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 في الجزائر المقاوالتي ه األبناء نحو النشاطدعم توج   دور األسرة في
the Role of the Family in Supporting the Children's Orientation Towards 

Entrepreneurial Activity in Algeria 

 
 بلغيت حبيب المجيد عبد 2 ،مناد الرحمن عبد لطيفة 1  

 

 الملخ ص

ف أشكال وتوضيح مختل وتطويره؛ تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة األسرة في خلق النشاط المقاوالتي
ومختلف أشكال الدعم التي تقدمها لألبناء  ،من أجل تشجيع إنشاء المقاوالت ؛المبادرات التي قامت بها األسرة

 702المقاولين. وقد اعتمدت الدراسة منهج البحث الميداني باستخدام أداة االستبيان الستجواب عينة مكونة من 
 ،ط المقاوالتيفي تشجيع توجه األبناء نحو النشا ا  كبير  ا  مبحوث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن لألسرة الجزائرية دور 

والمشاركة في مواجهة التحديات التي  ،وتوفير الدعم المادي والمعنوي ،من خالل اختيار طبيعة النشاط وذلك
 تعترض األبناء المقاولين خاصة اإلناث. 

 األسرة، الجزائر، المقاولة، النشاط المقاوالتي.: الدالةالكلمات 
 

Abstract 

 

This study aims to highlight the family’s contribution to the creation and development of 
entrepreneurial activity, and to clarify the various forms of initiatives undertaken by the family 

in order to encourage the establishment of businesses and the various forms of support that they 
provide to the children of contractors. The study adopted the field research method using a 
questionnaire tool to interrogate a sample of 207 respondents. This study has found that the 

Algerian family has a great role in encouraging children’s orientation towards the 
entrepreneurial activity, through choosing the nature of the activity, providing material and 

moral support and participating in facing the challenges faced by the children of entrepreneurs, 
especially females. 
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 المقدمة:

كار، تتيح لألفراد استغالل فرص اإلبداع واالبت ،لها أبعاد متعددة ،المقاوالتية هي ظاهرة اجتماعية تنظيمية
مقترنة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسة، منها عوامل متعلقة بالمحيط االجتماعي واالقتصادي 

ومن  ،يمكفرد يكتسبها عن طريق التنشئة االجتماعية أو التعل ،وعوامل ترتبط بالصفات الشخصية للمقاول ،للمقاول
فاعل مع المتغيرات البيئية، وهذه العوامل تؤثر بشكل واضح في استجابة المقاولين للنشاط الريادي من خالل الت

 حيث اختيار طبيعة النشاط الممارس، ودوافع إنشاء المؤسسة، وطرق تسييرها.

قتصادي، يير االي النموذج االشتراكي في التسبسبب تبن   ؛احديث   ويعتبر النشاط المقاوالتي في الجزائر نشاطا  
 والتأخر في تحرير االقتصاد الوطني، ولم يحظ باألهمية إال مع بداية العقد األخير من القرن العشرين.

أدى إلى دفع السلطة الحاكمة  ،بداية حراك اجتماعي شعبي واسع 1811فقد شهدت الجزائر في أكتوبر 
الذي أعلن  1818آنذاك نحو إعادة النظر في توجهاتها السياسية واالقتصادية، فكان من نتائج ذلك إقرار دستور 

 ،االشتراكي التخلي عن النظام :منها ،وأسس لتوجهات جديدة ،القطيعة مع التوجهات السياسية واالقتصادية السابقة
وتكييف اإلطار القانوني المؤسساتي مع التحوالت االقتصادية العالمية. ووجهت  ،ق وتبني آليات اقتصاد السو 

تاحة المجال أمام الشباب إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةهدعم الجهود نحو تنظيم وقطاع المقاوالتية  ،، وا 
 ودفعهم باتجاه اقتحام مجاالت ريادة األعمال. 

براز تأثيرات األسرة في إنشاء و  ،كيز على بعض المؤشراتالتر  هذه الدراسة وسوف نحاول من خالل ا 
وحتى تتضح نتائج الدراسة أبرزنا تلك التأثيرات من خالل المقارنة باعتبار الجنس؛ بمعنى  وتطويرها، المقاوالت

 المقارنة بين النشاط المقاوالتي للذكور واإلناث.

 الدراسات السابقة:
 :"الشيخ و رب العمل ""،Le Sheikh et le patron"الموسومة بـ  ( 1) أحمد هني. دراسة الباحث 1

درس تأثير العالقات بين الفاعلين االجتماعيين )الرئيس والعمال(، وتأثيرها على سير اإلنتاج، واعتبر أن  
ما يرى ك قوى العمل هي قوى اجتماعية، مع محافظة المقاول من خالل طبيعة التسيير على هيبته مع العمال.

فيخلق  ،ة األسريةاله تكون شبيهة بالرعايحيث رعايته لعم   ،المقاول يعمل وفق بيئته التي تربى فيها وتقاليدها أن
 إحساس العامل باالنتماء لمؤسسته كإحساسه باالنتماء لعائلته.

من  ؛وتوصل في بحثه إلى أن المقاول يستقطب عماله من عشيرته أو قبيلته أو المنطقة التي يعيش بها
ا للعمال بالطريقة التي يحددها هو هو الشيخ الذي يقدم دعم   المحافظة على الروابط االجتماعية. والمقاول أجل

أو المساهمة في مصاريف الحج، ويتدخل في حل مشاكل عماله، ويطغى  ،لعمال في مصاريف الزواجلمساعدة 
والعمال هم الزبائن. وتوصل الباحث إلى أن المقاول  ،ب العمل هو الشيخعلى مؤسسته الجو العائلي األخوي، فر  

                                                                 
 )1( HENNI  Ahmed:  "Le Sheikh et le patron : usage de la modernité dans la reproduction de la tradition ,"

OPU, Alger, 1993. 
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عادة إنتاجه مع المحافظة على القيم الثقافية واالجتماعية ف ،الجزائري يحافظ على الموروث الثقافي التقليدي ي وا 
 تسيير المؤسسة. 

entrepreneurs et bourgeoisie  Entreprisesالموسومة بـ :  (7)جياللي اليابس. دراسة الباحث 2

d’industrie ،" المؤسسة، المقاولون والبرجوازية الصناعية"، درس المقاول الجزائري من حيث الذهنية وطريقة
"هو ذلك الشخص الذي يقوم بوظيفة تجميع وتسيير ثم إعادة إنتاج  :ممارسة العمل الصناعي، فعر ف المقاول بأنه

 ،للعائلة كبيرا   ال من خالل دراسته إلى أن المقاول الجزائري يعطي وزن  كما توص   نتاجية".العوامل المكونة للعملية اإل
ديث من ن في مؤسساتهم يمزجون ما هو حين الجزائرييوأن المقاول ،فهم ينشئون مؤسسات عائلية يشتركون فيها

