      .يدعمين من حويل من االشخاص  على إنشاء مشروع خاص بدل الوظيفة  03
      .عمال حرةأصحاب أو  هلي و أقاريب مناذج  من املقاولنيحييط  يب من أ 04
وتنفيذ فكرة  يشجعين  على إنشاء سوف عيش فيه  أأتصور  أن اجملتمع الذي  05

 .اصاخل  شروعامل
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العمل احلر يف  الطلبة اخلرجني على إنشاء وهي مدى قدرة : )القدرة على اإلجناز( عد القدرة على القيام ابلسلوك املقاواليتب   -ج

 خمتلف مراحله .
 

 العبارة الرقم
 موافق
 موافق  بشدة 

 موافق
بدرجة 

 متوسطة 

غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 بشدة 

      يب. أعترب نفسي قادرا فعليا على إنشاء مشروع خاص 01
       يب. أعترب نفسي مستعدا لتأسيس مشروع خاص 02
      إستمراريته.لى عيع احملافظة على املشروع اخلاص و أستط 03
      املشاريع واملؤسسات اخلاصة.زمة بتفاصيل إنشاء لالأمتلك املعرفة ا 04
      .أمتلك كل القدرات اليت أتهلين إلنشاء مشروع اخلاص 05
06 
 

 نين أستطيع دائما االعتماد على أتعامل مع الصعوابت واملشاكل أل
 ة.قدرايت الذاتي

     

عيت اآلن التعامل مع مؤسسات الدعم واملرافقة ملسانديت أثناء أعتقد أن إبستطا 07
 أتسيس مشروعي اخلاص.

     

         مع مؤسسات الدعم من قبل دار املقاوالتية ابلتعاون و املعارض...(( املنظمة)الدورة أو االبواب املفتوحة أ)كيف تقيس أتثري  ✓
 ؟  عليك. واملرافقة

 .أتثري عايل       أتثري متوسط               أتثري منخفض           
اجلامعة ؟ ذه املبادرات لدار املقاوالتية و ما نوع التطوير الذي تتمىن أن تراه مستقبال يف مثل ه ✓

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 ؟و خارج اجلامعةابجلامعة أ أخرى حضرهتا بادراتي مأعن جربة اليت خضعت هلا و التأ الذي مييز هذه املبادرةما  ✓

................................................................................................................... 

 يف هذه الدورة ؟ ماهي أسباب إعجابك مبا قدم ✓

................................................................................................................... 
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 أسئلة املقابلة املبدئية 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية
 قسم: العلوم التجارية

 أسئلة املقابلة

 حتية طيبة  وبعد ... 

 عليكم السالم... الفاضل أخي... الفاضلة أخيت
 حيث إنين نظركم مع وجهة تتناسب اليت إلجابةاب بلة اإلجابة على أسئلة املقا يف للمشاركة أدعوكم أن يشرفين 

 إستعمال الية التسويق اإلبداعي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية، :حول علمي حبث إبعداد أقوم
 ، وإنين املنشودة العلمية الغاية حتقيق حنو مسعاي يف مساندة البالغ األثر الكرمية إن إلستجابتكماجلزائر منوذجا . 

اخلاصة أبطروحة  الدراسة هذه أهداف حتقيق يف كبري بشكل ستساهم اجلدية مشاركتكم أبن اتمة ثقة ىعل
 الدكتوراه . 

 لكم شاكرين ...غري ال العلمي البحث ألغراض تستخدم سوف ستقدموهنا اليت املعلومات أن الباحثة وتؤكد
 . تعاونكم حسن

  إعداد الباحثة: ريغي سارة

 اهلواري   د. الشرع مرمي    من إشراف: أ.دمعراج 

 sararighi68@gmail.com اإلمييل :                 0697812141اهلاتف : 

 

 

 

 04ملحق رقم: 

mailto:sararighi68@gmail.com
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ارأتينا إجراء مقابلة مع : يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية  داعي الية التسويق اإلب دورمدى و ملعرفة 
................... 

 اجلزء األول :

ما مدى إعتماد الية  التسويق اإلبداعي من طرف دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات التساؤل الرئيسي : 
 ؟ ماهو أثر إستعمال الية التسويق اإلبداعي يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية  املرافقة و الدعم ؟ 

 : نتمىن ان جتيبوا عليها  لذي يتفرع اىل أسئلة فرعيةمن خالل هذا التساؤل الرئيسي ا  
 السؤال األول : من دون شك أن مؤسستكم تتبىن إسرتاجتية لتحقيق أهدافها، ماهي؟ 

..................................................................................................... 
  تتبىن إسرتاتيجية  إبداعية لتحقيق أهدافها ؟ السؤال الثاين : هل مؤسستكم

           نعم                                          ال              
................................................................................................ 

