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  ملخص: 

حاولنا من خالل دراستنا تبيان أمهية التعليم املقاواليت يف تعزيز روح املقاوالتية لطلبة اجلامعات، مسلطني الضوء 

يف ذلك على أهم املفاهيم املتعلقة باملقاوالتية والنظريات املفسرة هلا، ومن ذلك حللنا واقعها ودورها يف اجلزائر بالنظر 

حتتويه برامج التعليم املقاواليت  أنما ميكن املستقاة من االقتصاد اجلزائري، وبعدها قمنا بتبيان  واإلحصائياتللمعطيات 

واليت ميكن أن ترفع من روح املقاوالتية لدى الطلبة عارضني بذلك ملختلف املسامهات واألحباث اليت �تم بذلك، ومبينني 

كر لواقع التعليم املقاواليت يف بعض الدول العربية، وجاءت الدراسة لالسرتاتيجيات التدريسية يف التعليم املقاواليت، مع ذ 

امليدانية دراسة مسحية لعينة من الطلبة الذين يدرسون التعليم املقاواليت واملتمثل يف ختصص ماسرت مقاوالتية وتسيري 

األدبيات ذات العالقة مؤسسة جبامعة اجللفة، معتمدين يف ذلك على أمنوذج افرتاضي مت بناؤه بعد مراجعة وحتليل 

باملوضوع يف إطار فرضية رئيسية انبثقت عنها جمموعة من الفرضيات الفرعية، وإلثبات رفضها أو قبوهلا مت استخدام 

  .SPSSبرنامج 

كان أمهها وجود روح مقاوالتية لدى الطلبة ووجود عالقة بني التعليم وتوصلنا إىل جمموعة من االستنتاجات   

وروح املقاوالتية لدى الطلبة لكن ليست بالعالقة القوية ما يفسر ضرورة وجوب تعديالت يف برنامج املقاواليت احلايل 

التعليم املقاواليت، وهو ما خلصت إليه التوصيات وكان من أمهها ضرورة إدراج مقاييس املقاوالتية يف مجيع التخصصات 

  ى ضوء الدراسة امليدانية.على مستوى اجلامعة، كما اقرتحنا برناجما ملاسرت مقاوالتية عل

 .ملقاوالتية، التعليم املقاواليت: املقاوالتية، روح االكلمات المفتاحية

 

 

 



Abstract :  

     In this study, We have tried to demonstrate the importance of Entrepreneurial education in 

promoting the spirit of entrepreneurial university students, concentrating on  the most important 

concepts related to entrepreneurship and its unexplained theories ; then  we have analyzed the 

reality and its role in Algeria in view of the data obtained and statistics of the Algerian economy. 

After that we have showed what the Entrepreneurial education programs can hold, and which can 

raise the entrepreneurial spirit among students  by showing various researches and contributions 

that are interested and the teaching strategies in Entrepreneurial education with mention of the 

reality of Entrepreneurial Education in some Arab countries. The field study is a  survey of a sample 

of students who are studying Entrepreneurial Education in the  specialty Master Entrepreneurship 

and Enterprise Management at the University of Djelfa. Relying on a default model  which was 

built after a review and analysis of the literature related to the subject in the context of a major 

hypothesis which comes to a group of sub-hypotheses. And to prove its rejection or acceptance , we 

have used the SPSS program. 

  we came to a set of conclusions and the most important are the existence of the entrepreneurial 

spirit among students and the existence of a relationship between the current Entrepreneurial 

Education and the entrepreneurial spirit among students but  it is not a strong relationship  that 

explains the necessity of making some adjustments in the Entrepreneurial Education program, 

which was concluded by the recommendations, among it  the need to include entrepreneurial 

standards in all disciplines at the university level, and we have proposed a program to Master 

entrepreneurship in the light of the field study. 

Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial spirit, entrepreneurial education. 
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 المقدمـــــــــــــة العامـــــــــــــة

 

 أ
 

  تمهيد

االقتصاديني باهتمام خمتلف الباحثني  شهدت الساحة االقتصادية سلسلة من التغريات والتحوالت اليت اتسمت

الذي أصبح يلعب دورا مهما يف النشاط االقتصادي، األمر الذي جعله من أفضل  املقاوالتيةوكذا دول العامل مبجال 

وسائل اإلنعاش االقتصادي نظرا لسهولة تكيفه ومرونته اليت جتعله قادرا على اجلمع بني التنمية االقتصادية وتوفري مناصب 

، لذا كان لزاما على الدول جديدة التجديد وتطوير منتجاتالشغل فضال عن إمكانية قدرته على االبتكار واإلبداع و 

  ذليل كافة الصعوبات اليت تواجهها.وت العمل على زيادة فعالية املقاوالتية خاصة النامية منها

اليت تواجه الوسائل املثلى اليت تسهم يف تذليل املصاعب الطرق و هتمام حول إجياد الا زداداحيث  ،ومن ذلك

متابعة مساعدة و للعديد من شبكات الدعم واملرافقة اليت �دف إىل  احلكوماتانتهى األمر بإقامة مقاويل املشاريع إذ 

فيما خيص كل املراحل اليت الالزمة االستشارة الواقع من خالل تزويدهم بالنصح و أفكارهم على أرض  داملقاولني يف جتسي

اليت  اجهها خاصة يف املراحل األوىلأيضا تفادي كل املخاطر اليت تو و  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل متر �ا عملية إنشاء

  إىل مشاريع ناضجة.  مصادرها باعتبار أن األفكار األولية هي اليت تتحول  فيما بعدكرة املشروع و تتضمن البحث عن ف

ومع ذلك تبقى املشروعات عرضة للعديد من املخاطر والتهديدات، لذلك كانت حمل دعم وتطوير للعديد من 

ونوا�ا احلقيقية  األساسية، ويتجلى هذا االهتمام يف إعداد بنيتها واإلقليميةدول العامل ومن املنظمات واهليئات الدولية 

لتزويد أصحاب املشاريع املقاوالتية باملعارف واملهارات الالزمة لتعزيز  واالستثمار مواردها البشرية باعتماد برامج تكوينية

  روح املقاوالتية.

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يؤسسها عادة خرجيي اجلامعات فشال ألسباب كثرية،  وتعرف العديد من  

يقتضي ضرورة  فاألمرودعمها، وعليه  ائهاإلنشأمهها سوء التسيري وغياب الروح املقاوالتية بالرغم من ا�هودات املبذولة 

  هذه املشاريع يف جماالت خمتلفة متس يف عمومها تأسيس وتدعيم وتطوير املؤسسة. ألصحاب تعليميةإعداد برامج 
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البديهية اليت  األشكالوالتطبيقي، كما أن تدريسها يعد أحد  األكادمييميكن أن تكون املقاوالتية هدفا يف التدريس و 

وتشجيع  عليمخللق مؤسسات، لذلك فعلى مؤسسات التعليم اجلامعية أن تلعب دورا فعاال يف تقدمي الت راداألف�ييء 

، فيعترب نشر وتعزيز وإدماج منظومة التعليم املقاواليت يف ا�تمع له عل مهنة املقاوالتية سهلة البلوغطلبتها بالشكل الذي جي

القوية على التنمية النوعية املستدامة، ألنه خيلق قاعدة عريضة من املقاولني نتائجه الكبرية ومكتسباته املستقبلية وآثاره 

  واملبدعني يف مجيع ا�االت، وإعداد هذا اجليل لثقافة مقاوالتية قوامها اإلبداع واالبتكار واالجناز.

وكالة الوطنية لدعم يقوم املكتب الدويل للعمل ومنظمة العمل العربية بالتعاون مع ال 2004يف اجلزائر ومنذ سنة   

لتشغيل الشباب بتنظيم دورات تكوينية لدعم الروح املقاوالتية عند أصحاب املشاريع من خالل الربنامج التكويين 

)CREE−GERME)(Créez et Gérez mieux votre entreprise يعتمد هذا الربنامج على  (

مؤسسا�م اخلاصة  إلنشاءجمموعة من املواد التعليمية تعمل جمتمعة على تزويد فئة املقاولني باملعارف واملهارات الالزمة 

قادرة على  ميكن أن تكوناجلامعية احلالية  التعليميةيعين ذلك أن الربامج مما وضمان استمراريتها والعمل على تطويرها، 

ه اجلامعة هي يوح املقاوالتية عند الطالب يف الوقت الذي حتولت فيه ا�تمعات حنو جمتمعات املعرفة كانت فخلق ر 

  .احلاضنة الطبيعية واملرجعية احلقيقية لبعث روح املقاوالتية

  الرئيسة:    اإلشكالية

 اإلشكاليةوتنمية روح املقاوالتية لدى الطلبة قمنا بطرح  املقاواليت عليمإبراز أمهية االرتباط بني التولدراسة هذا املوضوع و 

  التالية:

  ؟روح المقاوالتية لدى طلبة الجامعات تطويرما مدى مساهمة التعليم المقاوالتي في 

  الفرعية: األسئلة

  الفرعية التالية: اإلشكالياتودراستها بطريقة معمقة قمنا بطرح  اإلشكاليةولتحليل هذه 
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 ؟ املقاوالتية يف اجلزائرما هو واقع  -

 ؟اسرتاتيجيات التعليم املقاواليتما هي  -

 وما هي حمتويا�ا؟ تعليم املقاوالتية؟ برامجما هي  -

 ما درجة الروح املقاوالتية لدى طلبة جامعة اجللفة؟ -

 روح املقاوالتية لديه؟ زتهيئة الطالب وتعزيبباجلامعة  التعليم املقاواليتقوم يإىل أي مدى  -

  فرضيات الدراسة: 

 اختبار صحة جمموعة من الفرضيات وهي: ةيتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدارس

 :الفرضية الرئيسية - 

روح املقاوالتية و  لتعليم املقاواليتبني ا α≥0,05 داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ذاتوجد ال ت     

  لدى الطلبة

 التالية:ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية 

روح و  ملهارات التقنيةبني ا )α≥0,05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( عالقة ذاتوجد ال ت .1

 ؛املقاوالتية لدى الطلبة

روح و  ملهارات اإلداريةبني ا) α≥0,05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( عالقة ذاتوجد ال ت .2

 ؛املقاوالتية لدى الطلبة

روح و  ملهارات الشخصيةبني ا) α≥0,05عند مستوى معنوية (داللة إحصائية  عالقة ذاتوجد تال  .3

 ؛املقاوالتية لدى الطلبة
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  أهداف الدراسة:

  يلي: من خالل هذا املوضوع نسعى لتحقيق مجلة من األهداف أمهها ما

 .املقاواليتالتعليم  اسرتاتيجيات وبرامجالتعرف على  .1

 .املقاواليتحمتويات برامج التعليم التعرف على  .2

تسمح للطالب بأن يف التعليم املقاواليت  التعرف فيما إذا كانت املعارف واملؤهالت اليت تقدمها الربامج احلالية .3

 اليت جتعل منه عمال ناجحا. األسسيشرع يف تأسيس مشروع صغري وتسيريه وفق 

 الطالب وروح املقاوالتية لديه. تعليمالبحث عن وجود ارتباط معنوي بني  .4

 جبامعة اجللفة اقرتاح برنامج تعليم مقاواليت على ضوء املعطيات والربامج التدريسية احلالية .5

  أهمية الدراسة: 

تتجلى أمهية الدراسة يف كو�ا ختوض يف ظروف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتطويرها، باعتبار 

  ا هلا من دور فعال يف التنمية االقتصادية. أن االجتاهات احلديثة للدول هي دعم أشكال هذه املؤسسات مل

كمتطلب أساسي لتعزيز   عليم املقاواليتيركز موضوع الدراسة حول متغريين أساسيني ومها روح املقاوالتية لدى الطلبة والت

من أمهية هذه  باملهارات املقاوالتية. فلهذا فإن أمهية البحث تأيت إمدادهموتطوير الروح والثقافة املقاوالتية لديهم وكذلك 

  املتغريات يف تفاعلها وترابطها خلدمة هذا القطاع من االقتصاد.

  أسباب اختيار الموضوع:

  يرجع سبب اختيارنا للموضوع إىل العوامل التالية:

  حبكم طبيعة التخصص املدروس يف املاجستري واملتعلق بإدارة أعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
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 فية اهتماماتنا باملواضيع املتعلقة باملقاوالتية وإنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.لخ -

 .يف تعزيز الروح املقاوالتية املقاواليت عليمرغبتنا يف إلقاء الضوء على أمهية الت -

 قلة الدراسات وحمدوديتها نسبيا يف املوضوع. -

  منهج الدراسة:

املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانب املوضوع، وعلى ذلك سنعتمد يف إن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد 

دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يناسب اجلانب النظري للموضوع، خالل استعراض اجلوانب النظرية وحماولة 

من خالل إجراء مسح  ذج ومعامله، وكذلك على املنهج القياسي (اإلحصائي) يف حتديد منو حتليلها إلسقاطها على الواقع

  ).SPSSعن طريق العينة وحتليلها إحصائيا باستعمال برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

  هيكل الدراسة:       

  من اجل تغطية املوضوع قمنا بتقسيم البحث اىل أربع فصول منها ثالثة نظرية وفصل أخري خمصص لدراسة احلالة.

مفهومها نشأ�ا، املقاوالتية من خالل ثالث مباحث، يتعرض املبحث األول إىل  لإلطار النظريخنصص الفصل األول 

مكانة ودور واملبحث الثالث سنخصصه إىل  ماهية املقاولأما املبحث الثاين فسنتطرق إىل  ومصطلحات ذات عالقة �ا

  .املقاوالتية

لعرض نشأة املقاوالتية يف اجلزائر من خالل ثالث مباحث، املبحث األول سيكون واقع يف الفصل الثاين سنركز فيه على 

يف اجلزائر، واملبحث الثالث ألجهزة الدعم واملرافقة ، و املبحث الثاين وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

  يف اجلزائر. ألمهية املقاوالتية يف النشاط االقتصادي
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ملاهية التعليم والتعليم مباحث، يف املبحث األول نتعرض فيه  أربعم املقاواليت من خالل يتعلالفصل الثالث سنخصصه لل

جيات وبرامج التعليم املقاواليت، خمصصا السرتاتيلتعليم املقاواليت ، أما املبحث الثالث فسيكون ل، واملبحث الثاين العايل

  يت يف الدول العربيةوأخريا املبحث الرابع تناولنا فيه واقع التعليم املقاوال

ومعاجلة البيانات عن طريق الربنامج  جامعة اجللفةأما الفصل األخري فسيكون لدراسة احلالة على عينة من طلبة 

أما املبحث الثاين سيخصص الدراسات السابقة ، من خالل مبحثني، املبحث األول يكون لعرض SPSSاإلحصائي 

  .التحليل اإلحصائي لالستبيان، ومن مث التحليل االستداليل لالستبيانللدراسة اإلحصائية لالستبيان من خالل 

  صعوبات الدراسة:

  واجهتنا العديد من الصعوبات خالل اجناز البحث:

 صعوبة مجع املراجع ذات الصلة باملوضوع، نظرا حلداثة املوضوع  مع قلتها باللغة العربية. -

 حول املوضوع؛صعوبــــة احلصول على الدراســـات السابــــقة  -

 لالستبيانات املوزعة على الطلبة املتخرجني إجابةصعوبة احلصول على  -
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  تمهيد :

ة مفهوم شائع االسـتعمال ومتـداول بشـكل واسـع، حيـث باتـت تعـرف حاليـا كمجـال للبحـث، تيأصبحت املقاوال  

ونظـــرا ألمهيتهـــا املتزايـــدة، أصـــبحت كـــل مـــن احلكومـــات والبـــاحثني واجلـــامعيني وا�تمـــع بشـــكل عـــام يهتمـــون أكثـــر بتطـــور 

ة) علــى الرفــع تيـكــن تفسـري هــذا االهتمــام املتزايـد يف قــدر�ا (املقاوالاملقـاولني ومؤسســا�م، وبقـدر�م علــى البقــاء والنمـو. ومي

يف مسـتويات اإلنتـاج، وزيــادة العائـدات الناجتـة عــن نشـاط املؤسسـات اجلديــدة الـيت مت إنشـائها، جتديــد النسـيج االقتصــادي 

 تشـجيع االبتكـار عـن طريـق من خالل تعويض املؤسسات الفاشلة وإعادة التوازن لألسـواق، باإلضـافة إىل دورهـا الكبـري يف

إنشـاء مؤسسـات مبتكــرة جديـدة ميتــد تأثريهـا ليشــمل وسـيلة إلعــادة االنـدماج االجتمــاعي للعمـال مــن خـالل مــا تـوفره مــن 

  مناصب شغل.

  ة فقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل كل من :تيونظرا لألمهية البالغة للمقاوال

  ة.تيماهية املقاوال -

    .ماهية املقاول -    

    .ةتياملقاوال دور -    
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    تيةالمبحث األول : ماهية المقاوال

 االقتصــاد أقطــاب أحــد متثــل أضــحت كو�ــا وهــذا احلكومــات، طــرف مــن كبــريا اهتمامــا تيــةاملقاوال موضــوع عــرف  

ـــة امللتقيـــات تزايـــد هـــذا علـــى يؤكـــد ومـــا منـــوه، وقـــاطرات ـــة واملـــؤمترات العلمي  احملافـــل خمتلـــف يف املوضـــوع تنـــاقش الـــيت الدولي

  .لتشجيعها الدولة متنحها اليت والتسهيالت اإلعانات وكذا واملناسبات،

  .مصطلحات ذات صلة �ا إىل باإلضافة مفهومها وكذا وتطورها نشأ�ا إىل املبحث هذا يف نتطرق سوف لذا

  تيةالمطلب األول :نشأة المقاوال

هـــات فكريـــة، فـــإىل غايـــة الســـتينيات عـــرف هـــذا ا�ـــال لقـــد تطـــور البحـــث يف جمـــال املقاوالتيـــة حســـب ثـــالث اجتا

سيطرة االجتاه الوظيفي الذي يدرس املقاوالتية من اجلانب االقتصادي، ليظهر بعدها اجتـاه ثـان إىل جانبـه يركـز علـى دراسـة 

 دراســة ســريخصــائص األفــراد وتأثريهــا علــى املقاوالتيــة، ومــع بدايــة التســعينيات ظهــر اجتــاه جديــد يتزعمــه املســريون اهــتم ب

ســـري النشــــاط  اجتــــاه خصـــائص األفـــراد واجتـــاهســـنقوم بـــالتطرق تباعـــا إىل  العمليـــة ككـــل، وبعـــد عـــرض االجتــــاه االقتصـــادي

  املقاواليت.

  : االقتصادي تجاهحسب اال تية:المقاوال الفرع األول

اعيـة الــيت قامــت بــالرتكيز مـن الــزمن انطالقــا مـن العلــوم االقتصــادية واالجتم طويلــةلفــرتة  ةاملقاوالتيـمتــت دراســة  لقـد

تيـة علـى االقتصـاد؟ مـا : ما هو تأثري األنشـطة املقاوال1تية يف حماولة منها لإلجابة على التساؤلني التاليني على نتائج املقاوال

  تية؟هي الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تشجع املقاوال

اول انطالقا من وظائفه االقتصـادية، ممـا أدى إىل تطـور مفهـوم املقـاول حماوالت عديدة لتعريف املق جتاهاال اتضمن هذ كما

عـــرب الـــزمن متاشـــيا مـــع التحـــوالت الـــيت عرفهـــا النظـــام االقتصـــادي العـــاملي، حيـــث اســـتعملت كلمـــة املقـــاول ألول مـــرة ســـنة 

ان وكانت تعـين الشـخص الـذي يوقـع عقـدا مـع السـلطات العموميـة مـن أجـل ضـم Montchrétienمن طرف   1616

                                                           
1- Isabelle Djanou, L’entrepreneuriat : un champ fertile à la recherche de son unité, revue française de gestion, vol 
28, n 138, avril/juin 2002, p 110.  
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، وبنـاء علـى ذلـك كانـت توكـل إليـه مهـام تشـييد املبـاين العموميـة، اجنـاز الطــرق، 2اجنـاز عمـل مـا، أو جمموعـة أعمـال خمتلفـة

  ضمان تزويد اجليش بالطعام، إضافة إىل غريها من املهام.

اشـر يف عمـل مـا" أو : "الشخص الـذي يب3مث بدأ مصطلح املقاول يتوسع ليصبح أكثر مشوال يف القرن الثامن العشر ليعين  

  بكل بساطة هو "شخص نشيط يقوم باجناز العديد من األعمال".

مــــن أن اســــتعمال هــــذا املصــــطلح مــــن قبــــل إال أن الفضــــل يف إدخالــــه إىل النظريــــة االقتصــــادية يعــــود إىل كــــل مــــن  وبــــالرغم

Cantillon.R  و 1755ســنةj.B.Say  ذين قــدموا تصــورا ، واللــذان يعتــربان مــن االقتصــاديني األوائــل الــ1803ســنة

  واضحا لوظيفة املقاول ككل .

عـدم  Cantillonيعتـرب و هو شخص خماطر يقوم بتوظيف أمواله اخلاصة،  Sayو Cantillonحسب  ولاقفامل

اليقني عنصرا أساسيا يف تعريفه للمقاول، حيث يعرفه وبغض النظر عن نشاطه، بأنه الشخص الذي يشـرتي (أو يسـتأجر) 

ال ميكنه التأكـد مـن جنـاح نشـاطه الـذي أسسـه بأموالـه اخلاصـة  املقاول .وألن 4ينتج) بسعر غري أكيدبسعر أكيد ليبيع (أو 

، وبتقلبــات األســعار وبــالظروف الطبيعيــة حيــث يقــوم بشــراء العوامــل الســوقفهــو يتحمــل وحــده األخطــار املرتبطــة بشــروط 

يعها، ويف املقابل ال ميلك ضـمانات ملـا سـيجنيه، وال ميكنـه الضرورية لإلنتاج واملواد األولية بسعر حمدد، ليقوم بتحويلها أو ب

التأكد من املداخيل اليت سيحصل عليها من وراء ذلك، وال من قدرة مشـروعه علـى تغطيـة التكـاليف وحتقيـق األربـاح والـيت 

  هي الدافع األساسي من وراء نشاطه.

والـيت تتميـز باقتصـاد مبـين أساسـا علـى الفالحـة، مـع هذا التعريف خصائص الفرتة الزمنية الـيت عـاش فيهـا الباحـث،  يعكس

  تطور ملحوظ للمبادالت التجارية .

األمر الذي مييز املقاول وخاصة  الصناعي هو قدرته علـى تطبيـق العلـم واملعرفـة، حيـث فـرق  Sayبالنسبة إىل  أما

عامــل الــذي يعمــل حلســا�ما، فاملقــاول املقــاول، وال حــوث،العــامل الــذي يــدرس قــوانني الطبيعــة ويقــوم بــإجراء البكــل مــن بــني  

                                                           
2- Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis, La légende de l’entrepreneur, Edition la découverte & Syros, Paris, 1999, p 
23.  
3- Ibid., p 18.  
4- Brahim Allali, Vers une théorie de l’entrepreneuriat, cahier de recherche L’ISCAE, n 17, Maroc, p3. 
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يقــوم باســتغالل املعــارف الــيت ميتلكهــا العــامل مــن أجــل إنتــاج ســلع ذات منفعــة، ويعتمــد يف ذلــك علــى العامــل الــذي تتمثــل 

أيضـــا املقـــاول والـــذي ميكـــن أن يكـــون فالحـــا، حرفيـــا أو تـــاجرا بأنـــه الوســـيط بـــني  Say، ويصـــف مهمتـــه يف اجنـــاز العمـــل

    ملختلف عوامل اإلنتاج من مالك األراضي وعمال وأصحاب رؤوس األموال، وبني هؤالء واملستهلك.  طبقات املنتجني 

مـنظم، حيـث يقـوم  شـيءأن املقاول هو قبل كل  Say يدركخلربته الكبرية يف ا�ال الصناعي وجمال البنوك  ونظرا

جـــل الوصـــول إىل حتقيـــق أقصـــى منفعـــة ممكنــــة بالتنســـيق بـــني عوامـــل اإلنتـــاج املختلفـــة : األرض، العمـــل، رأس املـــال مـــن أ

 5وباملقابل ترتافق بعض األنشطة الصناعية دائما وحىت املسرية منها بشكل جيد بعض األخطار الـيت جتعلهـا عرضـة للفشـل.

إضــافة إىل متتــع املقــاول خباصــية مهمــة أخــرى وهــي قدرتــه الكبــرية علــى احلكــم حيــث يقــوم بتقيــيم االحتياجــات والوســائل 

  6ة إلشباعها، ويوازن بني اهلدف والوسائل اليت ميتلكها.الضروري

يف أنـــه ال يشـــرتط أن يكـــون املقـــاول شخصـــا ثريـــا إذ ميكنـــه اللجـــوء إىل االقـــرتاض مـــن  Cantillonو Say يتفـــق

ـــه يف إقـــراض األمـــوال مقابـــل احلصـــول علـــى مبلـــغ معـــني يعـــرف  ـــذي تتمثـــل مهمت اآلخـــرين، وبـــذلك يفـــرق بـــني الرأمســـايل ال

بأموالــه اخلاصــة، أو بــاللجوء  ســهوبــني املقــاول الــذي يتحمــل املخــاطر الــيت ميكــن أن تعرقــل جنــاح نشــاطه الــذي أس بالفائــدة،

  إىل االقرتاض من مالك رؤوس األموال .

الذي يعترب من أوائل الكتاب االجنليـز الـذين اهتمـوا باملقـاول وذلـك يف بدايـة  A. Marshal جند أعمال وكذلك

امنــت أعمالــه مــع ظهــور املؤسســات الكبــرية، ولــذلك فهــو يعتــرب أن حتــول االقتصــاد مــن االعتمــاد القــرن العشــرين، حيــث تز 

إىل نظــام املؤسســات الكبــرية املســرية مــن طــرف مقــاولني رأمســاليني  ســهمعلــى نظــام احلــرف الصــغرية الــيت يســريها العمــال أنف

يقـــة تـــؤدي إىل جعـــل اجلهـــد املبـــذول يقـــدم تتمثـــل مهمـــتهم يف تســـيري اإلنتـــاج بطر  يتطلـــب وجـــود رجـــال ذوي طاقـــات كبـــرية

  7.اإلنسانيةأحسن نتيجة ممكنة من اجل إشباع احلاجات 

                                                           
5- Azzedine Tounés, L’intention entrepreneuriale, thèse doctorat, faculté de droit, des SC économiques et de gestion, 

université de Rouen, France, 2003, p 71. 
6-  Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis, Op.cit., p 26.  
7- Ibid., pp 28,29.  



  تيةالللمقاو األسس النظرية                                                   الفصل األول :

 

6 
 

مل يفرق بني املقاول واملسري حيث عرف املقاول بتسليط الضوء على قدراته التسيريية وعلى قدرتـه  Marshalأن  ونالحظ

  على تنظيم عمل عدد كبري من األشخاص.

ت، مل يصـبح املقـاول عنصـرا حموريـا يف التطـور االقتصـادي إال مـع ظهـور األحبـاث من خمتلف هذه الدراسا وبالرغم

 عامـــل ، حيـــث يعتـــرب هـــذا الباحـــث أول مـــن تفطـــن ألمهيـــة1935ســـنة  J.A.Schumpeter الـــيت قـــام �ـــا أب املقاولتيـــة

مـــل علـــى اكتشـــاف وذلـــك عـــن طريـــق االســـتعمال املختلـــف للمـــوارد واالمكانيـــات املتاحـــة للمؤسســـة، وضـــرورة الع التغيـــري،

"البحـث عـن التغيـري والتصـرف مبـا  8يفقـاول وظيفـة املواستغالل الفرص اجلديدة، وإدخال تنظيمات جديدة، حيـث تتمثـل 

  يوافقه واستغالله كأنه فرصة".

وقبل كل شيء شـخص مبـدع يقـوم باسـتخدام املـوارد املتاحـة بطريقـة خمتلفـة، كمـا يعتمـد  Schumpeterحسب  فاملقاول

  9الوصول لتوليفات إنتاجية جديدة تتمثل يف : لاعات والتقنيات املبتكرة من أجعلى االخرت 

 ؛جديدمنتج  صنع 

 ؛طريقة جديدة يف النتاج استعمال 

 ؛قنوات توزيع جديدة يف السوق اكتشاف 

 ؛د األولية أو املواد نصف املصنعةمصادر جديدة للموا اكتشاف 

 تنظيمات جديدة. إنشاء 

ولكنـه ملقاول بتحمل األخطـار املرتتبـة عـن عمليـة البحـث عـن تنظيمـات جديـدة لعوامـل اإلنتـاج، أجل االبداع، يقوم ا ومن

ال يتحمــل هــو بنفســه اخلطــر الــذي ميكــن أن يلحــق مبؤسســته إمنــا ســوق رؤوس األمــوال هــي الــيت تســمح لــه بإجيــاد ممــولني 

                                                           
8 - Robert Wtterwulghe, La PME une entreprise humaine, De Boeck Université, Paris, 1998,  p 41. 
9-  Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis Op.cit., p 30. 
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يف  بـــةحـــث عـــن األربـــاح، وإمنـــا هـــي الرغكما أن الـــدافع األول الـــذي حيركـــه ال يكمـــن يف البيتحملـــون األخطـــار بـــدال عنـــه،

  10النجاح من خالل حتقيق تنظيمات جديدة .

ففــــــي حــــــني أن وظيفــــــة املقــــــاول حســــــب املقــــــاول هــــــو شــــــخص حســــــاس للفــــــرص،  Kiznerبالنســــــبة إىل  أمــــــا

Schumpeter فاملقــاول حســبه تتمثــل   ،تتمثــل يف إحــداث حالــة ختــل بــالتوازن وتكســر الــروتني مــن أجــل إحــداث التغيــري

إدراكــه  ه يف إعــادة حالــة التــوازن باســتغالل الفــرص الناجتــة عــن اختالله،فاخلاصــية األساســية للمقــاول حســبه تتمثــل يفمهمتــ

  .معرفة بالفرق بني أسعار املدخالت وأسعار املخرجات.لوجود فرص مرحبة 

ربـح غـري مسـتغلة، فاملسـري فـرص نـتج عنـدما يقـوم شـخص باسـتغالل ياملقـاول  تية والتسيري، فـإذا كـانيفرق بني املقاوال كما

طـرق اإلنتــاج إىل أقصـى حــد ممكـن وذلـك بتعظــيم كميـة املخرجــات انطالقـا مـن مســتوى معـني مــن  اليـةيسـعى للرفـع مــن فع

  .11املدخالت 

تيــة علــى االقتصــاد ظهــرت جمموعــة مــن عكــس النظريــات االقتصــادية الــيت ركــزت علــى دراســة تــأثري املقاوال وعلــى

تيـة والعوامـل الثقافيـة الـيت تسـاهم يف تندرج ضمن النظريات االجتماعية �ـتم بدراسـة أسـباب املقاوالالنظريات الثقافية واليت 

هــي تيــة أراد أن يبــني أن املقاوال 1905والــذي مــن خــالل كتابــه الــذي أصــدره ســنة  M. Weberترقيتهــا ومــن روادهــا 

، 12وتســتانيت للديانــة املســيحية ونشــاط املقــاولحيــث قــام بــالربط بــني مبــادئ املــذهب الرب  خاصــية مرتبطــة بــا�تمع الغــريب

  وتوصل إىل نتيجة تتمثل يف أن قيم املذهب الربوتستانيت هي السبب يف االزدهار االقتصادي للمجتمع.