 ،يفكعالقات القرابة في التوظ ،تكنولوجيات حديثة مع ما هو تقليدي، مع المحافظة على عالقات عمل تقليدية
 والعمال من القبيلة أو العشيرة. ،حيث عملية التوظيف تكون قبلية وجهوية

رواد األعمال الجدد في الجزائر "  Les nouveaux entrepreneurs en Algérie: (3)أحمد بويعقوبدراسة  .3
عالج الباحث في دراسته إشكالية المقاولين الجزائريين ضمن التحوالت االقتصادية الجديدة،  خالل مرحلة التحوالت"،

مكانية هذه الفئة أن تتحول إلى فئة اقتصادية وفئة اجتماعية  ا.جديد   اا واجتماعي  ا اقتصادي  تحمل مشروع   ،وا 

نشاء اعتمدوا على أسرهم إل ا في الغالب، فأغلب المقاولينوتوصل إلى أن تمويل األنشطة ال يزال عائلي  
مؤسساتهم من حيث المساعدة المادية والمعنوية لهم، وفي بعض الحاالت هو مجرد امتداد لعمل أحد الوالدين أو 

 وتوصل إلى أن أكبر مشكل يواجه المقاولين الجدد هو مشكل التمويل. ،إعادة التحويل إلى فروع مختلفة عن ذلك

ا يكون أحد أفراد العائلة، وعالقاتهم جيدة مع كاء، ومن يملك شريك  والمقاولون أغلبهم ال يملكون شر 
ي تنظيم ف ا  أساسي ا  ة األعمال ال تزال أمر ألنهم من العائلة، فسري   ؛اومع العمال أيض   ،ألنه من العائلة ؛الشريك

 المؤسسات الخاصة.
اتجاه ريادة األعمال، وتأثرها بالعوامل المرتبطة ، intention entrepreneuriale’L (4)رضا بن رجم دراسة. 6

كيف يمكن للبيئة الريادية من خالل العوامل االجتماعية بالفرد ومحيطه، طرح الباحث في دراسته إشكالية: 

                                                                 
 )2( LIABES Djilali. "Entreprises entrepreneurs et bourgeoisie d’industrie, sociologie de l’entreprendre", DEA, 

1998,TOM1. 
)3( BOUYAKOUB A, "Les nouveaux entrepreneurs en Algérie en période de transition : la dimension 

transnationale  "in les cahiers du CREAD ,CREAD, Alger, n40, 2eme trimestre, 1997. 

)4( BENREDJEM Rédha. " L’intention entrepreneuriale : l’influence des facteurs liés àl’individu et au 

milieu", CAHIER DE RECHERCHE  ,CREAD: 2009-21 E4 
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توقف على يه المقاول توج   ل إلى أن  توص  و  .واالقتصادية والثقافية أن تؤثر على اتجاهات إقامة األعمال الريادية
 يمكن فصله عن ال ا  فلمحيطه دور كبير في دعم المشروع، والمقاول فرد ،الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةبيئته 

أن مساعدة  لتحقيق السلوك المرغوب. وأوضح ؛والتي تكون مسؤولة عن تصوراته ومواقفه ،البيئة التي يعيش فيها
 ا في إنشاء مؤسساتهم عكس اإلناث، فالمجتمعن الذكور هم أكثر طموح  األقارب هي المصدر األساسي للتمويل، وأ

أن المرأة ال و  ،وأن الذكور يرون أن إنشاء مؤسسة هو اختصاص الرجل ،الجزائري يتميز بثقافة الهيمنة الذكورية
ل  ،يمكنها المغامرة في ميدان ريادة األعمال ووجد الباحث أن المقاولين الجزائريين يعتقدون أن محيطهم يفض 

 للعالقات أكثر من العمل. يعطون قيمة و  ،وال يشجع المصلحة الجماعية ،ديةالمصلحة الفر 
 إشكالية الدراسة:
فية مع بداية األل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في الجزائركبير في تطور  لقد حدث

مليون عامل،  1.2وتشغ ل  ،مؤسسة صغيرة ومتوسطة 168110حوالي  7011بلغ في أواخر سنة الجديدة، فقد 
من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات،  %67من النسيج المؤسساتي الوطني، وتساهم بـ  %84وتمثل 
 .)5(من القيمة المضافة %36وتحقق 

حول مؤشر ريادة األعمال الصادر عن المعهد العالمي لريادة األعمال  7012وفي تقرير صدر عام 
دولة، وقد حققت  132ا من مجموع عالمي   23ا وعربي   11نطن؛ ُصنفت الجزائر في المرتبة بواش GEDIوالتنمية 

ار مثل: رأس المال المخاطر، االبتك ،ا على مستوى بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر العاما ملحوظ  الجزائر تقدم  
قطاع  ل، ابتكار المنتجات،العلمي، فرص خلق المؤسسات الناشئة، رأس المال البشري، المنافسة، النمو والتدوي

 .)6(التكنولوجيا، مهارات خلق المؤسسات الناشئة

باإلضافة إلى تلك المؤشرات هناك مؤشرات أخرى ذات عالقة بالتصورات االجتماعية والثقافية المرتبطة 
عية داخل اباألدوار المناطة بكل من المقاولين الذكور والمقاوالت اإلناث، التي تشكلت من خالل التنشئة االجتم

 ا في تكوين شخصيات المقاولين وضبط اتجاهاتهم.كثر تأثير  األتعتبر المجال االجتماعي و  ،األسرة

والقيم المرتبطة  ،ةبال تزال تحتفظ ببنيتها الممتدة المرك   -رغم تحوالت المجتمع الجزائري-فاألسرة الجزائرية 
بحيث يحتكر الوالدان مختلف األدوار االقتصادية والدفاعية والتعليمية والتربوية، كما أن هذه العائلة تعد  ؛بها

وحانية ومسؤولة عن تلبية الحاجات الدينية والر  ،تسد حاجياتها ومتطلباتها بنفسها ،بمثابة وحدة متعددة الوظائف
ة هو الذي يتكفل العائل ب  ا بأن ر  نشئة االجتماعية، علم  واإلشراف على تربيتهم وتثقيفهم عن طريق الت ،ألفرادها
ويدير ملكياتها وأعمالها االقتصادية، يساعده في ذلك أعضاء عائلته بما فيهم الزوجة واألبناء واألقارب،  ،شؤونها

ذا كان العمل الخارجي من اختصاص الرجال في هذا النموذج العائلي فإن العمل الداخلي المنزلي من اختص ص اوا 
إن المرأة في ظل هذا الواقع االجتماعي لم تكن تستمد مكانتها الخاصة من مسؤولياتها و ،)7(النساء الماكثات

