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  ملخص

أھمیة ودور دار المقاوالتیة في الجامعة الجزائریة في نشر الثقافة  ھدفت ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء حول    

حیث تھدف ھذه الھیئة إلى نشر الفكر المقاوالتي بین  لدراسة حالة دار المقاوالتیة بجامعة تبسة اإلشارةالمقاوالتیة، مع 

الطلبة المقبلین على التخرج، لتكون بابا لھم إلى عالم األعمال ونافذة على اآللیات االقتصادیة التي یجب على الطالب 

یلعب التعلیم المقاوالتي أھمیة بالغة في نجاح النشاط أنھ  وتوصلت الدراسة إلىالتعرف علیھا لبناء فكر مقاوالتي سلیم، 

المقاوالتي وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویعد آلیة ناجحة إلستحداث األفكار المبدعة، فضال عن انھ یمثل 

ض إحتماالت أرضیة متینة یطور المقاول من خاللھ معارفھ لتنعكس إیجابا على أداء المؤسسات الصغیرة والمستحدثة، وخف

ضرورة تكوین القائمین على عملیة التعلیم المقاوالتي  وأوصت ھذه الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا .تعثرھا وإفالسھا

وتكوین المقاولین لضمان كفاءة أكثر، وفق إستراتیجیة واضحة المعالم وخطوات غیر روتینیة تضمن وصول األھداف 

 .المسطرة الفعلیة

 .المقاوالتیة،  المقاول، الفكر المقاوالتي، الثقافة المقاوالتیة، التعلیم المقاوالتي، الجامعة: ةالكلمات المفتاحی

Abstract  

The aim of this study is to shed light on the importance and role of the Entrepreneurial 
house in the Algerian university in spreading the culture of entrepreneurship, with reference 
to the study of the case of the Entrepreneurial house at the University of Tebessa, To be a 
door to them to the world of business and a window on the economic mechanisms that the 
student must identify to build the thinking of sound Entrepreneuria, The study concluded that 
the entrepreneurial education plays an important role in the success of the entrepreneurial 
activity and the development of the small and medium enterprises. It is a successful 
mechanism for the development of creative ideas. It also represents a solid ground in which 
the developer develops his knowledge to reflect positively on the performance of small and 
modern enterprises, And reduce the likelihood of default and bankruptcy. This study 
recommended several recommendations, the most important of which is the need for the 
formation of those involved in the process of contracting education and the formation of 
contractors to ensure more efficiency, according to a clear strategy and steps that are routine 
to ensure the attainment of the actual objectives. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Entrepreneurial thought, Entrepreneurial 
culture, Entrepreneurial education, University. 
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 مقدمة

فرضت التغیرات االقتصادیة في اآلونة األخیرة على االقتصاد الجزائري ضرورة االھتمام بتنویع الدخل الوطني وتبني      

إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عبر الفكر المقاوالتي كمدخل لتحقیق ھذا الھدف، من خالل العمل على تطویر و

ویعتبر تطور النشاط المقاوالتي مؤشرا ھاما لقیاس مدى  استحداث قنوات تمویلیة مرافقة للعمل االستثماري ومحفزة لھ، 

قدرة االقتصاد على تنویع مصادر الدخل المحقق، فضال عن تحدید مستوى اإلبداع والتطویر المتوفرین فیمن تتوفر لدیھم 

لقدرة والرغبة في تأسیس عمل خاص یدر المنفعة علیھم وعلى االقتصاد ككل، إال أن نجاح المقاوالتیة یعتمد على توفر ا

مجموعة أساسیة من العوامل المحفزة النتشارھا كثقافة حتى تصبح  تدریجیا نمط حیاه وأسلوب معیشي یرمي من خاللھ 

شتھ، والخروج من دائرة الفقر والتھمیش وبالتالي العمل على خلق القیمة الفرد إلى  إثبات وتطویر ذاتھ وتحسین مستوى معی

وعملت الجزائر في إطار تشجیع نشر ھذا الفكر على خلق دار المقاوالتیة في كل الجامعات الجزائریة بغرض .المضافة

  . نشر وتوعیة الطلبة والخریجین بأھمیة ھذا المجال

ر المقاوالتي بین الطلبة المقبلین على التخرج، لتكون بابا لھم إلى عالم األعمال حیث تھدف ھذه الھیئة إلى نشر الفك     

ونافذة على اآللیات االقتصادیة التي یجب على الطالب التعرف علیھا والتعود على التحكم فیھا بھدف ضمان الحصول على 

إذ ال یقتصر دور الجامعة . یكانیزماتھرجل اقتصادي مستقبلي مؤھل إلى الخوض في غمار النشاط االقتصادي ومتحكم في م

على حشو عقول الطلبة بالمفاھیم النظریة والتي تكون في معظم األحیان بعیدة كل البعد عن أرض الواقع، بل إن من مھمتھا 

تكمن في تدریب الطالب على الربط بین ما ھو نظري وما یمكن تطبیقھ فعال، فتوفیر كم ھائل من المعلومات وإن كانت 

ة ومواكبة آلخر األبحاث ال تكفي لبناء رجل أعمال یتمتع بالقدرة والكفاءة في إدارة مشروع ما یؤثر في المسار حدیث

االقتصادي، إذ ال بد من وضعھ في الصورة التي تعنى بالوضع الحقیقي للبیئة االقتصادیة، التي من المفروض أن تحتضن 

الفرص التي یمكن اقتناصھا، كذلك یلفت انتباھھ للمخاطر والعراقیل  نشاطھ مستقبال، وھذا ما یساعد على تعریفھ بمختلف

والسعي . التي قد تواجھھ الشيء الذي یمكنھ من االحتیاط لھا وتجنبھا أو تطویر استراتیجیات للتأقلم معھا وتفادي أضرارھا

روض حول الوكالة الوطنیة لدعم لربط أصحاب األفكار في الجامعة بھیئات الدعم إلنشاء االستثمار في الجزائر من خالل ع

وتشغیل الشباب ودورھا في منح الشریحة الطالبیة فرصة إنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة خاصة في إطار القرار الجدید 

  .الذي یخصص منح قروض تشغیل الشباب للشباب المتخرج من الجامعات فقط

أھمیة ودور دار المقاوالتیة في الجامعة الجزائریة في ماھي : مما سبق یمكن صیاغة إشكالیة البحث في :اإلشكالیة -1

 ؟دار المقاوالتیة بجامعة تبسة وكیف تجسد ھذا الدور في  ؟نشر الثقافة المقاوالتیة

تكتسي الدراسة أھمیة بالغة من منطلق أنھ لنجاح وتحقیق أھداف وتطویر المؤسسات الصغیرة  :أھمیة الدراسة -2

تلف اآللیات التمویلیة بإستراتیجیات واضحة  تعمل على نشر الثقافة المقاوالتیة، ومن ھنا والمتوسطة، وجب تعزیز عمل مخ

حاز التعلیم المقاوالتي على أھمیة كبیرة كآلیة تحفر الفكر المقاوالتي إنطالقا من األوساط الشبانیة كمدخل لتطویر 

كل إقتصاد حسب خصائص كل مجتمع، إال أنھا  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعددت أسالیب التعلیم المقاوالتي وفق

تھدف في النھایة إلى إستقطاب المھارات النادرة والكفاءات العالیة وتحفیزھا، وتعزیز دورھا الریادي في قیادة قاطرة 

شروعات وإن برامج التعلیم المقاوالتیة التي تھتم بتنمیة القدرة على توفیر وظیفة للذات وللغیر من خالل إقامة م .التنمیة

خدمات جدیدة، لذلك ونظرا ألن المقاوالتیة تسعى لبناء نظام اقتصادي یتسم باإلبداع /ریادیة جدیدة تقوم بإنتاج سلع

واالبتكار، فقد یكون من األھمیة للغایة أن یتم تفعیلھا تحت مظلة مؤسسات التعلیم العالي لیتمكنوا من استحداث األفكار 

  .خالل التعلیم المقاوالتي لتصبح مشاریع رائدة منتجةالریادیة وتبني ھذه األفكار من 

 :تتمثل األھداف الرئیسیة للدراسة في اآلتي :أھداف الدراسة -3

 .محاولة إبراز أھمیة التعلیم المقاوالتي ودوره في انشاء مشاریع ناجحة -

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من خالل  واستدامةالتطرق إلى دور المقاوالتیة المستحدثة كآلیة لتطویر نمو  -

 .اقامتھا بالجامعة الجزائریة

 .تبسة -االشارة إلى تجربة ونشاطات دار المقاوالتیة جامعة العربي التبسي -

  :ینالتالی للمحورینلإللمام بموضوع البحث تم تقسیمھ  :تقسیم البحث -3

  .المقاوالتیة والتعلم المقاوالتي :المحور األول

  .جامعة العربي التبسيفي الجامعة الجزائریة مع اشارة للدار ب دار المقاوالتیة  :المحور الثاني

  

  



  المقاوالتیة والتعلم المقاوالتي : المحور األول

ماھیة المقاوالتیة - أوال  

من خالل توفیر مناصب  أصبح مفھوم المقاوالتیة مفھوما شائعا ومتداول، لما یحققھ من أھمیة اقتصادیة وإجتماعیة     

.الشغل والمساھمة في دعم التنمیة المحلیة من خالل انشاء المشاریع المقاوالتیة  

نوع من السلوك یتمثل في : " تعرف على أنھا  Hisrich et Petersحسب  مفھوم المقاوالتیة : تعریف المقاوالتیة  -1

فقد اعتبرا أن  Gasse et Damoursأما    1".یة واالجتماعیة السعي نحو االبتكار، تنظیم وإعادة تنظیم اآللیات االقتصاد

مسار الحصول على وتسییر الموارد البشریة والمادیة بھدف إنشاء وتطویر وغرس حلول تسمح باإلجابة : " المقاوالتیة ھي

مقاوالتیة ھي عبارة إلى نتیجة أن ظاھرة ال وفي بحثھ حول نمذجة ظاھرة المقاوالتیة، توصل". لحاجیات األفراد والجماعات

   2 .معرفي، وتنسیقي، وھیكلي: عن تواصل بین مقاول ومنظمة محركة من طرفھ، وقد میزھا بثالث أبعاد

فرص : في  ،verstratete وFayolle تتمثل أھم صور العمل المقاوالتي من خالل أعمال كل من  :صور المقاوالتیة -2

  3: األعمال، إنشاء منظمة، خلق القیمة واالبتكار

من خالل ھذا المفھوم تبین أن الفرصة ھي معلومة جدیدة یتم استغاللھا من طرف أفراد  :المقاوالتیة وفرص األعمال - 2-1

لھا، والثانیة أنھم األولى ھي امتالكھم معارف داخلیة مكملة لھذه المعلومة والتي تسمح لھم باستغال: یمتلكون خاصیتین

یمتلكون بعض الممیزات الخاصة من أجل تقییمھا، الحصول على ھذه المعلومة یثیر الحس المقاوالتي الستغالل ھذه 

  . الفرصة

من خالل ھذه المقاربة فالمقاوالتیة تعرف على أنھا مجموعة المراحل التي تقود إلنشاء   :القاوالتیة وإنشاء المنظمة - 2-2

النشاطات التي یقوم من خاللھا المقاول بتعبئة واستغالل الموارد من أجل تحویل الفرصة إلى مشروع منظم منظمة، معناه 

  .ومھیكل

وعلیھ فحسب ھذه المقاربة فالمقاول ھو رجل استراتیجي قادر على إعداد رؤیة مستقبلیة مقاوالتیة و قیادي قادر على قیادة 