                                                           
و اإلبداع في الدول النامیة، لة ، الندوة الدولیة حول المقاودور اإلبداع و االبتكار في تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة صلیحة حقیقي،-10

  .353، ص :2007المركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر، 
   

11- Khaled Bouabdallah et Abdallah  Zouache, Entrepreneuriat et développement économique, les cahiers du 
CREAD, Alger, n 73, 2005, pp 16,17.   
12- Ibid., p11.  
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تيـة، غـري أن هـذا االجتـاه الـذي يف إعطاء أسـس تارخييـة �ـال املقاوال تتمتع بأمهية كبرية، حيث ساهم االقتصادي جتاهاال إن

تيــة الــيت  غايــة �ايــة الســبعينيات مل يســاهم كثــريا يف حتســني فهمهــا للظــاهرة، نظــرا التســاع وتشــعب جمــال املقاوالاســتمر إىل

  13.وز نطاق حدود العلوم االقتصاديةترتبط مع العديد من العوامل املتنوعة اليت تتجا

  األفراد  اتجاه خصائصة حسب تي: المقاوال الفرع الثاني

علـــى املقـــاول يف حـــد ذاتـــه، وذلـــك بدراســـة خصائصـــه باعتبارهـــا وســـيلة ميكـــن مـــن  جتـــاهالمت الرتكيـــز يف هـــذه ا لقـــد

راســــة املقــــاول انطالقــــا مــــن يت، ويف هــــذا اإلطــــار ظهــــرت جمموعــــة مــــن الدراســــات قامــــت بدخالهلــــا فهــــم النشــــاط املقــــاوال

ملقـاول، مـا الـذي مييـزه : من هو ا 14، واليت سعت لإلجابة عن نوعني من األسئلةشخصيةال صائصالنفسية واخل صائصاخل

  ؟ملاذا يقوم بإنشاء مؤسسته اخلاصة مقاوال،عن اآلخرين؟ وكذلك ملا يصبح 

  النفسية : خصائصال: أوال

املقـــاول، فنجـــد أعمــــال  ىحاولـــت إجيـــاد خاصـــية رئيســــية، أو جمموعـــة مـــن الصـــفات ميكــــن مـــن خالهلـــا التعـــرف علــــ   

D.McClleland  دراســته أن اخلاصــية األساســية الــيت متيــز ســلوك املقــاول هــي  يف بدايــة الســتينات الــذي بــني مــن خــالل

يبحـث فحسـبه املقـاول هـو شـخص حتكمـه حاجـة كبـرية لالجنـاز، احلاجة إىل االجناز، مبعىن احلاجة للتفوق وحتقيق اهلدف، 

كل الـــيت عـــن مواقـــف تســـمح لـــه برفـــع التحـــدي والـــيت مـــن خالهلـــا يقـــوم بتحمـــل املســـؤولية يف إجيـــاد احللـــول املناســـبة للمشـــا 

 15تواجهه.

  شخصيةال خصائصال:اثاني

مثـل الوسـط العـائلي الـذي ينتمـي إليـه، املسـتوى التعليمـي الـذي يتمتـع  بدراسـة اخلصـائص الشخصـية للمقـاولاهتمت   

  به، اخلربة املهنية املكتسبة،السن...اخل.

                                                           
13- Azzedine Tounés, Op.cit., p 33.  
14- Isabelle Djanou, Op.cit., p112.  
15- Robert Wtterwulghe, Op.cit., p 46.  



  تيةالللمقاو األسس النظرية                                                   الفصل األول :

 

9 
 

تقــدمي شــرح شــامل للظــاهرة، فمــن  علــى ثــرية وذلــك �ايــة الثمانينات،كونــه غــري قــادرإىل انتقــادات ك جتــاهاال اهــذ تعــرض 

  16.شخصيةال أوالتعقيد باالعتماد فقط علي بعض الصفات النفسية  االصعب شرح تصرف �ذ

  سير النشاط المقاوالتىحسب  التية: المقاو  الفرع الثالث

د بشـرح فـرااألخصـائص  اجتـاهتصاد وا�تمع ككـل، واهـتم بدراسة دور املقاول يف االق االقتصادي جتاهاهتم اال لقد

تصــرفات املقــاول وســلوكه، ولــذلك جــاء هــذا االجتــاه كحتميــة تنــادي بضــرورة تغيــري مســتوى التحليــل يف األحبــاث املنجــزة يف 

  تية هذا ا�ال وذلك بوضع املقاول جانبا والرتكيز عوض ذلك على دراسة ما الذي  حيدث فعال يف املقاوال

األساســـية الـــيت  وامـــلبـــاحثون مـــن خالهلـــا علـــى دراســـة العهـــذا اإلطـــار ظهـــرت جمموعـــة مـــن الدراســـات ركـــز ال ويف

إىل  مطلـــع الثمانينـــات الـــذي أشـــار يف Druckerتســـمج للمقـــاول واملؤسســـة اجلديـــدة بالنجـــاح، مـــن بينهـــا جنـــد أعمـــال 

تيـة مـن اقتصـاد مرتكـز علـى أساسـا علـى التحول الكبري الذي طرأ على النظام االقتصـادي والـذي انتقـل بفضـل روح املقاوال

  ملسريين إىل اقتصاد مبين على املقاولني. ا

: " جيـب علـى الذي يعترب وسيلة ضـرورية لزيـادة الثـروات عتكمن أسباب جناح املقاول حسبه يف االبدا فبالنسبة له 

، وعـن املؤشـرات الـيت تـدل علـى االبتكـارات الـيت ميكنهـا النجـاح، وجيـب علـيهم أيضـا اإلبـداعاملقاولني البحث عن مصـادر 

  17اليت تسمح هلذه االبتكارات بالنجاح وتطبيقها" املبادئعلى  االطالع

، والــذي يســتطيع املقــاول مــن خاللــه اســتعمال املــوارد املتاحــة بطريقــة جديــدة أمهيــة التغيــريكمــا ركــز أيضــا  علــى 

قطـاع آخـر ذو وبشكل خمتلف عما سبق، كأن يقوم مثال بتغيري ا�ـال أو القطـاع الـذي يسـتغل فيـه املقـاول هـذه املـوارد إىل 

    .إنتاجيةمردودية أحسن وإنتاجية أعلى، أو أن يقوم باستعمال املوارد اليت ميتلكها أو تنسيقها بطرق جديدة تعطيها أكثر 

مـــن رواد هـــذا االجتـــاه، حيـــث اقـــرتح علـــى البـــاحثني االهتمـــام بدراســـة ســـري عمليـــة إنشـــاء أيضـــا  Gartner ويعتـــرب  

عمليـة إنشـاء  فيـهفعله املقاولون فعال عوض االهتمام مبا هـم عليـه، وقـدم منوذجـا يصـف املؤسسة اجلديدة أي االهتمام مبا ي

                                                           
16- Alain Fayolle, Introduction à l’entrepreneuriat, Dunod, Paris, 2005, pp 12,13.   
17- Robert Wtterwulghe, Op.cit.,  p 42.  
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، هـــذا النمـــوذج لـــه أربعـــة أبعـــاد تتمثـــل يف: احملـــيط، الفـــرد، ســـري العمليـــة واملؤسســـة، يعتـــرب الباحـــث جممـــوع مؤسســـة جديـــدة

 .دون إمهـــال األبعـــاد األخـــرىالنشــاطات الـــيت تســـمح بإنشـــاء مؤسســـة جديـــدة كمتغـــري واحــد ضـــمن النمـــوذج الـــذي قدمـــه 

   18وتتمثل هذه النشاطات فيما يلي :

 ؛عن الفرصة املناسبة البحث 

 ؛املوارد مجع 

 ؛املنتج تصميم 

 ؛املنتج إنتاج 

 املسؤولية أمام الدولة وا�تمع. حتمل 

 تنحصـر يف سـمح هلـم بـاخلروج مـن التصـورات السـابقة الضـيقة واحملـدودة الـيتي ألنه ا االجتاهاهتم الباحثون �ذ لقد

دراســـة عامـــل واحـــد، صـــفة إنســـانية، أو وظيفـــة اقتصـــادية لعمليـــة معقـــدة والـــيت جيـــب أن تـــدرس ككـــل متكامـــل ومـــن مجيـــع 

  اجلوانب حىت نتمكن من فهمها بشكل أفضل.

    تيةلمقاوالل االتجاهات المفسرةالثاني :  المطلب

عظــم البلــدان، وحمــور أساســي للتطــور، مفهــوم شــائع االســتعمال ومتــداول بشــكل واســع يف م تيــةاملقاوال أصــبحت

  ومنط حياة جذاب ميكن األفراد من حتقيق ذوا�م ويصبحوا أكثر استقاللية ومستوى معيشي أفضل.

    مداخل لتعريفهااالت خمتلفة، فال جند تعريفا واحدا يشملها فهناك عدة جمة يف عدة تيمصطلح املقاوال لالستعما نظرا

  

  

  

  

                                                           
18-  Alain Fayolle, Op.cit.,  p 14. 
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 كظاهرة تنظيمية ة  تيالفرع األول: المقاوال

يعترب أن املقاوالتية هي عملية إنشاء منظمات جديدة، وحىت يتسىن لنا   Gartnerهذا االجتاه والذي يتزعمه 

فهم هذه الظاهرة يتوجب علينا دراسة العملية اليت تؤدي إىل والدة وظهور هذه املنظمات، مبعىن آخر جمموع النشاطات 

    19.اليت تسمح للفرد بإنشاء مؤسسة جديدة

تنسيق املوارد املختلفة من يقوم من خالهلا املقاول بتجنيد و وع األعمال اليت مجم فحسب هذا االجتاه تشمل املقاوالتية

قادراً على التحكم  أن يكونجتسيد فكرة يف شكل مشروع مهيكل و معلومات، موارد مالية، بشرية. ..، وذلك من أجل 

   20تية جديدة.مسايرته من خالل أنشطة مقاواليف التغيري و 

ما يرى هذا االجتاه أيضا أن عملية إنشاء مؤسسة جديدة هي ظاهرة تنتج عن التأثري املتبادل للعديد من ك

ًا على أساس " Gartner"يركز و العوامل املختلفة مثل األفكار، اخلربة، واليت يصبح هلا معىن بواسطة تنظيم جديد، 

التحول إىل كيان موجود حقًا بعدما كانت جمرد فكرة، خرية من الربوز و ف تتمكن هذه األكيمسألة ظهور هذه املنظمة و 

   21.الرؤية إىل حقيقة ملموسة جمسدة يف شكل مشروع جديدو ويشيد أيضاً بقدرة املقاول الكبرية على حتويل األحالم أ

ة أو ابتكار ما ميكننا غري أن هذا االجتاه يشوبه بعض الغموض، فبالرجوع إىل طريقة االستغالل املعتمدة لتثمني فرص

جوء إىل إنشاء مؤسسة جديدة، فهل هذه احلالة تعترب حالة مقاوالتية أم ال. ومن لاالعتماد على مؤسسة قائمة بدل ال

ال ميكن أن تؤدي مجيع املؤسسات املقامة إلحداث حاالت تكون فيها شدة التغيري  Bruyatجهة أخرى ومثلما بينه 

أمهية القيمة املقدمة ذات مستوى عال، حيث ميكن للمؤسسات أن تنشأ عن طريق التقليد أو إىل  باإلضافةبالنسبة للفرد 

  22.اإلنتاجإعادة 

                                                           
19- Alain Fayolle, Entrepreneuriat, Dunod, Paris, 2004, p 29.  
20-  Eric Michael Laviolette et Christophe Loue, Les compétences entrepreneuriales. Définition et construction d'un 
référentiel, communication au séminaire l'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies 
entrepreneuriales, Haute école de gestion Fribourg, Suisse,25,26,27 octobre 2006, p3.    
21- Thierry Verstraete et Alain Fayolle, Paradigme et entrepreneuriat, Revue de l’entrepeneuriat, vol 4, n 1, 2005, p 
37. 
22-  Alain Fayolle, Entrepreneuriat, Op.cit., p29 
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سبق ميكن أن نعرف املقاوالتية حسب هذا االجتاه بأ�ا عملية إنشاء ملؤسسة من خالل جتسيد فكرة يف  ومن خالل ما

  مشروع. 

  الفرع الثاني: المقاوالتية استغالل للفرص

املقاوالتيـــــة بأ�ـــــا العمليـــــة الـــــيت يـــــتم مـــــن خالهلـــــا  Venkatarmanو Shaneا االجتـــــاه يعـــــرف حســـــب هـــــذ  

تعــين  Cassonاكتشــاف وتثمــني واســتغالل الفــرص الــيت تســمح خبلــق منتجــات وخــدمات مســتقبلية. والفرصــة حســب 

جديـدة يف التنظـيم،  إدخـال طـرقاحلاالت اليت تسمح بتقـدمي منتجـات، خـدمات ومـواد أوليـة جديـدة، باالضـافة أيضـا إىل 

وبيعهـا بسـعر أعلــى مـن تكلفـة إنتاجهــا، ويـتم ذلـك عــن طريـق املقــاول الـذي يعتـرب شخصــا قـادرا علـى اكتشــاف مـوارد غــري 

ـــة بشـــكل أفضـــل مـــن طـــرف  ـــيت قـــوم بشـــرائها وتنظيمهـــا مـــن أجـــل إعـــادة بيعهـــا يف شـــكل ســـلع ومنتجـــات مثمن ـــة وال مثمن

كمــا   23يولــد لديــه رؤيــة مقاوالتيــة تدفعــه إلنشــاء مؤسســة �ــدف اســتغالهلا. املســتهلكني، وتفطــن املقــاول ملثــل هــذه الفــرص

    24مصادر أخرى للفرصة واليت تتمثل يف: Druckerيوجد أيضا حسب 

  الفرص املتواجدة يف األسواق كثمرة لعـدم الكفـاءة الناجتـة عـن تنـاظر املعلومـة، أو عـن عـدم امـتالك التكنولوجيـا الالزمـة

  ملشبعة.لتلبية احلاجات غري ا

 واالقتصادية. ةالفرصة الناجتة عن التغريات اخلارجية يف ا�االت االجتماعية، السياسية، الدميوغرافي  

 .الفرص الناجتة عن االبتكارات واالكتشافات واليت تولد أيضا معارف جديدة  

ط بظهــور مؤسســة إذن يركــز هــذا االجتــاه علــى دراســة ظهــور نشــاط اقتصــادي جديــد، والــذي لــيس بالضــرورة مــرتب  

جديدة، ويطرح أيضا هذا االجتاه بعض املشاكل الرئيسـية يف تصـوره للمقاوالتيـة، حيـث يفـرتض أن الفـرص يف الطبيعـة كمـا 

هي، ويكفي امتالك القدرة على معرفتها حىت نـتمكن مـن امتالكهـا وحتويلهـا حلقيقـة اقتصـادية، ولكـن يف احلقيقـة ميكـن أن 

خالل عملية إنشاء النشاط وليست هي بـذا�ا نقطـة االنطـالق. كمـا يركـز هـذا االجتـاه فقـط تتشكل الفرص املقاوالتية من 

                                                           
23- Eric Michael Laviolette et Christophe Loue, Op.cit., p 3. 
24- Karim Messeghem, L’entrepreneuriat en quête de paradigme : apport de l’école autrichienne, le congrès 
international francophone en entrepreneuriat et PME, L’internationalisatin des PME et ses conséquences sur les 
stratégies entrepreneuriales, Haute école de gestion Fribourg, suisse, 25-27 octobre, 2006, p5.  
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علــى دراســة طريقـــة اســتغالل أو جتســـيد الفرصــة الــيت تســـمح خبلــق منـــتج أو خدمــة، يف حــني أنـــه يتوجــب علينـــا دراســة مـــا 

    25حيدث فعال يف املقاوالتية من أجل فهم الظاهرة بصورة أفضل.

  ميكن أن تعرف املقاوالتية بأ�ا استغالل للفرص اليت تسمح بتجسيد مشروع.ومن خالل ما سبق 

  خلق القيمة) –الفرع الثالث: المقاوالتية ازدواجية بين الثنائية ( الفرد 

ا القيمــــة الــــيت أنشــــأهة العالقــــة الــــيت تــــربط بــــني الفــــرد و ة حــــول دراســــتيــــحســــب هــــذا االجتــــاه تتمحــــور املقاوال        

، 26النســـبة إليـــه يتمثـــل املوضـــوع العلمـــي املـــدروس يف جمـــال املقاولـــة يف الثنائيـــة الفـــرد وخلـــق القيمـــةفب "Bruyat"ويتزعمـــه

وهــو ينــدرج ضــمن ديناميكيــة للتغيــري ويعــرف مــن منظــورين، األول  Morinوالثنائيــة هنــا عبــارة عــن مبــدأ اقــرتح مــن طــرف 

، اإلنتــاجلرئيســي يف الثنائيــة إذ يقــوم بتحديــد طــرق ينطلــق مــن الفــرد ويعتــربه الشــرط األساســي يف خلــق القيمــة فهــو العامــل ا

سعته وكل التفاصيل املتعلقة بالقيمـة املقدمـة، وبالتـايل املقـاول هـو ذلـك الشـخص أو ا�موعـة يف صـدد خلـق قيمـة كإنشـاء 

  مؤسسة جديدة مثال، والذي بدونه مل يكن هلذه القيمة أن تقدم.

مــن خــالل املؤسســة الــيت أنشــأها هــذا الفــرد، تــؤدي إىل جعــل هــذا  أمــا املنظــور الثــاين فهــو يعتــرب أن خلــق القيمــة

األخــري مرتبطــا باملشــروع الــذي أنشــأه إىل درجــة أنــه يصــبح معرفــا بــه، وحتتــل القيمــة الــيت قــدمها مكانــة كبــرية يف حياتــه، كمــا 

متطلباتــه، وهــي قــادرة  شــبكة عالقاتــه مبــا يتماشــى مــعأ�ــا تــؤثر بشــكل كبــري عليــه، إذ تدفعــه لــتعلم أشــياء جديــدة، لتعــديل 

حىت على تغيري صفاته وقيمـه، وعنـدما يقـوم الفـرد بإنشـاء مؤسسـة أو تقـدمي ابتكـار مـا فاتـه باملقابـل يصـبح مقيـدا باملشـروع 

عن القيمة املقدمة فهي تتمثل يف جمموع النتائج التقنيـة، املاليـة والشخصـية الـيت تقـدمها املنظمـة والـيت تولـد  أماالذي أقامه. 

  27قاول واألطراف الفاعلة أو املهتمة.رضا امل

                                                           
25- Alain Fayolle, Entrepreneuriat, Op.cit., pp 29,30.   
26- Ibid, p 30.  
27-  Eric Michael Laviolette et Christophe Loue, Op.cit., p 3. 
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ميكــن اعتبــار أن هــذه االجتاهــات الــثالث متكاملــة حيــث ال يكفــي أي اجتــاه لوحــده لتعريــف املقاوالتيــة، وبصــفة   

يــتم مــن خالهلــا إنشــاء مؤسســة ذات طــابع تنظيمــي مـــن  عامــة ميكــن تعريفهــا كالتــايل: املقاوالتيــة هــي جمموعــة النشـــاطات

   .بالتايل خلق قيمةمعينة من أجل جتسيد فكرة مبدعة و املتاحة من طرف فرد يتمتع خبصائص خالل استغالل الفرص 

  28 ة هي :تيومنه فإنه جيب توفر ثالث عناصر أساسية يف املقاوال 

 ؛ذين لن يكون هناك إبداع من دو�مال املقاولون 

 ؛ليةلفشل، التحوط للغموض، الرقابة الداخالتنظيمي املرتبط بالرؤية، الثقة املثالية، اإلبداع، التحوط ل البعد 

 ؛بيئي املرتبط بالتنوع يف األسواقال البعد 

  كما يلي :  تيةحتديد اجلوانب الرئيسية للمقاوال على ما سبق ميكن وبناءا    

 ؛عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة هي  

 ؛الوقت اجلهد واملال ختصيص  

 ؛اطرةطر املختلفة النامجة عن املخاملخا حتمل  

 على العوائد النامجة عن املخاطرة. احلصول 

  

  

 

 

 

  

                                                           
الملتقى الوطني حول المقاولتیة : التكوین وفرص مداخلة في  ،الریادة واإلبداع في المشروعات الصغیرة والمتوسطةزاید مراد،  -28

 .07، ص : 2010أفریل  06/07/08مال،كلیة علوم التسییر واالقتصاد، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، أیام : األع
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 المطلب الثالث: مصطلحات ذات عالقة بالمقاوالتية

  لطاملا ارتبط مصطلح املقاوالتية مبصطلحات أخرى هلا صلة وطيدة مبوضوع املقاوالتية نذكر منها:

  الفرع األول: الثقافة المقاوالتية

  : ف الثقافة بشكل عام على أ�اعر ت حيث اخلارجية، العوامل وبعض احمليط لتأثري خيضع مفهوم هو        

 وكـــذا  وتتضـــمن الثقافـــة كـــذلك األفكـــار املشـــرتكة بـــني جمموعـــات األفـــراد أو التوافـــق مـــع العوامـــل احمليطـــة، الـــتالؤم

 29سبة.وهو ما جيعل من الثقافة عبارة عن نظام لسلوكيات مكت اللغات اليت يتم من خالهلا إيصال األفكار �ا،

 30يف التعامالت والتبادالت لو�االقيم املشرتكة املتقامسة بني أطراف ا�تمع واليت يستعم جمموعة.  

 أو فـرد مـن املكتسـبة واملعلومـات املهـارات جممـل :31ة علـى أ�ـا تيـتعريـف ثقافـة املقاوال ميكـنخـالل مـا سـبق  من

 جديـدة، مبتكـرة أفكـار بإجيـاد وذلـك األموال رؤوس يف تثماراالس يف بتطبيقها وذلك استغالهلا وحماولة األفراد من جمموعة

 ردود التحفيـز، التصـرفات، تتضـمن وهـي تنظيمـي، تسـيريي هيكـل وجـود إىل إضـافة املوجـودة القطاعـات جممـل يف ابتكـار

 فيهـا ترسـخ أن ميكـن أمـاكن ثـالث هنـاك أن كمـا .واملراقبـة التنظـيم ،القـرارات اختـاذ، للتخطـيط باإلضـافة املقـاولني، أفعـال

   . املؤسسة املدرسة، العائلة، :هي الثقافة هذه

 تقـود الـيت املراحـل يـربز حيـث املقاوالتيـة، الثقافـة مفهـوم ) J.-P SABOURIN et Y.GASSE( منـوذج ويلخـص 

 مثانيـة لحتليـ خـالل ومـن حيـث ةتيـاملقاوال جمـال يف تكوين تابعوا الذين وباألخص املتعلمني فئة بني املقاولني  وظهور لربوز

 عـن أمـا .املقاوالتيـة واإلمكانيـات للفـرد املقاوالتيـة التوجهـات بـني إجيابيـة عالقـة توجـد أنـه الباحثـان الحـظ تكوينيـة بـرامج

 :جمموعات ثالثة إىل فتنقسم النموذج هذا على تؤثر اليت العوامل

                                                           

، ص 2004-2003، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة علوم االقتصاد والتسییر، جامعة الجزائر، سنة ثقافة المؤسسة والتغییرسلیمة سالم،  -29 

 :10. 

الملتقى الدولي حول : المقاولتیة، التكوین وفرص العمل، كلیة علوم مداخلة في ، : هل هي قضیة ثقافة؟ إنشاء مؤسسة والمقاولتیةیدة، یحیاوي مف  -30 

 .10، ص :2010أفریل/06/07/08االقتصاد والتسییر،  جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، أیام : 

،  مداخلة ضمن الملتقى الدولي األول حول المقاوالتیة: التكوین وفرص األعمال، جامعة قاوالتیةثقافة المؤسسة والمبلقاسم ماضي، عبیر حفیفي،  -31 

  . 07، ص2010 أفریل 6/7/8بسكرة، الجزائر،
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 حيـث .الفـرد عنـد االسـتعدادات ظهـور علـى تشـجع الـيت واحمليطيـة الشخصـية العوامـل جممـوع ومتثـل :المسـبقاتأوال:  

 مـع باملقارنـة أكـرب مقاوالتيـة إمكانيـات لـديهم اخلـاص حلسـا�م يعملـون آبـاء لـديهم الـذين الطلبـة بـأن الباحثـان الحـظ

  .اآلخرين

 والفائـدة األهليـة املواقـف، احملفـزات، وهـي .املقـاول عنـد تظهـر الـيت النفسية اخلصائص جمموع : وهياالستعداداتثانيا:  

 .سلوك إىل لتتحول مالئمة ظروف ظل يف تتفاعل واليت رجوة،امل

 تشـمل والـيت احملركـة الـدوافع تـأثري حتـت يكـون وهـذا  :مشـروع فـي المقاوالتيـة والقـدرات اإلمكانيـات تجسـيد ثالثـا: 

 علـى أكثـر اداألفـر  تشـجع فهـي احملركـة الـدوافع كثافـة زادت (انقطـاع)، فكلمـا االسـتمرارية عـدم وعوامـل اإلجيابيـة العوامـل

  .أخف حمركة لدوافع حيتاجون فهم أكرب مقاوالتية وقدرات إمكانيات ميلكون الذين واألفراد املشاريع، خلق

  الفرع الثاني: روح المقاوالتية

لقــــد ازداد اهتمــــام البــــاحثني بدراســــة روح املقاوالتيــــة نظــــرا ألمهيتهــــا الكبــــرية يف تــــدعيم وتشــــجيع املقاوالتيــــة، وألن   

  زال حمل البحث مل يتم التوصل إىل اتفاق حول إجياد تعريف موحد وشامل له.املصطلح ما 

، 32ال جيـــب اخللـــط بـــني روح املقاوالتيـــة وروح املؤسســـة فلكـــل منهمـــا مفهومـــه اخلـــاص بـــه Jarniou-Legerفحســـب 

هـي تنتقـد التصـور الـذي تيـة ففروح املؤسسـة تتمثـل يف جممـوع املواقـف االجيابيـة جتـاه املؤسسـة واملقـاول، أمـا عـن روح املقاوال

يعتربهـا عمليــة التعـرف علــى الفـرص ومجــع املـوارد الكافيــة ذات الطبيعـة املختلفــة مـن أجــل حتويلهـا إىل مؤسســات، بـل جيــب 

  أن ينظر إىل هذه العملية كنتيجة ممكنة التحقق لروح املقاوالتية وليس كمفهوم هلا.

ادرة والعمــــل أو االنتقـــال للتطبيـــق، فـــاألفراد الـــذين يتمتعـــون بــــروح حيـــث تـــرتبط روح املقاوالتيـــة بالدرجـــة األوىل بأخـــذ املبـــ

املقاوالتية ميتلكون العزمية على جتريب أشياء جديدة، أو على اجناز األعمال بطريقـة خمتلفـة وذلـك بسـبب بسـيط يكمـن يف 

اصـة، وال حـىت يف الـدخول يف وجود إمكانية للتغيري، وليس بالضرورة أن يكون هلؤالء األفراد الرغبة يف إنشاء مؤسسـتهم اخل

                                                           
32- Catherine Leger-Janiou, Le profile du créateur d’entreprise, Edition L’Harmattan, Canada, 1997, p 91.  
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مسار مقاواليت، فهم يهدفون بالدرجة األوىل إىل تطوير قدرة للتعامل مع التغيري، الختبار وجتريب أفكـارهم والتعامـل بكثـري 

  من االنفتاح واملرونة.

أن ال تنحصــر  وحســب التعريــف املقــدم مــن جمموعــة مــن املختصــني يف االحتــاد األورويب املكلفــني بتــدريس املقاوالتيــة، جيــب

روح املقاوالتية فقط يف عملية إنشاء املؤسسات، بـل جيـب النظـر إليهـا كموقـف عـام ميكـن اسـتعماله بفائـدة مـن طـرف كـل 

فرد يف حياته اليومية ويف كـل النشـاطات املهنيـة. ولـذلك ال جيـب حصـر روح املقاوالتيـة يف جمموعـة الوسـائل والتقنيـات الـيت 

  33ري أل�ا تتعلق قبل كل شيء باملبادرة والعمل.تسمح باالنطالق يف نشاط جتا

إذن روح املقاوالتيـــة هـــي عبـــارة واســـعة الـــدالالت واملعـــاين تتعـــدى يف مفهومهـــا عمليـــة إنشـــاء املؤسســـات الفرديـــة،   

لتشــمل تطــوير الكفــاءات الفرديــة يف تقبــل إمكانيــة التغيــري بــروح منفتحــة ممــا ميكــن األفــراد مــن تطــوير أنفســهم، واكتســاب 

رات جديــدة ناجتــة عــن االنتقــال للميــدان العلمــي وجتريــب األفكــار اجلديــدة، وبالتــايل كســر حــاجز اخلــوف مــن التغيــري مهــا

   واكتساب مرونة يف التعامل مع املستجدات.  

  الفرع الثالث: العملية المقاوالتية

مــة مــع اعتبــار املخــاطر لقــد مت تقــدمي مفهــوم املقاوالتيــة ســابقا علــى أ�ــا عمليــة خلــق وإجيــاد شــيء جديــد ذي قي  

والعوائــد املصـــاحبة هلــذه العمليـــة مـــن املقــاولني أنفســـهم، ومـــن هنــا فإنـــه ميكـــن تعريــف العمليـــة املقاوالتيـــة بأ�ــا القـــدرة علـــى 

تعريـــف وتقيـــيم الفـــرص، مث تطـــوير خطـــة املشـــروع املناســـبة، ومـــن مث حتديـــد املـــوارد الالزمـــة أو املطلوبـــة لبنـــاء وإدارة املشـــروع 

     34فهذه األنشطة واإلجراءات ال بد وأن تتولد مع انطالقة أي منظمة ريادية أو مشروع ريادي.املنبثق. 

  35خصائص العملية املقاوالتية على النحو التايل: Hoferو Baygraveوقد حدد 

  اإلنسانأ�ا عملية تنشأ مبحض واختيار وإرادة.  

                                                           
33- Anne-Françoise Lambert, Jean Donnay et autres, Réalisation d’une boite a outils pédagogique qui contribuent 
au développement de l’esprit d’entreprendre à l’attention des enseignants et étudiants de l’enseignement 
secondaire, Mai, 2005, p 16. Sur le site : www.freefondation.be ( 25/12/2010). 