 إذا كانت إجابتك عن السؤال الثاين نعم ، 
 ذ مىت و انتم تتبنون هذه اإلسرتاتيجية  ؟من

.....................................................................................................
.................................................................................................... 

أن  جيدوا حلوال ملشكالت و يف طرحهم  القدرة على أن يبدعوا  : هل ملدريب دور املقاوالتية  الثالث السؤال 
 ؟سيد أفكارهم على أرض الواقع يف جت تواجه الطلبة 

 
          ال   نعم                                                        

................................................................................................ 
 يف نظرك سيدي من أين اكتسبوا ذلك ؟ إذا كانت إجابتك نعم ، 

 : قسم اىل قسمني مها :  رابع السؤال ال
أ : حىت يبدع املدرب ) املكون (  جيب أن توفر دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و الدعم بيئة  

يف نظرك سيدي هل وفرت دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و ‘اإلبداع على أنواعه ,  تتقبل
 الدعم هذه البيئة ؟

نعم                                             ال                     
................................................................................................ 
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ب : حىت يبدع الطالب   جيب أن توفر دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و الدعم بيئة تتقبل 
ت املرافقة و الدعم يف نظرك سيدي هل وفرت دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسا‘اإلبداع على أنواعه , 

 هذه البيئة ؟ 
ال                                                نعم                        

................................................................................................ 
 
هل تعتقد سيدي أن ماقدمته دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات الدعم و املرافقة هو السؤال اخلامس :  

 نعم                                                      ال              ي ؟ أمر إبداع
          ..................................................................................................... 

 يع ؟ : ماذا عن الرتويج املعتمد ، هل  هو مواكب للتطور السر السؤال السادس 
          نعم                                                ال            

................................................................................................ 
 ؟  ماهي وسائل الرتويج اليت تعتمدها دار املقاوالتية

.....................................................................................................
.................................................................................................... 

 داعية ؟ يف نظرك سيدي هل يتم الرتويج للفكر املقاواليت من طرفكم  بطرق إبالسؤال السابع :  
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 

املعارض ...( املنظمة من : يف نظرك سيدي هل إعتمدت )األبواب املفتوحة او الدورات او  السؤال الثامن 
قبل دار املقاوالتية بتعاوهنا مؤسسات الدعم و املرافقة  أسلوب إعالن  إبداعي يف جذب  الطلبة حنو الفكر 

 املقاواليت  أو العمل احلر ؟
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 : هل روجت مؤسسات الدعم  و املرافقة خلدماهتا للطلبة بشكل فريد وجذاب ؟  السؤال التاسع 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 
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 هل يتقبل املدربني) املكونني ( األفكار اإلبداعية ) املشاريع اإلبداعية اجلديدة (  ؟؟ :العاشر السؤال 
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 

جديدة لتخفيض التكاليف او تعزيز االنتاج فكرة : اذا طرح الطالب مشروع يتضمن  حلادي عشرالسؤال ا
 هل تدعمه يف تطبيق فكرته على ارض الواقع ؟

ال                                           نعم                            
............................................................................................... 

 
 أقسام  3قسم اىل : لثاين عشرالسؤال ا

 أ : هل هناك تواصل بني دار املقاوالتية و مؤسسات املرافقة و الدعم  والطالب  ؟ 
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 

 ب : هل هناك تواصل بني دار املقاوالتية و أساتذة اجلامعة ؟ 
ال                                                    نعم                   

............................................................................................... 
 

 ج : هل هناك تواصل بني دار املقاوالتية و أساتذة اجلامعة  و الطالب ؟ 
ال                                       نعم                                

............................................................................................... 
 