  .التغییر الناتج عن النشاطات المقاوالتیة

كحركیة  Bruyatحیث عرفھ ) خلق القیمة –فرد (   ھو المفھوم المتعلق بالمزیج :المقاوالتیة ومفھوم خلق القیمة - 2-3

 .تغییر أن یكون الفرد في نفس الوقت عامل لخلق القیمة، بحیث یقوم بتحدید الطرق واألھداف ومجال وكیفیة خلق القیمة

استھالك الوقت، المال، ( كحالة تربط بصفة متالزمة شخص یمتاز بدافع شخصي قوي  المقاوالتیة Fayolleیعرف  حیث

في شكل مقاولة، القیمة التي یتم خلقھا تعود ألسباب تقنیة، مالیة، ) قائمة(ومشروع أو منظمة جدیدة أو منظمة ) الخ...الطاقة 

  .والمتعاملین أو المھتمین وشخصیة التي تحصل علیھا المنظمة المحركة والتي تمنح الرضى للمقاولین

اتفق الكتاب على أن االبتكار ھو محرك النمو االقتصادي، مع ذلك  Shumpeterمنذ أعمال  : المقاوالتیة واالبتكار  - 2-4

على اقتراح أفكار جدیدة من أجل منح أو إنتاج " لم یكن ھناك إجماع حول مفھومھ، إذ یرجع االبتكار إلى قدرة المقاولین 

مات جدیدة أیضا من أجل إعادة تنظیم المؤسسة، االبتكار ھو إنشاء مؤسسة عن تلك التي نعرفھا من قبل، إنھ سلع أو خد

  ".اكتشاف أو تحویل منتج، إنھ اقتراح طریقة جدیدة للعمل، التوزیع أو البیع

في مجموعة من المتغیرات، و تتمثل أھم العوامل البیئیة المشجعة على العمل المقاوالتي : العوامل المشجعة للمقاوالتیة -3

  4:فیما یلي تحلیل لكل من ھذه المتغیرات

العوامل اإلقتصادیة ھي الموارد اإلعالمیة، البشریة، المعرفیة، التكنولوجیة، المالیة : العوامل اإلقتصادیة - 3-1

ت متداخلة في بدایة األمر، والمادیة،التي بدونھا ال یمكن فعل أي شیئ وال یمكن تحقیق أي شیئ، ھذه العوامل حتى إذا كان

ھناك و .فال یمكن إنشاء المؤسسة دون القدرة على البحث على الوسائل والموارد والحصول علیھا وتعبئتھا لمصلحة مشروع

عوامل أخرى تشكل السیاق اإلقتصادي تؤثر على النشاط المقاوالتي تمت اإلشارة إلیھا في األدبیات النظریة فحسب البعض 

للمؤسسات الصغیرة مع كثافة سكانیة ونمو متزاید وبالتالي إنشاء مؤسسات جدیدة واعتمدوا على أعمال  ھناك وجود قوي

Krugman  الذي أشار إلى عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین الكثافة الصناعیة والنمو السكاني من جھة وإنشاء

  .المؤسسات من جھة أخرى

التركیز ھنا بشكل خاص على نظام القیم والمعاییر المتبعة في مختلف المجتمعات،  یتم: العوامل اإلجتماعیة الثقافیة - 3-2

المقصود بالعوامل االجتماعیة والثقافیة ھي . فالبیئة االجتماعیة والثقافیة غالبا ما تعتبر عامل محدد للتوجھ والفعل المقاوالتي

تأثیرات إیجابیة أو سلبیة على توجھ األفراد نحو المقاولة  العوامل المرتبطة مباشرة بمختلف البیئات التي یمكن أن یكون لھا

و لعل أھم العوامل اإلجتماعیة  .من بینھا العائلة، المدارس، الجامعات، المؤسسات، المھن، الدین والعضویة في المجتمع

، ) M .Weber(تصادیة الدین والسلوكیات االق :والثقافیة الداعمة للتوجھ المقاوالتي حسب بعض الكتاب والباحثین ما یلي

  .أنظمة التعلیم والتكوین في المدارس؛الخبرة المھنیة العائالت؛ الثقافات الفرعیة؛ قبول تحمل المخاطرة و الفشل؛



  :ترتكز على العدید من العوامل السیاقیة، أھمھا

تشكل البنوك في الواقع غالبا عنصرا مھما في الحصول على رأس المال من أجل بعث 

العدید من الكتاب أكدوا على أھمیة التعلیم في تنمیة التوجھ نحو المقاوالتیة من خالل التربصات 

  ورة الدینامیكیة والمسؤولة للمقاولین یمكن من تشجیع المھن وتحسین فئة واسعة من الجمھور؛

  .ذات القیمة المضافة العالیة

في مكان معین  تسلط الجغرافیا اإلقتصادیة الضوء على حقیقة أن النشاط االقتصادي ال یظھر

بواسطة الصدفة، وجود بنیة اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة ھي التي تشجع وتدعم بروز ھذا النشاط، إذن فأھمیة اإلقلیم ال 

تند المقاربة األولى على البعد الشبكي من بین األعمال التي تناولت العالقة بین البعد اإلقلیمي و إنشاء المؤسسة، تس

للمؤسسة من خالل التسجیل ضمن إطار واسع من الشبكات، في ھذه المقاربة یتم تحلیل المؤسسات باعتبارھا مندمجة ضمن 

شبكة من العالقات التبادلیة، الترابط وعالقات القوة وكذلك التبادل والعمل االقتصادي خاصة تلك المتعلقة بالمقاوالتیة، 

ثقافة مفھوم یخضع لتأثیر المحیط وبعض العوامل الخارجیة، حیث تعرف بشكل عام على أنھا 
 الــتالؤم أو التوافــق مــع العوامــل المحیطــة، وتتضــمن الثقافــة كــذلك األفكــار المشــتركة بــین مجموعــات األفــراد

وأما  5.بھا، وھو ما یجعل من الثقافة عبارة عن نظام لسلوكیات مكتسبة
مجمـل المھـارات والمعلومـات المكتسـبة مـن فـرد أو مجموعـة مـن األفـراد ومحاولـة اسـتغاللھا 

، وإبــداع في مجمـل القطاعــات )جدیـدة
وھي تتضمن التصرفات، التحفیز، ردود أفعال المقاولین، باإلضافة 

العائلة، : ك أربع أماكن یمكن أن ترسخ فیھا ھذه الثقافة ھي

J.P Sabourin et Y Gasse 1989(  

  
جامعة " ودورھا في تحفیز الطالب الجامعي لولوج عالم األعمال

، جامعة األغواط، 2016أ، جانفي  25

ھو جملة ما یكتسبھ الفرد من حقائق معرفیة عبر الوسائل المتاحة  للتعلیم، 

والتعلیم لغة كما ورد في لسان العرب یشتق من علم بالشئ، أحاطھ وأدركھ، وعلمھ العلم والصنعة تعلیما وعالما، جعلھ 

وتعرف الجامعة على  7."بمعنى عرفتھ وخبرتھ

مجتمع مصغر یقوم فیھ األساتذة والطلبة معا بمناقشة، تطویر واستكشاف أفكرا تتمیز بالصعوبة والتعقیدي 

ترتكز على العدید من العوامل السیاقیة، أھمھا :العوامل المؤسساتیة التشریعیة

  األقل فعالیة؛ تعمل على دعم المؤسسات: السیاسات العمومیة

تشكل البنوك في الواقع غالبا عنصرا مھما في الحصول على رأس المال من أجل بعث : المؤسسات المصرفیة

العدید من الكتاب أكدوا على أھمیة التعلیم في تنمیة التوجھ نحو المقاوالتیة من خالل التربصات : 

ورة الدینامیكیة والمسؤولة للمقاولین یمكن من تشجیع المھن وتحسین فئة واسعة من الجمھور؛

ذات القیمة المضافة العالیة)  Spin off(مع تطور  :الجامعات ومراكز البحث

تسلط الجغرافیا اإلقتصادیة الضوء على حقیقة أن النشاط االقتصادي ال یظھر: 

بواسطة الصدفة، وجود بنیة اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة ھي التي تشجع وتدعم بروز ھذا النشاط، إذن فأھمیة اإلقلیم ال 

  .یمكن إھمالھا سواء بالنسبة للمقاول أو بالنسبة للمؤسسة

من بین األعمال التي تناولت العالقة بین البعد اإلقلیمي و إنشاء المؤسسة، تس

للمؤسسة من خالل التسجیل ضمن إطار واسع من الشبكات، في ھذه المقاربة یتم تحلیل المؤسسات باعتبارھا مندمجة ضمن 

شبكة من العالقات التبادلیة، الترابط وعالقات القوة وكذلك التبادل والعمل االقتصادي خاصة تلك المتعلقة بالمقاوالتیة، 

  .تندمج في سیاق اجتماعي معین

ثقافة مفھوم یخضع لتأثیر المحیط وبعض العوامل الخارجیة، حیث تعرف بشكل عام على أنھا ال
الــتالؤم أو التوافــق مــع العوامــل المحیطــة، وتتضــمن الثقافــة كــذلك األفكــار المشــتركة بــین مجموعــات األفــراد

بھا، وھو ما یجعل من الثقافة عبارة عن نظام لسلوكیات مكتسبة وكــذا اللغات التي یتم من خاللھا إیصال األفكار
مجمـل المھـارات والمعلومـات المكتسـبة مـن فـرد أو مجموعـة مـن األفـراد ومحاولـة اسـتغاللھا 

جدیـدة(مار في رؤوس األمــوال وذلـك بإیجــاد أفكـار مبتكــرة وذلـك بتطبیقھـا في االسـتث
وھي تتضمن التصرفات، التحفیز، ردود أفعال المقاولین، باإلضافة . الموجودة إضــافة إلى وجـود ھیكــل  تسییري تنظیمي

ك أربع أماكن یمكن أن ترسخ فیھا ھذه الثقافة ھيوالمراقبة، كما أن ھنا، للتخطیط واتخاذ القرارات التنظیم
  6.المدرسة المؤسسة والمحیط
J.P Sabourin et Y Gasse 1989( الثقافة المقاوالتیة حسب نموذج): 01(

ودورھا في تحفیز الطالب الجامعي لولوج عالم األعمال دار المقاوالتیةھواري معراج، فتیحة عبیدي، 

25مجلة دراسات العدد االقتصادي، مجلة دولیة محكمة، العدد 

  .112: الجزائر، ص

  أساسیات حول التعلم المقاوالتي

ھو جملة ما یكتسبھ الفرد من حقائق معرفیة عبر الوسائل المتاحة  للتعلیم، "التعلیم : التعلیم والجامعة والتعلیم الجامعي

والتعلیم لغة كما ورد في لسان العرب یشتق من علم بالشئ، أحاطھ وأدركھ، وعلمھ العلم والصنعة تعلیما وعالما، جعلھ 

بمعنى عرفتھ وخبرتھ أتقنھ، وعلمت الشئ: یتعلمھا، ومن معانیھ االتفاق فیقال علم األمر وتعلمھ

مجتمع مصغر یقوم فیھ األساتذة والطلبة معا بمناقشة، تطویر واستكشاف أفكرا تتمیز بالصعوبة والتعقیدي 

العوامل المؤسساتیة التشریعیة - 3-3

السیاسات العمومیة -1- 3-3

المؤسسات المصرفیة -2- 3-3

  مشروع مقاوالتي؛

: النظام التعلیمي -3 - 3-3

ورة الدینامیكیة والمسؤولة للمقاولین یمكن من تشجیع المھن وتحسین فئة واسعة من الجمھور؛وتثمین الص