                                                                 
 انظر والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات العام والمدیر االستثمار، وترقیة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزیر تصریحات بحسب  (5)

 http://www.ennaharonline.com/ar/national/77335 ، وأیضا    : http://www.nuqudy.comالرابط 
(6)  /https://thegedi.org 

 32ص  ،  1984الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر ،الحديثة والخصائص التطور :الجزائریة العائلة بوتفنوشت، مصطفى  (2)
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تعطي  ،للخصب ا  رمز تعد   ،ا؛ فهي مثل األرضا أو ابنة أو أخت  ومشاركتها في العمل اإلنتاجي؛ بل من كونها أم  
 .)8(أكثر بكثير مما تأخذ

ن ع غيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تطمح هذه الدراسة إلى اإلجابةوانطالقا من أهمية تلك المت
 التساوالت التالية:

 ما مدى مشاركة األسرة في اختيار طبيعة نشاط المقاول الجزائري؟  -
 وما عالقتها بدعم وتمويل المشروع؟  -
 وما مدى مشاركتها في توفير الموارد البشرية؟ -
 التحديات التي تواجه نشاط أبنائها المقاولين؟وكيف تساهم في مواجهة  -

 أهداف الدراسة:
 قمنا بهذا  هاتطوير و  لألهمية الكبرى لألسرة في تنشئة المقاولين الجدد ومرافقتهم في إنشاء مشروعاتهم نظرا  

 .إلبراز األدوار التي تقوم بها األسرة في تطور النشاط المقاوالتي في الجزائر ؛البحث

 ه الدراسة تهدف إلى إبراز ما يلي:وعليه؛ فإن هذ 

 ه.في خلق النشاط المقاوالتي وتطوير دور األسرة  -
 مدى مشاركة األسرة ألبنائها في تكوين فكرة تأسيس المشروع وتوجيهه. -
 حدود تدخل األسرة في اختيار الشركاء للمشروع. -
 المحددات األسرية في اختيار مكان إقامة المشروع. -
 األسرة في توفير الدعم المعنوي والمادي وتوفير الموارد البشرية الالزمة.تحديد مستوى مشاركة  -
 إبراز مدى مساعدة األسرة أبناءها المقاولين في مواجهة التحديات التي تعيق المشروع. -
 

 المفاهيم اإلجرائية:
يات القدرة يه إمكانهي نشاط إنساني اقتصادي بالدرجة األولى، تجتمع ف مفهوم المقاوالتية )النشاط المقاوالتي(: .1

اإلبداع والعمل، وتنظيمها من أجل  المادية والبشرية المتاحة، وخلق فرص الموارد على المبادرة في إنشاء واستغالل
 اإلنتاج، وخلق قيمة مضافة. عمليات تحسين

تعتمد على العمل، وعلى  ،نتاج المادي أو الخدماتيكونها وحدة لإل ؛المقاولةُيمكن النظر إلى  :قاوَلةالممفهوم  .7
 .وذلك لتلبية حاجات المستهلك ؛إلنتاج منافع متعددة وخدمات مختلفة وبشري؛رأسمال تقني ومالي 

ــفات :قاولالممفهوم  .3 ــادية وينظم اآلليات والمتطلبات اال ،أخذ المبادرة هو ذلك الشـــخص الذي يتمتع بصــ قتصــ
ــل والمخــاطرة. ولــديـه القـدرة على طلــب الموارد والعــاملين والمعــدات وبــاقي  جتمـاعيــة.واال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكـذلــك القبول بـالفشــ

                                                                 
  7ص نفسه، المرجع الحديثة، والخصائص التطور :الجزائریة العائلة بوتفنوشت، مصطفى  (1) 
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ــيئ   ــ ــ ــ ــول، ويجعل منها شـ ــ ــ ــيئ  األصــ ــ ــ ــواء ا وجديد  ا مبدع  ا ذا قيمة، ويقدم شــ ــ ــ ــ ــائص سـ ــ ــ ــ ا، وكذلك يتمتع بالمهارات والخصـ
 . (9)النفسية التي تمكنه من ذلك جتماعية أواال اإلدارية أو

 منهجية الدراسة:
لوصفي انتهجت فيها المنهج ا إن الدراسة التي قمنا بها تندرج في إطار الدراسات الميدانية واإلحصائية،

الذي يهدف إلى تحديد الخصائص الدقيقة للعينة البحثية، واستعنت فيها باألساليب اإلحصائية من خالل برنامج 
spss. 

الفترة  بوالية تلمسان خاللالمتعددة النشاطات الدراسة على المجتمع البحثي المتكون من المقاوالت  أجريت
ل ذات سج ،اأي تلك التي تنشط رسمي   ؛، وذلك باختيار بعض المؤسسات الرسمية7011 – 7012بين سنة 

 .تجاري
من  101مؤسسة صغيرة ومتوسطة ) 702تضمنت أما العينة فقد اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة، 

مؤسسة  61ناث(، ومن اإل 66، ورذكمن ال 68مؤسسة تجارية وخدماتية ) 114ناث(، منها من اإل 101ذكور، ال
ناث(، من اإل 3ذكور، من ال 12مؤسسة بناء وأشغال عمومية ) 70ناث(، ومن اإل 31ذكور، من ال 77صناعية )

 ناث(.من اإل 2ذكور، من ال 1مؤسسة فالحية ) 16و
 ةإلى مجموعة من المقاولين مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسط وجيههام توت ،واستخدمنا تقنية االستبيان

 11تكونت كل واحدة منهما من  ،إحداهما موجهة للمقاولين الذكور، وأخرى لإلناث ؛استمارتينمن خالل تصميم 
 .سؤاال  

لميدانية ا ولقد تم بناء االستمارة انطالق ا مما توصلت إليه الدراسات السابقة، وأظهرته معطيات االستطالعات
التي مكنتنا من ضبط األبعاد األساسية المرتبطة بموضوع المقاولة، ومنه تحديد المؤشرات الممكن اعتبارها في 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
وبعد تحكيم االستمارة تم توجيهها إلى المقاولين الذين ينشطون اقتصادي ا، ويشرفون مباشرة على تنظيم 

 وتسيير مؤسساتهم.
 