  .129، ص 2009، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، الریادة في األعمالمجدي عوض مبارك،  -34 

  .130نفس المرجع السایق، ص  -35 
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 .أ�ا حتدث على مستوى الشركات الفردية يف أغلب األحوال  

 .أ�ا تتضمن نوعا من تغيري األوضاع  

 .أ�ا تتضمن نوعا من عدم االستمرارية  

 .أ�ا عملية شاملة  

 .أ�ا عملية ديناميكية  

 .أ�ا تتمتع بالذاتية إىل حد كبري  

 .أ�ا تتضمن العديد من املتغريات السابقة على حدوثها  

 ها هذه املتغريات. أن نتائجها حساسة جدا لألوضاع املبدئية اليت تتخذ  

  ة المؤسسيةلالفرع الرابع: المقاو 

فمنهــا املقاولــة الداخليـــة  Corporate Entrepreneurshipلقــد تعــددت املفــاهيم اخلاصــة باملقاولــة املؤسســية 

Intrapreneurship  واليت متثل املقاول داخل التنظيم، أو عمل املشـاريع التابعـة للمنظمـةInternal Intrapreneurship و أ

 Gifford. ويعود الفضل إىل الباحث Internal Corporate Intrapreneurshipمستوى املقاولة املؤسسية داخل التنظيم 

Pinchot .36الذي أبرز مفهوم املقاولة املؤسسية على أ�ا مقاوالتية يعمل �ا يف منظمة قائمة باألصل   

خــالل األبعــاد الرئيســية اآلتيــة: واقــع املمارســة، وطبيعتهــا ومهمتهـــا،  وميكننــا التمييــز بــني املقاوالتيــة واملقاولــة املؤسســية مــن  

 وحتمل املخاطر والصعاب، واالستقاللية واالعتماد على النفس، ورقابة البيئة اخلارجية كما تظهر يف اجلدول اآليت:

 

  

 

  

                                                           

  .230نفس المرجع السابق، ص  -36 
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  ): أوجه االختالف بني املقاوالتية واملقاولة املؤسسية1-1اجلدول (

  املقاولة املؤسسية  والتيةاملقا  جمال االختالف

  نلتمسها أكثر يف املنظمات كبرية احلجم  نلتمسها أكثر يف املنظمات صغرية احلجم  واقع املمارسة

  تشغيل وإدارة منظمة قائمة باألصل  ابتداء مشروع صغري احلجم وإدارته  طبيعتها ومهمتها

أقل خماطرة ومصاعب مقارنة مع املقاولة   حتمل املخاطر والصعاب

  ؤسسيةامل

أكثر صعوبة وخماطرة من املقاوالتية 

  وخصوصا املخاطرة املالية

املقاول مستقل بذاته ويعتمد على نفسه   االستقاللية واالعتماد على النفس

  يف إدارة منظمته

ليس مستقال بذاته وإمنا تابع ملنظمة معينة 

  خيضع إلجراءا�ا وقوانينها

لبيئة اليت يعمل فيها أكثر سيطرة على ا  رقابة البيئة اخلارجية

  وخصوصا البيئة الداخلية

  أقل سيطرة على البيئة اليت يعمل �ا

  .230املصدر: جمدي عوض مبارك، مرجع سابق، ص 

أما أوجه التشابه بني املقاوالتية واملقاولة املؤسسية فإ�ا تتمثل يف أن كليهما يعتمد أساسا على االبتكار 

دة اإلنتاجية ودعم اجلهود اليت تؤدي إىل خلق قيمة ألعضاء املنظمة، وأن الدافع عند  واإلبداع، وكالمها يهدفان إىل زيا

كليهما يتمحور حول البحث عن الفرص واالهتمام بإنشاء فرق العمل، وكالمها حيتاج إىل الدعم واملساندة من اآلخرين 

 .املنظمات اليت ترعاهاو  األعماليف ا�تمع واملنظمة، مع أفضلية أكرب للمقاولة املؤسسية يف عامل 
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   المبحث الثاني: ماهية المقاول

مجيع الباحثني يف جمال مفهوم املقاول، هذا ما أدى إىل التباين  إطار نظري واضح ودقيق يتفق عليه ليس هناك       

ريات االقتصادية من كثريا ما ارتبط مفهومه بالنظأنه  واالختالف الكبري بني جمموعة املفاهيم، ويرجع السبب يف ذلك 

وسيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل إعطاء حملة  جهة وبطبيعة النموذج االقتصادي السائد يف ا�تمع من جهة ثانية،

وإدارة  عامة حول املقاول وذلك من خالل ثالثة مطالب تتضمن مفهوم املقاول وخصائصه،  وكذا دوره يف إدارة املؤسسة

  لفرق بني املقاول، املدير والقائد.االتغيري، والتعرف على 

  المطلب األول: مفهوم المقاول

  ولتعريف المقا :الفرع األول

فمصطلح  املقاول باملوازاة مع التطور االقتصادي، لذا فقد اختلفت التعاريف اليت أعطيت له تعريفقد تطور ل    

مشتقة من الفعل وهي كلمة  السادس عشريف فرنسا خالل القرن  ظهر "Entrepreneur"املقاول

"Enreprender"والذي معناه باشر، التزم، تعهد وبالنسبة للغة االجنليزية فإ�ا تستعمل نفس الكلمة  

"Entrepreneur"  .للداللة على نفس املعىن يف اللغة الفرنسية                 

  "Enreprender" بباريس كل من املصطلحني 1723عرف القاموس العام للتجارة الذي مت نشره سنة و 

 37بالشكل التايل: "Entrepreneur"و

 : تعين حتمل مسؤولية عمل ما أو مشروع أو صناعة.....إخل."Enreprender"  - أ

: الشخص الذي يباشر عمال أو مشروعا ما، فمثال بدال من أن نقول صاحب "Entrepreneur"  - ب

  مصنع نقول مقاول صناعي.

                                                           

، مداخلة نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة: المسارات والمحدداتالمقاولة كخیار فعال ل خذري توفیق، حسین الطاهر، - 37 

ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 

  .4، ص2013
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 فقد كان املصطلح الذي يقابل مصطلح املقاول ابع عشر، السادس عشر والسيف القرنني و أما يف إجنلرتا 

"Entrepreneur" طلحصهو م "Undertaker" أو "Adventurer" رف ع، ولقد"J.Dictionary"  كلمة 

"Undertaker"  :38"الشخص الذي حياول استغالل الفرص اليت تتميز باملخاطرة".على أنه  

مث جاء بعده مجلة من الباحثني من  للمقاول، مفهوماوضع ) أول من R.Cantillon" )1730يعترب االقتصادي "

 "Trade") و1803 -1829( "J.B Sayوبعدها " )Turgot" )1776" ملدرسة التقليدية الفرنسية أمثالا

)، 1921( "Knight"كان املوضوع حمل اهتمام املدرسة النمساوية ومتثل ذلك يف أعمال كل من   )، وكذلك 1890(

"Mises" )1949-1985( و"Schumpeter" )1934 وكذلك أعمال كل من ،("Kirzner" )1973،( 

"Baumol" )1968،( "Casson")1982 (39:هم فيما يليتعاريفأهم  وميكن تلخيص 

 : املقاول هو صاحب رأس املال الذي يتحمل املخاطر النامجة عن الاليقني البيئة. "Cantillon"  - أ

 كي الذي خيوض خماطر حمسوبة.: املقاول هو الشخص الدينامي"D.Mc Clelland"  - ب

: املقاول هو الذي يتصرف على أساس توقعاته لتقلبات السوق، ويتحمل الاليقني يف ديناميكية عمل "Knight"  - ج

 السوق.

وهنا يتفق هؤالء الباحثون على أن املقاول يقوم بإنشاء مؤسسة أين يعمل يف ظل ال يقني البيئة بصفة عامة        

  فة خاصة، ويتحمل املخاطر النامجة عن ذلك (خماطر مالية، جسدية، عائلية، نفسية).األسواق بص  وتقلبات 

                                                           
، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص ة، تقییم البرامج التكوینیة لدعم المقاول حمزة لفقیر -  38

  .16، ص2009المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة بومرداس، الجزائر،

  .98: ، ص2008،القاهرة ،مصر، ریادة األعمال القوة الدافعة لالقتصادیات الوطنیةعمر عالء الدین زیداني ، -39 
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 األخطار، ويتحمل يأخذ الذي الفرد) تلك أو( كذل اعتباره ميكن املقاول: "يلي كما املقاولعرفت  األوربية اللجنة أما 

 بلوغها، يريد اليت األهداف حيدد جديدة، إنتاج بطرق ومنتجات خدمات إنتاج يف يبتكر فعال، بشكل املوارد جبمع

  .40دللموار  الناجع بتخصيصه وذلك

) عرف املقاول على أنه الشخص الذي يستطيع تنظيم وإدارة شركته MeniamWebster1988إىل قاموس( بالرجوع

 41باستخدام مهارته اإلدارية .

قتصادي ميكن حتديد تعريف للمقاول وذلك  اليت تزامنت والتطور االو ًا مليا يف التعاريف املذكورة سابق بعد التمعن     

  كالتايل:

على حتويل فكرة  - إذا كان لديه املوارد الكافية  –املقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة وبشكل مستقل      

طريق جديدة أو اخرتاع إىل ابتكار جيسد على أرض الواقع باالعتماد على معلومة هامة من أجل حتقيق عوائد مالية عن 

املخاطرة ويتصف باإلضافة إىل ما سبق باجلرأة، الثقة بالنفس، املعارف التسيريية، والقدرة على اإلبداع. و�ذا يقود التطور 

  42االقتصادي.

  كما ميكن تعريف املقاول على أنه:     

يط يف القرارات شخص مبدع ومسري ملؤسسة صغرية ومتوسطة يساهم بنسبة كبرية يف رأس مال املؤسسة ويقوم بدور نش

 43املتعلقة بتوجهه أو حل مشاكلها.

 

  
                                                           

، مداخلة في الملتقى االبتكار كعنصر أساسي لنجاح سیرورة المقاولتیة في ظل رهانات اقتصاد السوقزموري،  كمال مرداوي، كمال -40

كلیة علوم التسییر واالقتصاد، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، أیام :  الوطني حول المقاولتیة : التكوین وفرص األعمال،

 .07، ص : 2010أفریل /06/07/08

  .20، ص:2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان، األردن، الریادة وادارة منظمات األعمال ،سكارنةبالل خلف ال -41 
 .4توفیق خذري ، حسین الطاهر، نفس المرجع السابق، ص  -42

ة بسكرة، ل، جامعاعم، مداخلة ضمن ملتقى حول المقاوالتیة التكوین وفرص األدور التكوین في تنمیة الحس المقاوالتيوفاء رایس،  43

 .10، ص2010/أفریل 06/07/08الجزائر،
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  الفرع الثاني: خصائص ومميزات المقاول

وضع هذه الصفات يف جمموعات ( اخلصائص الشخصية، اخلصائص السلوكية، اخلصائص اإلدارية ) ليسهل  لقد مت

  فهمها و ربطها وذلك كما يلي:

 أوًال: الخصائص الشخصية

املقاول الناجح، فليس باإلمكان  تعدد وتنوع كبري يف اجلوانب الواجب توفرها لدىهناك  "R.Papin"حسب       

ولكن هناك حد أدىن من الصفات اليت ينبغي  ،صفة تسمح بالقول أنه لدى شخص ما مزايا املقاول الناجح أم الاقرتاح 

  44توفرها لدى الشخص صاحب الفكرة واليت ميكن حصرها فيما يلي:

وك ضروري ال ميكن االستغناء عنه ألن عملية إنشاء مؤسسة تتطلب بذل جهد معترب  و�يئة الطاقة واحلركية: سل - 1

 الوقت الكايف  والطاقة الالزمة إلجناز األعمال.

واليت سوف  ،اضرالقدرة على احتواء الوقت: ينبغي على صاحب الفكرة القيام بتطوير جمموعة من األنشطة يف احل - 2

فال ميكن تصور جناح مؤسسة دون التفكري يف املستقبل وحتديد الرؤية على املدى  لن يكون هلا أي أثر إال الحقا،

 املتوسط والطويل.

القدرة على حل خمتلف املشاكل: فقد تواجه املقاول عدة عقبات وهذا ما يفرض عليه حماولة حلها واللجوء يف  - 3

ي ما، ألنه ما قد يشكل له مشكلة ال بعض األحيان إىل أطراف أخرى ومع ذلك ال جيب نقل كل املشاكل إىل استشار 

 يكون كذلك بالنسبة إىل استشاري أو مساعد.

تقبل الفشل: يشكل الفشل جزءا من النجاح وبالنسبة للمقاول الفشل، اخلطأ واحللم هي مصادر الستغالل فرص  - 4

 جديدة، وبالتايل حتقيق جناحات مستقبلية.

                                                           
 .9، 8، ص 2010، دار المقاوالتیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، سیرورة إنشاء المؤسسة وأسالیب المرافقةصندرة سایبي،  - 44
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هه يف املستقبل وأن ال يعتمد على احلظ الذي نادرا ما يتكرر، قياس املخاطر: ينبغي أن يواجه املخاطر اليت تواج - 5

 فالنجاح يأيت نتيجة جلهود طويلة وعمل دائم وتقييم مستمر للنشاط.

التجديد واإلبداع: فالستمرار املؤسسة جيب أن تتطور من ناحية منتجاته أو هياكله أو خمططها االجتماعي، هلذا  - 6

لتطوير، وهذا ما يتطلب قدرة على التحليل  واستعداد لالستماع وتوفري الطاقة تنشأ ضرورة لالنفتاح على التجديد وا

 الالزمة لالستجابة للتوجهات اجلديدة اليت ستكون مفاتيح تطوير املؤسسة.

جيعل املقاول أعماله ناجحة، حيث ميلك شعورا متفوقا وحساسا بأنواع املشاكل املختلفة  فيهاالثقة بالنفس:  - 7

هرت الدراسات أن املقاولني ميلكون الثقة بالنفس وقدرة على ترتيب املشاكل املختلفة وتصنيفها و بدرجات أعلى إذ أظ

 45التعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين.

والشكل ، قاللية........إخلأخرى مثل: االندفاع للعمل، االلتزام، التفاؤل، الرغبة يف االستباإلضافة إىل خصائص    

  .ص املقاولنييوضح أهم خصائالتايل 

  ) :  الصفات األربع للمقاول يف العامل1 -1( شكلال

  
مذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم ، تقييم البرامج التكوينية لدعم المقاولةاملصدر: لفقري محزة، 

  2، ص، 2009التسيري ختصص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة بومرداس، اجلزائر،

                                                           

  .12 ، ص0062، دار الحامد، عمان، الریادة وٕادارة األعمال الصغیرةفایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد العلي،  -45 
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خالل الشكل يتبني لنا أربع خصائص للمقاولني تبعا للتطور أو التقليد وكذلك تبعا للجماعية أو الفردية، فنجد من 

مقاوال متطورا ذو منطق فردي، أما املقاول الشبكي فهو مقاول متطور ذو منطق مجاعي، أما املقاول املقاول الليبريايل 

فردي وعكسه املقاول غري الرمسي الذي يعترب مقاوال تقليديا ذو منطق التعاوين فهو مقاول تقليدي غري متطور وذو منطق 

  مجاعي.

 الخصائص السلوكيةثانياً: 

  ميتلك املقاول نوعني من املهارات وهي:   

ومتثل جمموعة املهارات من حيث بناء  وتكوين عالقات إنسانية بني  :"Interaction Skills"املهارات التفاعلية  - 1

واملشرفني على األنشطة والعملية اإلنتاجية، والسعي خللق بيئة عمل تفاعلية تستند إىل التقدير واالحرتام العاملني واإلدارة 

واملشاركة يف حل املشكالت ورعاية وتنمية االبتكارات، فضال عن حتقيق العدالة يف توزيع األعمال وتقسيم األنشطة 

ق الواحد، وهذه املهارات توفر األجواء لتحسني اإلنتاجية وإقامة قنوات اتصال متفاعلة تضمن سري العمل بروح الفري

 وتطوير العمل.

: املقاولون يسعون باستمرار إىل تنمية مهارا�م التكاملية بني العاملني، Integration Skills""املهارات التكاملية - 2

ليات بني الوحدات حيث تصبح املؤسسة أو املشروع وكأنه خلية عمل متكاملة وتضمن إنسانية األعمال  والفعا

 46واألقسام.
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 الخصائص اإلدارية ثالثاً: 

  47تشتمل على تشكيلة أو توليفة متنوعة من املهارات نذكر منها ما يلي.    

املهارات اإلنسانية: متثل املهارات اخلاصة بالتعامل اإلنساين والرتكيز على إنسانية العاملني، ظروفهم اإلنسانية  - 1

جواء اخلاصة بتقدير واحرتام الذات فضال عن احرتام املشاعر اإلنسانية والكيفية اليت يتم فيها واالجتماعية و�يئة األ

 استثمار الطاقات خالل بناء بيئة عمل تركز على اجلانب السلوكي واإلنساين.

ة والتخطيطية وامتالك املعارف واجلوانب العلمي شروعات جمموعة املهارات الفكريةاملهارات الفكرية: وتتطلب إدارة امل - 2

 والرؤيا إلدارة مشروعه والقدرة على حتديد السياقات والنظم وصياغة األهداف على أسس الرشد والعقالنية.

املهارات التحليلية: و�تم بتفسري العالقات بني العوامل واملتغريات املؤثرة حاليا ومستقبليا على أداء املشروع وحتليل  - 3

ف اخلاصة بالبيئة الداخلية للمشروع، عناصر الفرص والتهديدات احمليطة باملشروع (األسباب وحتديد عناصر القوة والضع

يف بيئته اخلارجية، حتديد أثر ذلك على املركز التنافسي للمؤسسة، سلوكيات املنافسني وتصورا�م املستقبلية وكذا 

اسبية واإلنتاجية والتسويقية  وغري سلوكيات املستهلكني وأثر ذاك على احلصة السوقية للمشروع، واجلوانب املالية واحمل

 ذلك ). 

واملهارات  ،املراحل اإلنتاجية املهارات الفنية ( التقنية): وتتمثل يف املهارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بني - 4

 أدائه وكل ومعرفة كيفية أداء العديد من األعمال الفنية خاصة فيما يتعلق بتصميم املنتج  وكيفية حتسني التصميمية للسلع

واملكونات األساسية  ،ومعرفة كيفية تركيب األجزاء  وصيانة بعض املعدات  واآلالت ،ما يرتبط باجلوانب التشغيلية

كما هو احلال يف مصانع املالبس    ،وهذه املهارات تكون ذات تأثري كبري يف بعض املشروعات ،لآلالت واملعدات

عية والفنية كالنجارة واملشاغل األخرى، وحىت يف بعض ا�االت اخلدمية  أو الشركات ذات الطبيعة التصني ،واألقمشة

كصيانة األجهزة الكهربائية واملعدات األخرى، حيث ينظر العاملني إىل املقاولني وكأ�م املرجع األساسي هلم يف هذا 

 النشاط.
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  الفرع الثالث: أنواع المقاولين وتصنيفاتهم

قاولني من حيث السلوك إىل ثالثة أنواع رئيسية وهي: املبدع، املخاطر، املدير. لقد قسمت النظرية االقتصادية امل  

املقاولني إىل أربع جمموعات وهي: املقاولني ذوي اإلمكانية، والرياديني الذين لديهم النية  Mintzbergولقد قسم 

  يد.ليست عندهم النية لبدء وإنشاء مشروع جد رياديني، و إلقامة مشروع، ورياديني فعليني

مقاول أصيل، ومقاول مبتدئ،  48:املقاولني إىل أنواع أخرى مثل Ucbasaranوقد قسم بعضهم مثل 

ومقاول تسلسلي أو تتابعي، ومقاول احتوائي، فاملقاول األصيل حيوي مفاهيما متعددة كاليت مت تبيينها يف خمتلف 

عا واحدا ولكن عنده خربة سابقة يف ملكية املشاريع التعاريف، أما املقاول املبتدئ أو األويل فهو الذي ميلك حاليا مشرو 

وإدار�ا كونه مؤسسا هلذا املشروع أو أحد ورثته أو قد يكون مشرت هلذا املشروع، واملقاول التسلسلي أو التتابعي هو 

هو الذي املقاول الذي ميلك مشروعا واحدا يف وقت واحد بعد أن قضى فرتة زمنية يف مشروع سابق، واملقاول االحتوائي 

  ميلك أكثر من مشروع واحد يف وقت زمين واحد.

السابقة للمقاولني تعدد وتنوع تصنيفا�م، وقد يعزي ذلك إىل اختالف املنهج  واألنواعنالحظ من التقسيمات   

عة از تطبيقا�م وأنواعهم املختلفة واختالف طبيالفكري واخللفية العلمية لكل باحث بالنظر إىل تصنيف املقاولني وإبر 

  الفرصة ونوعها. 
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  إدارة المؤسسةو  المطلب الثاني: المقاول، إدارة التغيير

الشك أن للمقاول دور يتعدى شخصه إىل التأثري يف إدارة مؤسسته وكذا التأثري على ميكانيزمات االقتصاد الكلي      

، وسنحاول تسليط الضوء على دور احلالة االقتصاديةبالبيئة االجتماعية اليت هلا عالقة قوية ب والتوازنات املرتبطة به مروراً 

  املقاول يف مؤسسته وإدارة التغيري.

  المقاول وإدارة التغييرالفرع األول: 

بشكل عام ميكن تعريف التغيري على أنه إحداث نقلة كمية أو نوعية يف التنظيم من خالل عناصر املؤسسة املادية و      

مي، القوى البشرية و التكنولوجيا) و ذلك بغرض رفع مستوى أداء املؤسسة بشكل أفضل السلوكية(املهام، اهليكل التنظي

  49مبا حيقق الكفاءة والفعالية،وذلك عن طريق االستعانة بتقنيات و معارف سلوكية .

  األسباب التي تدفع المقاول إلدارة التغيير داخل المؤسسة أوًال: 

ول حنو التغيري و التطوير، إذ يواجه عمل املؤسسات مصدرين من اتدفع املق هناك العديد من القوى و األسباب اليت      

  50الضغوط، مصدر داخلي و مصدر خارجي :

لداخلية : هي القوى و املسببات الناشئة من داخل املؤسسة املقاولة بسبب عمليا�ا وعماهلا، و القوى و املسببات ا - 1

ميكن أن تتمثل بتضارب االهتمامات و املصاحل بني اإلدارة و العمال، و االنفعال بني الثقافة العامة السائدة و النظام 

   .ملؤسسات عندما تتضارب أولويا�االجتماعي لنفس ااالجتماعي للمؤسسة املقاولة، وكذلك االتصاالت داخل النظام ا

  وميكن القول أن القوى الداخلية اليت تستدعي التغيري يف املؤسسة املقاولة نوعان: 

   مشكالت و إمكانيات تتعلق بالقوى العاملة، مثل املشكالت الناشئة عن إدراك العمال بكيفية معاملة املقاول هلم  - أ

                                                           
 .67، ص 2006، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، إدارة الجودة في الخدماتقاسم نایف علوان المحیاوي،   -49
في الدول  واإلبداع، مداخلة ضمن الندوة الدولیة حول المقاولة بالمؤسسة واإلبداعن التغییر المقاول بیمحمد خثیري، ابراهیم زروقي،  -50

  .07، ص 2007النامیة، جامعة خمیس ملیانة، الجزائر، 
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لصراع و االحتكام بني الرؤساء و املرؤوسني يتطلب تنمية مهارات يف التعامل لدى سلوك أو قرارات املقاول، فا  - ب

 اجلميع .

القوى و املسببات الناشئة من خارج املؤسسة املقاولة بسبب التفاعل املستمر بني املؤسسة و بيئتها، وتتمثل  - 2

بات يف البيئة اخلارجية احمليطة باملؤسسة، األسباب اخلارجية يف مجيع التطورات، املستجدات، املشاكل، التوقعات و املتطل

السكانية، مستوى الثقافة العامة السائدة ...، و من أهم القوى اخلارجية و من الضغوط اخلارجية هناك البيئة، التغريات 

  هي: " Hellriegle"حسب 

  التطور التكنولوجي السريع؛  - أ

  يف مجيع ميادين املعرفة؛ سريعالثورة املعرفية و النمو ال  - ب

  لتقادم السريع للمنتجات؛ا  - ج

  التغيري يف تركيب اليد العاملة؛  -د

  التغيري يف نوعية و جودة حياة العمل؛  - ه

  ظهور أفكار وفلسفات إدارية حديثة، مثل إدارة اجلودة الشاملة، إعادة هندسة نظم العمل (اهلندرة).  -و

  51ومن ناحية أخرى يرى آخرون بأن أسباب التغيري و التطوير قد تكون :

  ذي حيصل األساليب املستخدمة يف العمل؛التطور ال -1

  التغيريات يف السياسات، القوانني واألنظمة؛ -2

  تطور وعي العمال وزيادة طموحا�م وحاجا�م؛ -3

  تغري نظرة اجلمهور وتوقعاته عن املؤسسات العمومية واخلاصة؛ -4

  تطور املعرفة اإلنسانية يف جمال العلوم السلوكية ؛ -5

                                                           
51-  www.ibda3.mablog.com  2013/ 12/ 01تم االطالع علیه یوم  
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  واالقتصادية؛التغيريات يف الظروف السياسية  -6

  زيادة املنافسة بني التنظيمات اإلدارية؛ -7

 إدراك الصلة بني أسلوب التعامل مع العامل وإفساح ا�ال له للمشاركة يف اختاذ القرار . -8

  دور المقاول في إدارة التغيير  ثانياً:

للعمال، مبا يساعد  ميكن للمقاول أن يدير مؤسسته بأساليب خمتلفة تساعد على تفجري الطاقات اإلبداعية      

  52املؤسسة املقاولة على االستجابة للمتغريات البيئية املتسارعة، ومن بني األساليب اليت ميكن للمقاول إتباعها ما يلي:

  العمل على �يئة بيئة تنظيمية تشجع األفراد على تقدمي أفكارهم و مسامها�م اإلبداعية و جتريبها؛ -1

مزيدًا من احلرية يف أداء  كة جلميع أفراد املقاولة، عن طريق إعطاء العاملنيجعل اإلبداع ثقافة مقاوالتية مشرت  -2

أعماهلم، وختليصهم من معوقات الروتني و البريوقراطية، و مساعد�م على تقبل التغيري و إزالة خماوفهم على أمنهم 

  الوظيفي؛

  ية، كحافز هلم على اإلبداع .متكني األفراد من أن يلمسوا فوائد اإلبداع من الناحية املادية و املعنو  -3

  مداخل وطرق التغيير التنظيمي ثالثاً: 

  53سات بصفة عامة :واملؤس تيةيسية للتغيري يف املقاوالهناك أربع مداخل رئ       

املدخل الوظيفي : ويهتم بأهداف و سياسات املقاولة وكيفية تطويرها، حبيث ميكن إجناز األهداف بفعالية  -1

  ء الوظيفي أو التوسع الوظيفي؛وذلك من خالل اإلثرا

املدخل اهليكلي : ويهتم بتوزيع العمل، تشكيل الوحدات اإلدارية، ارتباطا�ا وخطوط االتصال والصالحيات  -2

  واملسؤوليات؛

                                                           
  .20، ص 2006، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، االتجاهات الحدیثة في المنظمات اإلداریة زید منیر عبوي، -52
  .09محمد خثیري، ابراهیم زروقي، مرجع سبق ذكره،  -53
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املدخل التكنولوجي : ويهتم بإدخال طرق وأساليب العمل الفنية، ويشمل ذلك استعمال األجهزة  والربامج  -3

  اإللكرتونية احلديثة؛

ملدخل البشري : ويهتم بالتأثري على قيم واجتاهات األفراد واجلماعات ومهارا�م و يتم بصورة أساسية من ا -4

  اخل.خالل التدريب، بناء فريق ...

وبالرغم من عدم وجود اتفاق عامة العتماد مدخل واحد أو جمموعة مداخل الستخدامها يف تغيري املقاولة، فإن      

   اخل.ار إسرتاتيجية التغيري املناسبة ومن أمهها الفرص والقوى املؤيدة للتغيري ، املوارد املتاحة...هناك عوامل تؤثر يف اختي

  كيفية تعامل المقاول مع مقاومة التغيير رابعاً:  

  54ميكن للمقاول بإحداث التغيري، التقليل من املقاومة للتغيري من خالل عدة وسائل أمهها ما يلي :        

عن طريق إحاطة املوظفني علنا وبشكل مسبق مبا يراد عمله، وذلك حىت يتم تفهم األسباب، جتنب املفاجآت  -1

  وحىت يتوفر االستعداد و يتم تقبل التغيري، وميكن إتباع أسلوب االجتماعات واللقاءات واملناقشة لتحقيق هذا اهلدف؛

األسباب احلقيقية له مبا يقطع الشائعات العمل على إفهام العمال مبضمون التغيري ودوافعه ودواعيه حبيث يتفهموا  -2

  حول مقاصد التغيري وما سيرتتب عليه؛

ميكن حتقيقها هلم جراء التغيري(بناء  ضرورة توفري حوافز لقبول التغيري، وإشعار املعنيني بالتغيري واملكاسب اليت -3

  )؛الثقة

  ما سيرتتب عليه؛ االستعانة بالقادة ورؤساء التنظيمات غري الرمسية يف شرح التغيري ودواعي -4

إشراك العمال بكافة مراحل التغيري ما أمكن، فاإلنسان بطبعه يتقبل أكثر تنفيذ ما يستشار فيه من أمور وما  -5

  يشرتك يف التخطيط له؛

  إجياد رؤيا مستقبلية يتم تعريف العمال �ا وإعطاء سلطة لفريق التغيري للعمل على حتقيقها. -6

                                                           
  . 08، صالسابق نفس المرجع  -54
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  ن تساعد يف إجناح عملية التغيري وأمهها :وهناك عدد من العوامل اليت ميكن أ -7

  إشراك املتأثرين بالتغيري يف التخطيط له وتنفيذه ورقابته؛ -8

  التشاور وتبادل اآلراء يف مجيع اجلهات املعنية فيما يتعلق بأبعاد التغيري و أغراضه وضرورة سبل حتقيقه؛ -9

متصاص تأثرياته واستيعابه والوقوف على مزاياه تطبيق التغيري تدرجيياً، وذلك حىت يستطيع النظام التأقلم معه وا - 10

  اإلجيابية والسلبية؛

  أن تتوافر كافة اإلمكانات والرتتيبات الالزمة إلجناحه؛ - 11

  ؛مما جيعلهم أكثر تقبالً للتغيري مشاركة مجيع العمال يف نتائج التغيري من حيث زيادة الرواتب واألجور - 12

  بيقه بشكل �ائي .إجراء جتربة مبدئية على التغيري وذلك قبل تط - 13

  الرؤية اإلسرتاتيجية للمقاول: )2 -  1الشكل  (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مداخلة ضمن الندوة الدولية حول المقاولة والتنمية االقتصادية حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشعيب بونوة، سعاد بوزيدي،  املصدر:

  .35، ص2007ئر،املقاولة واإلبداع يف الدول النامية، مخيس مليانة، اجلزا

  التصميم التنظيمي-                                          المؤسسةوضعية -     

                                                     

                                         الكفاءات-

  والتعلم التفتح الفكري                                                 والضعف  نقاط القوة- 

  الرأس مال االجتماعي -    

  األداء ومعايري التقييم-                                                                     العالقات -

 اإلستراتيجيةالرؤية 
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ستغالل األمثل هلذه األبعاد الستة يف إدارة االيعتمد على مدى  املقاول يتضح أن جناح من خالل الشكل      

مؤسسته، حيث تساهم يف تكوين رؤيته البعيدة املدى لكل اجلوانب  والعوامل  والتغريات اليت حتيط مبؤسسته مما يساهم 

هنا تظهر مكانة علوم التسيري باإلضافة إىل خمتلف املعارف من جممل التخصصات يف جناحها  ومدى بقاءه يف السوق،  و 

املتعلقة باملؤسسة من مالية وموارد بشرية وإسرتاتيجية التسويق خاصة، أي أن فشل الكثري من املؤسسات الصغرية يرجع 

   عدم املهارة واخلربة اإلدارية، وافتقار املالك ألسلوب العمل اجلاد.  إىل أساساً 

حيث أن اإلبداع  كما أن جناح املقاول يف دوره يعتمد على التفكري اإلبداعي للتطور وممارسة القيادة والتوجيه،     

يف السوق  من أهم املقومات لبلوغ الفرد للمقاولة الناجحة واليت هلا القدرة على انتقاء الفرصة املتاحةهي  وواملخاطرة والنم

  55ومات جند:هذه املق ومن أبرز ،قبل اآلخرين

 الثقافة بأنواعها الرتبوية،االجتماعية واملهنية......إخل. -1

 اخلربة. -2

 املهارات املكتسبة من الثقافة واخلربة معا.  -3

 اإلبداع. -4

 التأقلم واالستمرارية واملعرفة اجليدة للتعامل مع احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة.  -5

 رةيغصالعوامل نجاح المقاول في إدارة المؤسسة ثانياً: 

  56يف العوامل األربعة التالية:أمهها تنحصر        

وجود الفرصة االستثمارية احلقيقية: وهناك طريقتان لتحديدها، األوىل تعتمد باعتقاد أن السوق حيتاج إىل سلعة  -1

ة مع أخرى أكثر جودة وأقل سعر وهو ما يعرف " بالتوجه اإلنتاجي "إال أن االجتاه قد يكون صعبا إذا كانت املنافس

شركات كربى، أما بالنسبة لالجتاه الثاين  فهو املدخل العلمي والذي يعتمد على التعرف على السوق واحتياجاته ومدى 
                                                           

اخلة ضمن الندوة الدولیة حول ، مدالمقاولة والتنمیة االقتصادیة حالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةشعیب بونوة، سعاد بوزیدي،  -55

 .37ص ، 2007المقاولة واإلبداع في الدول النامیة، خمیس ملیانة، الجزائر،
 .39، صالسابق نفس المرجع  56
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تقلبه للمنتجات وهو ما يعرف " بالتوجه التسويقي " أي من خالل حبوث التسويق ويتم ذلك إما بالبحوث امليدانية من 

ثلة هلؤالء العمالء، أو عن طريق البحث املكتيب الذي يعتمد على البيانات خالل املقابالت مع العمالء بأخذ عينة مم

 املوجودة يف الكتب والدوريات العلمية واجلهات احلكومية.