الجامعات ومراكز البحث -4- 3-3

: العوامل اإلقلیمیة - 3-4

بواسطة الصدفة، وجود بنیة اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة ھي التي تشجع وتدعم بروز ھذا النشاط، إذن فأھمیة اإلقلیم ال 

یمكن إھمالھا سواء بالنسبة للمقاول أو بالنسبة للمؤسسة

من بین األعمال التي تناولت العالقة بین البعد اإلقلیمي و إنشاء المؤسسة، تس     

للمؤسسة من خالل التسجیل ضمن إطار واسع من الشبكات، في ھذه المقاربة یتم تحلیل المؤسسات باعتبارھا مندمجة ضمن 

شبكة من العالقات التبادلیة، الترابط وعالقات القوة وكذلك التبادل والعمل االقتصادي خاصة تلك المتعلقة بالمقاوالتیة، 

تندمج في سیاق اجتماعي معین

ال:الثقافة المقاوالتیة  -4
الــتالؤم أو التوافــق مــع العوامــل المحیطــة، وتتضــمن الثقافــة كــذلك األفكــار المشــتركة بــین مجموعــات األفــراد

وكــذا اللغات التي یتم من خاللھا إیصال األفكار
مجمـل المھـارات والمعلومـات المكتسـبة مـن فـرد أو مجموعـة مـن األفـراد ومحاولـة اسـتغاللھا  :الثقافة  المقاوالتیة فھي

وذلـك بتطبیقھـا في االسـتث
الموجودة إضــافة إلى وجـود ھیكــل  تسییري تنظیمي

للتخطیط واتخاذ القرارات التنظیم
المدرسة المؤسسة والمحیط

(الشكل رقم 

ھواري معراج، فتیحة عبیدي، : المصدر

مجلة دراسات العدد االقتصادي، مجلة دولیة محكمة، العدد  ،"الجلفة أنموذجا

أساسیات حول التعلم المقاوالتي - ثانیا

التعلیم والجامعة والتعلیم الجامعي -1

والتعلیم لغة كما ورد في لسان العرب یشتق من علم بالشئ، أحاطھ وأدركھ، وعلمھ العلم والصنعة تعلیما وعالما، جعلھ 

یتعلمھا، ومن معانیھ االتفاق فیقال علم األمر وتعلمھ

مجتمع مصغر یقوم فیھ األساتذة والطلبة معا بمناقشة، تطویر واستكشاف أفكرا تتمیز بالصعوبة والتعقیدي : "أساس أنھا



یصالھ  واألصالة، وتعتبر ھذه األفكار والدراسات التي تنتج عنھا إرث اإلنسانیة الذي ینبغي على الجامعة المحافظة علیھ، إ

والتعلیم الجامعي ھو كل أنواع الدراسات، التكوین أو التكوین الموجھ التي  8."إلى  األجیال المقبلة وتحدیثھ بصفة مستمرة

تتم بعد مرحلة الثانویة على مستوى مؤسسة جامعیة أو مؤسسة تعلیمیة أخرى معترف بھا كمؤسسات للتعلیم العالي من قبل 

  9.السلطات الرسمیة للدولة

یعود تاریخ تدریس المقاوالتیة في العالم، وعلى مستوى الجامعات إلى عام : نشأة وتطور التعلیم المقاوالتي -2

في جامعة ھارفارد األمریكیة، وعلى وجھ التحدید في كلیة  أول مقرر دراسي في المقاوالتیة MACES  عندما قدم1947

طالبا من طالب الفرقة الثانیة لدرجة ماجستیر إدارة 188ھارفارد إلدارة األعمال، حیث جذب ھذا المقرر انتباه وإعجاب 

ات الطالب الذین وقد كان السبب الواضح لتقدیم ھذا المقرر ھو االستجابة الحتیاج  10.اطالب600األعمال والبالغ عددھم 

العسكریة في الحرب العالمیة الثانیة لینضموا إلى اقتصاد یمر بمرحلة انتقالیة نظرا لالنھیار الذي  عادوا بعد أداء الخدمة

  .حدث للصناعات الحربیة بعد انتھاء الحرب

المقرر لن یحقق النجاح وقد حقق ھذا المقرر شعبیة على الرغم من أن عضو ھیئة التدریس الذي بدأه كان یرى أن ھذا    

إال أن موضوع المقاوالتیة لم . األكادیمي المنشود، وقد قام بنقل اھتماماتھ إلى دراسة مجالس اإلدارات في المنظمات الكبیرة

وقد ظھر ذلك جزئیا من خالل . (خالل السنوات العشر التالیة عقد الخمسینیات -بصفة عامة-یحقق الجاذبیة المتوقعة منھ 

شطة الریادیة في االقتصاد األمریكي خالل ھذه الفترة، فقد حدثت حالة من الھبوط في األنشطة التجاریة والمھنیة قیاس األن

  ).في االقتصاد األمریكي، قابلھ نمو كبیر في المنظمات الكبیرة خالل الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین

 األعمال التي تقدم مقررات دراسیة في مقاولة األعمالولكن مع بدایة عقد السبعینیات، شھدت مدارس إدارة   

ومن الصعب تحدید السبب الرئیسي لحدوث ھذا التغییر، إال أن . جامعة في تقدیم ھذا المقرر16تغییرا جذریا، فقد بدأت 

 1996عاممقاییس األنشطة المقاوالتیة أو ضحت انتھاء حالة الھبوط وبدأت ھذه األنشطة في الصعود مرة أخرى بدءا من 

  .وقد صاحب ذلك ظھور مجاالت علمیة جدیدة تھتم بمقاولة األعمال

اإلبداع، وخلق : تنتقل من تعبیرات مثل الجشع واالستغالل واألنانیة وعدم الوالء إلى" المقاول"وبدأت معاني كلمة      

من الجامعات األخرى في العالم نحو  الوظائف، والربحیة، واالبتكار، ولقد قادت الجامعات األمریكیة في ھذا العقد العدید

تعلیم المقاوالتیة، حیث یعود الفضل في ذلك إلى جامعة جنوب كالیفورنیا كأول جامعة تطرح أول مساق حدیث ومتطور في 

وفي نھایة السبعینیات لم یكن مجال المقاوالتیة یمثل سوى نشاطا ھامشیا ما كان یفتقر من الناحیة 1971المقاوالتیة في عام 

ألكادیمیة إلى اإلطار المعرفي الواضح، ویرجع ذلك إلى قلة عدد الدراسات التي تناولت ھذا المجال خالل تلك الفترة ولقد ا

نما تعلیم المقاوالتیة والبرامج األكادیمیة لھا في منتصف وبدایة الثمانینیات من القرن العشرین، حیث زاد عدد الجامعات 

جامعة تعرض العدید من المساقات في ھذا المجال، حیث كان مجال المقاوالتیة 250من التي تدرس المقاوالتیة إلى أكثر 

یمثل مجاال دراسیا واعدا، إال أنھ مع بدایة الثمانینات وفي ظل التطورات الضخمة في حجم المعرفة العملیة المتوافرة، 

  .یا على كافة األصعدةأصبح من الممكن االدعاء بأن مجال المقاوالتیة قد أصبح مجاال أكادیمیا شرع

مدرسة  1600مساق في النظام التعلیمي األمریكي، وحوالي  2200مع نھایة التسعینیات، زیادة عدد المساقات إلى أكثر من 

ویمكن ابراز أھم  11 .مركز بحث متخصص برامج أكادیمیة متمیزة في المقاوالتیة 100مجلة أكادیمیة و 44في المقاوالتیة، 

  :التالي) 01(للتعلم المقاوالتي في الجدول رقم األحداث المرافقة 

  تطور مفھوم التعلیم المقاوالتي): 01(الجدول رقم
  الحدث                                   السنة
  )بألمانیا" (نظریة التنمیة االقتصادیة"جوزیف شامبیتر ینشر كتاب   1911
  الخطر، عدم التأكد والفائدة، یعتبرا ول نموذج أمریكي للسیرورة المقاوالتیة  : ینشر فرانك نایت  1921
یعتبر أول مركز بحث متخصص (إنشاء مركز بحث لتاریخ المقاوالتیة من طرف شامبیتر وآرثور في ھارفارد   1946

  )في المقاوالتیة
  مال في ھارفاردأول ماستر في إدارة األع" إدارة أعمال المؤسسات الجدیدة"  1947
  )أول مؤسسة متخصصة في التعلیم المقاوالتي(إنشاء مؤسسة كولمان   1951
  "المؤسسات الصغیرة أو تنمیة المقاوالتیة" جامعة إلینوي تقدم محاضرة في   1953
  في جامعة نیویورك" المقاوالتیة واإلبداع" بیتر دركر یحاضر في مقیاس   1953
  إدارة األعمال للمؤسسات الصغیرة، أول مقیاس ماستر إدارة األعمال في جامعة ستانفورد  1954
  مقیاس في المقاوالتیة مقدم في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا من طرف داویت بومان  1958
  أول مجلة مرجعیة أبحاث المقاوالتیة والمؤسسات الصغیرة " مجلة المؤسسات الصغیرة" نشر  1963
ھذه (ولى المقاییس المعاصرة في المقاوالتیة لماستر إدارة األعمال، مقدمة لجامعات ستانفورد ونیویورك أ  1967



  )المقاییس متخصصة في إنشاء المؤسسات، العالمات التجاریة للمؤسسات الصغیرة
  أول تكوین في المقاوالتیة في كلیة بابسون   1968
أول اكبر دراسة حول التكوین في المقاوالتیة ( تحقیق التحفیز االقتصادي : قاما بنشر دفید ماكلیالند و دفید ونتر  1969

  )و تقییم النتائج 
  معھد كاروث ستون أول معھد معاصر في المقاوالتیة، أسس في جامعة میثودیا الجنوبیة   1970
  جامعة كالیفورنیا الشمالیة أول ماستر في إدارة األعمال متخصصة في المقاوالتیة،  1971
  أول تركیز على المقاوالتیة في طور التدرج، جامعة كالیفورنیا الشمالیة  1972
یعتبر احد أوائل الكتب یظھر الخطوات ( أساسیات المقاوالتیة : المؤسسات الصغیرة: الورانس كالت ینشر كتاب  1973

  )األولى للمؤسسات الصغیرة نحو الریادة 
  إنشاء مجموعة متخصصة في المقاوالتیة ألكادیمیة المناجمنت تحت إدارة كارل فاسبر  1974
للمساعدة في المقاوالتیة وفي إنشاء المؤسسات الخاصة، من طرف " منظمة طلبة في مؤسسات حرة" إنشاء  1975

  روبار دفیس مؤسس معھد القیادة الوطنیة
  تیة جامعة تقدم مقاییس في المقاوال/ كلیة  104  1975
  "النظریة والتطبیق : المقاوالتیة "  1988الكتاب األول للمجلة األمریكیة للمؤسسات الصغیرة، ثم صار منذ سنة   1975
  " مجلة المقاول" بدایة نشر   1976
  مؤسسة جامعیة تدرس في المقاوالتیة والمؤسسات الصغیرة  263  1979
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  مؤسسة جامعیة تدرس المقاوالتیة و المؤسسات الصغیرة 315  1982
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  )المرأة المقاولة
  " إقدام رجال األعمال " بدء نشر مجلة   1985
في الكلیات والمدارس العلیا  یعد أول عمل مشرع للمقاوالتیة" اإلبداع والمقاوالتیة " بیتر دركر ینشر كتاب   1985

  لإلدارة وساھم بقدر كبیر في توضیح مكانة المقاوالتیة لدى الخرجین
  كلیة وجامعة تدرس المقاوالتیة 253  1986
  مدرسة علیا تدرس مقاییس حول المؤسسات الصغیرة والمقاوالتیة 590  1986
  على المقاوالتیة ماجستیر في إدارة األعمال تركز 22برنامج في التدرج و 57  1991
  مدرسة في التدرج تدرس المقاوالتیة 1060  1991
  إنشاء مركز في قیادة المقاوالتیة من طرف مؤسسة ماریون كوفمان  1992
 كلیة وجامعة تدرس المقاوالتیة 370  1993
 )www.slu.edu/eweb(بدأ اول موقع في التعلیم المقاوالتي   1993
اكبر أول سلسلة (حول ظھور ونمو المؤسسة " التقدم في المقاوالتیة" جیروم كاتز و روبر بروخوس ینشران   1993

  )سنویة في البحث حول روح المؤسسة
 مدرسة تشارك في برنامج معھد المؤسسات الصغیرة 450حوالي   1995
 "طلبة في مؤسسات خاصة" امج مدرسة تشارك في مسابقات السنویة لبرن 264  1997
 )أول برنامج للتعلیم عن بعد متطور من طرف الجامعة(جامعة افتراضیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   1998
 .في مجلة أكادیمیة المناجمنت" البحث الخاص في المقاوالتیة الدولیة" مقال حول  1999

Source : Loyda Lily GOMEZ SANTOS ; Lenseignement de lentrepreneuriat au sein de l' université: la 
contribution de la méthode des cas ; thés de doctorat en sciences de gestion ; Université de Lorraine ; 2014 ;p 
p : 70-72. 