 المقاربة النظریة للدراسة:
من  ا بمقاربات متنوعة حول تفسير عوامل االنتقالتتبنى هذه الدراسة نظرية التحديث التي اهتمت كثير  

ويناط بها  ،المجتمعات التقليدية إلى مرحلة المجتمعات الحديثة، والمقاولة تتموضع بمكانة متميزة في هذا التحول
دور أساسي لتحقيق ذلك؛ ألن التصنيع والعوامل االقتصادية المرتبطة به تقوم بدور رئيسي في تحديث المجتمعات 

 التقليدية. 
يم يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، وهي تنظ ،إن مقاربة التحديث تنظر إلى المقاولة كتنظيم اقتصادي

مقاوالت هي ألن ال ؛التحديث من خالل تحديث العالقات االجتماعية يسهم بقوة في تسريع عملية ،اأيض   اجتماعي
 ا.أيض   وهي مجتمعات مصغرة ،تنظيمات اقتصادية

                                                                 
دارة منظمات األعمالبالل خلف السكارنة،  (9)  .18، ص 7001 ، األردن،1، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، طالریادة وا 
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وقد تم توظيف نظرية التحديث من خالل إبراز قدرة المقاوالت كمؤسسات اقتصادية حديثة على تبني مبادئ 
في توجيه  ؛تجاوز هيمنة المؤسسات التقليدية واألسرةو  ،ومبادئ اإلدارة العلمية ،أشكال التنظيم والتسيير العقالني

 النشاط المقاوالتي.
 

 : دور األسرة في تكوین فكرة إنشاء المشروعأوالا 
 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس وكيفية تكوین فكرة إنشاء المشروع11المنحنى رقم 

 
 

ة إلنشاء مشروعاتهم من العائل ؛فكرتهميتبين لنا من خالل مالحظتنا للشكل أن أغلب المقاولين كان مصدر 
 ذكور(.من ال  %36.70ناث و من اإل  % 38.10) %2441بنسبة 

ذا قمنا بضم المؤشرات التي تشير إلى تأثير المحيط االجتماعي خارج األسرة فيمكن القول أن  فقط  %7647وا 
سائل قاولين، تجربة سابقة، و )األصدقاء، توجيه الم :تشكلت لديهم فكرة تأسيس المشروع خارج محيط األسرة

 اإلعالم(.
 أنثى ال يزال يستند في تحديد خياراته المهنية إلى توجيهات ما كان أأن الشاب الجزائري ذكر   ؛ويفسر ذلك

األسرة، وعلى الرغم من كونه بلغ درجة من الوعي بأهمية االتجاه نحو ممارسة النشاط المقاوالتي وطموحه إلى 
 طسواء في المواقف المرتبطة بطبيعة نشا ،اإنشاء مشروع اقتصادي مستقل به؛ إال أن إرادة األسرة حاضرة دائم  

وهذا  ا ،جامعي ا  المشروع أو تمويله، ويؤكد تطور هذا الوعي أن أغلب المقاولين المبحوثين يحملون مستوى تعليمي
ما يساعدهم على تكوين فكرة إنشاء مشروع شخصي من خالل وسائل اإلعالم والتوعية، بما في ذلك اإلناث 

؛ فقد بهن   إلنشاء مشروع خاص   ؛مساندة األسرةب ا في تأكيد قدرتهن على تكوين فكرة شخصيةالالتي حققن نجاح  
 تشكل الوعي بالدور االجتماعي واالقتصادي للمرأة في المجتمع. 
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 :ا: األسرة ودوافع تأسيس المشروعثانيا 

 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس ودوافع تأسيس المشروع12المنحنى رقم 

 
كان دافعهم إلنشاء المشروع هو الخروج من البطالة نالحظ من خالل الشكل أن أغلب المقاولين الذكور 

تمثل رغبة عائلية، وتأتي آخر  %1041، ثم تليها نسبة %13ثم تحسين الوضع المادي بنسبة  ،7747بنسبة %
ثبات الذات. بينما نجد لدى اإلناث أعلى نسبة هي  %643نسبة  تمثل دافعهن ، %1141تمثل الرغبة في التفوق وا 

تمثل الرغبة في  141، ثم نسبة %1248لمادي، ثم يليها دافع الخروج من البطالة بنسبة في تحسين الوضع ا
ثبات الذات  تمثل دافعهن نتيجة رغبة عائلية. %643وأضعف نسبة هي  ،تحقيق التفوق وا 

يتبين لنا من خالل هذه المعطيات أن هناك عالقة بين النوع االجتماعي ودافع إنشاء مشروع لدى الشباب 
ل، فنجد الدافع األول لدى الشباب الذكور هو الخروج من البطالة، بينما الدافع األول بالنسبة لإلناث هو المقاو 

 تحسين الوضع المادي.
ي نتيجة العوامل االجتماعية المتمثلة ف ؛إلنشاء مؤسسة خاصة ؛ويفسر هذا التوجه لدى المقاول الجزائري

معدالت البطالة في الجزائر التي تواجه الشباب، فبالرغم من الرغبة في الخروج من البطالة خاصة مع ارتفاع 
توظيف ألن أغلب طرق ال ؛تراجع معدالتها حسب التقارير الرسمية إال أن فئة الشباب ال تزال تعاني من البطالة

هي مؤقتة بعقود وبأجر منخفض، فال يكون أمام الشباب خيار آخر من أجل الحصول على دخل غير أن يقوم 
 ،لدى الشاب الذكر خاصة ،ص، ويساعده في ذلك التسهيالت المقدمة من طرف الدولة لدعم الشباببعمل خا

 اعكس المرأة. فهو مطالب بتأمين مصروفه الشخصي ومصروف أسرته أيض  
سين وتح ،بهدف تحسين وضعه المادي ؛ومنهم من فضل العمل الحر حتى بعد تحصيله منصب عمل

وهذا ما أكده  ،نتيجة رغبة عائلية؛ ا. ونجد من كان دافعهم للعمل المقاوالتي أيض  مكانته االجتماعية واالقتصادية
 متغير أن أغلب المقاولين ورثوا نشاطهم عن آبائهم.

والمفارقة في هذه المعطيات المرتبطة بعالقة األسرة بتوجه أفرادها نحو ممارسة النشاط؛ هو أن دافع الرغبة 
األسرة الجزائرية تدعم الذكور أكثر من اإلناث في التوجه نحو النشاط د نجفكال الجنسين؛ عند  فالعائلية يختل

 المقاوالتي، وهذا يعكس تأثير العوامل االجتماعية والثقافية التي ال تزال تتحكم في هذا المجال االقتصادي الحيوي.
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 ا: طبيعة الشراكة في المشروع ثالثا 
 

 العينة حسب الجنس ووجود شریك في المشروع: توزیع أفراد 10المنحنى رقم 

 
نالحظ من خالل التمثيل البياني أن أغلب المقاولين ال يوجد لديهم شريك في المشروع؛ وذلك بنسبة  
 ذكور(.ال من %33.3و  ،إناث من % 37.4لكال الجنسين ) 1642%

شاكل لما يترتب عليها من م ؛وتفسير رفض الشراكة يعكس غياب ثقافة الشراكة لدى المقاول الجزائري
 ناتجة عن غياب أسس التنظيم والتسيير الحديث وهيمنة النظم التقليدية.