القدرة اإلدارية: وتعين أن يستطيع املالك  اجناز أهداف املشروع من خالل اآلخرين وأن يكون ملما �ال النشاط  -2

 طة القريبة منه.الذي يعمل فيه جيدا وكذا األنش

توافر القدر املناسب من رأس املال والقرض:إذ البد من حتديد رأس املال الالزم بدقة، وذلك من خالل حتديد أنواع  -3

 وأحجام األصول املطلوبة، وهذا ال يتم إال بدراسة دقيقة للمشروع.

األساليب احلديثة يف اإلدارة سواء كانت القدرة على تطبيق األساليب اإلدارية احلديثة: وهي القدرة على ممارسة وتطبيق 

 تسويقية أو إنتاجية، فقد جند العديد من املؤسسات املصغرة اليت تعتمد على أساليب تقليدية خاصة احلرفية، اليت تتميز

بتكلفة إنتاجية عالية،  ومن مث أسعار مرتفعة وهذا ما يضيق حجمها يف السوق الذي يتميز باملنافسة الشديدة، كما 

ها تتميز مبحدودية يف اإلنتاج ( قلة اإلنتاج والسلع ). ومن مث جند أن الوسائل احلديثة قد تكون أقل تكلفة من الكثري جند

  من الوسائل  واألساليب القدمية، وقد مينح ملالك املؤسسة فرصة أكرب يف جودة وكمية وتكلفة منتوجه.
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  المدير والقائد لمقاول،التأصيل االصطالحي ل: لثالثالمطلب ا

قبل التطرق إىل دراسة أوجه االختالف بني كل من القائد، املدير واملقاول كان لزاما علينا التعرف على مفهومي  

  القائد واملدير وذلك كما يلي: 

  المديرالفرع األول: 

يف املنظمة يرتأس من  وظيفياً  املدير بأنه هو "الشخص الذي يتوىل منصباً  "صالح عبد القادر النعيمي"عرف األستاذ  

وتقع على عاتقه مهمات متعددة يتطلب اجنازها قدرات ومهارات إدارية يف حتقيق  ،خالله جمموعة من اإلفراد العاملني

  57عنها"  حالة التفاعل ألداء النشاطات ذات العالقة بالوظائف اإلدارية اليت يكون مسؤوالً 

ن القيام مبجموعة من اجلهود ( التخطيط و التنظيم و التوجيه و أيضًا ميكن تعريفه على أنه" الشخص املسؤول ع 

  والرقابة)، واستثمار جمموعة من املوارد املتاحة ( مادية و بشرية ومعنوية)، لتحقيق أهداف املنظمة".

  و ميكن وضع أدوار املدير يف ثالث جمموعات رئيسية و املوضحة يف الشكل اآليت:

  ): أدوار املدير3 -  1الشكل(

  
  36صاحل مهدي حمسن العامري، طاهر حمسن منصور الغاليب، مرجع سبق ذكره، ص املصدر:

  

  
                                                           

، الطبعة األولى، مكتبة الجامعة المدیر القائد و المفكر االستراتیجي فن و مهارات التفاعل مع اآلخرینصالح عبد القادر النعیمي،  - 57

 .23، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان،  اإلثراء
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  : 58إن األدوار املشار إليها أعاله تتطلب مهارات متنوعة جيب أن تتوفر يف شخص املدير و لعل أمهها ما يلي

صصية ألداء مهام حمددة مثل القدرات احملاسبية املهارات الفنية:  وتتمثل بالقدرات على استخدام معرفة خت -1

والتسويقية و اهلندسية والتكنولوجية و غريها، و حيصل عليها املدير خالل الدراسة و كذلك التدريب أثناء الوظيفة، وهذه 

 املهارات مهمة جداً يف بداية احلياة الوظيفية يف املستويات اإلدارية الدنيا؛

سد يف العمل مع اآلخرين بشكل جيد و متفاعل و متعاون وتظهر يف مكان العمل من املهارات اإلنسانية:  وتتج -2

 خالل روح التعاون و الثقة و احلماس للعمل، و التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين ؛

املهارات اإلدراكية:  إن املدير اليد هو الذي يرى املواقف من مجيع جوانبها بشكل مشويل و لديه القدرة على حل  -3

  ل، و هذه املهارات حتتاجها املستويات العليا من اإلدارة أكثر من غريها.املشاك

  القائد : الفرع الثانيً 

ميكن تعريف القيادة بأ�ا "جمموعة من اخلصائص الشخصية اليت جتعل التوجيه والتحكم يف اآلخرين أمرا        

  ،59"ناجحاً 

  ، 60طات اجلماعة  إلعداد اهلدف واحلصول عليه"و يف تعريف آخر القيادة هي "عملية تأثري القائد يف نشا 

تعرف أيضًا على أ�ا " استخدام التأثري غري القسري لتشكيل  أهداف املنظمة واجلماعة ودفع السلوك حنو إجناز و  

  .61األهداف التنظيمية ومساعدة اجلماعة واملنظمة لتشكيل هويتها وثقافتها" 

ريف التايل للقيادة:" هي تأثري السلوك الذي ميارسه فرد معني (القائد) على مجاعة بناءاً على ما سبق، ميكن اقرتاح التع    

(مرؤوسني) نتيجة التفاعل بني خصائص كل من القائد، اجلماعة و الظروف اليت تتم فيها القيادة �دف حتقيق أهداف 

  اجلماعة".

                                                           
 .37، 36صالح مهدي محسن العامري، طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سبق ذكره، ص -58

 .241، ص 2003الدار الجامعیة، اإلسكندریة، السلوك التنظیمي: مدخل تطبیقي معاصر، صالح الدین عبد الباقي،  -59

 .18، ص 1997ان، عمان، ، دار زهر القیادة اإلداریة ظاهرة كاللدة، -60
 .149، ص2002، دار الفكر، عمان، أساسیات علم إدارة القیادةطارق عبد الحمید البدري،   -61
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  بالنسبة للقائد ميكن إعطاؤه التعاريف التالية:     

يؤكد هذا التعريف التفاف اجلماعة حول القائد وقيامه بدرجة عالية من عملية  ز سلوك اجلماعة:ميثل القائد مرك - 1

االتصال داخل اجلماعة، إال أن اخللل يف هذا التعريف يتمثل يف أنه توجد الكثري من احلاالت اليت يكون فيها فرد ما مركزا 

  النتباه اجلماعة، ولكنه ليس قائد، مثل املخمور وا�نون.

رغم أن هذا التعريف أقوى من سابقه، إال أنه يصعب حتديد أهداف  القائد قادر على توجيه اجلماعة حنو أهدافها: - 2

اجلماعة، كما يوجد قادة يوجهون اجلماعات حنو  غري أهدافها بل حنو أهدافهم الشخصية، ومع ذلك فهم قادة مثل 

  هتلر.

تعريف يشري فقط إىل شخص حيتل منصب القيادة وتقبله اجلماعة إن هذا ال :القائد يتم اختياره إراديا من اجلماعة - 3

  دون أن يبني خصائص هذه القيادة. طوعياً 

رغم أن هذا التعريف يشري إىل التغيريات اليت  القائد هو الشخص الذي له تأثري ملحوظ على تركيب اجلماعة: - 4

  خص الذي حيدث هذا التغيري.حيدثها القائد يف مستوى أداء اجلماعة، لكنه ال يوضح بدقة من هو الش

 القائد هو الشخص الذي يهتم بسلوك اجلماعة: - 5

يهتمون بسلوك مجاعا�م مثل رئيس شركة، حاكم عسكري، ومع ذلك ال  يف الكثري من احلاالت أشخاصاً  ه يوجدإال أن

  ميثلون قادة العتمادهم أكثر على السلطة اليت خيوهلا هلم املنصب.

"هو الشخص الذي ات يف التعاريف السابقة، ميكن تبسيط مفهوم املقاول يف التعريف التايل: االنتقادبعض نظرا لوجود   

  يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات األفراد من حوله إلجناز أهداف حمددة."

  :  62فيما يلي يوجد عدة أمناط للسلوك القيادي وميكن تناول األمناط األكثر شيوعاً  ولإلشارة 

  :"Autocratic Leader"األوتوقراطي القائد   - أ

                                                           
 .32صالح عبد القادر النعیمي، مرجع سبق ذكره، ص - 62
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هو القائد الذي يتجه حنو السلطة املركزية ويعتمد على التشريعات ( القوانني )، املكافآت، القوة يف إدارة املرؤوسني، 

وتكمن قوته يف السلطات الرمسية اليت ميتلكها، إذ يعين مصطلح األوتوقراطي "حكم املكتب" والسمة الغالبة هلذا النمط 

القيادة هي احلرص على العمل واالجناز، فالقائد يهتم بتخطيط وتنظيم العمل وتوجيه املرؤوسني الذين ينبغي عليهم من 

  تنفيذ ما هو مطلوب.

  :"Democratic Leader"القائد الدميقراطي   - ب

املهمات، وهو يتسم سلوك هذا النمط من القادة بتشجيع مشاركة اآلخرين وختويلهم الصالحيات الضرورية لتسهيل تنفيذ 

يهتم برتسيخ االعتقاد لدى املرؤوسني أ�م جزء مهم يف القرارات الصادرة. إذ يعتمد على اخلربة وعلى قوة االستشارة يف 

الجناز والسعي لتحقيق لإدارة اآلخرين وحتفيزهم على العمل بروح الفريق بالشكل الذي يضمن والئهم ويزيد دافعهم 

  األهداف بتعاون مجاعي.

  :"Liberal Leader"الليربايل  القائد  - ج

تبىن القائد منط السلوك احلر أو ما يسمى بقيادة عدم التدخل إذ خيول املرؤوسني الكثري من صالحياته وتكون مسامهاته 

باحلد األدىن من ا�هود الشخصي والتوجيه، بينما يرتك الفرصة األكرب للمرؤوسني يف قيادة أنفسهم وتنفيذ املهمات 

  ملطلوبة. والواجبات ا

  ويف األخري ميكـن إبراز أهم االختالفات بني املقاول، القائد و املدير من خالل اجلدول املوايل:
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  بني املقاول، القائـد و املديـر الفروق): 2 -1دول (اجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مداخلة ضمن األيام العلمية الدولية الرابعة حول  السوقالتفاعل بين التعليم و المقاوالتية خدمة الحتياجات املصدر: عبد اجلبار ساملي، 

  .05، ص2013املقاوالتية الشبابية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

  

   تيةالمقاوال دورالثالث :  المبحث

هدف إىل استغالل الطاقات املعطلة وإحلاقها باأليدي املنتجة اليت تساهم يف البناء ي املؤسسات الصغرية إقامةإن 

  63.من دائرة العوز وانتظار الوظيفة واالعتماد على الذات يف خلق الدخل، والذي خيرجها والتنمية

   تيةاألول : الدور االقتصادي للمقاوال المطلب

على أ�ا العمود الفقري ألي اقتصاد وطين، فقد بينت اإلحصائيات املنشورة يف  املؤسسات الصغريةاعتبار  ميكن

من تلك   %98مليون أي نسبة 20.5مليون مشروعا هنالك ما يقارب  21من بني الواليات املتحدة األمريكية إن 

يف كل ا�االت االقتصادية على الرغم من أغلبها  املشروعات. وتعمل هذه يةمقاوالتمشروعات  ارهااملشاريع ميكن اعتب

  64) 5- 1ة واخلدمات وكما يظهر الشكل رقم(يرتكز يف جتارة التجزئ

                                                           
 .92، ص : مرجع سبق ذكرهبالل خلف سكارنة،   -63

التوزیع والطباعة، عمان، ، الطبعة األولى،  دار المسیرة للنشر و لصغیرةإدارة المشروعات اماجدة العطیة، ماجدة عطیة، مرجع سابق،  -64

 .23ص : ، 2002 األردن،

  القائــد  المديــر  المقاول

  يتمتع بالعمل. -

  يبتكر. -

  خيلق وضعا جديدا. -

  يركز على أعمال املؤسسة. -

  ق عمل.يكون فري -

  يدرك وجود الفرص. -

  يسأل كيف و مىت؟  -

  يركز على األجل الطويل. -

  يريد أن يقوم بأداء األشياء الصائبة -

  يدير. -

  حيافظ على الوضع الراهن. -

  يركز على نظم العمل. -

  يعتمد على الرقابة و السيطرة. -

  ال يرى إال املشكالت. -

  يسأل كيف و مىت؟ -

  يركز على األجل القصري. -

اء بطريقة صحيحة.يريد أن يؤدي األشي -

  يقود. -

  يبتكر. -

  يطور الوضع الراهن. -

  يركز على األفراد. -

  يوحي بالثقة. -

  ينظر إىل املستقبل. -

  يسأل ماذا وملاذا؟ -

  يفكر يف األجل الطويل. -

  يستخدم تأثريه يف أداء األشياء. -
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تقريبا  %90لعاملي جند أن هذا النوع من املؤسسات عرف دعما ومساندة كبرية حيث أ�ا متثل ا املستوىأنه على  كما

  65. من القوى العاملة يف العامل  %60إىل   %50من املؤسسات يف العامل وتشتغل مابني 

  ة في أمريكاع الصغيرة في المجاالت االقتصادي) : توزيع المشاري4-1( شكلال

  

  

  

  

  

  

، 2002، الطبعة األوىل،  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، إدارة المشروعات الصغيرةلعطية، ماجدة ا: المصدر 

  .23ص : 

للصناعات الصغرية واملتوسطة أن تساهم بدور فعال يف عملية اإلسراع بالتنمية أل�ا ال تتطلب استثمارات  ميكن

دخرات الفردية الصغرية، وميكن إلنتاج هذه الصناعات أن يوَسع يف ضخمة يف وقت واحد، وهي قادرة على تعبئة امل

السوق احمللي، ويضمن إنتاج بعض السلع اليت يصعب احلصول عليها، كما تساعد يف إعداد الكوادر الفنية، كما ميكنها 

باإلضافة إىل  .اميةومنه احلصول على العملة األجنبية وبالتايل حتسني موازين مدفوعات الدول الن اتمن تنمية الصادر 

مسامهتها يف تكوين قطاع صناعي متوازن خيدم االقتصاد الوطين ويساهم يف حتقيق الدفع الذايت لتقدم ا�تمعات والسيما 

  النامية منها.

ميكن استعراض الدور الذي ميكن أن تقوم به الصناعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية والذي  ومنه

  يما يلي:يتمثل ف

                                                           
، 2009، ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادسأفاق وقیود–المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرآیت عیسى عیسى،  -65
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  نتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي الكفاءة اإل رفعالفرع األول:

املؤسسات الصناعية الكبرية هي األقدر على رفع الكفاءة اإلنتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي،نظرا إىل  تبدو

ن وفورات احلجم، فضال عن ارتفاع إنتاجية العامل فيها باملقارنة باملقاوالت الصغرية واملتوسطة، ونتيجة ملا تتمتع به م

تطبيق األساليب اإلدارية احلديثة وتنظيم العمل، ومجيع املزايا اليت حيققها كرب احلجم، وهي تساهم يف رفع الكفاءة 

كبرية، إال أن مثل هذا االعتقاد غري صحيح، وذلك ألنه يتجاهل أمرا مهما   تصاديةاإلنتاجية، ومن مث حتقيق فوائض اق

أس املال املستثمر للعامل والفائض االقتصادي الذي حيققه، ومن مث الفائض االقتصادي الذي يتحقق وهو العالقة بني ر 

للمجتمع ككل باستثمار مبلغ معني من رأس املال، ومع التسليم بان الفائض االقتصادي الذي حيققه العامل يتزايد مع  

والفائض االقتصادي الذي حيققه حبسب أحجام  كرب حجم املؤسسة، إال أنه إذا مت الربط بني رأس املال املستثمر

املؤسسات املختلفة، ومن مث ما يتحقق للمجتمع من فائض اقتصادي على أساس استثمار مبلغ معني من أس املال، 

  .66يتضح لنا أن مؤسسات الصناعات الصغرية واملتوسطة هي األقدر على تعظيم الفائض االقتصادي للمجتمع

الصغرية واملتوسطة قادرة على حتقيق الكفاءة اإلنتاجية، مبعىن انه من خالل ما حتققه  ؤسساتومن ناحية أخرى، فان امل

من وفرة عنصر رأس املال، فهي بذلك قادرة على استخدام املوارد النادرة بكفاءة اكرب، أو هي القادرة على استخدام الفن 

  اإلنتاجي املناسب الذي حيقق االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج.

من القيمة املضافة  ٪31من جمموع املؤسسات، وتساهم بـ  ٪97ففي اليابان متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 ٪46من جمموع املؤسسات وحتقق  ٪99.8عامال  250اإلمجالية، ويف فرنسا، فتمثل املؤسسات اليت تشغل أقل من 

املضافة اإلمجالية، ويف كوريا اجلنوبية تساهم من القيمة  ٪53من رقم األعمال اإلمجايل للمؤسسات، وتساهم بـ 

    67من القيمة املضافة اإلمجالية. ٪25املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأكثر من 

                                                           
مداخلة في الندوة الدولیة حول ، ات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیةدور الصناععبد الرزاق خلیل، عادل نقموش،  - 66

 .03، ص :2007المقاولة واإلبداع في الدول النامیة، معهد علوم االقتصاد والتسییر، جامعة خمیس ملیانة، الجزائر، 
67 - http://www.blog.saeeed.com/2011/03/contribution-petite-et-moyenne-entreprise-developpement-economique/, 
(20/06/2015) 
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  الهيكل الصناعي :  تنويعالفرع الثاني: 

حجم  صغرهاما يف تنويع اإلنتاج وتوزعه على خمتلف الفروع الصناعية، وذلك نظرا ل دوراأعمال املقاولة  تؤدي

اطها وكذلك صغر حجم رأس ماهلا، مما يعمل على إنشاء العديد من املقاوالت اليت تقوم بإنتاج تشكيلة متنوعة من نش

السلع واخلدمات، وتعمل على تلبية احلاجات اجلارية للسكان خاصة بالنسبة للسلع االستهالكية، فضال عن تلبية 

 غذية هلا احتياجات الصناعات الكبرية حبيث تقوم بدور الصناعات امل

  : التنمية اإلقليمية دعيمالفرع الثالث: ت

املقاوالت بقدر�ا على االنتشار اجلغرايف يف املناطق الصناعية والريفية واملدن اجلديدة، وذلك نظرا إلمكانية  تتميز

ينا عاليا يف مع حميط هذه املناطق، كم أ�ا أعمال ال تتطلب استثمارات كبرية وال تشرتط تكو  كيفهاإقامتها وسهولة ت

العمل اإلنتاجي، أو تكاليف مرتفعة يف التسيري، أو تكنولوجيا عالية، لذلك فهي تعمل على حتقيق تنمية إقليمية متوازنة، 

  .68والتخفيف من مشاكل اإلسكان والتلوث البيئي

  بعض االختالالت االقتصادية :  معالجةالفرع الرابع:

دخار واالستثمار، وتعمل أعمال املقاولة على عالج ذلك االختالل الدول النامية من اخنفاض معدالت اال تعاين

نظرا الخنفاض تكلفة إنشائها مقارنة مع املؤسسات الكبرية .باإلضافة إىل ذلك تساهم يف عالج اختالل ميزان 

على كثافة املدفوعات من خالل تصنيع السلع احمللية بدال من استريادها، وتصدير السلع الصناعية، ونظرا العتمادها 

  .69التكنولوجيات العالية ذات التكاليف الباهضة استريادالعمل  لذلك تستغين عن 

  

  

                                                           
المقاولة واإلبداع في الدول النامیة، معهد ، الندوة الدولیة حول دور ومكانة المقاول في التنمیة االقتصادیة في الجزائرناصر مراد،  -  68

  .216ص : ، 2007الجزائر، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، خمیس ملیانة، 

 
 .217بق، ص : اسالمرجع ال نفس  -69
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  الصادرات : تنميةالفرع الخامس: 

الصادرات تعترب مبثابة قضية ملعظم الدول النامية اليت تعاين عجز كبريا ومتزايدا يف موازين مدفوعا�ا  تنمية إن

د ظل التصدير حكرا لوقت طويل على املؤسسات الكبرية، فاالستثمارات اليت  وبصفة خاصة يف امليزان التجاري، فق

العاملية، مل تكن تسمح حينها عمليا  األسواقشبكات جتارية معقدة مرتبطة حبجوم كبرية جدا من  بإنشاءكانت تقضي 

مزايا نوعية تساعد على  انه يف الواقع احلجم الصغري واملتوسط للمؤسسات ميتلك إالبوجود مؤسسات كبرية احلجم،  إال

  التصدير.

 بجتار  إىلغري مباشر سنشري  أوالدور الذي  تلعبه املؤسسات الصغرية يف التصدير سواء بشكل مباشر  أمهية ولتوضيح

  ما سيوضحه اجلدول املوايل : وهذا70بعض الدول يف هذا ا�ال، 

  لي الصادرات) : نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجما3-1( الجدول

 % الصادرات إمجايل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة نسب الدول

 53 إيطاليا

 46 الدامنرك

 40 سويسرا

 30 السويد

 26 فرنسا

 26 هولندا

 13.5 اليابان

 60 الصني
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 56 تايوان

 40 كوريا

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  لتنمية المستدامةالمؤسسات الصغير والمتوسطة ودورها في تحقيق ااملصدر : سفيان زايدي، 

  .57، ص: 2010-2009فرحات عباس، سطيف، سنة كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة 

  : الناتج المحلي زيادةالفرع السادس: 

ادي للدول أمهية الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التطور االقتص تتضح

املتقدمة من خالل املسامهة يف تكوين الناتج احمللي وذلك من خالل عملها على توفري السلع واخلدمات سواء للمستهلك 

النهائي أو الوسيط / مما يزيد من الدخل الوطين للدولة ، كما حتقق ارتفاعا يف معدالت اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج اليت 

ظيفي احلكومي العام ، كما أ�ا متثل مناخا مناسبا للتجديد واالبتكار ، مما يرفع من تستخدمها مقارنة مع العمل الو 

إنتاجية العامل باستمرار ، باإلضافة إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم يف التخفيف من اإلسراف والضياع على 

لي وتنوعه ، بشموله العديد من املنتجات البديلة املستوى الوطين ، وتؤدي هذه العوامل جمتمعـة إىل زيادة حجم النائج احمل

  ، أو املكملة  . 

  واجلدول اآليت يبني نسب مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي : 

  : نسب مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي )4-1( اجلدول

 %احمللي الناتج يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة نسب الدول

 57 اليابان

 64.3 إسبانيا

 56 فرنسا

 44 النمسا

 43 كندا
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 33 اسرتاليا

 50 أ.  م.  الو

 40 اهلند

 44 إيران

  .58ص:، مرجع سابقسفيان زايدي،  المصدر :

 : واإلداريةالكوادر الفنية  تكوينالفرع السادس: 

املال البشري، وذلك بتامني احلصول على تدريب  رأسوين واملتوسطة دورا مهما يف تك الصناعات الصغرية تؤدي

يف الدول النامية بالندرة ونقص  املعاهداقل كلفة مما تؤمنه مؤسسات التدريب الرمسية واملعاهد الفنية، حيث تتسم هذه 

  وان وجدت فهي غالبا ما تكون حمدودة اخلربة. أ�افضال على  اإلمكانات،

 المدخرات : جذبالفرع السابع: 

الصناعات الصغرية واملتوسطة قادرة على تعبئة املدخرات احملدودة لدى صغار املدخرين الذين ال يستخدمون  إن

النظام املصريف، وبكنهم على استعداد الستثمارها يف مؤسسا�م اخلاصة، حيث من املعروف ان طلب الصناعات الصغرية 

مشروع  إلقامةقد تكون كافية  األسرة أفرادملدخرات القليلة لدى املال هو طلب حمدود، ومن مث فان ا رأسواملتوسطة على 

يف  إيداعهاحىت  أوالرتيف  لإلنفاقعاطلة وعرضة  األموالمن مشروعات الصناعات الصغرية واملتوسطة، بدال من ترك هذه 

بية لصغار جاذ أكثروتشغيل هذه الصناعات جيعلها  إلنشاءاملال الالزم  رأسالبنوك، وهكذا فان اخنفاض حجم 

  .71املباشر على استثمارا�م اإلشرافالتوظيف اليت حترمهم من  ألمناطاملدخرين، الذين ال مييلون 
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  تيةلثاني : الدور االجتماعي للمقاوالا المطلب

  باإلضافة لألدوار االقتصادية للمقاوالتية فيمكن أن حنصي األدوار االجتماعية من خالل مايلي:  

  : تشغيلال زيادةالفرع األول: 

االهتمام الدويل املتزايد باملقاوالت راجع إىل الدور الذي تؤديه على مستوى التشغيل، وبالتايل املسامهة يف  إن

للقوة  ايدحل مشكلة البطالة كو�ا تستخدم األساليب اإلنتاجية كثيفة العمل، مما جيعلها أداة هامة الستيعاب العرض املتز 

اليت تتميز بالتوفر النسيب لليد العاملة على حساب رأس املال. لذلك فهي تساهم يف  العاملة، خاصة يف الدول النامية

  حتريك سوق العمل وضمان توازنه.

من إمجايل املؤسسات وتوظف حنو  ٪90ففي دولة اإلمارات العربية املتحدة متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

من إمجايل  ٪77وتستوعب  ٪93الصغرية واملتوسطة حوايل من القوى العاملة، ويف السعودية تشكل املؤسسات  85٪

  72.من إمجايل العمالة ٪80وتوظف  ٪70العمالة، أما يف سلطنة عمان متثل املؤسسات الصغرية 

  : توزيع الدخول عدالةالفرع الثاني: 

يساهم يف وجود مقاوالت بالعدد الكبري، ومتقاربة يف احلجم، واليت تعمل يف ظروف تنافسية بسيطة، مما  إن

والذي يسمح لعدد كبري من أفراد ا�تمع  متواضعةحتقيق العدالة يف توزيع الدخول، حبث أ�ا تتطلب إمكانيات استثمارية 

بإنشاء تلك املقاوالت، وبالتايل سيساعد على توسيع حجم الطبقة املتوسطة وتقليص حجم الطبقة الفقرية بينما حتتاج 

كبرية إىل إمكانيات استثمارية ضخمة تدفع حنو زيادة حجم التفاوت الطبقي عملية االستثمار يف الصناعات ال

  . 73االجتماعي

  

  

                                                           
72 - http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2325, (20/06/2015) 

 .218ص:، مرجع سبق ذكره ناصر مراد، 73



  تيةالللمقاو األسس النظرية                                                   الفصل األول :

 

47 
 

  والترقية االجتماعية : الفقر مكافحةالفرع الثالث: 

منتصف الثمانينات، ظهرت أمهية املقاولة املصغرة كوسيلة ملكافحة الفقر وإدماج الفئات املقصاة اجتماعيا  منذ

دول النامية بالتزامن مع خمططات التعديل اهليكلي (تطور املفهوم االقتصادي للقطاع املوازي)، مث يف واقتصاديا، بداية يف ال

وخاصة جتربة "بنك  ةالدول املتقدمة نتيجة ارتفاع معدالت البطالة مدفوعة بالنجاح النسيب للتجارب يف الدول النامي

لخروج من الفقر، وعوضا عن ذلك حتسني الرفاهية ومستوى متثل الطريقة الوحيدة الدائمة ل فهيالفقراء" يف بنغالديش.