وحده  )www.amazon.com( وقد أشارت بعض اإلحصاءات الخاصة بالكتب المنشورة إلى أن موقع أمازون

عنوان مختلفا یغطي موضوع السلوك المقاوالتي لجمیع جوانبھ، كما انھ أصبح مادة دراسیة في  5800یشتمل على أكثر من 

  .كثیر من الجامعات المرموقة على مستوى العالم

التعلیم الریادي في الجامعات األمریكیة، وھي امتداد عن  2007في سنة   Salomonوفي الدراسة التي أجراھا  

، خرج من دراستھ بعدة استنتاجات منھا أن التعلیم المقاوالتي مستمر في نفس 2000حتى عام  1977لدراسة بدأھا منذ عام 

في تعلیم االتجاه وبنفس المجاالت، وأن المتغیر الذي طرأ وطرح نفسھ بقوة في ھذا المجال ھو استخدام التكنولوجیا 

http://www.slu.edu/eweb
http://www.amazon.com/


وفي ھذا العصر  .المقاوالتیة، وتشارك المعرفة مع البیئة المحیطة بشكل اكبر والتكامل بین النظریة والممارسة الواقعیة

الحاضر نجد العدید من الجھود العلمیة الھامة والحثیثة والممتدة شاھدة على توالد العدید من مجالت األبحاث العالمیة 

دوریة علمیة محكمة متخصصة في المقاوالتیة وما  44المقاوالتي والتي یزید عددھا على والجمعیات المھنیة في مجال 

مركز متخصص في مجال المقاوالتیة، ونجد العدید من المؤتمرات العلمیة التي تعقد باستمرار حول  100یزید على 

و قد ظھر الكتاب الذي یعبر عن ھذا  1980لإلشارة فقد عقد أول مؤتمر للمقاوالتیة في عام و .موضوع المقاوالتیة في العالم

وقد برزت أیضا العدید  ( the encyclopedia of entrepreneurship )المؤتمر تحت عنوان دائرة معارف المقاوالتیة 

    12.من األنشطة األخرى التي أعطت أھمیة كبیرة للمقاوالتیة من خالل تجسید النظرة األكادیمیة والعلمیة لھا

تلك العملیة التي تھدف إلى تزوید " تعرف موسوعة وكیدیا االنجلیزیة التعلیم المقاوالتي بأنھ  :لمقاوالتيامفھوم التعلیم  -3

الطالب بالمعرفة والمھارات الالزمة وإثارة دافعتیھم وتعزیزھا، وذلك من أجل تحفیزھم وتشجیعھم على النجاح المقاوالتي 

لیم المقاوالتي بأنھ كل األنشطة الرامیة إلى تعزیز التع  Alain Fayolleوعرف 13".على نطاق واسع ومستویات عدیدة 

تم تعریف التعلیم و  14.التفكیر، السلوك والمھارات المقاوالتیة وتغطي مجموعة من الجوانب كاألفكار، النمو واإلبداع

التنمیة  مجموعة من أسالیب النظامي الذي یقوم على إعالم ، وتدریب أي فرد یرغب بالمشاركة في" المقاوالتي على انھ 

االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل مشروع یھدف إلى تعزیز الوعي المقاوالتي، وتأسیس مشاریع األعمال أو تطویر 

ویمكن القول أن التعلیم المقاوالتي ھو مجموع األنشطة واألسالیب التعلیمیة التي تھدف إلى  15. "مشاریع األعمال الصغیرة

 .تزویدھم بالمھارات الالزمة لتأسیس مشاریعھم الخاصة غرس روح المقاوالتیة لدى األفراد و

  .إن التعلیم المقاوالتي لھ جملة من األھمیة واألھداف وھذا ما سنحاول التطرق إلیھ :أھمیة وأھداف التعلیم المقاوالتي-4

   16:یمكن القول إن أھمیة التعلیم المقاوالتي تتمثل في ما یلي:  أھمیة التعلیم المقاوالتي - 4-1

إن برنامج التعلیم المقاوالتي التي تھتم بتنمیة القدرة على توفیر وظیفة للذات وللغیر من خالل إقامة مشروعات ریادیة  - 

جدیدة تقوم بإنتاج سلع خدمات جدیدة، لذالك ونظرا الن المقاوالتیة تسعي لبناء نظام اقتصادي یتسم باإلبداع  واالبتكار، فقد 

تم تفعیلھا تحت مظلة مؤسسات التعلیم العالي لیتمكنوا من استحداث األفكار الریادیة ویبني ھذه یكون من األھمیة للغایة أن ی

  األفكار من خالل التعلیم المقاوالتي لتصبح مشاریع رائدة منتجة؛

حمل عتبر تعلیم المقاوالتیة خطوة أساسیة نحو غرس روح المبادرة وزیادة فرص نجاح األعمال وصناعة قادة المستقبل لتی -

أعباء النمو االقتصادي الوطني المتواكب مع التوجھات العالمیة، كما أن تعلیم المقاوالتیة یزید من القدرات المتمیزة لخلق 

الثروة من خالل االستقرار على الفرص ذات العالقة بالتوجھ بالمعرفة على المستوى العالمي، بما یحقق مساھمة ھامة في 

األخیر مقاولین في اإلبداع واالبتكار بما یمكن التحول نحو إحداث طفرة في بناء االقتصاد  بناء مجتمع المعرفة وینتج ھذا

  المعرفي من خالل األفكار المتجددة ذات العالقة بتنمیة مجتمع المعرفة؛

راكم الرأسمالي كما أن التعلیم المقاوالتیة یساھم في زیادة األصول المعرفیة وتعظیم ثروة األفراد بما یزید من الثروة والت  -

  في مجال المعرفة على مستوى الوطن، وبما لذلك من أثر في بناء مجتمع المعرفة؛

كما یسمح التعلیم المقاوالتي للعاملین بالمؤسسات القائمة بكسب مھارات نادرة ومبتكرة تمكنھم من زیادة معدل نمو  -

تطویر منتجات جدیدة نظرا الن المقاولین یصبحون أكثر المبیعات بنسبة تفوق قرنائھم بنسبة كبیرة، كما یزید من احتمال 

  إبداعا،  كم یخلق تعلیم المقاوالتیة المزید من الفرص المرتبطة بإحداث تقدم  تكنولوجي یستند إلى المعرفة؛

یؤدي تعلیم المقاوالتیة إلى زیادة احتمال امتالك الخریجین ألفكار مشروعات أعمال تجاریة ذات التكنولوجیة  

  .لیة والتي تخدم التوجھ نحو بناء مجتمع المعرفة والمساھمة في التغلب على مشكل البطالةالعا

یھدف التعلیم المقاوالتي بشكل عام إلى إكساب األفراد وھم في مراحل عمریة مختلفة :أھداف التعلیم المقاوالتي  - 4-2

لجوھریة  الداخلیة واالستقاللیة من اجل خلق جیل سمات المقاولة وخصائصھا السلوكیة مثل المبادرة، المخاطرة والسیطرة ا

  17:جدید من المقاولین، ومن ھنا فإن أھم أھداف التعلیم المقاوالتي تتمثل في ما یلي

  تمكین األفراد لتحضیر خطط عمل لمشاریعھم المستقبلیة؛ -

ودراسات السوق، تحلیل  أبحاث: التركیز على القضایا والموضوعات الحرجة والمھمة قبل تنفیذ وتأسیس المشروع مثل -

  المنافسین، تمویل المشروع، القضایا واإلجراءات القانونیة، وقضایا النظام الضریبي في البلد؛ 

تمكین الطلبة من تطویر سمات وخصائص السلوك المقاوالتي لدیھم مثل االستقاللیة، وأخذ المخاطرة، المبادرة وقبول   -

  لمقاوالتي والمعرفة الالزمة والمتعلقة بكیف سیبدأ المشروع  وإدارتھ بنجاح؛ المسؤولیات، أي التركیز على مھارت العمل 

تمكین األفراد لیصبحوا قادرین على خلق مشاریع تقنیة متطورة أو منظمات مبنیة على التكنولوجیا بشكل اكبر، والعمل   -

  على تأسیس المشاریع والمبادرة المقاوالتیة لدیھم؛ 



على حل المشاكل، القدرة على التنظیم، القدرة على التخطیط، اتخاذ القرار وتحمل  المھارات اإلداریة والقدرة  -

  المسؤولیة؛

  التعاون، العمل الجماعي، القدرة على تعلم أدوار جدیدة بشكل مستقل؛ : تطویر المھارات االجتماعیة -

الثقة بالنفس، التحفیز المستمر، التفكیر النقدي، القدرة على التأمل الذاتي، القدرة على التحمل : تطویر الشخصیة  -

  والمثابرة؛  

القدرة على التعلم بشكل مستقل، اإلبداع القدرة على تحمل المخاطر، القدرة على تجسید : تطویر المھارات المقاوالتیة -

  األفكار، القدرة على التسییر، تحفیز العالقات التجاریة؛  

  تحسین قدرة متلقي التعلیم المقاوالتي على تحقیق اإلنجازات الشخصیة والمساھمة في تقدم مجتمعاتھم؛  -

  ؛18قیق النجاح عبر مراحل مستقبلھم الوظیفي ورفع قدراتھم على التخطیط للمستقبلإعداد أفراد مقاولین لتح  -

  توفیر المعارف المتعلقة بمقاولة األعمال؛  -

  بناء المھارات الالزمة  إلدارة المشاریع الریادیة ولصیاغة وإعداد خطط األعمال؛   -

  تحدید الدوافع وإثارتھم وتنمیة المواھب المقاولتیة؛   -

  .تغییر اتجاھات جمیع فئات المجتمع وغرس ثقافة العمل الحرفي مختلف مجاالتھالعمل على   -

  19 :من بین استراتیجیات التعلم المقاوالتي ما یلي :استراتیجیات التعلم المقاوالتي -5

المعلم إلى المتعلم، في ھذا النموذج  وتعطي األولویة لتحویل المعارف والمھارات التي یتمتع بھا :استراتیجیة العرض - 5-1