رواد " Les nouveaux entrepreneurs en Algérie: 1)0(بويعقوب أحمدوهذا ما توصلت إليه دراسة 
يكون أحد أفراد العائلة، ا أن أغلب المقاولين ال يملكون شركاء، ومن يملك شريك   "األعمال الجدد في الجزائر
 ا  ألنهم من العائلة، فسرية األعمال ال تزال أمر  ؛اومع العمال أيض   ،ألنه من العائلة ؛وعالقاتهم جيدة مع الشريك

 في تنظيم المؤسسات الخاصة. ا  أساسي
 ومن خالل معطيات البحث الميداني وجدنا أن نسبة كبيرة من المقاولين المبحوثين ورثوا المقاولة عن

ها. فقد وال تحتمل وجود شريك أجنبي عن ،ولذلك فإن المهن العائلية الموروثة ترتبط بخصوصية العائلة ؛آبائهم
خلق ال يحتاجون شراكة، وأغلبهم صرح بأن الشراكة ت ،أكد المبحوثون أنهم قادرون على تحمل مسؤولياتهم بمفردهم
ه أثبها منهم من صرح أنو وهي فكرة شعبية،  ،ة هلكة"عدة مشاكل، كما ترددت لدى أغلب المبحوثين عبارة "الشرك

 ا، ومنهم من حدثت ألحد أصدقائه.واقعي  
 وهذا ما سيوضحه الشكل التالي:

 
 
 

                                                                 
(10)  BOUYAKOUB A" ,Les nouveaux entrepreneurs en Algérie en période de transition : la dimension 

transnationale "in les cahiers du CREAD ,CREAD, Alger, n40, 2eme trimestre, 1997. 
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 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس وطبيعة الشریك10المنحنى رقم 

 
نالحظ من خالل الشكل أن معظم المقاولين الذين صرحوا بوجود شريك في مشروعهم أكدوا بأن هذا 

 ذكور(.ال من %34.3ناث و اإل من % 31.4لكال الجنسين ) % 1642الشريك هو أحد أفراد العائلة بنسبة 

ل استثمار زائري يفضأن أغلب المشاريع المنشأة هي امتداد لمشاريع عائلية، وأن المقاول الج ؛وتفسير ذلك
، باإلضافة إلى أن أسس التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائرية  هوتطوير  عالقات القرابة في تدعيم مشروعه

 ترتكز على توطيد عالقات الدم والقرابة. 
يرفضون هذه  % 2046وقد أكدت اإلجابة حول سؤال موقف المقاولين من الشراكة مع اآلخرين أن نسبة 

ا أمام نجاح المشروع، مبررين ذلك بالخالفات المتوقع حدوثها بين الشركاء ألن أغلبهم يرون فيها عائق  الشراكة، 
فيها  حيث يرى ؛وصعوبة الفصل فيها، ووجدنا أن تصورات الشباب الذكور حول الشراكة هي تصورات مادية

لخبرات اإلناث نوعية من حيث تبادل االذكور أنها تقاسم المسؤوليات والتكاليف المادية للمشروع، بينما تصورات 
 ل المخاطر. والكفاءات وتحم  

 هماا: عالقة المشروع بمهنة الوالدين ونشاطرابعا 
 

 : توزیع أفراد العينة حسب الجنس ووظيفة األب واألم10المنحنى رقم 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

من العائلة صديق أخرى

طبيعة الشريك

أنثى

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

مقاول في 
اطنفس النش

مقاول في 
نشاط 
مختلف

موظف نشاطات 
أخرى

بدون مقاول في 
اطنفس النش

موظف بدون

وظيفة األب وظيفة األم

أنثى

ذكر



  2021(،1)اإلصدار(، 2، المجلد)اعيّةـــانيّة واالجتمــات اإلنســـة جامعة الزيتونة االردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1), 1202  

 

 
 
 
 
 

      2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية © 196
       

 
 

تمثل آباء المقاولين لكال الجنسين الذين   62نالحظ من خالل التمثيل البياني أن أعلى نسبة هي % 
ذكور(، وتليها من ال %78.6ناث واإل من % 72.6تتمثل وظائفهم في المقاولة في نفس نشاط مشروع أبنائهم )

ن ى نسبة لدى أمهات المقاوليتمثل آباء مقاولين في نشاط مختلف عن نشاط أبنائهم، بينما أعل 1141نسبة %
 ذكور(. من ال %46.8ناث ومن اإل  % 41.1تمثل أمهات بدون عمل ) 12لكال الجنسين هي %

يمكن القول أن توجه المقاولين إلى النشاط الريادي يكون نتيجة تأث رهم بعمل آبائهم ونشاطهم  ؛ا لذلكوتفسير  
يوفر لهم  بحيث ،ة عليه، وهذا له مبرراته الموضوعيةالمقاوالتي والنظر إليه كإرث عائلي يستوجب المحافظ

 بطلب منهم.   هاالستفادة من خبرة آبائهم في تأسيس مشاريعهم وتطويرها، وربما من أجل دعم نشاط آبائهم وتوسيع

ألنهن لم يحصلن على مستوى تعليمي يسمح لهن  ؛بينما نجد أم هات المقاولين أغلبهن في حالة بطالة
رفض عمل ونظرة العائلة التي كانت ت ،فة إلى قوة التقاليد التي تشجع على عدم خروج المرأة للعملبالعمل، باإلضا

ومع ذلك فقد كانت لديهن حرف الخياطة والطرز وصناعة الحلويات وغيرها من الحرف التي نقلتها إلى  ة،المرأ 
 بناتهن. 

تها المقاوالتية ث ثقافولها أثر كبير على توجههم المهني، فهي تور   ،فاألسرة هي المؤثر األول على األبناء
األبناء لتجعلهم فاعلين ناشطين في ميدان المقاولة، ف ؛وتؤثر عليهم بخصائصها ومميزاتها ،وتنقلها عبر األجيال

 يتأث رون من خالل أسرهم ومن خالل المحيط الذي ينشؤون فيه.