املعيشة يف األجل الطويل يف بناء األصول، سواء املادية (سكن، أرض، جتهيزات)، املالية(احلسابات البنكية مثال) 

  .74 االجتماعية(الشبكات والعالقات االجتماعية)، والبشرية (اخلربة والتعليم)

  ادرة :روح المب ترقيةالفرع الرابع: 

خمتلف الدراسات املهتمة بالتنمية الصناعية على أن أعمال املقاولة هي منبع املبادرة، بفضلها شهدت  تؤكد

خمتلف االقتصاديات بروز منظمني تعمل على تشجيع إنشاء طبقة من املقاولني الصغار املستقلني، وهذا ما أكده الرئيس 

بتكارات واألعمال الجديدة، والتقنيات والقوة االقتصادية في "تأتي معظم االبقوله  1985سنة  ريغاناألمريكي 

الوقت الراهن من دائرة صغيرة، ولكن آخذة في النمو، من األبطال الذين هم رجال األعمال الصغيرة، والمنظمون 

   "المستقبلاألمريكيون ذو كفاءة وجرأة يتحملون مخاطر كبيرة في سبيل االستثمار وابتكار 

يربز دور أعمال املقاولة يف ترقية روح املبادرة الذاتية واملهارة بعكس املؤسسات الكبرية اليت ال توفر هذه هذا األساس  على

  .75الفرص

  

  

                                                           
الملتقى مداخلة في ، ت التي تواجههادور المقاولة المصغرة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتحدیایوسف بودلة،عبد الحق بن تفات،  74

 .05، ص :2012أفریل 19و18الدولي حول : استراتیجیات تنظیم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة ورقلة، یومي 

 .218ناصر مراد، مرجع سابق، ص :  75
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  اآلفات االجتماعية : محاربةالفرع الخامس: 

ال شك فيه أن ممارسات إعادة اهليكلة تتفاوت كثريا من دولة ألخرى، لكن االقتطاع من املوازنات املخصصة  مما

رفاهية، والتسريح من العمل، والبطالة، وانعدام فرص العمل املنتج، تسببت جبزء من األعباء االجتماعية األساسية النامجة لل

  عن التغريات االقتصادية احلديثة عرب العامل.

أغلب األحيان يؤدي النفاذ احملدود إىل التعليم، وعدم الثبات يف العمل، وعدم وجود حتفيزات واملهارات  يف

لالزمة، إىل دفع الشباب إىل هامش ا�تمع، فيتحكم �م الضعف، ويصبحون عرضة ملخاطر عديدة منها اجلرائم واملرض ا

  واإلدمان على املخدرات.

يتسبب االفتقار إىل فرص عمل منتجة يف ا�تمع بدفع الشباب إىل جمتمعات غري حضارية وغري منظمة، غالبا ما  كما

فإن املقاولة متثل احلل هلذه املشاكل وأخرى من خالل وضع حد لضعف  هلذا املوارد واخلدمات. تفتقر إىل احلد األدىن من

أجيال املستقبل من خالل التعليم والتدريب اهلادف واسرتاتيجيات التوظيف. ويفرتض أن توفر هذه األخرية الوسائل 

عويل على غريزة البقاء لديهم وحسب لتلبية لشباب من بناء املستقبل الذي يرجونه بدال من التا املناسبة اليت متكن

  .76احتياجا�م الفورية

  

  

  

  

  

  
                                                           

تحفیز الروح الریادیة من  ة للریادة في القرن الواحد والعشرینحو ثقافن ،نتائج بحث الیونسكو ومنظمة العمل الدولیة الممارسات الجیدة -76

، ص : 2010منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، منظمة العمل الدولیة،  الطبعة العربیة  ،خالل التعلیم للریادة في المدارس الثانویة

35. 
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  خالصة الفصل :

ة خالل خمتلف املراحل اليت مرت �ا، فلم حتظى باالهتمام الكبري من تيلقد تباين املوقع الذي احتلته املقاوال 

واجهتها املؤسسات زمة االقتصادية اليت ، واألةطرف الباحثني بسبب اجتاه أنظارهم حنو املسري وظهور  املؤسسات الكبري 

من منتصف السبعينات عاد املقاول ليظهر بقوة على الساحة االقتصادية بعد االقتناع أخريا بضرورة تشجيع  الكبرية إبتداء

  عملية إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كحل ميكن االعتماد عليه للتخفيف من االنعكاسات السلبية هلذه األزمة.

بعودة املقاول إىل الواجهة عاد الباحثون لطرح خمتلف الدراسات اليت تناولت املقاوالتية، دراسات احنصرت معظمها و 

  ولفرتة طويلة من الزمن يف العديد من احملاوالت لتعريف املقاول انطالقا من وظائفه االقتصادية.

لباحثون يف آخر املطاف إىل ضرورة االنتقال من ونظرا لعجز خمتلف املقاربات على توضيح مفهوم املقاوالتية تفطن ا

الرتكيز على املقاول إىل الرتكيز على ما حيدث فعال يف املقاوالتية، مما ساهم يف إزالة الكثري من الغموض الذي كان يلف 

  الظاهرة، ومسح بإخراجها من جماالت ضيقة وحمدودة إىل جمال شامل ملختلف املقاربات.
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  تمهيد: 

اجلزائر �ذه الشرحية من املؤسسات، راجع  مبا يف ذلك إهتمام ؤسسات الصغرية واملتوسطةالدويل بامل االهتمام إنّ 

إىل ما تقدمه هذه املؤسسات من دعم للمؤسسات الكربى وإىل ما حتققه من مزايا تدفع مبسار التنمية اإلقتصادية، حيث 

تساهم بشكل واضح يف تطور النشاط اإلقتصادي الداخلي اخلام والقيمة املضافة، وهلذا فقد تطرقنا يف حمتوى هذا الفصل 

  وكذا أمهيتها يف النشاط اإلقتصادي وعليه قسمنا الفصل إىل: واقع املقاوالتية يف اجلزائر  ىلإ

   نشأة وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراملبحث األول: 

  أجهزة املرافقة والدعم : ثايناملبحث ال

  النشاط االقتصادي يف اجلزائر يف أمهية املقاوالتية: لثاملبحث الثا
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  المبحث األول: نشأة وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

سبيل توفري املناخ االستثماري املناسب لتطور القطاع اخلاص بشكل عام، وقطاع املؤسسات الصغرية  يف  

واملتوسطة بشكل خاص، شرعت اجلزائر يف العمل على توفري أرضية قانونية كفيلة برتقية وتدعيم املبادرة اخلاصة يف 

سات خالل خمتلف احلقبات الزمنية اليت مرت االستثمار. ولذلك من خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل وضعية املؤس

�ا البالد بعد االستقالل، كما مت أيضا التعرف على جهود املشرع اجلزائري املبذولة من أجل سد الفراغ القانوين 

  .واملؤسسايت الذي يؤطر هذا النشاط

  .1988المطلب األول: وضعية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل سنة 

ثبات رغبتها يف حتقيق استقالهلا االقتصادي وسياد�ا الوطنية، قامت اجلزائر غداة االستقالل بتبين سعيا منها إل  

النظام االشرتاكي معطية بذلك األولوية للقطاع العام على حساب القطاع اخلاص، مما أثر سلبا على هذا األخري الذي 

  .مهش بشكل كبري ووجه حنو النسيج والصناعات الغذائية الصغرية

  الفرع األول: هيمنة القطاع العام

العمومي، نتيجة النهج االقتصادي القائم على  اإلطاراملؤسسات بعد االستقالل تتم يف  إنشاءعملية لقد كانت   

أسس االقتصاد املوجه املتبع من طرف الدولة آنذاك، ويف ظل حمدودية رأس املال اخلاص، ووفرة املوارد املالية الناجتة عن 

مبا يتماشى وأيضا تسيريها  إنشائهاقطاع احملروقات، قامت الدولة بلعب دور املقاول املالك هلذه املؤسسات واملسؤول عن 

  مع رغبتها يف االنفراد بتسيري االقتصاد الوطين.
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الصناعات املصنعة، قامت الدولة بالرتكيز على تنمية وتطوير القطاع الصناعي من  إلسرتاتيجيةوبسبب تبنيها   

اس ، وذلك �دف تكوين قاعدة صناعية حملية قائمة على أس1خالل االستثمار يف قطاع الطاقة والصناعات التحويلية

الصناعات الثقيلة، قادرة على توفري احتياجات السوق الداخلية وحتقيق االستقاللية االقتصادية للبالد، واعتمدت الدولة 

  يف ذلك على املؤسسات الكبرية واليت كانت تتميز بدرجة عالية من الرتكيز.

صناعي، خالل نفس الفرتة، يف هذا الصدد قامت الدولة بإنشاء حوايل عشرين شركة وطنية تنشط يف القطاع ال  

ة تنشط يف قطاعات الفالحة، اإلطار القانوين بإنشاء مؤسسات عدوإىل غاية منتصف السبعينات قامت أيضا ويف نفس 

 اإلمجايلالتجارة، النقل، األشغال العمومية وغريها من جماالت النشاط االقتصادي األخرى، ليصل بذلك العدد 

  2مؤسسة عمومية. 150إىل  1982كلتها سنة للمؤسسات العمومية قبل إعادة هي

 إنشاءأيضا إىل أن الدولة اهتمت يف نفس الوقت، بتخصيص جزء من استثمارا�ا من اجل  اإلشارةوجتدر   

مؤسسات وصناعات صغرية، ذات طابع حملي، ختضع إلشراف اجلماعات احمللية املتمثلة يف البلديات، والواليات أو ما 

احمللية. هذه املؤسسات مل تكن تتمتع باالستقاللية يف أداء نشاطها االقتصادي، بل كانت  يعرف باملؤسسات العمومية

ها، انتشرت يف خمتلف القطاعات االقتصادية من صناعة، بناء أشغال تابعة للمؤسسات العمومية الكبرية، ومكملة لنشاط

  عمومية، جتارة، نقل، سياحة وقطاعات أخرى.

إن املؤسسة العمومية وإن اختلفت تسميا�ا من شركة وطنية إىل مؤسسة وطنية أو ديوان وطين متيزت بشكل   

تسيريها على نظام التخطيط املركزي، حيث كانت  قانوين موحد على أساس ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج، اعتمدت يف

                                                           
1- Nacer-Eddine Sadi, la privatisation des entreprises publique en Algerie, 2ème Edition, Office des publications 
universitaire, France, 2006, p 26.  
2- Mohamed Arezki Isli, La création d’entreprise en Algèrie, Les cahiers du CREAD, n 73, Algérie, 2005, p 52.   
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حتتكر وظائف التنظيم والتوزيع بشكل كامل، كما أ�ا كانت تسهر على مراقبة كل األنشطة االقتصادية معتمدة يف ذلك 

  3على جمموعة من اآلليات نذكر من بينها:

 االستثمارية.ضرورة احلصول على موافقة الدولة فيما يتعلق مبختلف األنشطة  - 

 التصريح من أجل كل عملية استرياد. - 

 إجبارية فتح حسابات املؤسسة يف بنك واحد. - 

 حتديد أسعار السلع واخلدمات إداريا. - 

 مراقبة نشاط الشركات الوطنية من طرف الوزارات الوصية اليت تنتمي إليها. - 

الفرتة العصر الذهيب للمسري يف اجلزائر، متتع  وكنتيجة حتمية لتفوق منوذج املؤسسة العمومية الكبرية ميكن اعتبار هذه

خالهلا مبكانة اجتماعية راقية، وشبكة كبرية من العالقات مع أبرز الشخصيات االجتماعية والسياسية، باإلضافة إىل 

ادة فقد متثلت  يف العمل على زيتقاضيه ملرتبات عالية، ناهيك عن العديد من املزايا األخرى. أما عن مهمته األساسية 

حجم املؤسسة مبا يتماشى مع االجتاه العام للسياسة االقتصادية املطبقة من طرف الدولة آنذاك بغض النظر عما إذا كان 

  يصب ذلك يف صاحل املؤسسة أم ال.

ويف ظل هذه الظروف مل تتمكن املؤسسة العمومية اليت أخذت بعدا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا من حتقيق   

  ل على العكس عرفت ارتفاعا كبريا يف التكاليف وضعفا يف الكفاءة اإلنتاجية.نتائج إجيابية، ب

يف تطبيق برنامج إعادة  1982واستجابة ملتطلبات هذه الوضعية احلرجة، شرعت الدولة انطالقا من ستة   

أكثر مرونة وال مركزية يف اختاذ القرارات،  وإعطائهاهليكلة العضوية واملالية الرامي إىل حتسني نظام تسيري املؤسسة الوطنية، 

  وذلك من خالل تفكيك املؤسسات العمومية الضخمة إىل مؤسسات ذات أحجام أصغر وأكثر ختصصا.

                                                           
3- Ibid, pp 52,53.  
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إىل أنه مع �اية  اإلحصائياتلقد ترتب عن هذا الربنامج ارتفاع كبري يف عدد املؤسسات العمومية، حيث تشري   

 1400مؤسسة عمومية ذات طابع وطين، وحوايل  475ختلف فروعه مكونا من كان القطاع العمومي مب  1984سنة 

   4.مؤسسة عمومية حملية

  الفرع الثاني: تهميش القطاع الخاص

لطاملا تواجدت املؤسسات اخلاصة يف اجلزائر ولكن السياسات االقتصادية املتبعة من طرف الدولة القائمة على    

ؤسسة العمومية، هي اليت تسببت يف احلد من تطورها، فحىت مؤسسات القطاع التسيري االشرتاكي، وأفضلية امل مبادئ

إدماجها حتت لواء الشركات الوطنية، ليحتل بذلك القطاع  1967اخلاص املوروثة بعد االستقالل مت انطالقا من سنة 

  اخلاص الوطين مكانة هامشية مل متكنه من لعب الدور البارز املنوط به.

القانوين املتعلق بالقطاع اخلاص، والذي سهرت الدولة على وضعه، يعكس جليا حمدودية دور القطاع  اإلطارإن   

 277- 63اخلاص الوطين، فمباشرة بعد االستقالل قامت السلطات التشريعية يف اجلزائر بإصدار قانون االستثمار رقم 

باعتبارها ضرورية من أجل تطور  األجنبية والذي كان موجها خاصة جلذب االستثمارات 1963جويلية  27املؤرخ يف 

اجلزائر يف ظل ضخامة احلاجات اليت جيب إشباعها، وضعف املوارد املالية املتوفرة، والنقص املسجل يف الكفاءة الفنية 

لي والتقنية. لذلك فقد ركز هذا القانون على منح جمموعة من املزايا للمستثمرين األجانب، وأمهل باملقابل املستثمر احمل

وكنتيجة لذلك مل يكن هلذا  .5والذي مل مينحه أي ضمانات أو مزايا إال يف إطار الشراكة مع رؤوس األموال األجنبية

  لقانون أي تأثري إجيايب على تنمية القطاع اخلاص الوطين.

-66وإدراكا منها لنقائص القانون السابق قامت السلطات بإصدار قانون استثمار جديد وهو القانون رقم   

، غري أنه هو اآلخر وباستثناء إقراره مبكانة رأس املال اخلاص الوطين، وبإمكانية 1966سبتمرب  15املؤرخ يف  284

                                                           
4- Nacer-Eddine Sadi, Op.cit., p 29.  
5- Ibid, même page.  
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األشخاص الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني أو األجانب منهم املبادرة يف إجناز استثمارات خاصة مع ضرورة احلصول على 

د عمل على احلد من نشاط القطاع اخلاص الوطين، ومكن من احتكار اعتماد مسبق من طرف السلطات اإلدارية، فلق

  القطاعات االقتصادية احليوية.

ليتم إصدار أول قانون متعلق باالستثمار االقتصادي الوطين  1982وتطلب األمر االنتظار إىل غاية سنة   

يف رغبة املقرر االقتصادي ، مما بعكس حتوال نسبيا 1982أوت  21املؤرخ يف  11- 82اخلاص، وهو القانون رقم 

     6للنهوض بالقطاع اخلاص، إال أنه احتوى هو اآلخر على جمموعة شروط غري حمفزة للقطاع اخلاص الوطين تتمثل يف:

 ضرورة احلصول على موافقة مبدئية على كل املشاريع االستثمارية اخلاصة. - 

 من االستثمار املعتمد. %30 الصعوبة يف متويل املشاريع املعتمدة حيث ال يتعدى متويل البنك - 

مليون دينار للمؤسسة ذات املسؤولية احملدودة أو املؤسسة ذات أسهم،  30ال ينبغي أن يتجاوز مبلغ االستثمار  - 

 ماليني دينار للمؤسسة الفردية أو شركة التضامن. 10و

 منع امتالك عدة مشاريع يف نفس الوقت. - 

�ا الدولة لصاحل املؤسسات اخلاصة كإنشاء الديوان الوطين للتوجيه ت ن بعض اخلطوات احملتشمة اليت قاموبالرغم م

، وكذلك إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة املتعلقة 1983واملتابعة والتنسيق لالستثمارات االقتصادية اخلاصة سنة 

واضح يف احلد من القانوين لالستثمار اخلاص يف اجلزائر ساهم بشكل  اإلطار، إال أن 1987باالستثمارات اخلاصة سنة 

تطور القطاع اخلاص الوطين، من خالل شروط االستثمار اليت وضعتها الدولة للمستثمرين اخلواص احملليني، واليت كانت 

بتنشيط هذا النوع من االستثمارات، بل على العكس مت تقييدها نفتقر إىل حد أدىن من اإلعانات أو التسهيالت الكفيلة 

 ال حتتاج إىل تكنولوجيا متطورة، أو يد عاملة مؤهلة، مما أثر سلبا على تطور هذه وتوجيهها حنو القطاعات اليت

                                                           
، ص 2006، الجزائر، 76، العدد CREAD، دفاتر واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرمسیكة بوفامة، رابح حمدي باشا،  -6

68.  
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املؤسسات اليت اكتفت بأخذ شكل مؤسسات عائلية صغريةـ مت توجيهها للنشاط يف القطاعات االقتصادية اليت ال تركز 

لكيمياء البسيطة وصناعة البالستيك، عليها السلطات السياسية مثل قطاع الصناعات الغذائية الكالسيكية، املشروبات، ا

  مواد البناء، النسيج، الصناعات احلرفية، قطاع البناء واألشغال العمومية.

إن ضعف االهتمام بالقطاع اخلاص املسجل يف هذه الفرتة يعكسه جليا عدد املؤسسات اخلاصة الذي قدر سنة   

مؤسسة يف  �7000ال الصناعي، وحوايل مؤسسة يف ا 5000مؤسسة، تنشط منها حوايل  12000حبوايل  1982

، نسبة ولو كانت ضئيلة إال أ�ا يف ظل حمدودية 7سنويا مؤسسة مستحدثة 600جمال البناء، مبعدل كلي مقدر حبوايل 

القروض البنكية، وانعدام مساعدات الدولة تعترب إجنازا للقطاع اخلاص، الذي استمر يف التطور انطالقا من موارده 

ك بالرغم من كل القيود اإليديولوجية والبريوقراطية اليت فرضت على مؤسساته، وبالرغم من حالة التهميش اخلاصة، وذل

القطاع منعرجا حامسا يف مساره  االكبرية اليت كان يعاين منها، واليت استمرت إىل غاية �اية الثمانينات، أين عرف هذ

  احلياة االقتصادية.أدى إىل إعادة النظر اجلذرية يف الدور املنوط به يف 

       المطلب الثاني: تأثير اإلصالحات المطبقة بعد الثمانينات

، والذي تسبب يف اخنفاض حاد يف 1986لقد عكس ا�يار أسعار احملروقات يف األسواق العاملية سنة   

الدولة من العملة الصعبة، مدى هشاشة النسيج االقتصادي املعتمد بشكل أساسي على أموال احملروقات يف  مدخالت

تغطية خسائر القطاع العمومي. هذا القطاع الذي وجد نفسه يف وضعية حرجة خاصة يف ظل فشل برنامج إعادة اهليكلة 

، بل على عكس املنتظر 8من حتقيق أهدافه ولو جزئياالعضوية واملالية الذي خضعت له مؤسساته، والذي مل يتمكن فقط 

، وباملقابل مل يتم تسجيل أي حتسن منه، أدى إىل فقدان جزء كبري من طاقا�ا، وتدهور كبري يف نتائجها وظروف عملها

  يف طرق تسيريها.

                                                           
7- Nacer-Eddine Sadi, Op. Cit., p30.  

  .180، ص 1998، دار المحمدیة للنشر، الجزائر، اقتصاد المؤسسةعدون،  ناصر دادي -8 
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ظام التسيري لذلك أصبح من الواضح وبشكل جلي، عدم قدرة الدولة علة حتقيق التنمية االقتصادية من خالل ن  

االشرتاكي الذي راهنت عليه مباشرة بعد االستقالل. وقصد اخلروج من هذه األزمة، شرعت اجلزائر وبالتعاون مع 

صندوق النقد الدويل يف تطبيق إصالحات عميقة، �دف من خالهلا إىل االنتقال التدرجيي من االقتصاد املوجه إىل 

  قطاع اخلاص، من خالل توفري اإلطار القانوين والتشريعي املناسب لتطوره.اقتصاد السوق، وإعادة االعتبار بالتايل لل

  الفرع األول: اإلصالحات المطبقة نهاية الثمانينات

املتعلقة باستقاللية املؤسسات  اإلصالحاتيف تطبيق جمموعة من  1988لقد شرعت اجلزائر انطالقا من سنة   

العمومية، فمن أجل تدارك املشاكل الناجتة عن ملكية الدولة ملؤسسات القطاع العام وطرق تسيريها، ظهرت صناديق 

، وحتولت الدولة إىل مسامهة يف هذه املؤسسات دون 9املسامهة اليت كلفت مبمارسة حق ملكية املؤسسات نيابة عن الدولة

ظهرت املؤسسة االقتصادية العمومية اخلاضعة للقانون التجاري، واملستقلة ماليا  اإلصالحاتيجة هلذه أن تسريها، وكنت

  عن الدولة.

إن هذا النمط اجلديد يف تنظيم املؤسسة العمومية جاء بغرض جتسيد انسحاب الدولة من التسيري املباشر   

اع العمومي وحتسني مردوديته وذلك من خالل معاجلة لألنشطة اإلنتاجية، مع ضمان احملافظة يف نفس الوقت على القط

لة للمؤسسات الوطنية، باإلضافة إىل املشاكل الناجتة عن طريق تنظيمها، وضرورة حتريرها من طرق قضية ملكية الدو 

ودية، املؤسسات الوطنية عن مسارها كوحدة اقتصادية �دف إىل حتقيق أهداف الرحبية واملرد أخرجتالتسيري املركزية اليت 

أهداف ال ميكن هلا أن تتحقق إال من خالل االعتماد على قواعد التنظيم واإلدارة اخلاصة، أين يتم عقد العالقات 

التجارية بكل حرية واستقاللية، مبا يضمن حتقيق املؤسسات العمومية االقتصادية لنتائج إجيابية متكنها من مواجهة 

  سة االنفتاح االقتصادي اليت أصبحت واقعا ال مفر منه.املنافسة الشرسة يف السوق، خاصة يف ظل سيا

                                                           

، الملتقى الوطني حول العالقة بین البنك والمؤسسة على ضوء اإلصالحات المالیة والنقدیة الجاریة في الجزائرسوامس رضوان،  -9 

  .164، ص 2003أفریل  23-22االقتصادیة، جامعة ورقلة،  المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید، كلیة العلوم
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، إال أ�ا مل تتمكن هي األخرى من حتسني وضعية هذا اإلصالحاتوبالرغم من كل اجلهود املبذولة يف هذه   

القطاع، بل على العكس، عجزت صناديق املسامهة على حتقيق األهداف املسطرة هلا بسبب حمدودية اإلطار القانوين 

  10هلا، والتدخل الدائم للدولة كمالكة، مسرية وسلطة عمومية. املمنوح

ولكن بغض النظر عن فشل برامج إعادة اهليكلة يف دفع املؤسسات العمومية إىل حتقيق أهداف املنافسة والرحبية، إال أ�ا 

حيث مسحت بتحضري االقتصاد الوطين وخمتلف املتعاملني وباألخص املؤسسات  11تعترب مرحلة انتقالية ضرورية

االقتصاد احلر، جاءت بعد اقتناع الدولة أخريا حبتمية إعادة النظر يف الدور  مبادئاالقتصادية ملرحلة جديدة تقوم على 

ات الوطنية، وضرورة إعادة املنوط �ا يف الساحة االقتصادية والتخلي عن مهمة تسيري االقتصاد من خالل املؤسس

املؤسسة إىل مسارها احلقيقي كوحدة أساسية يف النسيج االقتصادي الوطين، وهو األمر الذي مت العمل فعال على توفريه 

أين مت إصدار قانون اخلصخصة الذي مسح خبصخصة املؤسسات الفاشلة والعاجزة على االستمرار  1995إىل غاية سنة 

  ئر بذلك مرحلة جديدة يلعب فيها القطاع اخلاص دورا حموريا.يف النشاط، لتدخل اجلزا

  صالحات المطبقة على االستثمار األجنبيالفرع الثاني: انعكاسات اإل

املطبقة تدرجييا من اقتصاد مركزي خمطط يعتمد على األموال  اإلصالحاتلقد انتقلت اجلزائر من خالل   

واملمتلكات العمومية، إىل اقتصاد السوق الذي يعتمد على القطاع اخلاص وحرية املنافسة، وحىت يتمكن هذا األخري من 

املناسب لتهيئة سد الفراغ الذي جنم عن انسحاب الدولة من احلياة االقتصادية، مت السهر على توفري اإلطار القانوين 

  الظروف املوضوعية املالئمة لتطوره.

لقد جتسدت رغبة الدولة يف تشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص من خالل إصدار العديد من القوانني اليت   

املتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء �دف  1990أفريل سنة  14املؤرخ يف  10-90نذكر من بينها القانون رقم 

                                                           
10- Nacer-Eddine Sadi, Op.Cit., p 54.  
11- Ibid, p 53.  
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إصالح القطاع املصريف حىت يتماشى مع متطلبات نظام اقتصاد السوق من خالل توفري الشروط املالئمة لرتقية املبادرة 

اخلاصة يف االستثمار، ولذلك فقد تضمن هذا القانون مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة بالنسبة 

  .1991ا مت أيضا إ�اء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية وذلك سنة إلمكانية احلصول على القروض وأسعار الفائدة. كم

، املتعلق برتقية 1993أكتوبر سنة  5املؤرخ يف  12- 93باإلضافة إىل إصدار املرسوم التشريعي رقم   

، والذي يهدف لتشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص عامة واألجنيب خاصة من خالل العديد من 12االستثمار

  من بينها: اإلجراءات

وضع االستثمار اخلاص على نفس املستوى مع االستثمار العام، وتقدمي جمموعة من الضمانات تقر حبرية  - 

 االستثمار لكل مستثمر وطين أو أجنيب.

يعية ملستثمرين، منها ما هو مرتبط بالنظام العام، أو ما هو مرتبط تقدمي جمموعة من االمتيازات والتدابري التشج - 

 (االستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة واالستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة). بالنظام اخلاص

تقدمي الضمانات الكفيلة بطمأنة املستثمرين األجانب ومحاية مصاحلهم فيما يتعلق بتحويل األرباح ورأس املال  - 

 وإمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حل املنازعات.

، هذه الوكالة تسهر من خالل شباكها APSIمت إنشاء وكالة ترقية االستثمارات  ومبوجب هذا املرسوم أيضا - 

واهليئات املعنية باالستثمار على دعم املستثمرين ومساعد�م على اجناز مشاريعهم  اإلداراتالوحيد الذي يضم 

نوحة هلم يف إطار هذا من خالل استيفاء الشكليات الالزمة لذلك، كما متكنهم أيضا من االستفادة من املزايا املم

 املرسوم.

إلغاء إجبارية احلصول على املوافقة املبدئية على االستثمار واالكتفاء مبجرد التصريح باالستثمار عند وكالة ترقية  - 

 ودعم االستثمارات.

                                                           

 .3، ص 1993أكتوبر  10، الصادر في 64الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -12 
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الصغرية لقد سامهت هذه القوانني يف جتهيز األرضية املناسبة لتطور املقاوالتية يف اجلزائر، ولربوز قطاع املؤسسات 

قطبا حيويا وحمركا بإمكانه املسامهة بصفة واملتوسطة اخلاصة كقطاع اسرتاتيجي وحساس بالنسبة لالقتصاد الوطين باعتباره 

  فعالة يف تنفيذ وحتقيق أولويات وأهداف توجهات السياسة االقتصادية اجلديدة.

إنشاء وزارة مكلفة بقطاع املؤسسات الصغرية  1993 ويف إطار سعي الدولة لرتقية هذا القطاع، مت يف جويلية  

على املدى املتوسط والطويل حلماية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لإلنتاج  اإلسرتاتيجيةواملتوسطة تتكفل بإعداد 

واخلدمات، وتطويرها، وتنويعها، وترقيتها يف سبيل حتقيق األهداف املسطرة من طرف احلكومة يف هذا ا�ال، وتشمل 

   13صالحيا�ا ما يلي:

العمل على محاية طاقات املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة املوجودة وتطويرها من خالل سياسة دعم  - 

 نشاطات إنتاج السلع واخلدمات وترقية حميط عام يشجع على تطويرها.

 حتويلها وتطويرها.ترقية االستثمارات يف جمال إنشاء املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة وتوسيعها و  - 

 الصغرية واملتوسطة. ترقية الشراكة واالستثمارات ضمن قطاع املؤسسات والصناعات - 

 إعداد اسرتاتيجيات دعم قطاع املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة وترقيتها. - 

 ترقية آليات متويل املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة. - 

 ترقية املناولة. - 

 واجلهوي يف جمال املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطةالتعاون الدويل  - 

واخلدمات مما  اإلنتاجتسهيل حصول املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة على العقار املوجه لنشاطات  - 

 يساعد على جتسيد استثمارات القطاع.

                                                           

، 2000جویلیة  11المؤرخ في  2000-190، مرسوم تنفیذي رقم 42الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -13 

  .6، ص 2000جویلیة  16الصادر في 
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الصناعات الصغرية واملتوسطة تنظيم القطاع وإعداد اإلطار القانوين الكفيل بتوفري حميط عام يشجع املؤسسات و  - 

 وحيث على تطويرها.

 إجناز الدراسات االقتصادية املتعلقة برتقية قطاع املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها. - 

 حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة - 

ومات االقتصادية املتعلقة به، ومتابعة العمل على وضع منظومات إعالمية للقطاع والسهر على نشر املعل - 

 نشاطات املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة.

 تنسيق العمل مع الواليات والفضاءات الوسيطة. - 

 تطوير التشاور مع احلركة اجلمعوية للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة. - 

ولكن بالرغم من كل اجلهود املبذولة يف جمال ترقية االستثمارات اخلاصة، إال أن نقطة التحول اليت تعكس االهتمام الكبري 

اليت شهدت اختاذ تدابري بالغة األمهية يف هذا ا�ال  2001للسلطات برتقية املقاوالتية يف اجلزائر جاءت بعد سنة 

  سنستعرض أمهها يف املطلب املوايل.

  2001انطالقا من سنة الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتطلب الثالث: تطور الم

بغرض إعطاء دفع جديد للقطاع اخلاص، وإدراكا منه لنقائص قوانني االستثمار السابقة، قام املشرع اجلزائري   

ة من خالل بإدخال تعديالت جديدة تسمح برتقية استثمارات هذا القطاع، وتذليل الصعوبات اليت تواجه املقاوالتي

واملتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات  18-01املتعلق بتطوير االستثمار، واألمر رقم  03- 01إصدار األمر رقم 

 الصغرية واملتوسطة.
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  الفرع األول: قانون تطوير االستثمار 

، املتعلق بتطوير 2001أوت سنة  20املؤرخ يف  01- 03إصدار األمر رقم  2001أوت سنة  20لقد مت يف   

 اإلطارنون ا، وحيدد هذا الق15 2006جويلية سنة  15املؤرخ يف  08-06، املعدل واملتمم باألمر رقم 14االستثمار

العام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات، وكدا 

  االستثمارات اليت تنجز يف جمال االمتياز أو الرخصة، ومت مبوجبه:

تقدمي مزايا خاصة تقدمي جمموعة من املزايا الكفيلة بتشجيع االستثمارات مع وضع نظام استثنائي يسهر على  - 

لالستثمارات اليت تنجز يف املناطق اليت تطلب تنميتها خاصة من الدولة، وكذلك االستثمارات ذات األمهية 

 اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين.