یصمم التعلیم على شكل توصیل للمعلومات أو حكایة قصة فالمعلمین ھم األشخاص الذین یقدمون المعلومات، والطلبة ھم 

 .  الذین یستقبلوا بأقل سلبیة، والمحتوى یعرف عموما من خالل البحث األكادیمي الذي یتم تعلیمھ

ھو معاكس للنموذج األول، وھو یقوم على االحتیاجات، الدوافع وأھداف الطلبة، في ھذا و: استراتیجیة الطلب - 5-2

النموذج، فإن التعلیم یصمم على أساس خلق بیئة مالئمة الكتساب المعارف، والمعلمین ھم مسھلین في حین أن الطلبة لھم 

  . دور نشط في المساھمة في تعلمھم

لنموذج في تنمیة وتطویر االستعدادات للطلبة في حل المشاكل المعقدة باستعمال ویبحث ھذا ا: استراتیجیة الكفاءة - 5-3

المعلمون  ویصبح .المعارف واالستعدادات المفتاحیة، والتعلیم ھنا یكون تداخلیا بین المعلم والطالب وجعل التعلم ممكنا

كالمدربین أو المطورین في حین أن الطلبة مقترحون لبناء معارفھم فعلیا من خالل التفاعل مع معلمیھم، وتكون المعارف 

 .التي سیتم الحصول علیھا ھي أساسا حول حل لمشاكل المعقدة التي یمكن أن تقع لھم في حیاتھم المھنیة

أن استعمال المحاكاة یساعد الطلبة على تطویر استراتیجیات واتخاذ عدد  یقترح بعض الباحثین: المحاكاة واأللعاب  - 5-4

أن البیداغوجیا التقلیدیة تكون غالبا متناقضة مع احتیاجات  Honigمن القرارات ألجل ضمان نجاح مؤسسة صغیرة، یرى 

متوقعة، والتعلم لمواجھة بعض التعلیم المقاوالتي، ویرى أن المحاكاة تسمح للمشاركین بتجریب أوضاع جدیدة وأحیانا غیر 

 حاالت الفشل وتطویر المرونة الالزمة للبقاء في المستقبل،

فإن عرض الفیلم سیكون في بیئة أعمال  Buckley, Wren et Michaelsenووفقا لـ  :استخدام أشرطة الفیدیو - 5-5

 .  طاعات مختلفةتسمح للطلبة لمالحظة الواقع التسییري من خالل تصرفات المسیرین والخبراء في ق

قصة الحیاة یمكن أن تكون أداة تعلیمیة ذات أھمیة للطلبة في المقاوالتیة، یقترح كل من : استعمال قصص الحیاة  - 5-6

Rae et Carswell التطویر السیر الذاتیة یمكن أن یدعم في تعلم مھنة ممكنة للمقاولین. 

بأن وصف مكتوب مستخدمین كلمات أو أرقاما لحادث حقیقي أو حیث یمكن تعریف الحالة اإلداریة : دراسات الحالة - 5-7

مشكلة حقیقیة أو موقف حقیقي یواجھ مدیرا أو مجموعة من اإلداریین أو مؤسسة ما، ویستخدم ھذا الوصف المكتوب في 

لة، أو اتخاذ ویطلب منھم إما تشخیص أسباب المواقف اإلداریة وتحلیل الحا شكل قصة للطلبة في مواقف تعلیمیة أو تدریبیة

قرار، أو اقتراح طرق وأسالیب للعمل، أو حلول للمشكلة، وقد یطلب منھم مھمة واحدة من ھذه المھمات أو ھذه المھمات 

 .جمیعا

وذلك من خالل تعریض المتعلمین أو الطلبة المقاولین لمواقف حقیقیة في بیئة العمل  :التعلیم بالتجربة والممارسة - 5-8

سواء في المصانع أو الشركات أو منظمات األعمال على اختالف أنواعھا، وذلك بغرض تعریفھم ببیئة المقاوالتي أو الحر 

العمل، وممارسة العمل الریادي لفترة زمنیة معینة، لیكتسبوا خبرات ومعارف ومھارات جدیدة، ولیبنوا تصورات أفضل 

 .ةعن مھنة المقاوالتیة قبل الدخول في میدان العمل الحر والمقاوالتی



أي أن یعمل الطلبة في مجموعات أو في أزواج لتحقیق أھداف التعلم في  :مناقشات المجموعة أو التعلیم التعاوني - 5-9

لمسجل، المالحظ،  المنسق، الملخص، المقوم: حیث یمارس الطلبة أدوارا مختلفة مثل. الحوار والمناقشة وتبادل اآلراء

جموعة، أو یمكن من خالل ھذه االستراتیجیة تكلیف أو االعتماد على مشاریع المشجع، قائد المجموعة، المتحدث باسم الم

 .أعمال المجموعة أو فریق العمل أو في وضع خطة عمل لمشروعھم المقترح

وذلك للشرح عن تقدیم منتج أو خدمة جدیدة یمكن بیعھا، أو عن مشروع معین  :العروض التقدیمیة من قبل الطلبة - 5-10

 .كة التي یرغب الطالب بتأسیسھا أو العملأو تعریف عن الشر

 وھي طریقة منظمة یقوم من خاللھا الطلبة بالتفكیر بحل: أسلوب حل المشكالت بطریقة إبداعیة - 5-11

فھم یكتسبون معلومات ومھارات ذات صلة بحیاتھم ومشكالتھم ولیس من . مشكلة یشعرون بوجودھا وبحاجتھم إلى حلھا

 .فیھ أجل تقدیم امتحان والنجاح

وھنا یقوم طالبا أو ثالثة بتمثیل أدوار عن مواقف اجتماعیة افتراضیة ویتعلمون من خالل ھذه : سیاسة لعب األدوار - 5-12

 .  االستراتیجیة كیفیة االستماع بشكل جید وكیفیة التفكیر وحدھم

مكاناتھا وقدراتھا وأقسامھا ومجال وذلك بھدف التعرف علیھا وعلى إ :الزیارات المیدانیة لبعض المنظمات الرائدة  - 5-13

  .أنشطتھا وأعمالھا

ویمكن تشجیع مجموعات المتعلمین على االنخراط في ھذه البرامج التعلیمیة من خالل دعمھم بالحوافز المادیة والمعنویة     

عملیة التقییم والمشاركة،  المادیة والمعنویة المناسبة، وتفعیل المناسبة، وتفعیل عملیة التقییم والمشاركة، وتقدیم الجوائز

  )20(.وتقدیم الجوائز المختلفة، وإقامة االحتفاالت، ومسابقات خطة المشروع أو العمل بین الطلبة

   21:وتشمل ھذه المراحل على األتي :مراحل مساق التعلیم المقاوالتي -ثالثا

یجب على الطلبة أن یتعلموا ویمارسوا األنشطة المختلفة لملكیة المشاریع فیتعلمون أساسیات  :تعلم أساسیات المقاوالتیة -1

االقتصاد، والفرص والخیارات المھنیة الناتجة عنھا، فالدافعیة للتعلم واإلحساس بالفرص ھي النواتج الخاصة في ھذه 

  .المرحلة

  .كتشافھا لدیھمالتركیز یكون على الكفاءات األولیة وا الوعي بالكفاءة -2

من خالل حضورھم العدید من الندوات والتي تضمن العدید من التطبیقات اإلبداعیة فیكتسبون : التطبیقات اإلبداعیة -3

  .باإلضافة إلى تجربة وممارسة عملیات األعمال المختلفة. معرفة عمیقة وواسعة عن المراحل السابقة

د في برامج التعلیم التقني والمھني، وبرامج الدعم والمساعدة المقدمة من خالل توفیر الدعم والمساع: بدء المشروع -4

لألفراد في الكلیات والجامعات، وذلك لتعزیز بدء وتأسیس المشروع، وتطویر السیاسات واإلجراءات للمشاریع الجدیدة 

  . والقائمة

قاول لتعریف وتمییز المشاكل المحتملة إن سلسلة من الندوات المستمرة أو مجموعات الدعم یمكن أن تساعد الم: النمو -5

  .والتعامل معھا في الوقت المناسب، وحلھا بفاعلیة، مما یمكن من تطویر المشروع

   22:أساسیة یمكن ایجازھا فیمایليمتطلبات للتعلیم المقاوالتي  :متطلبات التعلیم المقاوالتي -رابعا

من خالل توفیر قاعات مناسبة ومجھزة بالطاوالت والكراسي واألدوات الالزمة، وأجھزة الحواسیب  :البنیة التحتیة -1

واألجھزة والمعدات المختلفة األخرى مثل جھاز عرض الشرائح، والبرمجیات التي توفر التطبیقات العملیة والتدریبیة التي 

  .تسھل التعامل مع المحتوى المقاوالتي

تعتبر تلك األفراد المؤھلة والمدربة والقادرة على استخدام وتطبیق استراتیجیات وأسالیب تدریبیة و :الموارد البشریة -2

متقدمة في المقاوالتیة، وإستخدام تكنولوجیا المعلومات بشكل مناسب یخدم ھذه العملیة، نظرا الن ھذا التعلیم یتطلب تغییرا 

 .جذریا في نمط التفكیر لدى المتعلمین

البیئة الممكنة التي تدعم خطوات تنفیذ برامج التعلیم المقاوالتي وخططھ وأھدافھ، وتستمد ھذه البیئة تمكینھا  وھي :البیئة -3

وتفوقھا من خالل الوعي الكامل ألفراد المجتمع على جمیع المستویات حتى یتوفر التعامل والدعم الكامل من قبل الجمیع 

 .إلنجاح مبادرة ھذا التعلیم في المجتمع

االستفادة من التجارب العالمیة في ھذا الخصوص والبناء علیھا في الممارسة والتطبیق  :االستفادة التجارب السابقة -4

 .للسیاقین التربوي والتعلیم في البیئة

االستجابة للتحدیات والضغوط الكبیرة التي تفرضھا طبیعة العصر على ھذا النوع من التعلیم والسلوك  :التكییف -5

  .ي، ومحاولة التكییف معھا قدر اإلمكانالمقاوالت

    23 :یمكن إیجازھا فیما یلي :أساسیات التعلم  المقاوالتي بالجامعة -خامسا



فیكون السعي لیس فقط لتوافق : تحویل دور الجامعة من التركیز على التوظیف إلى التركیز على مبدأ خلق فرص العمل -1

مع متطلبات التوظیف في سوق العمل، وإنما بناء وتصمیم مناھج وتخصصات لتخریج طالب قادرین على  النواتج التعلمیة

وبالتالي تسھم الجامعة بأن یكون للدولة  .خلق فرص العمل في السوق عبر االستثمار في األبحاث واألفكار والمخترعات

افق مع طبیعة الوظیفة المتغیرة، والتنقل الدولي، والتواصل موقعا في التنافسیة العالمیة، وتُعد خرجیھا إلى حیاة عملیة تتو

وبھذا المعنى تتحول الشھادة الجامعیة من كونھا وثیقة للتوظیف إلى بطاقة  .الثقافي، واالعتماد األعظم على توظیف الذات

 .دخول إلى عالم العمل

وھذا یعني الشراكة المتوازنة التي  :لخریجینالشراكة الحقیقیة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة وا -2 

تتیح للجامعة االستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي والتي یأتي على رأسھا الخریجون، الذین یُعتبرون 

اكِة الُمنشآِت الصغیرة، ھذا إضافةً إلى أَھمیِة التركیِز على َشر .أُصوالً استثماریة ضخمة حین تُحسُن الجامعةُ التواُصَل معھم