 Entreprises entrepreneurs etفي دراسته الموسومة بـ :  )1(1جياللي اليابسوهذا ما أكده الباحث 

bourgeoisie d’industrie" ،ا"، أن المقاول الجزائري يعطي وزن  المؤسسة، المقاولون والبرجوازیة الصناعية 
ما هو ساتهم يمزجون ن في مؤسين الجزائرييا للعائلة، فهم ينشئون مؤسسات عائلية يشتركون فيها، وأن المقاولكبير  

ة في كعالقات القراب ،حديث من تكنولوجيات حديثة مع ما هو تقليدي، مع المحافظة على عالقات عمل تقليدية
 والعمال من القبيلة أو العشيرة. ،حيث تكون قبلية وجهوية ،التوظيف

وبحسابنا  ،في طبيعة اتجاهات ريادة األعمال ا  كبير  ال  ولقد أكدت الدراسة الميدانية أن لألسرة الجزائرية تدخ  
مما يدل على وجود عالقة بين جنس  ؛04012وقيمة الداللة هي  ،174068وجدناها تساوي  K²لقيمة اختبار 

 المقاول ووظيفة األب.
أن أقوى ؛ V de Cramerنالحظ من خالل قياس مدى قوة العالقة بين متغيرات الدراسة باستخدام اختبار 

العالقة بين متغيري نشاط األب واستمرار نشاط المقاولين لنشاطات آبائهم، ويليه العالقة بين متغيري  عالقة هي
 جنس المقاول واختياره للعمال، ثم هناك عالقة قوية بين نوع نشاط المقاول ومجال عمله قبل إنشائه للمشروع

 ا.أيض  

                                                                 
(11) LIABES Djilali" .Entreprises entrepreneurs et bourgeoisie d’industrie ,sociologie de l’entreprendre 

,"DEA, 1998,TOM1. 
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 ا: عالقة األسرة بمكان إقامة المشروعخامسا 
 

 : مكان إقامة المشروع16المنحنى رقم 

 

ا بين الجنسين من حيث مكان إقامة المشروع، فنجد أغلب نالحظ من خالل التمثيل البياني أن هناك اختالف  
، فمن بين كل المقاولين الذين أنشؤوا المشروع %7141ا عن مكان إقامتهم بنسبة الذكور أنشؤوا مشروعاتهم بعيد  

ذكور، من ال %4641، مقابل %6448نجد أكبر نسبة تخص اإلناث بـ  ،(مقاوال   113في نفس مكان إقامتهم )
فنجد أن  ،(مقاوال   84ا عن مكان إقامتهم )بينما األمر مختلف بالنسبة للمقاولين الذين أنشؤوا مشاريعهم بعيد  

 ذكور، كما هو موضح في الجدول التالي: من الأغلبيتهم 
 

 مكان إقامة المشروع: توزیع أفراد العينة حسب الجنس و 10الجدول 
 عن محل اإلقامة اا بعيد في نفس مكان إقامتك 

 %4146 %6448 أنثى
 %6146 %4641 ذكر
 100% 100% 

 ابين عمل المرأة خارج بيتها والتزاماتها العائلية داخله، فهي تسعى دائم   ا  وتفسير ذلك أن هناك ارتباط
وتربية  بيتها ومشروعها، وهي مطالبة بالقيام باألعمال المنزليةللتوفيق بينهما، حيث تنظ م عملها بالتنسيق بين 

تى يكون ح ؛منه ا  األطفال في حالة المقاوالت المتزوجات، من أجل ذلك تفضل إقامة المشروع في البيت أو قريب
 لديها اإلمكانية للتوفيق بين عملها في المشروع وأعمالها المنزلية ومتابعة أطفالها.

جديرة بالتنويه في هذا السياق أن  تحديد مكان نشاط مشروع المرأة المقاولة يتحدد على إن  المالحظة ال 
ت في مكان ر أساس التزاماتها العائلية أكثر من ارتباطه بمدى جدواه االقتصادية، فقد صر حت إحداهن أنها فك  

ر ا من مدرسة أبنائها؛ ألنها ملتزمة يوقريب   ،ا من بيتهاالمشروع بحيث يكون قريب   جاعهم من وميا  بتوصيلهم وا 
ل المدرسة هداف اجتماعية ا ألبقدر ما كان اختيارها وفق   ،ا ألهداف اقتصادية، فهي لم تختر مكان المشروع وفق  يهاوا 
 وثقافية.
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حقق الجدوى وي ،يناسب طبيعته ،ا للمشروعا استراتيجي  عكس ذلك المقاولون الذكور الذين يختارون مكان  
 وال يرتبط اختيارهم للمكان باعتبار التزاماتهم العائلية. ،االقتصادية

مما  ،04031والقيمة المعنوية تساوي  ،31421حيث وجدنا قيمته تساوي  ،K²وهذا ما يؤكده حسابنا لقيمة 
 د وجود عالقة بين الجنس واختيار مكان للمشروع.يؤك  

 

 المقاولينا: األسرة ودورها في دعم وتمویل مشاریع األبناء سادسا 
 : توزیع العينة حسب تلقي الدعم المعنوي من طرف األسرة10المنحنى 

 
 

لكال الجنسين  1646عائالتهم، بنسبة % ا منا معنوي  من خالل الشكل نالحظ أن أغلب المقاولين تلقوا دعم  
 ذكور(.من ال %43.6و ،ناثاإل من % 47)

 واإلناث على حد سواء من األسرة بمستوى زيادة وعي األسرةويفسر التشجيع الذي يتلقاه المقاولون الذكور 
وتقبلها ممارسة هذا النوع من النشاطات لكال الجنسين، خاصة مع الظروف االقتصادية التي تعيشها  ،الجزائرية

ف الحكومية الوظائ ح  األسر الجزائرية التي تضطر األفراد للبحث عن سبل لتحسين المستوى المعيشي، ومع شُ 
 الشباب للبطالة يلجؤون لفتح مشاريع خاصة لمساندة األسرة. وتعرض

حثت لت عليه من مؤهالت وكفاءات، فببسبب ما حص   ؛لمرأة فقد تقبلت األسرة دخولها إلى سوق العملاأما 
ة عدم مناسبة توقيت الوظيفثل م ،عن مكان لها فيه، ولكن مع الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل

خاصة وأن  ،فتلقت تشجيع األسرة في تكوين مشروعها الخاص ها؛االلتزامات األسرية المطلوبة من الحكومية مع
ا، ة عموم  والمفضلة أن تقوم بها المرأ  ،ا مع خصائص المهن النسويةمواكب  النساء يكون معظم المشروع الذي تختاره 

 عمل المأجوروال تكون تابعة لظروف ال ،ليةباستقالو أن تعمل المرأة لحسابها الخاص بباإلضافة إلى تفضيل األسرة 
 .له وخاضعة
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بارها امرأة، باعت ؛لتخوفهم من إمكانية فشلها ها؛وهناك بعض المقاوالت من لم تتلق دعم أسرتها وتشجيع
وهي صاحبة محل صنع الحلويات وذات خبرة كبيرة: إن نجاح مشروع المرأة مرهون  ،فتقول إحدى المبحوثات

 ا.ا أو أخ  ا أو زوج  كان أب  أسواء  بمساندة الرجل لها
 

 األسرة ن: توزیع العينة حسب تلقي الدعم المادي م10المنحنى 

 

 41.6، )2143ا من عائالتهم بنسبة %ا مادي  من خالل التمثيل البياني نالحظ أن أغلب المقاولين تلقوا دعم  
ا تفوق نسبة الذكور، كما تلقين دعم  ذكور(، ونالحظ أن نسبة اإلناث اللواتي من ال %31.2ناث واإل من %