للمدربني ) املكونني ( التاثري على الطلبة ابقناعهم و حثهم على التوجه   عشر : هل ميكن السؤال الثالث
 حنو املقاوالتية ؟ 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 
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اخالت, : هل ما مت إستخدامه يف الدورات السابقة  من )ملصقات, تصميمات, برامج , مد الرابع عشر 
 مناذج مقاولني من الواقع ....( كان مصمما و معروضا بشكل إبداعي ؟ 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

 
 

بعث النشاط يف ي لطلبة و عشر : هل ترى سيدي أن هذه الدورات كانت مبثابة حتفيز لاخلامس السؤال 
 نفوسهم ؟ 
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 ماهي التحفيزات املقدمة للطلبة املشاركني ؟؟ إذا كانت إجابتك نعم ، 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

 
يف نظرك سيدي ما مدى إعتماد دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و  :  عشرال السادس السؤ 

 الدعم اللية التسويق اإلبداعي ؟ 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

................................................................................. 
عشر : ماهي االقرتاحات اليت ترى أهنا متكن من تطور الية التسويق اإلبداعي و ابلتايل متكن ل السابع السؤا

 من زايدة التوجه حنو املقاوالتية ؟ 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
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.....................................................................................................
.......................................... 

 ؟ : هل املشاريع املطروحة من قبل الطلبة إبداعية السؤال الثامن عشر 
نعم                                                 ال                      

............................................................................................... 
 

ي أساس يتم تبين مشاريع الطلبة على أال التاسع عشر : السؤ 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................................................. 

 اجلزء الثاين :
عاملية الكربى ، لكن أجزم أهنا ليست العامل الوحيد أان ال أتنكر للمدارس ال  Katalin bernayتقول 

، احلماس اإلنفتاح ،  هو الرغبة الشديدة للنجاح ينصحاب كفاءة ، ما جيذبأجياد أانس أو املعيار الصارم إل
 املغامرة . 

من وجهة نظرها هيا ال تراهن على متعددي الشهادات و هذا ليس ذم للشهادات لكن ابلنسبة ملوقف 
 إلبداعي ، الشهادات ليست معيارا لإلختيار . التسويق ا

 ؟ صرحت به فق معها أم أنت معارض ملا السؤال األول : من وجهة نظرك سيدي هل تتوا
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
أحد الوظائف األساسية و اجلديدة للمدير املستقبلي هي القدرة على تنمية و تشجيع و تطوير الشخصيات 

 و هذا السبيل الوحيد جلعل كل فرد يضيف اىل املؤسسة الكثري ) اإلبداع ، قيمة مضافة ( 
 ما رأيك سيدي ؟؟؟؟ السؤال الثاين :

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ية لنجاح مشروعك اخلاص، اي تتمع مبيزة تنافسية ) أتثري اإلهبار (  إذا كنت تريد البقاء عليك ابإلنفراد
 السؤال الثالث : هل تتوافق مع هذا سيدي 
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نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

يف جمتمع مفرط اإلستهالك ، مستغل من طرف امليداي و العرض املفرط للمنتوجات املتشاهبة يف بعض  
اي جمتمع مهاجم من طرف الوعود املستقبلية ، إستهالكاتنا مل تعد تطرح  كإحتياجات إلننا اليوم األوقات 

يفكرون مبذهب تلبية احلاجات سينتمون قريبا اىل املاضي معظم إحتياجاتنا مقضية ،  و رجال التسويق  الذمي 
 ، ألن هذا التفكري ال يتماشى مع تطور املستهلك . 

 السؤال الرابع :  ما تعليقك سيدي على ما ذكر ؟ 
.....................................................................................................

.................................................................................................... 
 ؟ملقاولاب س : يف نظرك سيدي ما عالقة املللالسؤال اخلام

.....................................................................................................
.....................................................................................................

................................................................................................... 
د ، اخلروج من منطقة الراحة سيضع منطقة الراحة هيا كل ما إعتدان عليه و يرحينا و ال يتطلب منا اي جه

 الطالب يف منطقة تعلم ) اإللتقاء أبشخاص جدد ، جماالت جديدة ، توسيع منطقة النشاط ( 
 ما رأيك سيدي ؟ السؤال السادس : 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 هل حقيقة ان أحد أسرار املقاولني هو إتباعهم حلدسهم ) يتصلون مباشرة حبدسهم ( ؟   السؤال السابع : 
نعم                                                 ال                       

...............................................................................................                                                     
ملاذا 

.....................................................................................................
.................................................................................................... 

 



218 
 

: الرتتيب و التظيم مها الروح و العقل اإلستثماري يف جمال املقاوالتية ؟؟؟ هل هذا صحيح ثامن الالسؤال 
 من وجهة نظرك سيدي ؟ 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

السؤال الثامن : هل تعتقد ان املزج بني القدرة على اجملازفة ) املخاطرة ( و احلكمة و اإلبداع هم من أسباب 
 جناح الطالب مستقبال يف جمال املقاوالتية ؟ 

ال                                                         نعم                         
............................................................................................... 