ِع في إنشاء المشاریع المشتركة، الُمَعِزَزِة لبناء ثقافة ریادة األعما اد األعمال، والجمعیاِت غیر الھادفِة للربح، والتوسُّ ل وُروَّ

  .في المجتمع المحلي

متقدمة في مجال ریادة ال :نقل التقنیة والمعرفة، ویتم ذلك بالتواصل الوثیق مع الجامعات في جمیع انحاء العالم -3

ومن وسائل نقل التقنیة إقامة المراكز العلمیة، ومراكز االبتكار، وبرامج الملكیة الفكریة، والحاضنات االفتراضیة،  .األعمال

التي یمتد دورھا من تشجیع األعمال الحرة الصغیرة داخل الجامعة مروراً بتقدیم الخدمات االستشاریة، وصوال إلى 

 .یع ورعایتھا حتى التخرج من الجامعةاستضافة المشار

فریادة األعمال تتطلب تعلیماً قائماً على تولید األفكار والتأمل واالبتكار، وإطالق : التعلیم القائم على اإلبداع واالبتكار -4

ھذا . الجامعیة أثناء الدراسة” المنشأة” كما یتطلب التفكیر الریادي أن یتمحور الطالب على مفھوم .العنان لإلبداع المتحرر

ویصبح التعلیم التطبیقي المجال الشائع ” المنشأة” المفھوم الذي یوجھ التفكیر واإلبداع إلى مكونات وأنشطة ومھارات بناء

وھذا التعلیم یتطلب تبني النظام التعلیمي متعدد التخصص الذي یتیح للطالب فرصة تعدد التأھیل   .ألسالیب التعلیم الجامعي

  .ین التخصصات المتنوعةواالختیار من ب

فوجود اإلدارة الواعیة بأھمیة التوجھ نحو ریادة : القیادة القادرة على توفیر اإلمكانات المادیة والمعنویة لرواد األعمال -5

وقتاً فنشر ثقافة ریادة األعمال یتطلب  .األعمال والمقتنعة بآلیات بناء جیل المعرفة ھو أحد أھم عناصر بناء الجامعة الریادیة

ومن ذلك استحداث البرامج الداعمة  .طویالً ویتطلب وضع الخطط االستراتیجیة لذلك، ووضع البرامج التنفیذیة لمراحلھا

لبناء رواد األعمال في التعلیم الجامعي مثل مراكز التمیز لریادة األعمال، واألندیة والشِركات الطالبیة، ومسابقات مشاریع 

  .ریادة األعمال

  جامعة العربي التبسيفي الجامعة الجزائریة مع اشارة للدار ب دار المقاوالتیة  :نيالمحور الثا

  نشأة دار المقاوالتیة بالجامعات الجزائریة - أوال

تعتبر تجربة و، 2007ولھا جامعة قسنطینة سنة ألقد تبنت الجزائر ھذا المنھج بإنشاء دار المقاوالتیة في بعض الجامعات     

قسنطینة رائدة على المستوى الوطني بإنشاء دار المقاوالتیة تتكفل بتنشیط ملتقیات وندوات لفائدة الراغبین جامعة منتوري 

، ثم 2013في انشاء المؤسسات وكذا التكفل بتدریس مادة المقاوالتیة في كل أقسام الجامعة، لتلیھا جامعات أخرى سنة 

الذي یشیر إلى الھیاكل " معھد"أو " مركز"من كلمة " دار"تبرز كلمة و .2014عممت على كافة جامعات الوطن سنة 

حیث یكون الجو . األكادیمیة والتعلیم التقلیدي وتستحضر كلمة الدار بنیة ودیة ، ودود، رحب، متضامن ومنتج للقیم والثقافة

األعمال وتعریف الطالب على دار المقاوالتیة األداة المناسبة لغرس قیم ریادة ف. مفیدا لتبادل األفكار وتنمیة روح المبادرة

االجراءات التي یجب اتخاذھا لتحقیق أفكارھم وإبراز المشاریع ذات القیمة المضافة العالیة التي تساھم في تنمیة االقتصاد 

نقطة التقاء بین الجامعة والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ھدفھا الرئیسي : "أنھاوتعرف دار المقاوالتیة على . الوطني

الطلبة الجامعیین، والعمال على بعث األفكار اإلبداعیة في الوسط  ىمیة روح المقاوالتیة وتكریس الثقافة المقاوالتیة لدتن

الطالبي والخروج تدریجیا من طبیعة المشاریع االبتكاریة والتوسع من دائرة المشاریع االبتكاریة والتي من شانھا إعطاء 

مؤسسات ناجحة في میادین مختلفة من جھة أخرى،  إنشاءالشریحة الطالبیة فرصة  منح وكذادفع جدید للتنمیة من جھة، 

وتحث دار المقاوالتیة على أنھ یجب أن تتضمن  ".ومن ثم اقتحام المقاوالتیة باعتبارھا نواة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

تدریجیا، وتزویدھم بالوسائل الفكریة التي تمكنھم من الشروع في مغامرة انشاء  الجامعة في أھدافھا تعریف الطالب القیم المقاوالتیة

ولھذا الغرض فإن دار المقاوالتیة ھي عنصر أساسي من الجھاز الذي یسمح لتشجیع روح المبادرة والوعي إلى إنشاء  مؤسسة، 

  .مؤسسات جدیدة

  بالجامعة الجزائریة رسالة دار المقاوالتیة - ثانیا 

  :اآلتیة من العناصرالجزائریة جامعة للدارالمقاوالتیة رسالة ن تتكو    



خالل تنظیم الحلقات  تشجیع االنفتاح على عالم االعمال والتصرف على المقاومة، ریادة االعمال السیما من

مشاریعھم مرورا بالجامعة لتسھیل مھمة الشباب في التعامل مع الشركاء االقتصادیین بالخبرة 

  .ھمزة وصل بین المتخرجین حاملي اشھادات وبین المؤسسة التي ستشرف على تمویلھم

  ).ANSEG(لتواصل مع ھیاكل الدعم و التمویل 

ن الدور الرئیسي لدار المقاوالتیة یكمن في تنمیة روح المقاوالتیة واالستثمار لدى الطلبة 

وتشجیع الطالب الجامعي داخل الحرم الجامعي من أجل تحفیزھم على الخروج 

 .تدریجیا من فكرة الوظیفة العمومیة نحو االعمال وخلق مؤسساتھم االقتصادیة خدماتیة كانت أو إنتاجیة خاصة بھم

قصد بھ تطویر ذھنیة الطالب والخروج بھ من دائرة األفكار الكالسیكیة نحو أفكار ابتكاریة 

  .ویقصد بھا تبیان مراحل أنشاء المؤسسة وكذا طریقة إعداد مخطط االعمال

  .ي التقنیات الحدیثة في مجال تسییر المؤسسة

حیث یقوم فریق دار المقاوالتیة بمتابعة الطلبة حاملي األفكار اإلبداعیة من اجل 

  .ENSEJ مساعدتھم على تجسیدھا على أرض الواقع في شكل مؤسسات صغیرة ومشاریع اقتصادیة عن طریق جھاز

  ). 02(ولتحقیق ھذه المھام  تقوم دار المقاوالتیة عموما بوظیفتین رئیسیتین كما یبینھ الشكل رقم
  

  
  .117: ص

في الجامعة الجزائریة ھي األداة األساسیة التي تعتمد علیھا اوكاة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

لتثقیف طالب الجامعة وتعریفھم على العمل بالشراكة بین الوكالة والجامعة فوظیفتھا الرئیسیة ھي التعلیم المقاوالتي بھدف 

أفكارھم وببرامج توعیة تنشر ثقافة العمل الحر ومتطلبات 

  25:ھناك مجموعة من األھداف یمكن ایجازھا فیما یلي

 .توجیھ الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار، وتعریف الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار

 .تنظیم األبواب المفتوحة على المؤسسات االقتصادیة، وخرجات للطلبة الى المؤسسات االقتصادیة

ضع قاعدة معطیات لمختلف األنشطة والمشاریع ذات القیمة 

تشجیع االنفتاح على عالم االعمال والتصرف على المقاومة، ریادة االعمال السیما من

  االجتماعات الموضعیة؛

مشاریعھم مرورا بالجامعة لتسھیل مھمة الشباب في التعامل مع الشركاء االقتصادیین بالخبرة  

ھمزة وصل بین المتخرجین حاملي اشھادات وبین المؤسسة التي ستشرف على تمویلھم
  .اتاحة مساحة مفتوحة للطلبة على مؤسسات دعم المقاوالتیة في الجزائر

  مھارات محددة الدارة المشاریع وخلق االعمال؛

لتواصل مع ھیاكل الدعم و التمویل ادعم المشاریع اإلبداعیة، وتقدیم المشورة للطالب و 

  دار المقاوالتیة وأھدافھا

  :اآلتیةتتمثل أھداف ومھام دار المقاوالتیة في النقاط 

ن الدور الرئیسي لدار المقاوالتیة یكمن في تنمیة روح المقاوالتیة واالستثمار لدى الطلبة إ 

  :24الجامعیین وذلك من خالل

وتشجیع الطالب الجامعي داخل الحرم الجامعي من أجل تحفیزھم على الخروج  یقصد بھا تحسیس

تدریجیا من فكرة الوظیفة العمومیة نحو االعمال وخلق مؤسساتھم االقتصادیة خدماتیة كانت أو إنتاجیة خاصة بھم

 :ویقصد بھ تنظیم دورات تكوینیة حول ما یلي 

قصد بھ تطویر ذھنیة الطالب والخروج بھ من دائرة األفكار الكالسیكیة نحو أفكار ابتكاریة وی: إیجاد فكرة المؤسسة

ویقصد بھا تبیان مراحل أنشاء المؤسسة وكذا طریقة إعداد مخطط االعمال

ي التقنیات الحدیثة في مجال تسییر المؤسسةحیث یقوم الفریق المكون بتكوین الطلبة الجامعیین ف

حیث یقوم فریق دار المقاوالتیة بمتابعة الطلبة حاملي األفكار اإلبداعیة من اجل : المتابعة والمرافقة البحثیة

مساعدتھم على تجسیدھا على أرض الواقع في شكل مؤسسات صغیرة ومشاریع اقتصادیة عن طریق جھاز

ولتحقیق ھذه المھام  تقوم دار المقاوالتیة عموما بوظیفتین رئیسیتین كما یبینھ الشكل رقم
  وظیفتي دار المقاوالتیة): 02(الشكل رقم

ص مرجع سابق،ھواري معراج، فتیحة عبیدي، : المصدر

في الجامعة الجزائریة ھي األداة األساسیة التي تعتمد علیھا اوكاة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  

لتثقیف طالب الجامعة وتعریفھم على العمل بالشراكة بین الوكالة والجامعة فوظیفتھا الرئیسیة ھي التعلیم المقاوالتي بھدف 

أفكارھم وببرامج توعیة تنشر ثقافة العمل الحر ومتطلبات  تمكین اطالب من نیة تنظیم المشاریع الصغیرة انطالقا من

ھناك مجموعة من األھداف یمكن ایجازھا فیما یلي :في الجامعة الجزائریة ھداف دار المقاوالتیة

 .تنمیة الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعیین

 .أفكار جدیدة وإبداعیة تشجیع الطلبة على االستثمار وولوج عالم االعمال وخلق

توجیھ الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار، وتعریف الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار

تنظیم األبواب المفتوحة على المؤسسات االقتصادیة، وخرجات للطلبة الى المؤسسات االقتصادیة

ضع قاعدة معطیات لمختلف األنشطة والمشاریع ذات القیمة إجراءات إنشاء المؤسسة االقتصادیة، و