 ا.ا مالي  ا هي ضعف نسبة اإلناث التي لم تتلق دعم  نالحظ أن نسبة الذكور الذين لم يتلقوا دعم  
ألنها  ؛وتفسير ذلك راجع إلى مدى حاجة المرأة للمساندة العائلية، فهي تعتمد بشكل كبير على أسرتها

شراكها الرجل، باإلضمع الطرف األضعف فيها مقارنة  افة إلى تطور وعي األسرة الجزائرية بأهمية عمل المرأة وا 
بسبب تطور التغيرات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة في المجتمع التي ضاعفت من  ؛في تحسين مداخيلها

 متطلبات الحياة اليومية لألسرة.
كس مستوى الجنسين، ويع وهذا يبرز بشكل واضح مدى مساندة العائلة للمقاولين الشباب بدون تمييز بين

 التي ال تزال تحرص على تعزيز قيم التماسك والتضامن ،االترابط االجتماعي بين أفراد األسرة الجزائرية أيض  
 االجتماعي. 
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 : توزیع العينة حسب مصادر تمویل المشروع11المنحنى 

 
من خالل التمثيل البياني نجد أن أغلب المقاولين الذكور كان مصدر تمويل مشاريعهم رأسمال شخصي 

 ذكور(.من ال %36.2ناث واإل من % 34.2لكال الجنسين ) %20أو عائلي بنسبة 

ماد لون التمويل الذاتي على التمويل البنكي، فرغبتهم الشخصية هي االعتصرح معظم المبحوثين بأنهم يفض  
تماد على العتقادهم أن االع ؛ى النفس في تأمين مصدر التمويل، وهم يفضلون عدم االستعانة بصناديق الدعمعل

 الدعم يجعل المشروع غير مستقل.
خار فقد تمكنوا م من ثم  و  ،ووجدنا أن معظم المقاولين المبحوثين قد شغلوا وظائف قبل إنشاء المشروع ن االد 

لون االعتماد على ا ؛ألنه حسب تصريحاتهم، مشروع خاصوتكوين رأسمال سمح لهم بتأسيس  لنفس فإنهم يفض 
وعلى اإلمكانيات الشخصية، وعدم االرتباط بالبنوك، خاصة وأن هناك نظرة ثقافية دينية اتجاه البنوك التي تمنح 

 قروضا بفوائد ربوية. 

ألن المرأة تخاف من مواجهة العراقيل اإلدارية التي تصاحب  ؛ووجدنا أن تخوف اإلناث يفوق الذكور
القة األسرة يكون بدون ضمانات كبيرة بسبب الع القروض التي اعتمدتها الدولة لمساعدة الشباب، فالمال المقدم من

ا استعداد  مما يجعل المقاول أكثر استقاللية وثقة و  ؛والمدة غير محددة للتسديد ،الشخصية التي تربط المقاول بأسرته
 للمخاطرة من أجل إنجاح المشروع.
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 : توزیع العينة حسب تصورهم ألسباب النجاح في ميدان األعمال11لمنحنى ا

 
نالحظ من خالل التمثيل البياني أن أغلب المقاولين يرون أن النجاح في ميدان األعمال يرجع إلى مساندة 

تمثل القدرة  %1841ذكور(. وتليها نسبة من ال %30.4ناث واإل من % 32.7) %1241وذلك بنسبة  ،العائلة
 على التسيير لكال الجنسين.

مادي ودورها ال ،كان ذكرا أو أنثىأسواء  ،أن المقاول الجزائري يقدر أهمية العالقات األسرية ؛وتفسير ذلك
ن المبحوثين أن رضا الوالدين هو تأشيرة نجاح أي عمل يح أغلب المقاولوالمعنوي في نجاح المقاولين، فصر  

 يقومون به. 

إن الخصائص البنيوية لألسرة الجزائرية ال تختلف كثيرا  عن خصائص األسرة العربية التي توصف بأنها 
تزام لوحدة اجتماعية إنتاجية ونواة التنظيم االجتماعي واالقتصادي، فتسودها عالقات التكافل والتعاون والود واال

من حيث و  ،الشامل لفعل ضرورات االعتماد المتبادل، وأبوية من حيث تمركز السلطة والمسؤوليات واالمتيازات
ا إلى حد بعيد، ورغم حصول تحوالت مهمة على أساس الجنس ال يزال التميز فيها قائم  التي هرمية الاالنتساب و 

 .)12(نووية والقبلية في الوقت ذاتهوالعمر والتنشئة السلطوية، وممتدة مع نزوع واضح نحو ال
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
  36ص ،  2000العربیة، الوحدة رسات ا د مركز :بیروت .العشرین القرن في العربي المجتمع .بركات حلیم  (12)
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 ا: مصادر الحصول على الموارد البشریةسابعا 
  

 : توزیع العينة حسب مصادر الحصول على الموارد البشریة12المنحنى 

 
نالحظ من خالل التمثيل البياني أن العائلة هي المصدر األول لدى المقاولين للتوظيف وللحصول على 

ذكور(، ويظهر أن المقاوالت من ال %3744ناث واإل من % 3242لكال الجنسين ) 2041وذلك بنسبة % ،عمال
 ا للعمال من العائلة مقارنة بالمقاولين الذكور. أكثر استقطاب  

ومدى ارتباطه بمحيطه االجتماعي، واعتماده على  ،مدى أهمية األسرة لدى المقاول الجزائري ،ويفسر ذلك
 الشبكة العالئقية التقليدية في التوظيف، ومن أجل تحسين المستوى المعيشي للعائلة والقضاء على البطالة فيها

ا مام  ويجعل هؤالء العمال أكثر اهت ،ا، واختيار العمال من العائلة واألقارب يضمن الثقة بين المقاول والعمالأيض  
فهي تشعر باألمان وسط عمال من أسرتها، وهذا ما عبرت عنه أغلب المقاوالت بعدم  ؛خاصة المرأة ،لمشروعبا

 ثقتهن بالعامل الغريب.
" الشيخ ورب العمل" "Le Sheikh et le patronالموسومة بـ " )13(وهذا ما أكدته دراسة الباحث أحمد هني

 ،عاية األسريةفيها وتقاليدها حيث رعايته لعماله تكون شبيهة بالر  بحيث يرى أن المقاول يعمل وفق بيئته التي تربى
اول يستقطب ل في بحثه إلى أن المقفيخلق إحساس العامل باالنتماء لمؤسسته كإحساسه باالنتماء لعائلته. وتوص  

 ا.ض  يأ عماله من عشيرته أو قبيلته أو المنطقة التي يعيش بها من أجل المحافظة على الروابط االجتماعية

لمقاول الجزائري يخضع في غالب األحيان إلى العوامل االجتماعية عند ا همإن انتقاء العمال واختيار 
 وبدرجة أقل إلى العوامل االقتصادية، وهذا ينطبق على المؤسسات الصغيرة بشكل خاص. ،والثقافية

فإنه يوجد عالقة بين ، 0.000وقيمة الداللة المعنوية تساوي  104014تساوي التي  K²وبحساب قيمة 
 جنس المقاول ومصدر اختيار العمال.