ضمان حق املعاملة باملثل بني املستثمرين األجانب واجلزائريني سواء منهم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني. كما  - 

ضا تقدمي ضمانات بعدم تطبيق املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة مت أي

يف هذا األمر إال إذا طلب املستثمر ذلك بشكل صريح، وعدم إمكانية مصادرة االستثمارات إال يف احلاالت 

 حالة وقوعها. إضافة إىل إخضاع املنصوص عليها يف التشريع اإلداري، مع تقدمي تعويض عادل ومنصف يف

 والدولة للجهات القضائية املختصة. اخلالفات احلاصلة بني املستثمر األجنيب

 إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واليت حلت حمل وكالة ترقية ودعم االستثمار. - 

وع حتت سلطة ورئاسة احلكومة، إنشاء ا�لس الوطين لالستثمار لدى الوزير املكلف برتقية االستثمارات واملوض - 

أيضا االستثمارات، وبسياسة دعم االستثمارات، كما كّلف  بإسرتاتيجيةحيث مت تكليف ا�لس باملسائل املتصلة 

باملوافقة على االتفاقيات املربمة بني املستثمر والوكالة اليت تتصرف باسم الدولة واليت مبقتضاها تستفيد 

                                                           

  4، ص 2001أوت سنة  22، الصادر في 47الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -14 

  .17، ص 2006جویلیة سنة  19، الصادر في 47الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -15 
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نسبة لالقتصاد الوطين من جمموعة مزايا تعد عن طريق التفاوض بني الطرفني وتتم االستثمارات ذات األمهية بال

حتت إشراف الوزير املكلف برتقية االستثمارات، باإلضافة إىل تكليفه بصفة عامة بكل املسائل املتصلة بتنفيذ 

 أحكام هذا القانون.

دولة يف كلفة املزايا املمنوحة لالستثمارات إنشاء صندوق لدعم االستثمار والذي يوجه لتمويل التكفل مبسامهة ال - 

 وخاصة النفقات املتعلقة بأشغال املنشآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار.

  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالفرع الثاني: القانون التوجيهي لترقية الم

بتحديد اإلطار القانوين  200116القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر سنة لقد مسح   

  الصغرية واملتوسطة إىل جانب حتديد سياسة الدولة الكفيلة مبساعد�ا وتدعيمها. ؤسساتالذي يعرف امل

  17يلي: حيث تضمن القانون التوجيهي ما

  الصغرية واملتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأ�ا مؤسسة إنتاج السلـــع و/أو اخلدمات: ةؤسستعرف امل

  شخصا. 250إىل  1تشغل من 

 .ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة مليون دينار 

 تستويف معايري االستقاللية. 

  18يقصد يف مفهوم هذا القانون باملصطلحات اآلتية: 

                                                           

، الصادر في 2001دیسمبر 12المؤرخ في  18-01قانون رقم ، 77الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -16 

  . 4، ص2001دیسمبر سنة  15

  .5نفس المرجع السابق، ص  -17 

  .6، 5نفس المرجع السابق، ص  -18 
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 املستخدمون: عدد األشخاص املوافق لعدد وحدات العمل السنوية مبعىن عدد العاملني األجراء بصفة  األشخاص

أجزاء من وحدات العمل السنوي. السنة  دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل املؤقت أو العمل املومسي فيعتربان

 اليت يعتمد عليها هي تلك املتعلقة بآخر نشاط حسايب مقفل.

 املعتربة لتحديد رقم األعمال أو جمموع احلصيلة: هي تلك املتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة اثين عشر  احلدود

 شهرا.

  فما أكثر من قبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات  %25املؤسسة املستقلة: كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار

 ت الصغرية واملتوسطة.قاوالرى ال ينطبق عليها التعريف املأخ

  19، من القانون ما يلي:7، 6، 5املواد  وجاء يف

 شخصا، ويكون رقم أعماهلا ما بني مائيت  250إىل  50املتوسطة بأ�ا مؤسسة تشغل ما بني  قاولةتعرف امل

 مليون وملياري دينار أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني مائة ومخسمائة مليون دينار.

 شخصا وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مائيت  49إىل  10ا بني ة الصغرية بأ�ا مؤسسة تشغل مقاولتعرف امل

 مليون دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة مليون دينار.

 ة املصغرة بأ�ا مؤسسة تشغل من عامل إىل تسعة عمال وحتقق رقم أعمال أقل من عشرين مليون قاولتعرف امل

 عشرة ماليني دينار. دينار أو يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

  وميكن تلخيص التعريف يف اجلدول التايل: 

  

  

  

                                                           

  .6نفس المرجع السابق، ص  -19 
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  الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر قاوالت): معايري تصنيف وتعريف امل1-2دول (اجل

  الحصيلة السنوية (الميزانية)  رقم األعمال  عدد العمال  الصنف

  مصغرة قاولةم

Micro Entreprise  
  مليون دج 10أقل من   مليون دج 20أقل من   1-9

  ة صغيرةقاولم

Petite Entreprise  
  مليون دج 100أقل من   مليون دج 200أقل من   10-49

  ة متوسطةقاولم

Moyenne 

Entreprise 

50-250  
مليار  2مليون دج إىل  200من 

  دج
  مليون دج 500 -100

  .77املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، عدد 

  ت الصغرية واملتوسطة فقد ركز هذا القانون على النقاط التالية:ضافة إىل حتديد تعريف موحد للمقاوالباإل

 قية املؤسسات الصغرية واملتوسطةإنشاء جمموعة من التدابري يف جمال مساعدة وتر  - 

 إنشاء مشاتل للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة قصد ضمان ترقيتها. - 

 إنشاء مراكز التسهيل واليت تتكفل بإجراءات تأسيس وإعالم وتوجيه ودعم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة. - 

 الصغرية واملتوسطةإنشاء صناديق ضمان القروض لضمان القروض البنكية للمؤسسات  - 

 تشجيع التعاون الدويل من أجل توسيع وترقية نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 

العمل على تشجيع وتطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من خالل توسيع جمال منح االمتيازات عن  - 

ت العمومية للمنافسة بني مات العمومية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحتديد حصة من الصفقاداخل

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 وضع برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. - 
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كما أوىل هذا القانون اهتماما كبريا باملناولة باعتبارها وسيلة فعالة يف تكثيف نسيج املؤسسات الصغرية  - 

 لةواملتوسطة، ويف هذا الصدد مت تأسيس جملس وطين مكلف برتقية املناو 

االقتصادي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإنشاء بنك معطيات خاص �ا يتم  اإلعالمتطوير منظومة  - 

والتشاور من خالل تكوين هيئة  اإلعالمتوظيفه يف سبيل دعك هذه املؤسسات، باإلضافة إىل توسيع نطاق 

االختصاص واخلربة قصد تطوير استشارية لدى الوزارة املكلفة مكونة من تنظيمات ومجعيات مهنية من ذوي 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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  المبحث الثاني: أجهزة المرافقة والدعم في الجزائر

تعترب عملية إنشاء مؤسسة جديدة عملية متتاز باملخاطرة نظرا الرتفاع نسبة الفشل اليت تصاحبها، سواء الفشل   

قدرة املؤسسة املقامة حديثا على االستمرار والبقاء يف السوق خاصة يف يف إنشاء املؤسسة يف حد ذا�ا، أو يف عدم 

وىل من النشاط هذا األمر أدى إىل ازدياد الوعي حول أمهية أجهزة الدعم وهيئات املرافقة نظرا للخدمات اليت سنوا�ا األ

تقدمها للمقاول خالل مرحلة إنشاء املؤسسة، واليت تستمر حىت بعدها لتشمل السنوات األوىل يف حيا�ا، وسنتعرض من 

صناديق املختلفة لضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية هليئات املرافقة، وأجهزة الدعم والخالل هذا املبحث 

  واملتوسطة.

   المطلب األول: هيئات المرافقة

نظرا لتفطنها بأمهية تنمية شبكات مرافقة املقاول ودورها الكبري يف زيادة عدد املؤسسات املقامة، باإلضافة إىل   

صدد بإنشاء العديد من اهليئات املختصة يف هذا ا�ال، ضمان بقائها واستمرارها يف السوق، قامت اجلزائر يف هذا ال

  وتندرج كل من مشاتل املؤسسات ومراكز التسهيل ضمن هذا السياق

  الفرع األول: مشاتل المؤسسات

، 200320فرباير سنة  25املؤرخ يف  78-03لقد مت إنشاء مشاتل املؤسسات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم   

القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، يتمحور نشاطها حول مساعدة من  12طبقا ألحكام املادة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعمها، أما عن شكلها القانوين فهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع 

، وتكون املشاتل ة واملتوسطةبالشخصية املعنوية واالستقرار املايل، موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف باملؤسسات الصغري 

  يف أحد األشكال التالية:

                                                           

  .13، ص 2003فیفري  26، الصادر في 13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -20 
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 احملضنة: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات  

 .ورشة الربط: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية  

 يدان البحثنزل املؤسسات: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل م  

  وتتكفل املشاتل باملهام التالية:

 استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات حديثة النشأة ملدة معينة وكذا أصحاب املشاريع  

  احتضان أصحاب املشاريع بوضع حمالت حتت تصرفهم يستفيدون منها بصيغة اإلجيار، تسهر املشتلة على تسيري

  بيعة املشتلة واحتياجات نشاط املشروع.هذه احملالت اليت تتناسب مساحتها مع ط

  تسهر على تقدمي جمموعة من اخلدمات للمؤسسات احملتضنة حيث تضع حتت تصرفهم جتهيزات املكتب ووسائل

  اإلعالم اآليل، زيادة على تقدمي جمموعة من اخلدمات املشرتكة نذكر من بينها الكهرباء والغاز واملاء.

  تقدمي إرشادات خاصة تتمثل يف االستشارة املقدمة للمؤسسات حيث تسهر على مرافقة ومتابعة أصحاب املشاريع

قبل إنشاء مؤسسا�م وبعدها، وزيادة على وظيفة االستشارة يف امليدان القانوين واحملاسيب والتجاري واملايل، تقدم املشتلة 

  يات التسيري خالل مرحلة نضوج املؤسسة.صحاب املشاريع يتمثل يف تلقينهم مبادئ تقنأل

بإنشاء عدد من مشاتل املؤسسات وهي:  حمضنة  2003ويف هذا اإلطار قامت اجلزائر يف السنة ذا�ا أي سنة   

األغواط، حمضنة باتنة، حمضنة البليدة، حمضنة تلمسان، حمضنة سطيف، حمضنة عنابة، حمضنة قسنطينة، حمضنة وهران، 

  حمضنة تيزي وزو، ورشة ربط اجلزائر، ورشة ربط سطيف، ورشة ربط قسنطينة، ورشة ربط وهران.حمضنة الوادي، 
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  الفرع الثاني: مراكز التسهيل

، 200321فرباير سنة  25املؤرخ يف  79- 03لقد مت إنشاء مراكز التسهيل مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي هيئات تتكفل بإجراءات من القانون التوجيهي  13وذلك طبقا ألحكام املادة 

  إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأيضا بإعالم وتوجيه ودعم ومرافقة حاملي املشاريع.

أما عن الطبيعة القانونية هلذه املراكز فهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري متتع بالشخصية املعنوية   

  الصغرية واملتوسطة.حتت وصاية الوزير املكلف باملؤسسات واالستقالل املايل، موضوعة 

�دف مراكز التسهيل إىل تطوير ثقافة التقاول من خالل اجلمع بني العديد من اجلوانب الضرورية لذلك كالعمل   

على توفري شباك يسهر على تلبية احتياجات املقاولني، وتقدمي خمتلف التسهيالت الكفيلة بتقليص آجال إنشاء 

ؤسسات، وإقامة مكان يلتقي فيع عامل األعمال واملؤسسات واإلدارات املركزية أو احمللية، وكذلك احلث على تثمني امل

البحث العلمي من خالل التقريب بني املقاولني ومراكز البحث وشركات االستشارة ومؤسسات التكوين واألقطاب 

  التكنولوجية والصناعية واملالية.

  ملهام التالية:وتتوىل مراكز التسهيل ا

 .دراسة امللفات اليت يقدمها املقاولون واالشراف على متابعتها  

 .جتسيد اهتمامات أصحاب املؤسسات يف أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم املهين  

 .مساعدة املستثمرين على ختطي العراقيل اليت تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية  

 .مرافقة املقاولني يف ميداين التكوين والتسيري  

                                                           

  .، 18، مرجع سبق ذكره، ص 13 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد -21 
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  تشجيع نشر املعلومة مبختلف وسائل االتصال املتعلقة بفرص االستثمار والدراسات القطاعية واالسرتاتيجية

  والدراسات اخلاصة بالفروع

  ارد البشرية وكل تقدمي خدمات يف جمال االستشارة يف وظائف التسيري والتسويق واستهداف األسواق وتسيري املو

  األشكال األخرى احملددة يف سياسة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

  ويف هذا اإلطار تتدخل مراكز التسهيل ملساعدة املقاولني عن طريق ما يأيت: 

 مراقبة حسن التكامل بني املشروع وقطاع النشاط املعين ومسار املقاول واهتماماته  

 تضاءإعداد خمطط العمل عند االق  

 .اقرتاح برنامج تكوين أو استشارة يتكيف مع احتياجات املقاول اخلاصة  

 .تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع جمال نشاطها  

 مساعدة املقاول على هيكلة استثماراته على أحسن وجه  

 مساعدة املقاول يف مساعيه الرامية إىل حتويل التكنولوجيا  

 .مرافقة املقاول لدى اإلدارات واهليئات املعنية من أجل جتسيد مشاريعه  

ويف هذا الصدد مت إنشاء عدد من مراكز التسهيل يف كل من: الشلف، األغواط، جباية، البليدة، اجلزائر، جيجل، 

 كل والية مركز بومرداس، الوادي، تيبازة، غرداية، وبعد ذلك مت إنشاء يفسطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، وهران، 

 تسهيل.
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    المطلب الثاني: أجهزة الدعم

يف إطار اجلهود الرامية إىل ترقية املقاوالتية يف اجلزائر، قامت الدولة بإنشاء العديد من األجهزة اليت تسهر على   

الوطنية يف استحداث أنشطتهم اخلاصة، وسوف بالتعرض لكل هذه األجهزة بدءا بالوكالة مساعدة الشباب البطال 

لتطوير االستثمار، والوكالة الوطنية لعدم تشغيل الشباب، والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيري 

  القرض املصغر.

   ANDIالفرع األول: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتكفل هذه الوكالة باملستثمرين سواء كانوا  وهي  

  وطنيني أم أجانب من خالل تقدمي اخلدمات التالية:

 ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها. - 

 استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعد�م. - 

 القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزي.تسهيل  - 

 منح املزايا املرتبطة باالستثمار يف إطار الرتتيب املعمول به . - 

 تسيري صندوق دعم االستثمار - 

 التأكد من احرتام االلتزامات اليت تعّهد �ا املستثمرون خالل مدة االعفاء. - 

 جراءات احلصول على املزاياتبسيط إ - 

 ختفيف ملفات طلبها - 

أيام  10ساعة فيما يتعلق باملزايا اخلاصة باالجناز، وإىل  72يوما إىل  30ختفيض آجال الرد على املستثمرين من  - 

 فيما يتعلق مبزايا االستغالل.
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حلت هذه الوكالة حمل وكالة ترقية ودعم االستثمار من خالل إدخال العديد من التعديالت على آليات عمل هذه  قدل

واهليئات املعنية باالستثمار، حيث  اإلداراتعلى صيغة الشباك الوحيد والذي يضم خمتلف  اإلبقاء األخرية حيث مت

  22يتكون من ممثلني عن:

 الداخلية واجلماعات احمللية وزارة - 

 ممثلني عن البيئة والعمران - 

 إدارة اجلمارك - 

 مصاحل السجل التجاري للغرفة الوطنية للسجل التجاري - 

 الوكالة الوطنية للعقار الصناعي - 

 مصلحة إيرادات الضرائب - 

 مصلحة إيرادات اخلزينة - 

 BOALالكشف الرمسي لإلعالن  - 

عدات الالزمة للمستثمرين حىت ينفذوا مشاريعهم بأسرع وقت ممكن، وذلك ذا الشباك على تقدمي خمتلف املساويسهر ه

والوثائق املطلوبة من أجل تأسيس املؤسسات وإجناز املشاريع، واجلديد يف هذه الوكالة أ�ا  اإلدارية اإلجراءاتبتبسيط 

من عبء التنقل من  ستكون متواجدة يف كل واليات الوطن بعدما كانت متمركزة يف العاصمة فقط، وذلك للتخفيف

جهة، ومن جهة أخرى حىت تكون قريبة من مكان تواجد املستثمر للحصول على املعلومات الالزمة ومتابعة ملف 

 االستثمار...، مما سيخلق ديناميكية جديدة لرتقية االستثمار احمللي.

  

                                                           

، الملتقى الدولي حول متطلبات إشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائربریبش السعید، بلغرسة عبد اللطیف،  -22 

  .329، ص 2006أفریل  18-17تاهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف، 



رواقع المقاوالتية في الجزائ                               الفصل الثاني:                    

 

74 
 

   ANSEJالفرع الثاني: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

سبتمرب  8املؤرخ يف  296- 96الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم أنشئت الوكالة   

، حيث مت وضعها حتت سلطة رئيس احلكومة، بينما كلف الوزير املكلف بالتشغيل مبتابعة العملية جلميع 199623

  نشاطا�ا، وهي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.

تأسيس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف مساعدة الشباب البطالني على إنشاء ويتمثل اهلدف من وراء   

سنة خاصة منهم من  35و  19مؤسسا�م املصغرة، وتستهدف الوكالة شرحية الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 

سنة   40الوكالة ليصل إىل ميلكون مؤهالت مهنية أو مهارات فنية/ مع إمكانية رفع سن املقاول املستفيد من امتيازات 

. ويشرتط على املقاول الراغب يف 24كحد أقصى عندما حيدث االستثمار ثالثة مناصب عمل دائمة على األقل

االستفادة من امتيازات الوكالة تقدمي مسامهة شخصية يف متويل املشروع وتقوم الوكالة باستكمال املبلغ املتبقي من خالل 

، ويف حالة اللجوء إىل البنوك تتدخل الوكالة من أجل ختفيض نسبة فائدة القرض البنكي منح املقاول قرضا بدون فائدة

  سنتطرق إليها فيما يلي.الذي يستفيد منه املقاول، باإلضافة إىل تقدمي جمموعة من االمتيازات 

  أوال: االمتيازات المالية

واخلدمات باستثناء األنشطة التجارية البحتة مع مراعات عامل  اإلنتاجتقوم الوكالة بتمويل كل نشاطات    

مليون  4مل يكن سقف حجم االستثمارات اليت تغطيها الوكالة يتجاوز  2003املردودية يف املشروع، وإىل غاية سنة 

  لشكل التايل:. أما صيغة التمويل فهي موزعة على ا25مليون دينار جزائري 10دينار جزائري، ليتم رفعه بعدها ليصل إىل 

  

                                                           

  12، ص 1996سبتمبر  11، الصادر في 52الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -23 

، المادة 2003سبتمبر  6مؤرخ في  290-03، مرسوم تنفیذي رقم 54الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -24 

  .10ص  ،2003سبتمبر  10، الصادر في  2

  .11، ص 3نفس المرجع السابق، المادة  -25 
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  التمويل الثنائي: يتضمن هذا النوع من التمويل: - 1

 مسامهة شخصية مقدمة من املقاول وحتدد وفقا للمبلغ اإلمجايل للمشروع - 

 قرض بدون فائدة تقدمه الوكالة - 

  :وميكن تلخيص هيكل التمويل الثنائي املعتمد من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف اجلدول التايل

  ): اهليكل املايل للتمويل الثنائي املعتمد من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب2-2اجلدول (

  مستويات التمويل
  المساهمة الشخصية

   
  قرض بدون فائدة

   املستوى األول

 %29 %71  5.000.000أقل أو يساوي 

  املستوى الثاين

   دج 5000.001ما بني 

  دج 10.000.000و 
72% 28% 

  www.ansej.org.dzاملصدر: 

  التمويل الثالثي: يتضمن هذا النوع من التمويل: - 2

 مسامهة شخصية مقدمة من طرف املقاول حتدد وفقا للمبلغ االمجايل للمشروع. - 

 قرض بدون فائدة مقدم من الوكالة - 

 قرض بنكي خيفض جزء من فوائده من طرف الوكالة - 

  وميكن تلخيص اهليكل املايل للتمويل الثالثي املعتمد من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف اجلدول املوايل:
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  ): اهليكل املايل للتمويل الثالثي املعتمد من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب3-2اجلدول (

 المساهمة الشخصية  مستويات التمويل

 
 القرض البنكي  قرض بدون فائدة

  :          املستوى األول

أقل أو يساوي   

  دج5.000.000

01% 29% 70% 

 : املستوى الثاين

  دج 5000.001ما بني 

  دج 10.000.000و 

02% 28% 70% 

   www.ansej.org.dzاملصدر:

وتتكفل الوكالة بتخفيض نسب فوائد قروض االستثمارات املتعلقة بإحداث أو توسيع األنشطة اليت متنحها البنوك 

وكشرط أساسي ملنح التمويل  ،26%100نسبة الفائدة بنسبة  يف ختفيض تتمثلواملؤسسات املالية للشباب ذوي املشاريع 

يتعني على املقاول االخنراط يف صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع وذلك 

بعد حصوله على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حىت يعمل هذا الصندوق على ضمان القروض املمنوحة 

ار الوكالة أيا كانت طبيعتها، وميكن أن تنخرط فيه كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل مشاريع للشباب املعتمدين يف إط

  .اعتمد�ا الوكالة

هذا الضمان يأيت كتكملة ملا يقدمه املدين املنخرط يف الصندوق على شكل تأمينات عينية حيث يغطي هذا   

ة ا الصندوق على الرغم من إنشائه سنىل أن هذإ اإلشارةمن أصل الدين، وجتدر  %70األخري لفائدة البنوك ما يعادل 

                                                           
، 2013 جویلیة 02، المؤرخ في253- 31المرسوم التنفیذي رقم   ،35الشعبیة، الجریدة الرسمیة ، العدد  ةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی -26

  .13، ص 2013جویلیة  7الصادر في 
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مما تسبب يف املساس مبصداقيته جتاه البنوك والتايل  2005، إال أنه مل يبدأ العمل فعليا إال انطالقا من سنة 199827

  أثرت سلبا على مستوى متويل املشاريع املسجلة يف إطار الوكالة.

  ثانيا: االمتيازات الجبائية

إىل االمتيازات املالية اليت تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تقوم الوكالة كذلك بتقدمي  باإلضافة  

  امتيازات ضريبية وشبه ضريبية متنوعة للمقاول تتمثل فيما يلي:

  :خالل مرحلة إجناز املشروع يستفيد املقاول من - 1

  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول على معدات التجهيز واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز

 االستثمار؛ 

  من احلقوق اجلمركية على معدات التجهيز املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز  %5ختفيض بنسبة

 االستثمار؛ 

 قارات املخصصة ملمارسة النشاط؛ اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية يف احلصول على الع 

 اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود املنشئة للمؤسسات املصغرة؛ 

سنوات بداية من انطالق  03مرحلة االستغالل: وتشمل االمتيازات اجلبائية املمنوحة للمؤسسة املصغرة ملدة خالل  - 2

 سنوات بالنسبة للمناطق اخلاصة، وتتمثل يف:  06النشاط أو 

 ء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على النشاطات املهنية؛ اإلعفا 

  متديد فرتة اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة عامني عندما يتعهد املستثمر بتوظيف مخسة

 عمال على األقل ملدة غري حمددة؛ 

                                                           

، 1998جوان  9، المؤرخ في 200- 98، المرسوم التنفیذي رقم 42الشعبیة، الجریدة الرسمیة ، العدد  ةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی -27 

  7، ص 1998جوان  14الصادر في 
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  اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات واملنشآت اإلضافية املخصصة لنشاطات املؤسسات املصغرة؛ 

  اإلعفاء من الكفالة املتعلقة حبسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات احلرفية واملؤسسات الصغرية عندما يتعلق األمر

  .برتميم املمتلكات الثقافية

  ثالثا: خدمة المرافقة

رافقة من بني اخلدمات املتميزة اليت تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمقاولني الراغبني تعترب خدمة امل  

، التوجيه واالستشارة خالل مرحلة إنشاء اإلعالميف إنشاء مؤسسا�م اخلاصة، حيث تضمن هلم خدمات االستقبال، 

  .وتوسيع املؤسسة، وكذا املتابعة خالل مرحلة االستغالل

   28الوكالة مبرافقة املقاول خالل املراحل التالية:تقوم 

يتم ربط املقاول مع مستشار مرافق من الوكالة والذي يتكفل بتقدمي الدعم  واإلعالمبعد مرحلة االستقبال  .1

مبرافقة املقاول يف إطار سعيه جلمع الضروري له من أجل بلورة مشروع مؤسسة مهيكل، حيث يقوم املرافق 

ة بالسوق احملتمل، اختيار التجهيزات املناسبة للمشروع، حتديد االختيارات فيما يتعلق باملوارد املعلومات املتعلق

البشرية، حتديد االختيارات القانونية وكذلك املوارد املالية الضرورية للمؤسسة، كما يساعده أيضا يف إعداد ملف 

 سسته املستقبلية.االقتصادية ملؤ - االستثمار اخلاص به والذي يتضمن الدراسة التقنية

يتم بعدها عرض املشروع على جلنة انتقاء، اعتماد ومتويل املشاريع اليت تقوم بتقييمه على أساس خمطط العمل أو  .2

 االقتصادية، ومن مث تتخذ قرار املوافقة عليه أو رفضه.- الدراسة التقنية

 على القرض البنكي. يف حالة قبول املشروع تتدخل الوكالة أيضا من أجل مساعدة املقاول للحصول .3

                                                           

 28-  www.ansej.org.dz   10/12/2014تاریخ االطالع  
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كما يستفيد املقاول احلاصل على املوافقة البنكية على مشروعه إجباريا من تكوين يف تقنيات تسيري املؤسسات  .4

يقدم له من طرف مكونني تابعني للوكالة، وتسمح هذه الدورات التكوينية للمقاولني باكتساب معارف حول 

واالجتماعي، التسويق، الضرائب، التخطيط املايل، كما تسمح  إجراءات اإلنشاء ذات الصلة باحمليط االقتصادي

له أيضا بتبادل اخلربات والتجارب مع مقاولني آخرين، مما يساعده على إقامة مؤسسة قادرة على االستمرار 

 والنمو.

وتستمر مرافقة الوكالة للمقاول حىت بعد انطالق مؤسسته يف النشاط وذلك من خالل زيارات منتظمة من  .5

 مرافقه لتقدمي االستشارة والدعم الضروري له يف هذه املرحلة احلساسة من حياة املؤسسة طرف

   CNACالفرع الثالث: الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

 11- 94قامت السلطات اجلزائرية بإنشاء الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مبقتضى املرسوم التشريعي رقم   

سرحني ألسباب اقتصادية املنصوص مل، والذي كّلف مبهمة تقدمي التعويضات للعمال ا199429سنة  ماي 26املؤرخ يف 

  عليها يف نظام للتأمني عن البطالة، باإلضافة إىل مساعد�م من أجل إعادة االندماج يف احلياة املهنية.

الة باالستقاللية املالية وبصفته مؤسسة عمومية للضمان االجتماعي يتمتع الصندوق الوطين للتأمني عن البط  

والشخصية املعنوية، أوكلت إليه صالحيات حتصيل االشرتاكات املخصصة لتمويل أداءات التأمني عن البطالة وضبط 

ملفات املنخرطني فيه، ومن مث صرف التعويضات املستحقة للبطالني املعنيني خبدماته، ومل تتوقف مهامه عند هذا احلد بل 

، ويف كل مرة كانت تسند إليه لبطال املسرح على إعادة االندماج يف احلياة العملية من جديدامتدت لتشمل مساعدة ا

  مهام جديدة سنتطرق إليها بشيء من التفصيل فيما يلي.

  

                                                           

  .12، ص 1994جوان  01، الصادر في 34الجریدة الرسمیة، العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -29 
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  أوال: مهام الصندوق

عرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة عدة حمطات ختص جلها ويف كل مرة التكفل باملهام اجلديدة  لقد  

  30املسندة إليه من طرف السلطات العمومية واملتمثلة أساس فيما يلي:

تأمني يف ال 1994مة للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة واليت أوكلت إليه مبجرد إنشائه سنة هلقد متثلت أول م .1

  عن البطالة، واليت تقتضي دفع تعويض البطالة للعمال الذين فقدوا مناصبهم نتيجة أسباب اقتصادية خارجة عن نطاقهم.

. أما املهمة الثانية فقد متثلت يف تسهيل عملية إعادة االدماج املهين للبطال يف سوق الشغل من خالل إنشاء مراكز 2

مهمتها يف العمل على تعزيز قدرات البطالني يف البحث عن عمل من  )، واليت تتمثلC.R.Eالبحث عن الشغل (

جديد، وتزويدهم مبختلف املعلومات الضرورية لذلك، والدعك الكفيل مبساعد�م على تطوير قدرا�م يف التعامل مع 

  ن العمل.املواقف الصعبة، وتنمية الثقة يف النفس، باإلضافة إىل خمتلف املهارات الضرورية يف عملية البحث ع

. كما كلف الصندوق أيضا بإجراءات دعم العمل احلر اليت تتكفل �ا مراكز املساعدة على العمل احلر 3

)C.A.T.I هذا اإلجراء يهدف هو أيضا كاإلجراء السابق إىل تسهيل عملية إعادة االدماج املهين للبطال ولكن ،(

  .اخلاصة، وذلك بتزويدهم خبدمات اإلعالم والتوجيه والتكوينهذه املرة من خالل مرافقة املقاولني يف إنشاء مؤسسا�م 

. التكوين التحويلي والذي يسمح للبطالني املستفيدين باكتساب مؤهالت جديدة تساعدهم على تنمية قدرا�م 4

مستوى لالندماج جمددا يف احلياة العملية، وذلك من خالل تنظيم دورات تكوينية قصرية املدى (ثالثة أشهر عموما) على 

  مؤسسات التكوين املهين املتعاقدة مع الصندوق.

                                                           

، 32الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، نشاطات ومهام، النشریة الشهریة للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، الجزائر، العدد  -30 

  .01، ص 2006دیسمبر 
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. ويف إطار احلفاظ على مناصب الشغل املدفوعة األجر وتفادي اللجوء إىل تسرحيات ألسباب اقتصادية، كّلف 5

بتبين برنامج ملساعدة املؤسسات اليت تواجه صعوبات عن طريق العديد من  1998الصندوق انطالقا من سنة 

  من بينها: اإلجراءات نذكر

  أ. تسهيل االستفادة من القروض البنكية لالستثمارات اليت مت التأكد من جدواها.