ذا : يف عصر اإلستهالك اجلديد كل منتج جيب أن ينسج مثل قصة ؟ هل تتوافق مع هالسؤال التاسع 
نعم                                                 ال                      سيدي ؟

............................................................................................... 
 

 

 

  

 

 

 

 



219 
 

 
 

 أسئلة املقابلة النهائية 

 
 غاردية جامعة

 كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية
 قسم: العلوم التجارية

 حتية طيبة  وبعد ... 

 عليكم السالم... الفاضل أخي... الفاضلة أخيت
 حيث إنين نظركم مع وجهة تتناسب اليت إلجابةاب اإلجابة على أسئلة املقابلة  يف للمشاركة أدعوكم أن يشرفين 

 إستعمال الية التسويق اإلبداعي لتوجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية، :حول علمي حبث إبعداد أقوم
 ، وإنين املنشودة العلمية الغاية حتقيق حنو مسعاي يف مساندة البالغ األثر الكرمية إن إلستجابتكماجلزائر منوذجا . 

اخلاصة أبطروحة  الدراسة هذه أهداف حتقيق يف كبري بشكل ستساهم اجلدية مشاركتكم أبن اتمة ثقة على
 الدكتوراه . 

 لكم شاكرين ...غري ال العلمي البحث ألغراض تستخدم سوف ستقدموهنا اليت املعلومات أن الباحثة وتؤكد
 . تعاونكم حسن

  إعداد الباحثة: ريغي سارة

 من إشراف: أ.دمعراج اهلواري   د. الشرع مرمي    

 sararighi68@gmail.com اإلمييل :                 0697812141اهلاتف : 

 

ارأتينا إجراء مقابلة مع يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية   الية التسويق اإلبداعي  دورملعرفة مدى  
.............. :... 

 

 

 05ملحق رقم: 

mailto:sararighi68@gmail.com
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 اجلزء األول :

ة بتعاوهنا مع مؤسسات التساؤل الرئيسي : ما مدى إعتماد الية  التسويق اإلبداعي من طرف دار املقاوالتي
 الية التسويق اإلبداعي يف توجيه خرجيي اجلامعات حنو املقاوالتية ؟  الدعم ؟  ماهو أثر إستعمالاملرافقة و 

   :وهي من خالل هذا التساؤل الرئيسي الذي يتفرع اىل أسئلة فرعية                     

 : هل مؤسستكم تتبىن إسرتاتيجية  إبداعية لتحقيق أهدافها ؟  ول السؤال األ

نعم                                          ال                         
................................................................................................ 

لوال ملشكالت : هل ملدريب دور املقاوالتية  القدرة على أن يبدعوا  يف طرحهم وأن  جيدوا ح  ينالسؤال الثا
 تواجه الطلبة  يف جتسيد أفكارهم على أرض الواقع ؟

نعم                                             ال                        
................................................................................................ 

 يف نظرك سيدي من أين اكتسبوا ذلك ؟  إذا كانت إجابتك نعم ،

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 قسم اىل قسمني مها :  :  ثالث السؤال ال

الدعم بيئة ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و أ : حىت يبدع املدرب ) املكون (  جيب أن توفر دار املقاوالتي 
يف نظرك سيدي هل وفرت دار املقاوالتية بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و ‘تتقبل اإلبداع على أنواعه , 

 الدعم هذه البيئة ؟

ال                                                    نعم              
................................................................................................ 

الدعم بيئة تتقبل ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و ب : حىت يبدع الطالب   جيب أن توفر دار املقاوالتي
الدعم هذه ة بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و يف نظرك سيدي هل وفرت دار املقاوالتي‘لى أنواعه , اإلبداع ع
 البيئة ؟ 
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نعم                                             ال                           
................................................................................................ 

 

 : ماذا عن الرتويج املعتمد ، هل  هو مواكب للتطور السريع ؟  رابع السؤال ال

نعم                                                ال                      
................................................................................................ 