                                                                 
(13) HENNI Ahmed " :Le Sheikh et le patron : usage de la modernité dans la reproduction de la tradition 

,"OPU, Alger, 1993. 
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 ا: تحديات المرأة المقاولة المرتبطة بالعالقات األسریةثامنا 
 : توزیع العينة حسب مواجهة تحديات التنقل المرتبط بالمشروع10المنحنى 

 
نسبة بنشاط المشروع بنالحظ من خالل الشكل أن أغلب المقاولين ال يواجهون مشكلة في التنقل المتعلق 

خاصة الذكور، بينما نجد نسبة المقاوالت اإلناث اللواتي يواجهن مشكلة التنقل أكبر من نسبة المقاولين  22.1%
 الذكور.

أن الرجل ال يواجه مشاكل في السفر والتنقل، بينما صرحت بعض المقاوالت أنها ال يمكنها  ؛وتفسير ذلك
ة ا عليها من مخاطر السفر التي ال تستطيع المرأ لرفض العائلة ذلك خوف   ؛هاأن تسافر وحدها بدون مرافق من أهل

ذلك بعد تزايد و  ؛ن بعد إنشائهن مشروعهنوحدهها، بينما زادت نسبة النساء اللواتي أصبحن يسافرن وحدمواجهتها 
 امتالك المقاوالت لسيارة خاصة.

تنقل المرأة  العراقيل العائلية المفروضة علىبسبب  ؛هن ضعيفةوحدتبقى نسبة سفرهن  ؛ولكن بالرغم من ذلك
ها، وهذا ما يقل ل من حظوظ نجاحهن، فصرحت إحداهن وهي مقاولة في الصناعة التقليدية أن زوجها يرفض وحد

هت لها دعوات لعرض منتوجاتها، وتقول األخرى إن زوجها يطلب مرافقتها بحيث تدفع هي تكاليف  سفرها بعدما وج 
ن تطور م تبعية المرأة للرجل في اتخاذ قرار السفر تحد   بعد فإنعطلته هو، و المناسب و السفر  وتحدد تاريخ ،سفره

 نشاطها.

نجاحه وتوسيع نشاطه.  وهذا أحد التحديات الكبرى التي تواجه المرأة المقاولة الجزائرية في تطوير مشروعها وا 

هناك عالقة بين الجنس أن جد ( ن0.006وقيمة المعنوية ) ،(K² 27462)  من خالل مالحظتنا لقيمة
 ومواجهة مشكلة في التنقل المرتبط بالمشروع.
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 : توزیع العينة حسب مواجهة تحديات المقاوالت األمهات حول مكان ترك األبناء أثناء العمل10المنحنى 

 
. ثم %2141نالحظ من خالل الشكل أن أغلب المقاوالت يتركن أبنائهم أثناء عملهن لدى العائلة بنسبة 

 تليها الحضانة.

ألن أغلبية المقاوالت يتركن أبناءهن عند عائالتهن أو  ؛وهذا يعكس مدى ارتباط المرأة المقاولة بعائلتها
وألن إبقاءهم وسط أسر أقاربهن يوفر لهم الجو العائلي ها؛ عائلة الزوج، مساعدة منهم لها من أجل أن تواصل عمل

تي تقضي معظم وقتها في العمل، وهذا من أجل أن ينشأ األبناء على القيم ويعوضهم حرمان األم ال ،المناسب
 عكس الحضانة وطرق أخرى. ،ا لترك األبناءوتترسخ فيهم، فاألسرة أكثر أمان   ،الموجودة في األسرة

صرحت  كما ،ستقاللية عنهااوأصبحوا أكثر  ،وصرحت بعضهن أنها أقامت مشروعها بعدما كبر أبناؤها
هم منها طول لتضمن قرب ؛من مدارس أبنائها ا  وقريب ،منه ا  اختارت إقامة المشروع في البيت أو قريببعضهن أنها 

 الوقت.

 
 الخاتمة:

رغم كل التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري على جميع األصعدة التي أثرت على العائلة الجزائرية 
ض االجتماعية اإلنتاجية واالقتصادية األساسية التي تفر وأدت إلى التغير في نمطها، إال أنه ال تزال تمثل الوحدة 

يم وغرسها إعادة إنتاج القبتحت ما يسمى  المتنوعة، على أفرادها التعاون والتبادل فيما بينهم في مجاالت الحياة
 وتوريثها لألجيال الجديدة.

ك درجة وكذل ،معه الصغيروتتأكد مرة أخرى المكانة األساسية للعائلة، ودرجة االندماج بين المقاول ومجت
المادية ائلته عكمساعدة  ،من خالل المؤشرات السابقةأيضا  والئه ووفائه للعائلة، ويتأكد ارتباط المقاول بعائلته 

 .كذلك ا الختيار الموارد البشريةتمويل له، وكونها مصدر   والمعنوية، وكونها مصدر
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 وانطالقا من ذلك توصلت الدراسة إلى ما يلي:
ناث  ور  ، وأن أغلب المقاولين ذكنفسه آباء المقاولين لكال الجنسين هم مقاولون في نشاط أبنائهم إن أغلب ا ا وا 

من  اعتمدوا على مصادر تمويل شخصية وعائلية في تمويل مشاريعهم، ويفضل أغلب المقاولين توظيف عماال  
ناث  العائلة واألقارب، وأن أغلب المقاولين ذكور   ى كلت لديهم فكرة إنشاء مشروعهم بناء علا على حد سواء تشا وا 

 .وفكرتهم رغبة العائلة
ن اضطر إلى ذلك فيكون أحد  كما تبين لنا أن المقاول الجزائري ال يتقبل فكرة وجود شريك في مشروعه، وا 

 أفراد العائلة.
شؤوا نيختلف المقاولون حسب الجنس في اتجاههم نحو اختيار مكان إقامة المشروع، فنجد أغلب الذكور أ

ن البيت أو ا ما عن مكان إقامتهم، عكس اإلناث اللواتي تحرصن على أن يكون مكان المشروع قريب  المشروع بعيد  
 بحكم االلتزامات العائلية المنزلية واالجتماعية للمرأة. ؛ا بهملتصق  

 ،عيق من نجاحهاوي ،من حرية تنقلها وذلك ما يحد   ؛تواجه المقاوالت مشكل التنقل والسفر المرتبط بالمشروع
 وكل ذلك بسبب تصورات المجتمع حول المرأة، عكس ذلك المقاول الرجل الذي ال يواجه هذه المشكلة.
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