تشجیع االنفتاح على عالم االعمال والتصرف على المقاومة، ریادة االعمال السیما منو زیادة الوعي -

االجتماعات الموضعیة؛الدراسیة، و

 مرافقة الشباب النجاح -
  .الالزمة والمطلوبة

ھمزة وصل بین المتخرجین حاملي اشھادات وبین المؤسسة التي ستشرف على تمویلھم -
اتاحة مساحة مفتوحة للطلبة على مؤسسات دعم المقاوالتیة في الجزائر -
مھارات محددة الدارة المشاریع وخلق االعمال؛ تطویروالتدریب  -

دعم المشاریع اإلبداعیة، وتقدیم المشورة للطالب و و المرافقة -

دار المقاوالتیة وأھدافھاوأھداف مھام  -ثالثا

تتمثل أھداف ومھام دار المقاوالتیة في النقاط     

 :مھام دار المقاوالتیة-1

الجامعیین وذلك من خالل

یقصد بھا تحسیس :المرافقة القبلیة  - 1-1

تدریجیا من فكرة الوظیفة العمومیة نحو االعمال وخلق مؤسساتھم االقتصادیة خدماتیة كانت أو إنتاجیة خاصة بھم

ویقصد بھ تنظیم دورات تكوینیة حول ما یلي  :التكوین  - 1-2

إیجاد فكرة المؤسسة - 1-3

  .ذات طابع ابداعي

ویقصد بھا تبیان مراحل أنشاء المؤسسة وكذا طریقة إعداد مخطط االعمال :إنشاء المؤسسة - 1-4

حیث یقوم الفریق المكون بتكوین الطلبة الجامعیین ف :تسییر المؤسسة - 1-5

المتابعة والمرافقة البحثیة - 1-6

مساعدتھم على تجسیدھا على أرض الواقع في شكل مؤسسات صغیرة ومشاریع اقتصادیة عن طریق جھاز

ولتحقیق ھذه المھام  تقوم دار المقاوالتیة عموما بوظیفتین رئیسیتین كما یبینھ الشكل رقم

  
 ومادامت دار المقاوالتیة

لتثقیف طالب الجامعة وتعریفھم على العمل بالشراكة بین الوكالة والجامعة فوظیفتھا الرئیسیة ھي التعلیم المقاوالتي بھدف 

تمكین اطالب من نیة تنظیم المشاریع الصغیرة انطالقا من

  . نجاحھ

ھداف دار المقاوالتیةأ  -2

تنمیة الفكر المقاوالتي لدى الطلبة الجامعیین -

تشجیع الطلبة على االستثمار وولوج عالم االعمال وخلق -

توجیھ الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار، وتعریف الطلبة بمختلف ھیئات الدعم واالستثمار -

تنظیم األبواب المفتوحة على المؤسسات االقتصادیة، وخرجات للطلبة الى المؤسسات االقتصادیة -

إجراءات إنشاء المؤسسة االقتصادیة، و منتمكین الطالب  -

 .المضافة لفائدة الطلبة



  .عند تناولھم للقطاع المقاوالتي في اشكالیات البحث

  .ذات كفاءة لتوعیة الطالب والباحثین عن فرص انشاء مشاریع ناجحة

امتالك القدرة لدى المكونین في الدار على بعث مھارات المرافقة لفكرة المشروع والقدرة على التواصل مع ھیئات 

  . الدار من حیث المھارات والتواصل مع الطالب أصحاب األفكار

  .المھارات الفنیة والعلمیة الكافیة لتھیئة الطالب النشاء المشاریع الصغیرة الناجحة وتذلیل العوائق أمامھم

فقد یزید عدد االعضاء حسب الحاجة الیھم ولكن بصفة عامة ھو 

  بالجامعة الجزائریة

  
 وثائق من دار المقاوالتیة جامعة تبسة

 26:والذي یوضح الھیكل التنظیمي یمكن ذكر مھام أعضاء الھیكل التنظیمي فیما یلى

  .على كافة أنشطة دار المقاوالتیة والعمل على ترقیتھا مع الفریق المنشط
  .التنسیق بین فریق التنشیط والمتابعة لكافة النتائج التي تم تحقیقھا من خالل األنشطة المنجزة

  .جانب المكلف باالتصال في تنشیط األیام اإلعالمیة وكذا العالقات الخارجیة

  .على المدى القصیر، المتوسط والبعید
  :بما یلي یھتم ): ممثل عن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

المقاوالتیة، وكذا القوانین المستحدثة المتعلقة بوكالة 

التواجد في مقر دار المقاوالتیة بصفة دوریة على األقل یوم في األسبوع وھذا من اجل ضمان استمراریة التواصل مع 

الخارجیة وتوسیعھا من اجل إعطاء الدعم الكافي لمختلف 

  .دراستھم موضوع
  .والمساھمة في مرافقة الطلبة المتخرجین الراغبین في خلق مؤسساتھم

  .االتصال واالعالم والمساھمة في تحسیس الطلبة بالفكر المقاوالتي والعمل على تشجیع األفكار االبتكاریة

العضو المساعد المكلف بالعالقات 
واالتصال الداخلي

عند تناولھم للقطاع المقاوالتي في اشكالیات البحث مذكرات بحثھم إعداد

  :یجب أن تتوفر بھا على األقل مایلي: متطلبات نجاح عمل دار المقاوالتیة

ذات كفاءة لتوعیة الطالب والباحثین عن فرص انشاء مشاریع ناجحة

امتالك القدرة لدى المكونین في الدار على بعث مھارات المرافقة لفكرة المشروع والقدرة على التواصل مع ھیئات 

  .التمویل بشكل صریح ومباشر وواضح بالنسبة لصاحب المشروع

الدار من حیث المھارات والتواصل مع الطالب أصحاب األفكار االمكانیات التدریبیة لتطویر أعضاء

المھارات الفنیة والعلمیة الكافیة لتھیئة الطالب النشاء المشاریع الصغیرة الناجحة وتذلیل العوائق أمامھم

   في الجامعة الجزائریة دار المقاوالتیةلالھیكل التنظیمي 
فقد یزید عدد االعضاء حسب الحاجة الیھم ولكن بصفة عامة ھو  الشكل الموالي یبین الھیكل التنظیمي لدار المقاوالتیة

  : الموالي
  

بالجامعة الجزائریةالھیكل التنظیمي لدار المقاوالتیة ): 03(الشكل رقم 

وثائق من دار المقاوالتیة جامعة تبسة: المصدر

والذي یوضح الھیكل التنظیمي یمكن ذكر مھام أعضاء الھیكل التنظیمي فیما یلى) 
 :والذي یضطلع بالمھام التالیة: 

على كافة أنشطة دار المقاوالتیة والعمل على ترقیتھا مع الفریق المنشط اإلشراف
التنسیق بین فریق التنشیط والمتابعة لكافة النتائج التي تم تحقیقھا من خالل األنشطة المنجزة

جانب المكلف باالتصال في تنشیط األیام اإلعالمیة وكذا العالقات الخارجیة
  .المساھمة في تحسیس الطلبة بكافة التظاھرات المنظمة داخل الحرم الجامعي

على المدى القصیر، المتوسط والبعید إستراتیجیةمناقشة البرنامج السنوي والمصادقة علیھ بعد تقدیم التوجیھات، ورسم 
ممثل عن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب(المنشط المكلف باالتصال والشراكة والتكوین 

   .المقاوالتیة دار مدبر مع السنوي البرنامج
  .المحلیین الشركاء بحضور المستدیرة

المقاوالتیة، وكذا القوانین المستحدثة المتعلقة بوكالة  استثمار حول والتحسیسیة واإلعالمیة الدراسیة

  .مستثمرین شباب بمشاركة 
  .المؤسسة وتسییر إنشاء مجال في ةتكوینی دورات
  .المقاوالتیة دار مقر مستوى على وتوفرھا

التواجد في مقر دار المقاوالتیة بصفة دوریة على األقل یوم في األسبوع وھذا من اجل ضمان استمراریة التواصل مع 

الخارجیة وتوسیعھا من اجل إعطاء الدعم الكافي لمختلف  العالقات إثراء على المقاوالتیة دار

موضوع تخدم التي بالمعلومات وإفادتھم التخرج على المقبلین
والمساھمة في مرافقة الطلبة المتخرجین الراغبین في خلق مؤسساتھم اثراء البرنامج السنوي لدار المقاوالتیة

االتصال واالعالم والمساھمة في تحسیس الطلبة بالفكر المقاوالتي والعمل على تشجیع األفكار االبتكاریة
  :وتتمثل مھامھ في: العضو المكلف بالتوجیھ والمرافقة والتكوین

  الطلبة طرف من المقترحة لمشاریعل التقنیة
  للمؤسسة التقني والتسییر المحاسبي بالجانب الخاصة التكوینیة

مدیر دار المقاوالتیة

العضو المساعد المكلف بالعالقات 
واالتصال الداخلي

العضو المكلف بالتوجیھ 
والمرافقة والتكوین

المنشط المكلف باالتصال والشراكة 
ممثل عن الوكالة (والتكوین 

 ) الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

عون إداري

إعدادمساعدة الطلبة على  -

متطلبات نجاح عمل دار المقاوالتیة -رابعا

ذات كفاءة لتوعیة الطالب والباحثین عن فرص انشاء مشاریع ناجحةمھارات التدریس  -

امتالك القدرة لدى المكونین في الدار على بعث مھارات المرافقة لفكرة المشروع والقدرة على التواصل مع ھیئات  -

التمویل بشكل صریح ومباشر وواضح بالنسبة لصاحب المشروع

االمكانیات التدریبیة لتطویر أعضاء - 

المھارات الفنیة والعلمیة الكافیة لتھیئة الطالب النشاء المشاریع الصغیرة الناجحة وتذلیل العوائق أمامھم - 

الھیكل التنظیمي  -خامسا
الشكل الموالي یبین الھیكل التنظیمي لدار المقاوالتیة     

الموالي) 03(حسب الشكل رقم

    
) 1(من خالل الشكل رقم  
: مدیر دار المقاوالتیة -1
اإلشرافاإلدارة والتنظیم وكذا  - 
التنسیق بین فریق التنشیط والمتابعة لكافة النتائج التي تم تحقیقھا من خالل األنشطة المنجزة -
جانب المكلف باالتصال في تنشیط األیام اإلعالمیة وكذا العالقات الخارجیة إلىالمساھمة  -
المساھمة في تحسیس الطلبة بكافة التظاھرات المنظمة داخل الحرم الجامعي -
مناقشة البرنامج السنوي والمصادقة علیھ بعد تقدیم التوجیھات، ورسم  -
المنشط المكلف باالتصال والشراكة والتكوین  -2
البرنامج إعداد في المساھمة -
المستدیرة الطاوالت تنظیم -
الدراسیة األیام وتنظیم تنشیط -

ENSEJ.  
 المفتوحة األبواب تنظیم -
دورات خالل من الطلبة تكوین -
وتوفرھا بالمنطویات االھتمام -
التواجد في مقر دار المقاوالتیة بصفة دوریة على األقل یوم في األسبوع وھذا من اجل ضمان استمراریة التواصل مع -

  .الطلبة
دار مدبر مع المساھمة -

  .التظاھرات
المقبلین الطلبة على اإلشراف -
اثراء البرنامج السنوي لدار المقاوالتیة -
االتصال واالعالم والمساھمة في تحسیس الطلبة بالفكر المقاوالتي والعمل على تشجیع األفكار االبتكاریة -
العضو المكلف بالتوجیھ والمرافقة والتكوین-3
التقنیة الدراسة على اإلشراف -
التكوینیة الدورات تنظیم -