 

 ماهي وسائل الرتويج اليت تعتمدها دار املقاوالتية ؟ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 : يف نظرك سيدي هل يتم الرتويج للفكر املقاواليت من طرفكم  بطرق إبداعية ؟  امسالسؤال اخل

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

: يف نظرك سيدي هل إعتمدت )األبواب املفتوحة او الدورات او املعارض ...( املنظمة   سادسالسؤال ال
من قبل دار املقاوالتية بتعاوهنا مؤسسات الدعم و املرافقة  أسلوب إعالن  إبداعي يف جذب  الطلبة حنو 

 الفكر املقاواليت  أو العمل احلر ؟

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

 

نتاج هل : اذا طرح الطالب مشروع يتضمن فكرة جديدة لتخفيض التكاليف او تعزيز اال سابع السؤال ال
 تدعمه يف تطبيق فكرته على ارض الواقع ؟
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نعم                                                 ال                      
............................................................................................ 

يف الدورات السابقة  من )ملصقات, تصميمات, برامج , مداخالت,  : هل ما مت إستخدامه الثامن  لسؤالا
 معروضا بشكل إبداعي ؟ لني من الواقع ....( كان مصمما و مناذج مقاو 

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

 

 

 يبعث النشاط يف نفوسهم ؟ رات كانت مبثابة حتفيز للطلبة و : هل ترى سيدي أن هذه الدو تاسع لالسؤال ا

نعم                                                 ال                      
............................................................................................... 

 إذا كانت إجابتك نعم ، ماهي التحفيزات املقدمة للطلبة املشاركني ؟؟ 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

الدعم بتعاوهنا مع مؤسسات املرافقة و  ةشر :  يف نظرك سيدي ما مدى إعتماد دار املقاوالتياعال السؤال 
 اللية التسويق اإلبداعي ؟ 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

ابلتايل متكن من تطور الية التسويق اإلبداعي و عشر : ماهي االقرتاحات اليت ترى أهنا متكن  اديالسؤال احل
 من زايدة التوجه حنو املقاوالتية ؟ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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الطلبة  على أي أساس يتم تبين مشاريععشر :  السؤال الثاين
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 اجلزء الثاين :

أان ال أتنكر للمدارس العاملية الكربى ، لكن أجزم أهنا ليست العامل الوحيد   Katalin bernayتقول 
اإلنفتاح ،  هو الرغبة الشديدة للنجاح ، احلماس ، ينصحاب كفاءة ، ما جيذبأأو املعيار الصارم إلجياد أانس 

 املغامرة . 

هذا ليس ذم للشهادات لكن ابلنسبة ملوقف ال تراهن على متعددي الشهادات و  من وجهة نظرها هيا
 .  املقاول الناجح  إلختيارالوحيد  عياراملاإلبداعي ، الشهادات ليست التسويق 

 ؟  صرحت بهالسؤال األول : من وجهة نظرك سيدي هل تتوافق معها أم أنت معارض ملا 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

نمية وتشجيع و هي القدرة على ت أو املقاول املستقبلي أحد الوظائف األساسية و اجلديدة للمدير املستقبلي
 هذا السبيل الوحيد جلعل كل فرد يضيف اىل املؤسسة الكثري ) اإلبداع ، قيمة مضافة ( تطوير الشخصيات و 

 الثاين : ما رأيك سيدي ؟؟؟؟السؤال 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 إذا كنت تريد البقاء عليك ابإلنفرادية لنجاح مشروعك اخلاص، اي تتمع مبيزة تنافسية ) أتثري اإلهبار (  

 وملاذا ؟؟؟ سيدي ؟؟ السؤال الثالث : هل تتوافق مع هذا 

ال                                               نعم                        
.................................................................................................. 
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..................................................................................................... 

العرض املفرط للمنتوجات املتشاهبة يف بعض ستهالك ، مستغل من طرف امليداي و يف جمتمع مفرط اإل
ي جمتمع مهاجم من طرف الوعود املستقبلية ، إستهالكاتنا مل تعد تطرح  كإحتياجات إلننا اليوم أاألوقات 

ت سينتمون قريبا اىل املاضي يفكرون مبذهب تلبية احلاجا نرجال التسويق  الذيا مقضية ،  و معظم إحتياجاتن
 . لكني املستهل أذواق  ، ألن هذا التفكري ال يتماشى مع تطور

 السؤال الرابع :  ما تعليقك سيدي على ما ذكر ؟ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

منطقة الراحة سيضع  ال يتطلب منا اي جهد ، اخلروج منيا كل ما إعتدان عليه و يرحينا و منطقة الراحة ه
 الطالب يف منطقة تعلم ) اإللتقاء أبشخاص جدد ، جماالت جديدة ، توسيع منطقة النشاط ( 

 ما رأيك سيدي ؟ :  السؤال اخلامس

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 