المنشط المكلف باالتصال والشراكة 
والتكوین 

الوطنیة لدعم تشغیل الشباب



  الشأن بھذا المتعلقة المسابقات خالل المشاریع تقییم في المشاركة -
  .نجاحھااإلرشادات والتوجیھات وھذا ألجل ضمان  تقدیم مع الطلبة طرف من المنجزة المؤسسات متابعة -
  .المكتب في المداومة -
  :تتمثل مھامھ في: العضو المساعد المكلف بالعالقات واالتصال الداخلي-4
  .المعاھد مختلف أساتذة مع الداخلیة بالعالقات االھتمام -
  .وتوجیھھم الطلبة استقبال -
  .األخرى التظاھرات وكافة التحسیسیة واألیام المستدیرة تنشیط في المساھمة -
  .المقاوالتیة لدار اإللكتروني الداخلي باالتصال االھتمام -
  .المقاوالتیة لدار اإللكتروني الموقع على اإلشراف -
  .المقاوالتیة دار نشاطات بمختلف الخاصة اإلعالنات متابعة -
  .األرشیف وكذا التكوینیة والدورات بالمسابقات الخاصة السجالت على اإلشراف -
  .المكتب في المداومة -
  :یتكفل بما یلي: إداريعون -5
  .المقاوالتیة دار بمقر التكفل -
  .المكتب في وأرشفتھ والمداومة وتنظمھ البرید باستقبال الھاتفیة والتكفل االتصاالت على الرد -
 دیوان مصالح والي من البرید وإحضار بإرسال االجتماعات والتكفل ومحاضر المراسالت كافة وطباعة وكتابة تدوین -

  .والمعاھد المدبر
  .المالحظات بسجل التكوینیة والتكفل الدورات بمختلف الخاصة الشھادات طباعة -

الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل حة أو المقاربة بین جامعة تبسھ وھي ھیكل المصال:تعریف دار المقاوالتیة جامعة تبسة -سادسا

مبتكرة وضمان ) عقول(ھي نشر الثقافة المقاوالتیة للطالب أو أفكار  والمھمة األساسیة لدار المقاوالتیة  ANSEGالشباب 

والمالزمة ) التدریب(التوعیة، التشكیل : تتضح في ثالث محاور) المھن(بزوغ مھن جدیدة للمقاولین، ھذه النشاطات 

المقاوالتیة بین الطالب بروح والھدف من دار المقاوالتیة ھو نشر ثقافة المقاوالتیة ھو نشر الثقافة . أو التولي) المرافقة(

  .توعیة، تدریب ومرافقة: یتم تنظیم أنشطتھا حول ثالث محاور. مبتكرة، ضمان ظھور دعوات جدیدة من رجال األعمال

  :یمكن إیجاز أھم النشاطات فیما یلي  :بجامعة تبسة النشاطات المنجزة منذ افتتاح دار المقاوالتیة - 2

  :تتمثل في مایلي :2014/2015النشاطات المنجزة خالل السنة الجامعیة  -  2-1

 29الى  22أیام إعالمیة وتحسیسیة على مستوى مختلف كلیات جامعة العربي التبسي ـ تبسة ـ  خالل الفترة الممتدة بین  -

  .2014افریل 

  .2015فیفري  25و 24أبواب مفتوحة على دار المقاوالتیة وذلك بتاریخ  -

بالتنسیق مع الوكالة الوطنیة " المقاوالتیة وإنشاء مؤسسة : "نظیم الدورة التكوینیة األولى للجامعة الشتویة الموسومة بت -

  .2015مارس  19إلى  15لدعم تشغیل الشباب فرع تبسة خالل الفترة الممتدة من 

  :تتمثل في مایلي :2015/2016النشاطات المنجزة خالل السنة الجامعیة  -  2-2

خالل الفترة من " كیفیة إیجاد فكرة مشروع " في إطار فعالیات األسبوع العالمي للمقاوالتیة تم تنظیم دورة تكوینیة حول  -

  .2015نوفمبر  22إلى  18

دیسمبر  02بمعیة اتصاالت الجزائر والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب فرع تبسة بتاریخ  تحسیسيیوم إعالمي و -

  .ي التبسي ـ تبسةبجامعة العرب 2015

مائدة مستدیرة مع الطلبة بمعیة اتصاالت الجزائر وأھدافھا لطلبة كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بتاریخ  -

  .2016فیفري  24

  .2016فیفري  25تم تنظیم أبواب مفتوحة على دار المقاوالتیة بحضور أصحاب بعض المؤسسات الناشئة بتاریخ  -

الشباب " كة بمداخلة حول أھداف دار المقاوالتیة بجامعة العربي التبسي في فعالیات الملتقى الوالئي األول حولالمشار -

المنظم من طرف المنظمة الوطنیة للتضامن الطالبي بكلیة الحقوق و العلوم " الجامعي بین واقع البطالة وسیاسات التشغیل

  .2016فیفري  29و  28یومي  السیاسیة لجامعة العربي التبسي ـ تبسھ ـ وذلك

بالتنسیق مع الوكالة الوطنیة " المقاوالتیة أساس التنمیة المستدامة : " تم تنظیم دورة تكوینیة للجامعة الربیعیة الموسومة بـ -

  .2016افریل  28إلى  24لدعم تشغیل الشباب فرع تبسة خالل الفترة من 

ـ تبسة ـ في البوت كامب المنظم من طرف اوریدو  جامعة العربي التبسي شاركت دار المقاوالتیة لجامعة العربي التبسي  -

  .2016ماي  03بتاریخ 

  "2016سالم "شاركت دار المقاوالتیة لجامعة العربي التبسي ـ تبسة ـ في فعالیات الصالون الوطني للتشغیل  -



  .2016ماي  22إلى  19الذي جرت فعالیاتھ بتبسة من 

  :تتمثل في مایلي :2016/2017خالل السنة الجامعیة النشاطات المنجزة  - 2-3

  .2016نوفمبر  23یوم إعالمي و تحسیسي وأبواب مفتوحة على دار المقاوالتیة بتاریخ  -

 01/02/2017أیام تعلیمیة و تحسیسیة على مستوى مختلف كلیات جامعة العربي التبسي ـ تبسة ـ خالل الفترة الممتدة بین  -

  .01/03/2017إلى غایة 

فیفري  23حضور فعالیات تنصیب المكتب الوالئي للفدرالیة الوطنیة للمقاولین الشباب على مستوى والیة تبسھ وذلك یوم  -

2017.  

  .موضوع الحصة الفكر المقاوالتي والجامعة 2016فیفري  26حصة من الجامعة بإذاعة تبسھ یوم  -

المنظمة من طرف دار المقاوالتیة لجامعة العربي التبسي  2017ة وأقیمت أیضا فعالیات الطبعة الثالثة للجامعة الخریفی -

وقدم الطلبة بمشاریع ممیزة في میادین مختلفة مست التكنولوجیات الحدیثة، . بالتنسیق مع وكالة دعم تشغیل الشباب لتبسة

ئیة والجواریة، تربیة المائیات، التجارة اإللكترونیة، المنتوجات الزراعیة الطبیعیة، الزیوت العطریة والطبیة، السیاحة البی

 مدیر: الرسكلة، معدات البناء وعدید المشاریع األخرى التي خلفت أثرا طیبا لدى لجنة التحكیم المكونة من السادة األفاضل

CNAC؛ مدیر CET؛ مدیر ANSEJوتم االشارة الى أنھ بإشراف من وزارة التعلیم العالي . مدیر دار المقاوالتیة: ؛ السید

بحث العلمي ومن خالل المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، ینظم مركز البحث العلمي والتقني في و ال

التحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة المسابقة األولى في االبتكار، وھي مفتوحة للشباب الباحث، الطلبة أو حاملي المشاریع 

   .طنيالمتمیزة التي تخدم اإلقالع االقتصادي الو

  النتائج والتوصیات

  :یمكن إدراج بعض نتائج الدراسة في النقاط اآلتیة: نتائج الدراسة - أوال

یلعب التعلیم المقاوالتي أھمیة بالغة في نجاح النشاط المقاوالتي وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویعد آلیة ناجحة  -

 .إلستحداث األفكار المبدعة

المقاوالتي بین الشباب في الجزائر یستوجب األمر توافر العدید من العناصر المكملة على رأسھا لنجاح انتشار الفكر  -

 .التكوین والمرافقة الفعالة والتعلیم المقاوالتي

تعد مبادرة إستحداث دور المقاوالتیة لربط المحیط الجامعي مع مختلف ھیئات دعم المقاوالتیة استراتیجیة ناجحة لنشر  -

  .والتي في الوسط الجامعي، في ظل ابتكار آلیة تحفیزیة لجذب الطالب وتحفیزھم نحو اإلبداع واإلبتكارالفكر المقا

یسمح بتكوین مقاولین على  المقاوالتي التعلیمب الخاصة واالستراتیجیات الخطط لتنفیذ سنویة میزانیة وتخصیص إن وضع -

 .االقتصادي واالجتماعيي الجانبین درجة من الفعالیة تنعكس بنتائج ایجابیة ف

  :من خالل ما سبق یمكن طرح بعض التوصیات من بینھا ما یلي :التوصیات

النشاط المقاوالتي ككل، وجب أن یكون ھذا التعلیم في مراحل  لضمان التأثیر اإلیجابي للتعلیم المقاوالتي على سیرورة -

عمریة متقدمة مع استمراره حتى ضمان بدأ المشروع وإلى غایة نجاحھ، حسب اإلستراتیجیات الناجحة التي تكفل فعالیة 

ر المقاوالتي مبكرا ولذلك یجب دمجھ ضمن المساقات والبرامج التعلیمیة حتى یتم ضمان نشر وزرع الفك. التعلیم المقاوالتي

 .لدى الطالب مما یعطي نتائج إیجابیة مستقبال

ضرورة تطویر آلیات نشر الفكر المقاوالتي على مستوى دور الجامعة بشكل یالمس الطلبة بفعالیة أكثر ویصل إلیھم،  -

اجات السوق وخصائص كإقتراح مشاریع إنتاجیة مبتكرة تقوم بطرحھا الھیئات الممولة بناءا دراسات تقوم بھا حسب إحتی

 .وإمكانیات كل منطقة، وإعطاء أولویة للقطاعات اإلستراتیجیة خاصة الفالحیة والصناعیة منھا

الكفاءات  ضرورة السعي لتقدیم إمتیازات تتعلق بسرعة التمویل واإلنجاز للطلبة أصحاب المشاریع ومرافقتھم، إلستقطاب -

 .من طالب الجامعة وتحفیزھم إلنشاء مشروع خاص ذو مردودیة، خاصة الطلبة المتفوقین منھم وتمویل أفكارھم اإلنتاجیة

، وفق في التدریب التركیز على تكوین القائمین على عملیة التعلیم المقاوالتي بدار المقاوالتیة، لضمان كفاءة أكثر -

  .من دار المقاوالتیة ت غیر روتینیة تضمن الوصول لألھداف المسطرة الفعلیةإستراتیجیة واضحة المعالم وخطوا

االبتكاریة للطلبة  اإلبداعیة للمھارات والخبرة المعرفة نقل خالل من المقاوالتیة مناھج على وتعلیم الطالب إن التدریب -

 جیل لدى المقاوالتیة تعلیم تعزیزف .یة ككل لما لھ من اثر على العملیة المقاوالت  یساھم بشكل كبیر في النمو االقتصادي 

  .برامج التعلیم منھج تعتمده معظم الدول المتطورة والتي حققت نجاحات في مجال المقاوالتیة في الشباب
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