ب. مساعدة املؤسسات على تبين الوسائل احلديثة يف التسيري من خالل خدمات خرباء خمتصني يف شىت ا�االت  

  كدراسات السوق، فرص االستثمار...

  ج. املسامهة يف تكوين املسريين والعمال.

  سنة. 50و  35انيا: جهاز دعم استحداث نشاطات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ث

نظرا لإلمكانيات املالية الكبرية اليت ميلكها الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ناهيك عن امتالكه لكفاءات   

لتدعيم متاشيا مع جهود الدولة الرامية معتربة يف جمال التسيري واخلربة اليت اكتسبها عرب مراكز دعم العمل احلر، و 

املقاوالتية، أوكلت له مهمة جديدة تتمثل يف تسيري جهاز دعم استحداث النشاطات االقتصادية من طرف البطالني 

  سنة. 50و 35أصحاب املشاريع املرتاوح أعمارهم بني 

دميومتها، باعتبارها طريقة  إن هذا اجلهاز الذي يهدف إىل العمل على بعث املؤسسات اجلديدة والسهر على  

تسمح للبطال خبلق نشاط جديد ومستقل ميكنه من اخلروج من البطالة ويسمح له بتوفري مناصب شغل لآلخرين مت 

  .200331ديسمرب  30املؤرخ يف  514- 03إنشاؤه وفق املرسوم الرئاسي رقم 

سنة،  50و 35ترتاوح أعمارهم بني ويتوجه جهاز دعم استحداث نشاطات البطالني إىل شرحية البطالني الذين   

الذين مل يوجد هلم حل من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إما بسبب عدم قدر�ا على التكفل بالكم املتزايد 

                                                           

  .7، ص 2003دیسمبر  31، الصادر في 84میة، العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرس -31 
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لطلبات الشباب، أو لعدم تكفل هذه األخرية �ذه الفئة العمرية خاصة من جتاوزت منها حاجز األربعني سنة. 

  .كافة نشاطات اإلنتاج واخلدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع دون حتويل املنتج  ويستهدف هذا اإلجراء

  ثالثا: أشكال االمتيازات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

  يتكون مزيج االمتيازات اليت يقدمها الصندوق من االمتيازات التالية:

  االمتيازات املالية .1

إن الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ومن خالل جهاز دعم استحداث نشاطات البطالني يقوم بتمويل املشاريع اليت 

 :ماليني دينار وفق صيغة التمويل الثالثي التالية10ال تتجاوز قيمتها 

  املعتمد من طرف الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ي): اهليكل املايل للتمويل الثالث4-2اجلدول (

  مستويات التمويل
 المساهمة الشخصية

 
 القرض البنكي  قرض بدون فائدة

  :          املستوى األول

أقل أو يساوي   

  دج5.000.000

1% 29% 70% 

 : املستوى الثاين

  دج 5000.001ما بني 

  دج 10.000.000و 

2% 28% 70% 

  www.cnac.dzاملصدر: 

و ال يتوقف منح املزايا املالية عند هذا احلد، حيث يستفيد املشروع املنجز يف إطار هذا اجلهاز من ختفيضات يف معدل 

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  %100الفائدة املطبق على القروض املمنوحة من طرف البنوك واملؤسسات املالية بنسبة 
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الذي حيدد شروط اإلعانات املمنوحة  02- 04جويلية املعدل للمرسوم التنفيذي رقم  02املؤرخ يف  13-254

   1) سنة ومستويا�ا.50) سنة ومخسني (30للبطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني ثالثني (

مت إحداث صندوق لضمان القروض البنكية وهو  الشباب ومثلما هو عليه احلال يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  

سنة،  50و 35صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني 

، 20042جانفي  3املؤرخ يف  03-04املوطن لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

مت إنشاؤه من أجل ضمان القروض املمنوحة من طرف البنوك واملؤسسات املالية للبطالني ذوي املشاريع  ، والذي20042

املشاريع املنخرطني يف الصندوق، حيث يكمل الصندوق الضمانات اليت يقدمها املنخرط املقرتض إىل البنك أو املؤسسة 

املستحقة من األصول والفوائد بنسبة و/أو شخصية ويغطي الصندوق باقي الديون املالية يف شكل تأمينات عينية 

70%.  

  االمتيازات اجلبائية .2

باالضافة إىل االمتيازات املالية اليت يقدمها الصندوق، يقوم الصندوق كذلك بتقدمي امتيازات ضريبية وشبه ضريبية متنوعة 

  3للمقاول تتمثل فيما يلي:

  :خالل مرحلة إجناز املشروع يستفيد املقاول من - أ

  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول على معدات التجهيز واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز

 االستثمار؛ 

                                                           

  .14، ص 2013جویلیة  07، الصادر بتاریخ 35الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -1 

  .9، ص 2004جانفي  11، الصادر في 3الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -2 

 3- www.cnac.dz   20/12/2014تاریخ االطالع  
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  من احلقوق اجلمركية على معدات التجهيز املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز  %5ختفيض بنسبة

 االستثمار؛ 

 قارات املخصصة ملمارسة النشاط؛ اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية يف احلصول على الع 

 اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود املنشئة للمؤسسات املصغرة؛ 

سنوات بداية من انطالق  03خالل مرحلة االستغالل: وتشمل االمتيازات اجلبائية املمنوحة للمؤسسة املصغرة ملدة   - ب

 : اإلعفاء الكلي من ، وتتمثل يفالنشاط

   من الضريبة على أرباح الشركات 

 الضريبة على الدخل اإلمجايل 

  الرسم على النشاطات املهنية؛ 

 الرسم العقاري على امللكيات املبنية 

  . خدمة املرافقة:3

نظرا القتناعه بأن امتالك فكرة مشروع وحدها ال تكفي للنجاح يف إنشاء املؤسسة وضمان استمرارها، بل جيب   

 حاجة حقيقية، اهتم الصندوق كذلك باملرافقة باعتبارها مهمة أساسية له، تشمل املرافقة املقدمة من عليها أيضا أن تليب

، ربط املقاولني اإلعالمالصندوق املراحل التحضريية إلنشاء املؤسسة وتستمر حىت بعد انطالقها، كما تتضمن أنشطة 

  األخرى. واإلداراتمبختلف الشركاء خاصة البنوك 

وإعداد املشروع وجتهيز املؤسسة املستحدثة  اإلعالماملرافقة الشخصية للمقاول عرب جمموعة من املراحل تكمن يف  تتم

  1وتستمر كذلك بعد انطالقها يف النشاط على النحو التايل:

                                                           

  نفس المرجع السابق. -1 
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إعداد املشروع يقوم الصندوق خالهلا مبساعدة املقاول على إجناز الدراسة التقنية تتمثل املرحلة األوىل للمرافقة يف مرحلة  - 

  ، متويل املشروع وملفه املايل.اإلنتاجاليت تتجلى يف عرض املشروع، املنتج، السوق، وسائل  االقتصادية –

تبث يف  واالعتماد اليتاالقتصادية تأيت مرحلة عرض املشروع على جلنة االنتقاء - بعد استكمال الدراسة التقنية - 

مصداقيته، ففي حالة قبوله تبدأ املرحلة الثالثة من املرافقة، أمل يف حالة رفضه فيبلغ البطال صاحب املشروع بالنقائص 

  املسجلة يف مشروعه حىت يتسىن له استدراكها وتقدمي املشروع من جديد.

باملوافقة املبدئية يف شأن منح السلفة، ويتم االخنراط يف  مرحلة تركيب املؤسسة، تسلم فيها شهادة القابلية مع التبليغ - 

  صندوق الكفالة املشرتكة بشكل إجباري.

يودع بعدها البطال طلب القرض لدى البنك املخول له متويل املشروع الذي ينبغي له أن ال يتجاوز ثالثة أشهر  - 

خاص مبنح  يازات الضريبية مع إصدار قرار �ائيللفصل يف طلبه، ويف حالة قبوله تسلم شهادة القابلية يف شأن االمت

  السلفة، أما يف حالة الرفض فيسلم للصندوق تقرير مفصل بأسباب ذلك.

مرحلة ما بعد انطالق املؤسسة ومتابعتها يهدف الصندوق من خالهلا إىل ضمان دميومة املؤسسة واستمرارها، يتم فيها  - 

ث سنوات عن طريق االستشارة يف جمال الضرائب واحملاسبة وتسيري املوارد تكليف مستشار مرافق مبتابعة نشاطها ملدة ثال

البشرية، كما يوفر الصندوق أيضا فرصا للتكوين يستفيد منها املقاول �دف تلقي مباديء التسيري اليت حيتاجها يف تسيريه 

  اليومي للمؤسسة.

   ANGEM: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالفرع الرابع

يعترب القرض املصغر أداة فعالة يف حماربة التهميش االجتماعي الذي تعاين منه بعض فئات ا�تمع، خاصة تلك   

الفئات غري املؤهلة لالستفادة من القروض البنكية، وذلك نظرا لدوره املهم يف تشجيع روح املقاوالتية، وتدعيم املبادرة 
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تحداث مناصب شغل ذاتية تتجسد يف شكل أنشطة اقتصادية صغرية ، ونشر ثقافة االعتماد على النفس يف اسالفردية

االجتماعي واالقتصادي هلذه الشرحية. ويف إطار هذا املسعى قامت الدولة  اإلدماجتساهم يف فك العزلة وإعادة 

  باستحداث الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر.

املتعلق جبهاز القرض  2004جانفي  22ؤرخ يف امل 13-04من املرسوم الرئاسي رقم  7طبقا ألحكام املادة   

جانفي  22املؤرخ يف  14- 04املصغر، مت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

، الوكالة عبارة عن هيئة ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وضعت حتت سلطة 20041

  احلكومة، وأوكلت مهمة املتابعة العملية لنشاطا�ا إىل الوزير املكلف بالتشغيل.رئيس 

  : مهام الوكالةأوال

تتمثل املهمة األساسية هلذه الوكالة يف تسيري جهاز القرض املصغر الذي استحدث من أجل تقدمي قروض   

ونوا ذوي أو غري املنتظم، بشرط أن يكمصغرة متنح لفئات املواطنني بدون دخل أو ذوي الدخل الضعيف غري املستقر 

ات هلا عالقة بالنشاط املرتقب، وهو موجه كذلك إىل النساء املاكثات يف البيت. ويكمن اهلدف من وراء تقدمي هذا مهار 

النوع من القروض يف تسهيل عملية اإلدماج االقتصادي واالجتماعي هلذه الفئات من خالل مساعد�م على استحداث 

  تصادية اخلاصة اليت ميكن أن تأخذ شكل عمل منزيل، صناعات تقليدية، نشاطات حرفية وخدمية...أنشطتهم االق

  إىل مهمة تسيري جهاز القرض املصغر، تقوم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر باملهام التالية: وباإلضافة

 دعم، نصح ومرافقة املستفيدين من القرض املصغر يف إطار إجناز أنشطتهم. - 

 نح قروض بدون مكافأة.م - 

 ع املؤهلة للجهاز مبختلف اإلعانات اليت سيحظون �ا.تبليغ املستفيدين أصحاب املشاري - 

                                                           

  8، ص 2004جانفي  25، الصادر في 06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -1 
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ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم بالوكالة  - 

 ومساعد�م عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم.

  ثانيا: أشكال االمتيازات املقدمة للمستفيدين من القرض املصغر

  القرض املصغر بتقدمي أشكال خمتلفة من اإلعانات تتمثل أمهها فيما يلي: تقوم الوكالة الوطنية لتسيري

  االمتيازات املالية: .1

تسهر الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر على تقدمي مساعدات مالية للمقاولني الراغبني يف استحداث   

رف املقاول الراغب يف االستفادة من دعم إىل املسامهة الشخصية اليت جيب تقدميها من ط فباإلضافةنشاطا�م اخلاصة، 

للمشروع، وكما تتدخل  اإلمجاليةالوكالة، تقوم هذه األخرية بتقدمي سلفة بدون فائدة ختتلف قيمتها باختالف القيمة 

، للقروض املصغرة التابع هلاخنراط يف صندوق الضمان املشرتك أيضا ملساعدته على تأمني قرض بنكي ولكن بشرط اال

وم بضمان القروض اليت متنحها البنوك واملؤسسات املالية املنخرطة فيه لفائدة املقاولني الذين تلقوا إشعار والذي يق

  بإعانات الوكالة الوطنية لتسيري القرص املصغر.

تشرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر على تسيري صيغتني للتمويل انطالقا من سلفة بدون فوائد متنحها   

دج على مستوى واليات اجلنوب، إىل قروض  250.000دج وقد تصل إىل  100.000اليت ال تتجاوز الوكالة و 

ويعفى القرض املصغر من تسديد تدعي تركيبا ماليا مع أحد البنوك، دج واليت تس 1.000.000معتربة ال تتجاوز 

عيات التسديد والسحب واستحقاقات الفوائد كليا واليت يتم تسديدها من طرف خزينة الدولة، ويتكفل البنك بدراسة وض

الفائدة حلساب وكالة القرض املصغر يف كل ثالثي لتقوم فيما بعد هذه الوكالة بتحويل بتحويل تلك الوضعيات إىل اخلزينة 

   واجلدول التايل يوضح أمناط التمويل بالوكالة.العمومية حىت يتسىن هلذه األخرية القيام بعملية السداد، 
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  ): هياكل التمويل بالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر5-2( دولاجل

  سلفة الوكالة  القرض البنكي  املسامهة الشخصية  قيمة املشروع

  ال تتجاوز

  دج 100.000
0%  -  100% 

ال تتجاوز 

  دج 250.000

  بالنسبة واليات اجلنوب

0%  -  100%  

  ال تتجاوز

  دج 1.000.000
1%  70% 29% 

  20/12/2014تاریخ االطالع  http://www.angem.dz/portail/index.php?lang=ar&Itemid=1274املصدر:  

  . خدمة املرافقة2

خدمات الوكالة الوطنية ال تقتصر فقط على تقدمي املساعدات املالية بل تشمل أيضا خدمات املرافقة  كما ان  

والتوجيه من خالل إجناز الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع، التكوين يف ا�ال املايل والتسيريي، باإلضافة إىل إمكانية 

  املقاولني يف اكتساب اخلربة واالندماج يف العديد من الشبكات.املشاركة يف الصالونات واملعارض مما يزيد من فرص 

ومما مييز الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر عن غريها من األجهزة األخرى توفريها خلاليا مرافقة على مستوى   

  ابعتها. الدوائر مما يقرب الوكالة بشكل كبري من املقاول، ويضمن له إمكانية االستعالم وإيداع ملفاته ومت
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  المطلب الثالث: صناديق ضمان القروض

لقد قامت الدولة باستحداث جمموعة من اآلليات الكفيلة باملسامهة يف حل إشكالية احلصول على التموين   

الضروري إلنشاء أو توسيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت يعود مردها أساسا إىل تشدد البنوك يف منح القروض 

النوع من االستثمارات ذات املعدل املرتفع لألخطار، وجتسدت هذه اآلليات يف إنشاء صندوق ضمان لصاحل هذا 

  وكذلك صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة. القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

   FGARالفرع األول: صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يهدف تسهيل عملية االقرتاض لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء فيما يتعلق باالنشاء أو التوسيع،   

من القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، قامت الدولة بإنشاء صندوق ضمان  14وطبقا ألحكام املادة 

، 20022نوفمرب  11املؤرخ يف  373- 02ذي رقم القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك مبوجب املرسوم التنفي

الصندوق عبارة عن مؤسسة عمومية موضوعة حتت وصاية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تتمتع بالشخصية املعنوية 

  واالستقالل املايل.

واملتوسطة  يعترب هذا الصندوق آلية تسمح بتسهيل عملية الوصول إىل التمويل الالزم إلنشاء املؤسسات الصغرية  

  املقاوالتية يف اجلزائر. وكذا تطويرها، وهو بذلك يشكل إحدى األدوات املالية اليت تسعى خللق مناخ مالئم لتطوير

وألن إشكاليات التمويل اليت تواجه املقاولني الراغبني يف إنشاء مؤسسا�م أو توسيعها، ناجتة أساسا عن ضعف   

مقاول يف حد ذاته، وعدم توفر أو كفاية الضمانات العينية الالزمة اليت تفرضها القدرات املالية واملسامهات الشخصية لل

وذلك بلعب دور الوسيط بني  اإلشكالالبنوك من أجل منح القروض، فإن الصندوق يسعى إلجياد احللول الفعالة هلذا 

                                                           

  .13، ص 2002نوفمبر  13، الصادر في 74الرسمیة، العدد  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة -2 
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، وتقدم هذه الضمانات اليت املقاول والبنك الذي يشاركه يف تقاسم اخلطر من خالل تقدمي ضمانات مالية هلذا األخري

  بعد دراسة دقيقة تسمح بالتأكد من اجلدوى االقتصادية للمشروع املقدم من طرف املقاول. 3تعترب ضمان دولة

أيضا إىل أن الصندوق يلتزم بالعمل يف إطار تطبيق الربامج املوجهة لصاحل املؤسسات الصغرية  اإلشارةكما جتدر   

يف إطار برنامج الشراكة األورومتوسطية  2005سنة  األورويبواملتوسطة بتسيري الغالف املايل الذي خصص من االحتاد 

  تصرف الصندوق من خالل الوزارة الوصية.مليون أورو وضعت حتت  15لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة 

من ضمانات الصندوق فهي تتمثل يف كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  لالستفادةأما عن املؤسسات املؤهلة   

  4اليت تنتج سلع وخدمات، حيث تعطى األولوية إىل املؤسسات اليت تعرض مشاريع تتجاوب مع هذه املعايري:

 ، أو اليت تقدم خدمات غري موجودة يف اجلزائر.اجاإلنتاملؤسسات اليت تساهم يف  - 

 املؤسسات اليت تساهم يف ختفيض الواردات أو يف رفع الصادرات. - 

 املشاريع اليت توظف يد عاملة مؤهلة أو تسمح خبلق مناصب الشغل. - 

 املشاريع اليت تساهم يف تطوير املناطق اجلهوية للبالد. - 

 حلديثة.املشاريع اليت تسمح بتطوير التكنولوجية ا - 

 %10ويكون تدخل صندوق ضمان القروض لتغطية خماطر القرض من خالل تقدميه نسبة ضمان ترتاوح ما بني 

 املبلغمن القرض البنكي وحتدد النسبة املتعلقة بكل ملف حسب تكلفة القروض ودرجة املخاطرة، أما عن  %80و

مليون دينار مع العلم أن حتديد مبلغ الضمان ال يعين  50ماليني دينار واملبلغ األقصى يساوي  5األدىن للضمان فيبلغ 

                                                           
3- Le Fond de garantie des crédits aux PME, Le Garant,Bulletin d’information édité par le fond de garantie des crédits 
aux PME-FGAR, Alger, N 1, Avril 2011, p 16.  

 4- http://www.fgar.dz  22/12/2014تاریخ االطالع  
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، وحتدد املدة القصوى للضمان بسبع سنوات لقرض استثمار العادي و عشر حتديد مبلغ القروض وال كلفة املشروع

  5.سنوات للتأجري التمويلي 

   PME-CGCIالثاني: صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الفرع

صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو هيئة ضمان شكلها القانوين شركة ذات   

اليت ، مببادرة من السلطات العمومية لتغطية خماطر عدم تسديد قروض االستثمار 20046أسهم، مت إنشاؤها سنة

  تتحملها البنوك واملؤسسات املالية من أجل متويل مشاريع استثمارية إلنشاء أو تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

حيث يقوم الصندوق بتقدمي الضمانات الكفيلة بتسديد القروض البنكية اليت يستفيد منها املقاولون، وال ميكن   

مليون دينار جزائري، وتتمثل املخاطر املغطاة من طرف صندوق  500أن يتجاوز مستوى القروض القابلة للضمان 

قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أخطار عدم تسديد القروض املمنوحة، وأخطار التسوية أو ضمان 

نوح عندما يتعلق األمر بقرض مم %80التصفية القضائية للمقرتض. أما عن مستوى تغطية الدين غري املدفوع فيبلغ 

عندما يتعلق األمر بقرض ممنوح ملؤسسة �دف توسيع نشاطها، تطويرها أو جتديد  %60ملؤسسة قيد اإلنشاء، و

من  %0.5جتهيزا�ا، ومقابل الضمان الذي مينحه إياه الصندوق، جيب على املقاول أن يدفع هلذا األخري عالوة بنسبة 

  7القرض املضمون املتبقي.

  

  

                                                           

  نفس المرجع السابق. -5 

، 2004أفریل  14المؤرخ في  134-04، المرسوم الرئاسي رقم 27الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -6 

  . 30، ص 2004أفریل  28الصادر في 

 7- http://www.cgci.dz/ 22/12/2014طالع تاریخ اال.  
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  مقاوالتية في النشاط االقتصادي في الجزائرالمبحث الثالث: أهمية ال

ول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على اإلحصائيات اليت تبني دور املقاوالتية يف النشاط اسنح  

االقتصادية، وكذلك مسامهتها يف تطور امليزان  األنشطةاالقتصادي من خالل تبيان تطور أعدادها وتوزيعها حسب 

  التجاري والناتج الداخلي اخلام وتطور القيمة املضافة.

  المطلب األول : تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر. 

  8 2011الفرع األول : المعلومات الخاصة بسنة 

أشخاص  % 60مؤسسة منها نسبة  659309توسطة بلغ إمجايل عدد املؤسسات الصغرية و امل 2011عند �اية عام 

. كما بلغ عدد %22.28أو نشاطات حرفية بنسبة  %18.21معنوية، وباقي املؤسسات أشخاص طبيعية بـ 

  مؤسسة و اجلدول التايل يوضح ذلك: 572املؤسسات العمومية 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار، نشریة المعلومات االحصائیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مارس  -8

  .12، ص 2012
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  ):تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة6-2الجدول(

  

  

  

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار،  نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، المصدر: 

  12، ص 2012مارس 

  

 

   ) : تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة1-2الشكل (
  %22.28 النشاطات احلرفية

 %0.09العمومية املؤسسات                               

 %18.22أشخاص طبيعية                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  %59.42أشخاص معنوية                              

 

12وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص  املصدر :  

 

عدد   طبيعة م ص م

  المؤسسات

  )%النسبة (

  المؤسسات الخاصة  -1

  59.42  391761  أشخاص معنوية 

  18.22  120095  أشخاص طبيعية 

  22.28  146881  النشاطات الحرفية

  99.91  658737   1المجموع الجزئي 

  المؤسسات العمومية -2

  0.09  572  أشخاص معنوية 

  0.09  572  2ا�موع اجلزئي 

  100  659309  المجموع
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  الفرع الثاني : تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

   التوجيه العامأوال: 

 مؤسسة صغرية ومتوسطة مقارنة بـ 44390، بلغ عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حديثة النشأة 2011خالل عام 

مؤسسة أي  5392مؤسسة، وإعادة تنشيط  9545. كما مت شطب خالل نفس الفرتة 2010عام  42665

  .9 2010مقارنة بعام  %6.5مؤسسة منشأة مبعدل منو يقدر بـ  40237مبجموع 

  ت الصغرية و املتوسطة ): التطور السنوي لتعداد املؤسسا7-2اجلدول(

  التطور السنوي  2011  2010  طبيعة م ص م

  )%النسبة املئوية (  العدد

  املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -1

  % 6.08  22442  391761  369319  أشخاص معنوية 

  % 5.74  6522  120095  113573  أشخاص طبيعية

 %8.31  11258  146881  135623  نشاطات حرفية

  % 6.5  40222  658737  618515  1جمموع جزئي 

  املؤسسات الصغرية و املتوسطة العمومية  -2

 %2.69  15  572  557  أشخاص معنوية 

 %2.69  15  572  557  1ا�موع اجلزئي 

  % 6.5  40237  659309  619072   ا�موع

  13املصدر : وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص 

فئة النشاطات احلرفية، يأيت من بعد ذلك فئة األشخاص املعنوية  واليت متثل %8.31نالحظ من اجلدول أن نسبة الزيادة العليا تقدر بـ 

، والذي ميكن أن يفسر ذلك هو املقاوالت العائلية واليت تتميز باحلرفية وتكون متوارثة بني أفراد العائلة الواحدة ، % 6.08بنسبة تقدر بـ 

تطور لذلك جند أن النشاطات احلرفية متثل أكرب نسبة يف ال وهو ما يعكس دائما توجه حاملي املشاريع إىل احلرف املتقنة يف العائلة

  السنوي.

                                                           

   .نفس المرجع السابق، نفس الصفحة - 9 
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 ثانيا: المؤسسات الصغيرة و المتوسط الخاصة 

  مؤسسة صغرية و متوسطة خاصة تتوزع على :  658737، مت تسجيل  2011عند �اية 

 من ا�موع)  % 59.41مؤسسة صغرية و متوسطة (متثل  391761*أشخاص معنوية :

  من ا�موع)  % 18.21مؤسسة صغرية و متوسطة (متثل  120095طبيعية :*أشخاص 

  من ا�موع) %22.28مؤسسة صغرية ومتوسطة (متثل  146881النشاطات احلرفية: *

، ويتمثل % 6.5يعرف عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة تزايد يقدر بـ :  ،2010و عند املقارنة مع سنة 

مؤسسة ذو طبيعة  6522طبيعة معنوية و اتمؤسسة ذ 22442مؤسسة متوزعة على  40222هذا التزايد يف خلق 

  .10 نشاط حريف 11258وشخصية 

  . بالنسبة لألشخاص املعنوية 1

مؤسسة صغرية و متوسطة جديدة على مستوى الصندوق الوطين للضمان  26239، مت تسجيل  2011خالل سنة 

  مشطوبة.مؤسسة  9189) ، وكذا CNAS( االجتماعي

حيث أن النسبة  يف اختيار الشكل القانوين ملؤسسا�م األشخاصإىل مدى توجه  األرقاموميكن أن يفسر هذا التباين يف 

الغالبة تتمثل يف األشخاص املعنوية وذلك لالستفادة أكثر من املزايا الضريبية أو إىل طبيعة النشاط املمارس كما هو احلال 

   يت تأيت بنسبة متقدمة عن األنشطة املمارسة من األشخاص الطبيعية.بالنسبة لألنشطة احلرفية ال

  . بالنسبة لألشخاص الطبيعية 2

تتمثل األشخاص الطبيعية يف رؤساء مؤسسات املهن احلرة الغري ملزمة بالتسجيل يف السجل التجاري ، و تشمل كل من 

  دسني املعماريني ، و املزارعني ... إخل : املوثقني ، احملامني ، احملضرين القضائيني ، األطباء ، املهن

                                                           

  13ص نفس المرجع السابق،  - 10 
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مؤسسة ، تنشط خصوصا يف اإلستثمار الزراعي  120095بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة للمهن احلرة 

مؤسسة جديدة على مستوى  6757مت تسجيل 2011)، وحالل سنة % 27.70، و الصحة (  )% 61.91(

  ) موزعة على قطاعات النشاط: CASNOSجراء (الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األ

  .11 2941، االستثمار الزراعي :  1223، قطاع العدل :  2593قطاع الصحة : 

  ): املهن احلرة حسب القطاع8-2اجلدول(    

االستثمار   قطاع العدالة  قطاع الصحة  

  الزراعي

  المجموع

  120095  74492  12502  33302   2011عدد م ص م 

    % 61.91  % 10.4 % 27.7  )%/ المجموع ( النسب

  6757  2941  1223  2593  2011المؤسسات المنشأة 

14املصدر : وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص   

توجه من خالل اجلدول ميكن املالحظة بأن االستثمار الزراعي حيمل أكرب عدد من املؤسسات املنشأة وهذا يرجع إىل 

املستثمرين نظرا �هودات الدولة يف تدعيم هذا القطاع احليوي وكذلك إىل املمارسة اجليدة للمستثمرين يف هذا القطاع، 

  ويأيت بعد ذلك املؤسسات املنشأة يف قطاع الصحة وذلك لكثرة وتعدد التخصصات الطبية وتنوعها.

  ثالثا: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية 

  حميط املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية.من  ةضئيل نسبةتتمثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة العمومية 

أي  مؤسسة، 572إىل  557من  انتقلحيث  2010عددها مقارنة بسنة  تزايد،  2011مع املالحظة أنّه خالل سنة 

  .2010عند �اية عام  أجري 48086أجري بدال من  48656، كما مت �ا تسجيل %2.69بنسبة 

                                                           

  14ص نفس المرجع السابق،  - 11 
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، إال أنه يغلب عليها الوطين املؤسسات الصغرية و املتوسطة نشاطا�ا يف مجيع قطاعات النشاط اإلقتصاديهذه متارس 

  . %29.20بـ  اخلدمات، و  % 29.55، الصناعة بـ  % 31.99بـ  الزراعةقطاع 

من العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية  % 30 حوايلجيدر التذكري بأن املؤسسات الصغرية و املتوسطة الصناعية متثل 

  .12للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالتجاري من أجراء القطاع العمومي  % 34 حوايلواملتوسطة العمومية، و اليت تشغل 

  

  ): توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة العمومية 9-2اجلدول(

  قطاع النشاط
عدد المؤسسات الصغيرة 

  و المتوسطة
  %  مناصب العمل %

  % 42.73  20549  % 29.55  169  الصناعة 

  % 26.91  12939  % 29.20  167  اخلدمات 

  % 17.72  8519  % 31.99  183  الزراعة 

  % 9.08  4365  %  7.17  41  البناء و األشغال العمومية

  %  3.56  1714  %  2.10  12  املناجم و احملاجر 

  %  100  48086   %  100   572  ا�موع 

16املصدر : وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص   

النسبة العليا للمؤسسات الزراعية العمومية لتوجه الدولة بدعم هذا القطاع احليوي  من خالل اجلدول ميكن أن ترجع

بإنشاء مؤسسات تابعة هلا يف خمتلف أوجه النشاط الزراعي ومبا يتناسب مع احتياجات ا�تمع، وبعدها جند املؤسسات 

  ن توجدها الدولة لدعم النسيج الصناعي.الصناعية واليت ميكن أ

  تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب قطاع النشاط  الفرع الثالث :

تظهر املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة (أشخاص معنوية) بكثرة يف قطاع اخلدمات الذي ميثل أكثر من   

ومية مث قطاع الصناعات التحويلية، وذلك يرجع لتفضيل املستثمرين لقطاع النصف، يليه قطاع البناء واألشغال العم

                                                           

  15ص نفس المرجع السابق،  - 12 
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العمومية فريجع لكثرة  األشغالت باعتباره قطاعا مرحبا غري مكلف بالنسبة للقطاعات األخرى، أما قطاع اخلدما

الصفقات واملشاريع والربامج العمومية فيه كربامج السكنات، أما قطاع الصناعات التحويلية فيعود للمنتجات االستهالكية 

  ذات الطلب العايل كاملصربات والعصائر.

  تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط ):10-2اجلدول(

 التطور السنوي   %  2011 %  2010  مجموعات فروع النشاط 

  % 5.25  % 1.02  4006  % 1.03  3806  الفالحة و الصيد البحري 

المحروقات ، الطاقة ، المناجم 

  و الخدمات المتصلة 

1870  0.51 %  1956  0.50 %  4.60 %  

  % 4.62  % 34.65  135752  % 35.14  129762  البناء و األشغال العمومية 

  % 4.35  % 16.31  63890  % 16.58  61228  الصناعات التحويلية 

  % 7.82  % 47.52  186157  % 46.75  172653  الخدمات 

  % 6.08  % 100  391761  %100  369319  المجموع 

  19وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص  املصدر :

) وقطاع الفالحة %7.82نالحظ خالل هذه الفرتة، أن نسبة إنشاء املؤسسات تبقى مرتفعة يف قطاع اخلدمات (

  ) .%4.62) وقطاع البناء واألشغال العمومية (%5.25والصيد البحري (بـ 

 61228، مقارنة بـ 2011مؤسسة خالل عام  63890بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة الصناعية  لقد

بينما التطور السنوي اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  % 4.35، أي بتطور سنوي يقدر بـ2010مؤسسة عام 

  . % 6.08اخلاصة بلغ 

  13حسب الفروع  كما يلي : تتوزع املؤسسات الصغرية و املتوسطة لقطاع الصناعة

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية )  % 30مؤسسة صغرية و متوسطة ( 19172الصناعة الغذائية:  -

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  % 30.01مؤسسة صغرية و متوسطة ( 13701صناعة اخلشب والورق: 

 الصناعية)؛
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من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  % 15.50مؤسسة صغرية و متوسطة ( 9900 احلديد و الصلب : -

 الصناعية) ؛

 من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية)  % 12.87مؤسسة صغرية و متوسطة ( 8225مواد البناء :  -

مؤسسة  26239بلغ عدد املؤسسات املنشأة حديثًا  ،2011فيما خيص حركية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لعام 

مؤسسة صغرية  9189يف حني بلغ عدد املشطوبني  ،مؤسسة صغرية و متوسطة صناعية 3098صغرية ومتوسطة منها 

، واجلدول املوايل يبني لنا توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مؤسسة صغرية و متوسطة صناعية 1113و متوسطة منها 

  .اخلاصة حسب قطاع النشاط
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  ): توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب قطاع النشاط .11-2اجلدول(

  2011عام  2010حركية التسجيالت عام   2010عام   قطاع النشاط 

 III+II-Iالزيادة   IIIإعادة إنشاء  IIالشطب   Iإنشاء 

  الفالحة 

  4006  200  37  66  229  3806  الفالحة و الصيد البحري

  4006  200  37  66  229  3806  1المجموع الجزئي 

  المحروقات ، الطاقة ، المناجم و الخدمات المتصلة 

  106  5  4  3  4  101  املياه و الطاقة 

  599  19  1  5  23  580  احملروقات 

  293  21  6  6  21  272  خدمات األشغال البرتولية 

  958  41  9  8  40  917  املناجم و احملاجر 

  1956  86  20  22  88  1775  2المجموع الجزئي 

  البناء و األشغال العمومية 

  135752  5990  2203  3512  7299  129762  البناء و األشغال العمومية 

  135752  5990  2203  3512  7299  129762   3المجموع الجزئي 

  الصناعات التحويلية 

  9900  344  101  173  416  9556  احلديد و الصلب 

  8225  371  83  79  367  7854  مواد البناء 

  2603  157  24  35  168  2446  بالستيك-مطاط–كيمياء

  19172  778  199  402  981  18394  الصناعة الغذائية 

  4727  234  37  64  261  44936  صناعة النسيج 

  1718  41  11  23  53  1677  صناعة اجللد 

  13701  638  191  276  723  13063  صناعة اخلشب و الورق 

  3844  99  31  61  129  3745  صناعة خمتلفة 

  63890  2662  677  1113  3098  61228   4المجموع الجزئي 

  الخدمات 

  36620  2772  483  1071  3360  33848  النقل و املواصالت 

  69837  4875  752  1350  5473  64962  التجارة 

  21251  850  196  431  1085  20401  الفندقة و اإلطعام 

  26595  3045  565  852  3341  23541  خدمات للمؤسسات 

  26977  1574  401  675  1848  25403  للعائالت  خدمات

  1329  120  15  32  137  1209  مؤسسات مالية 

  1124  84  21  22  85  1040  أعمال عقارية

  2424  175  22  43  196  2249  خدمات املرافق اجلماعية 

  186157  13504  2455  4476  15525  172653  5المجموع الجزئي
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  391761  22442  5392  9189  26239  369319  المجموع الكلي

  20املصدر : وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص 

  متوسطة حسب  الواليات الالفرع الرابع: تموقع المؤسسات الصغيرة و 

تتوزع املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل غري متساوي بسبب الطابع اجلغرايف للبالد فهي تتميز بتمركز أغلبيتها يف 

  من املؤسسات الصغرية و املتوسطة . % 52والية بنسبة أكثر من  12

  . صة): توزيع الواليات اإلثين عشر األوىل يف تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلا12-2اجلدول(

  التطور السنوي  %النسبة   2011عام   2010عام   الواليات  الرتتيب

  % 5.48  % 11.65  45636  43265  اجلزائر  1

  % 7.58  % 5.90  23109  21481  تيزي وزو  2

  % 6.04  % 4.69  18370  17323  وهران  3

  % 7.59  % 4.58  17962  16695  جباية  4

  % 6.57  % 4.38  17154  16096  سطيف  5

  % 8.58  % 4.00  15672  14434  تيبازة  6

  % 6.42  % 3.52  13787  12955  بومرداس  7

  % 7.29  % 3.30  12938  12059  البليدة  8

  % 6.62  % 3.21  12561  11781  قسنطينة  9

  % 5.61  % 2.56  10041  9508  عنابة  10

  % 7.84  % 2.52  9866  9149  باتنة  11

  % 4.26  % 2.49  9755  9356  الشلف  12

  %6.57  % 52.80  206851  194102  ا�موع اجلزئي 

  % 6.08  % 100  391761  369319  ا�موع 

  24املصدر : وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مرجع سبق ذكره ، ص 

  من املؤسسات الصغرية واملتوسطة للبالد. %27متثل واليات كل من اجلزائر، تيزي وزو، وهران وجباية حوايل 

) أعلى %7.58) وتيزي وزو  (+%7.59)، جباية  (+%7.84)، باتنة (+ %8.58تيبازة، (+ تسجل كل من 

  معدل للتطور، حيث تتعدى بذلك معدل التطور على املستوى الوطين.
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يعترب التمركز شديدا يف اجلهة الشمالية مقارنة جبنوب البالد ومن املالحظ إحتواء الوسط على نسبة مهمة من املؤسسات 

  املتوسطة .الصغرية و 

)، متبوعة باهلضاب %59.39مؤسسة صغرية ومتوسطة (أي بنسبة  232664حيث تشمل املنطقة الشمالية على 

مؤسسة صغرية و متوسطة  39951)، بينما يشمل اجلنوب %30.41مؤسسة صغرية ومتوسطة ( 119146العليا بـ 

  .) %10.20(حوايل 

  في النشاط االقتصادي في الجزائر . المقاوالتية دورالثاني :  المطلب

  الفرع األول: تطور مناصب الشغل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، يضم 2011فرد عند �اية سنة  1.724.197بلغ عدد مناصب الشغل لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة     

(أشخاص معنوية) وأرباب املؤسسات  هذا العدد باإلضافة إىل األجراء، أرباب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة

  اخلاصة باملهن احلرة واحلرفيني.

  . 2011- 2010خالل الفرتة  %6.05إن نسبة تطور مناصب الشغل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تقدر بـ 

  ): تطور مناصب الشغل املصرح �ا حسب الفئات13-2اجلدول (

طبيعة المؤسسة 

  الصغيرة والمتوسطة

  التطور السنوي  2011عام   2010عام 

  %النسبة   العدد   %النسبة   العدد   %

    املؤسسات اخلاصة

  % 6.14  % 58.99  1017374  % 58.96  958515  األجراء

  % 6.50  % 38.22  658737  % 38.05  618515  أرباب املؤسسات

  % 6.28  % 97.21  1676111  % 97.01  1577030  المجموع الجزئي

  % 1.17-  % 2.79  48086  % 2.99  48656  موميةاملؤسسات الع

  % 6.05  %100  1724197  % 100  1625686  المجموع

  .17وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مرجع سابق، ص املصدر:
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من خالل اجلدول يتبني لنا تطور عدد العمال املصرح �م وما يؤدي ذلك إىل املسامهة يف تقليص البطالة، فاملؤسسات 

 %6.28ص و م اخلاصة عرفت تطورا من سنة إىل أخرى يف رفع عدد مناصب التشغيل إذ جند أن العدد ارتفع بنسبة 

   .2010باملقارنة مع  %1.17شهدت اخنفاضا بنسبة ، أما املؤسسات العامة فقد 2010مقارنة بسنة  2011سنة 

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد أرباب املؤسسات اخلاصة يتكون من أرباب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة "أشخاص 

معنوية" ورؤساء املؤسسات اخلاصة اليت تنشط يف املهن احلرة، ويعتمد يف احلصول على هذا الرقم على معلومات 

  الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء خالفا لنظام مجع املعلومات املتعلق بقطاع الصناعة التقليدية سابقاالصندوق 

  . ة في تطور الميزان التجاريتي: دور المقاوال ثانيالالفرع 

دوالر مليار  26.93أكثر من فائض يف امليزان التجاري حيث بلغ  2011سجلت التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل سنة 

% 28.63درات بـ اوذلك راجع لزيادة الص 2010سنة  أمريكيدوالر مليار  16.58أمريكي مقارنة مع 

   )2010/2011) : تطور امليزان التجاري اجلزائري (14-2اجلدول(  

القيمة مليون دوالر أمريكي                    

  )%معدل التطور (  2011  2010  

  14.78  46453  40472  اإلسترياد 

  28.63  73390  57053  التصدير

  % 62.46  26937  16581  امليزان التجاري 

  51وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مرجع سابق، ص املصدر:

  أوال : الواردات 

مقارنة مع  املنتوجات اتموعلغالبية جمإرتفاع بالنسبة  2011لسنة  حسب جمموعة املنتوجات الواردات يبني توزيع

متبوعة بالسلع االستهالكية غري الغذائية بنسبة  %61حيث أن السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من  .2010سنة 

  .%7والسلع اخلاصة باإلنتاجية بنسبة  24.57%

  مليار دوالر أمريكي خالل نفس الفرتة. 16نالحظ فيما خيص سلع التجهيزات فهي مستقرة حول قيمة 
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 )2011-2010تطور الواردات حسب جمموعة املنتوجات () : 15-2اجلدول(    
 

  )%معدل التطور (  2011  2010  مجموعة المنتوجات

  %  القيمة %  القيمة

  61.03  21.00  9755  14.97  6058  السلع الغذائية 

  7.03  28.71  13338  30.79  12462  السلع الخاصة باإلنتاجية 

  0.17-  34.64  16.90  39.82  16117  سلع التجهيزات 

  24.57  15.65  7270  14.42  5836  سلع االستهالك غير الغذائي 

  14.78  100  46453  100  40473  المجموع  

  52وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مرجع سابق، ص املصدر:

  

  : الصادرات اثاني

، كما مت تسجيل زيادة يف  2011من القيمة اإلمجالية للصادرات سنة  % 97ثل صادرات احملروقات نسبة تقدر بـ مت

  .2010مقارنة بسنة  % 28الصادرات حبوايل 

 ،من القيمة اإلمجالية للصادرات % 2.93أما بالنسبة للصادرات خارج نطاق احملروقات فتبقى نسبتها ضئيلة بنسبة 

 . 2010مقارنة مع سنة % 41وقد عرفت هذه الصادرات زيادة ملحوظة حبوايل  .مليار دوالر أمريكي 2.15بقيمة  

واليت متثل  "فيما خيص أهم املنتوجات خارج قطاع احملروقات املصدرة تتكون أساسا من جمموعة " منتوجات نصف مصنعة

الغذائية "  "السلع  عةمليار دوالر أمريكي. مث جممو  1.58من القيمة اإلمجالية للصادرات وذلك بقيمة  %2.15نسبة 

 % 0.22مليون دوالر أمريكي ، تتبع مبجموعة "املنتوجات اخلام " بنسبة  356أي بقيمة تقدر بـ  % 0.49بنسبة 

  ، وأخريا " سلع اإلستهالك  أمريكيمليون دوالر  160أي بقيمة 

  . % 0.05و  % 0.02سلع التجهيزات الصناعية " بالنسبتني التاليتني على الرتتيب "غري الغذائية " و
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  ):أهم املنتوجات املصدرة خارج احملروقات املصدرة.16-2اجلدول(

  القيمة : مبليون دوالر أمريكي

  

  53واملتوسطة، مرجع سابق، ص وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية املصدر:

 

  : دور المقاوالتية في تطور الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافةلثالفرع الثا

  أوال:دور المقاوالتية في تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

الداخلي اخلام على كل ما مت إنتاجه داخل احلدود اجلغرافية للدولـة مـن املنتجـات االقتصـادية خـالل  ناتجيشمل ال

  فرتة معينة، سواء باستخدام عناصر اإلنتاج اململوكة للمواطنني أو لألجانب.

الــداخلي  نــاتجالواجلــدول التــايل يوضــح تطــور الــداخلي اخلــام،  نــاتجاملتوســطة مســامهة كبــرية يف الإن للمؤسســات الصــغرية و 

    :لمؤسسات الصغرية واملتوسطةاخلام ل

  تعيين المنتوج

  2011عام   2010عام 

  القيمة
النسبة المئوية 

%  
  القيمة

النسبة المئوية 

%  

الزيوت و الموارد األخرى الناتجة عن تقطير 

  الزفت 

558.44  36.60  931.58  43.35  

  17.45  375.00  12.84  195.95  النشادر المنزوعة الماء 

  12.55  269.61  15.16  231.35  سكر الشمندر 

  5.97  128.38  2.88  43.96  فوسفات الكالسيوم 

  1.70  36.45  4.02  61.42  الزنك على شكل خام 

  1.87  40.16  2.84  43.39  الهيدروجين و الغازات النادرة 

  1.94  41.77  1.81  27.62  الكحول غير الحلقية 

  1.24  26.58  1.75  26.75  المياه المعدنية و الغازية 

  1.08  23.26  1.48  22.65  التمور

  0.91  19.54  0.72  11.02  جلود مدبوغة

  88  1892  80  1223  المجموع الجزئي

  100  2149  100  1526  المجموع
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  )2010- 2006): تطور الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات حسب الطابع القانوين (17-2اجلدول(

  مليار دينار جزائريالقيمة : 

  54ص ،مرجع سبق ذكره، وترقية االستثمار ملؤسسات الصغرية و املتوسطةوزارة الصناعة وااملصدر:   

  

يف تطورا ملحوظا  2010إىل غاية  2006نالحظ من اجلدول مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج الداخلي اخلام من سنة 

، وهذا ما 2010من النسبة اإلمجالية سنة  %84.98نسب هذه املسامهة وتشكل القيمة القصوى، إذ تصل إىل غاية 

    ميكن تفسريه بالدور اهلام الذي تلعبه املقاوالتية يف النشاط االقتصادي.

  ثانيا: دور المقاوالتية في تطور القيمة المضافة

  القيمة املضافة من خالل اجلدول املوايل: ميكن أن نستشف دور املقاوالتية يف تطور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطابع القانوني
2006  2007  2008  2009  2010  

 %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة

نسبة القطاع العام 

في الناتج الداخلي 

  الخام 

704.05  20.44  749.86  19.2  760.92  17.55  816.80  16.41  827.53  15.02  

نسبة القطاع الخاص  

في الناتج الداخلي 

  الخام

2740.06  79.56  3153.77  80.8  3574.07  82.45  4162.02  83.59  4681.68  84.98  

  100  5509.21  100  4976.82  100  4334.99  100  3903.63  100  3444.11  المجموع 
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2010-2006 ): تطور القيمة املضافة للفرتة18-2اجلدول(  

 القيمة مبليار دينار جزائري

  الطابع القانوني
2006  2007  2008  2009  2010  

 %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة

  الزراعة 

  99.70  1012.11  99.85  924.99  99.50  708.17  99.55  701.03  99.59  638.63  خاص 

  0.30  3.08  0.15  1.38  0.50  3.58  0.45  3.16  0.41  2.65  عام 

  100  1015.19  100  926.37  100  711.55  100  704.19  100  641.29  المجموع 

  البناء و األشغال العمومية 

  98.73  1058.16  87.10  871.08  86.67  754.02  80.94  593.09  80.22  489.37  خاص 

  1.27  13.59  12.90  128.97  13.33  115.97  19.05  139.62  19.78  120.70  عام 

  100  1071.75  100  1000.05  100  869.99  100  732.71  100  610.07  مجموع 

  النقل و المواصالت

  81.58  806.01  81.41  744.42  81.10  700.33  79.19  657.35  77.98  579.80  خاص 

  18.42  182.02  18.59  169.95  18.90  163.24  20.80  172.72  22.02  163.73  عام 

  100  988.03  100  914.36  100  863.57  100  830.07  100  743.53  مجموع 

  خدمات المؤسسات 

  79.15  96.86  78.78  77.66  74.05  62.23  78.92  56.60  80.15  51.49  خاص 

  20.85  25.51  21.22  20.92  25.95  21.81  21.07  15.11  19.85  12.75  عام 

  100  122.37  100  98.58  100  84.04  100  71.71  100  64.24  مجموع 

  الفندقة و اإلطعام 

  88.61  101.36  89.90  94.80  88.70  80.87  88.07  71.12  88.03  66.20  خاص 

  11.39  13.03  10.10  10.65  11.30  10.30  11.92  9.63  11.97  9.00  عام 

  100  114.39  100  105.45  100  91.18  100  80.75  100  75.20  مجموع 

  الصناعة الغذائية 

  86.03  169.95  86.14  161.55  85.23  139.92  84.12  127.98  83.07  121.30  خاص 

  1.96  27.58  13.86  26.00  14.77  24.24  15.87  24.14  16.93  24.72  عام 

  100  197.53  100  187.55  100  164.16  100  152.13  100  146.02  مجموع 

  صناعة الجلد

  88.42  2.29  88.33  2.25  86.94  2.20  87.39  2.08  86.38  2.22  خاص 

  11.58  0.3  11.67  0.30  13.06  0.33  12.6  0.30  13.62  0.35  عام 

  100  2.59  100  2.55  100  2.53  100  2.38  100  2.57  مجموع 

  التجارة و التوزيع 

  94.10  1204.02  93.58  1077.75  93.28  935.83  93.25  776.82  94.11  685.45  خاص 

  5.90  75.45  6.42  73.88  6.72  67.37  6.74  56.18  5.89  42.92  عام 

  100  1279.47  100  1151.62  100  1003.2  100  833  100  728.37  مجموع 

54ص ،مرجع سبق ذكره، وترقية االستثمار ملؤسسات الصغرية و املتوسطةوزارة الصناعة وااملصدر:     
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من خالل اجلدول التطور يف املسامهة يف القيمة املضافة من القطاع اخلاص يف خمتلف األنشطة االقتصادية،  نالحظ

وتشكل قطاعات التجارة، والبناء واألشغال العمومية والزراعة أكثر القطاعات مسامهة يف القيمة املضافة مببالغ 

يعكس التوجه العام للمقاوالتية والنشاط احلر  مليار دينار على التوايل، وهذا 1012.11، 1058.16، 1204.02

  إىل هذه القطاعات ملا هلا من مردودية مالية.
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  :خالصة الفصل

نستطيع أن نقول أن السلطات اجلزائرية عملت على إرساء مبادئ االقتصاد احلر من خالل دراستنا هلذا الفصل   

بتشجيع املبادرة الفردية وحرية املنافسة، وذلك بإصدار جمموعة من القوانني لتوفري اإلطار التشريعي املناسب لرتقية 

 لتسهيل على املقاولني إنشاء مؤسسا�ماليت تبنتها الدولة أحد أهم السبل ل واملرافقة املقاوالتية، وتعترب أجهزة الدعم

  وتطويرها ملا تقدمه هذه اهليئات واألجهزة من خربات ومرافقة هلؤالء املقاولني.

ولذلك رأينا نتائج هذه السياسات على النشاط االقتصادي من خالل تزايد أعداد األنشطة املقاوالتية يف خمتلف   

 تدعيم معطيات النشاط االقتصادي كالصادرات خارج احملروقات ، القطاعات االقتصادية، وتسجيلها ألرقام هامة يف

  مناصب الشغل، وتطور الناتج الداخلي اخلام والقيمة املضافة.
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  :تمهيد

دورا مهما يف  ثلمي إن ظهور اقتصاد املعرفة، دفع بالدول لالهتمام بالتعليم املقاواليت خاصة باجلامعات لكونه  

 واإلبداعإعداد الشباب بشكل جيد من خالل مقررات تدريسهم. وذلك من منطلق أن التعرض ملقررات يف املقاوالتية 

من احملتمل أن يؤدي وبشكل كبري إىل أن يغدوا الطلبة يف حمطات مهنية عند أي نقطة يف املستقبل وخيلق لديهم قدرا من 

    االهتمام ببدء أعمال جتارية.

وللتعمق أكثر يف هذا املوضوع سيتم تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، حيث سنقوم يف املبحث األول التعرض 

ملاهية التعليم والتعليم العايل من خالل مفهوم التعليم ،مفهوم التعليم العايل وأمهية التعليم العايل يف النمو االقتصادي، 

قاواليت من حيث التاريخ والنشأة، مفهوم التعليم املقاواليت وأمهية وأهداف التعليم التعليم املبينما يف املبحث الثاين يتناول 

اءة ومتطلبات التعليم املقاواليت، أما املبحث الثالث فكان حول اسرتاتيجيات وبرامج التعليم املقاواليت وفعالية وكف

  .املقاواليت
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  والتعليم العالي المبحث األول: ماهية التعليم

كذلك مفهوم التعليم العايل، و ، مبفهوم التعليم، تعريفه، أنواعه والتعليم بني االستهالك واالستثمار اإلملامسنحاول   

  تعريفه، أمناطه ووظائفه، وكذا التعليم العايل والنمو االقتصادي.

  : مفهوم التعليماألولالمطلب 

  1الفرع األول: لمحة تاريخية عن التعليم

معينة دون غريها، وهي  اجتماعية، لذلك كان مقصورا على فئة اإلنساينالرتف  أنواعكان التعليم قدميا يعد من   

املرتبط بالنخبة السياسية واالجتماعية احلاكمة، ومع بداية الثورة  الفئة اليت كانت متلك الثروة والسلطة واألصل االجتماعي

يف فرنسا يف القرن الثامن عشر، تغري مفهوم التعليم وحمتواه وأهدافه وجتاوز تلك الصناعية يف اجنلرتا والثورة االجتماعية 

الفئة االجتماعية اليت ظلت لقرون طويلة حتتكر العلم واملعرفة دون غريها من طبقات ا�تمع. ولقد كانت الربجوازية 

 اإلنتاجيةيف العملية  بأدوارهميقومون الغربية يف أمس احلاجة إىل عمال مهرة وفنيني وتقنيني  - الرأمسالية–الصاعدة 

 –الصناعية اليت حتول ا�تمع إليها بعد القضاء على مرحلة الزراعة اإلقطاعية، بعدما اقتصر حتصيل العلم واملعرفة النظرية 

أبناء  على أبناء األمراء والنبالء كامتياز طبقي واجتماعي، نشأت احلاجة إىل تعليم - الفلسفة، الشعر واألدب الالتيين

لزيادة  اإلنتاجيةالفئات االجتماعية الفقرية، ليس بغرض تثقيفهم وتوعيتهم، ولكن بغرض قيامهم بأدوار مهنية يف العملية 

  .العائد االقتصادي، الذي يعود بدوره على تلك الفئة صاحبة االمتياز الطبقي واملعريف

احتياجات التطور االجتماعي واالقتصادي الذي ساد إذن فكرة توسيع نطاق التعليم وانتشاره وتعميمه، كانت تلبية 

 اإلعالنيف العامل، فظهر  اإلنسانأوروبا يف القرن الثامن عشر.  وفيما بعد حاولت املنظمات الدولية أن �تم حبقوق 

، والذي تضمن حقوقا عديدة من بينها احلق يف التعليم، على 1948يف العاشر من ديسمرب  اإلنسانالعاملي حلقوق 

                                                           

  .63، ص 1993، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة األولى، اإلسكندریة، سیاسة التعلیم في الوطن العربيشبل بدران،  -1 
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على الدولة، واليت جيب أن توفره له دون عائق اجتماعي أو مادي أو ثقايف أو بيئي حيول دون  لإلنساناعتباره حق 

 التنميةحتصيل العلم واملعرفة، ومع تطور احلياة االقتصادية أصبح التعليم ضرورة تتكفل به الدولة، نظرا ألمهيته يف حتريك 

 ملعيشي لألفراد من خالل الفرص اليت يوفرها. االقتصادية ومسامهته يف ترقية اجلانب ا

  والتعليم التربية ي: تعريف مصطلحالثاني الفرع 

لطاملا اقرتن مصطلح الرتبية والتعليم مع بعضهما البعض، حىت محلت األجهزة املكلفة بالتعليم امسا مشرتكا كوزارة الرتبية 

  والتعليم مثال، فما هو الفرق بينهما؟

  التربيةأوال: تعريف مصطلح 

" Nourrir" وهي كلمة التينية تعين التغذي "Educatio" هو "Educationأصل هذه الكلمة "الرتبية 

  2ككل واليت تنتقل من جيل إىل آخر.  واإلنساينهذه التغذية مبنية على جمموعة من املعارف، اإلرث االجتماعي 

منذ والدته وحىت مماته، وهو ما ينعكس عادة على  اإلنسانيقصد بالرتبية تلك املعارف اليت يتحصل عليها   

يف تكوين الفرد، تشكيل الفكر وحتديد السلوك وهي دعامة  األساسييف احلياة اليومية. فالرتبية هي العنصر  تصرفاته

الءمة أساسية يف كل ا�تمعات، وإن رقي الشعوب ومنوها يقاس بنوعية تربيتها، مضامني تعليمها وفعالية تكوينها ومدى م

  3نظمها لقيمها األصلية وتطلعا�ا املعاصرة.

فالرتبية هي تنمية جسمية وروحية وعقلية للفرد ليصبح عضوا صاحلا يندمج ويتجانس مع باقي أفراد ا�تمع،   

  4الء الذين مل يسبق وأن مروا �ا.واملعارف من أصحاب التجربة إىل هؤ  وذلك من خالل نقل اخلربات

                                                           
2 - Sadek BAKHOUCHE,  La relation Education-développement, OPU, Alger, p 18.     

  .10، ص 2000، دارالجیل، بیروت، أزمة التعلیم العالي في الجزائر والعالم العربي بین الضیاع و أمل المستقبلمحمد بوعشة،  -3 

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، تنظیم و هیكلة الجامعة الجزائریة، دراسة حالة جامعة قسنطینةرفیق زراولة،  -4 

  .93، ص2004جامعة قسنطینة، 
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والرتبية والتعليم ليستا كلمتني مرتادفتني، بل بينهما عموم وخصوص. فالرتبية أمشل من التعليم، بينما يكون   

التعليم حمدودا مبا يقدمه املعلم من معلومات ومهارات واجتاهات داخل الصف، فإن الرتبية تأخذ مكا�ا داخل الصف 

  5.وخارجه ويقوم �ا املعلم وغري املعلم

  مصطلح التعليم : تعريفاثاني

تشري كلمة التعليم إىل جزء من عملية الرتبية، ذلك اجلزء اخلاص باحملتوى واملهارات اليت جيب أن يكتسبها اجليل   

  6النامي.

فالتعليم هو مجلة ما يكتسبه الفرد من حقائق معرفية عرب الوسائل املتاحة للتعلم، والتعليم لغة كما ورد يف لسان   

 اإلتقانالعلم والصنعة تعليما وعالما؛ جعله يتعلمها، ومن معانيه  بالشيء: أحاطه وأدركه، وعّلمهالعرب يشتق من علم 

  7فيقال علم األمر وتعلمه: أتقنه، وعلمت الشيء مبعىن عرفته وخربته.

لك انتقال والتعليم اصطالحا كما تعرفه موسوعة املعارف الرتبوبة هو "ترتيب وتنظيم للمعلومات إلنتاج التعلم، ويتطلب ذ

ألن التعليم املؤثر يعتمد على مواقف ومعرفة املعرفة من مصدر إىل مستقبل، وتسمى هذه العملية باالتصال". ونتيجة 

وميكن أن   فعالة بني أطراف العملية التعليمية، متجددة، فإن احلصول على تعليم فعال يستوجب حتقيق عملية اتصال

  8تكون الوسائل التعليمية والتكنولوجية من العوامل املهمة يف زيادة فعالية عملية االتصال.

  الفرع الثالث: أنواع التعليم

  ميكن تقسيم التعليم حسب املوسوعة العربية العاملية اىل ثالثة أنواع:

                                                           

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 6الموسوعة العربیة العالمیة، الطبعة الثانیة، الجزء  -5 

204.  

  .1082، ص 2007لى، عالم الكتب، القاهرة، موسوعة المعارف التربویة، الطبعة األو  -6 

  .19، ص 2007، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، األردن، مهارات التعلیم: دراسات في الفكر و األداء التدریسيمهدي التمیمي،  -7 

  .1082موسوعة المعارف التربویة، مرجع سبق ذكره، ص  -8 
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  9:التعليم النظاميأوال: 

  املدرسة(وغالبا ما يعرف بالتعليم املدرسي) ويتميز هذا النوع بـ:هو ذلك التعليم الذي يتلقاه املتعلمون يف 

 مؤسسات للتعليم تدار من طرف إدارة مركزية ومسؤولني، وهيئة للتدريس.. -

 مراقبة وتقييم للمتعلمني من طرف املعلمني. -

حتصيل الطلبة وتقدمهم يف  فعلى املتعلم أن يأيت اىل املؤسسة التعليمية بانتظام ويف الوقت احملدد، ويقيم املعلمون مدى

  الدراسة بإجراء امتحانات حتدد يف �اية العام الدراسي الناجحني إىل املستوى التايل (صف/مرحلة).

  10التعليم التلقائي:ثانيا: 

إىل ما يتعلمه الناس من خالل ممارستهم حليا�م اليومية واحتكاكهم ببيئتهم، يف حماولة منهم للحصول على  يشري

  :معلومات أو اكتساب مهارات مببادرة شخصية، معتمدين يف ذلك على وسائل خمتلفة

 واالتصال اإلعالموسائل  -

 اإلرث الثقايف، العلمي -

مات واالتصال أدى إىل خلق منافسة قوية بني هذا النوع من التعليم والتعليم إذ أن التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلو 

  النظامي، وإذا ما كان ميكن تعويض املعلم بـ: كتاب جيد، انرتنت، برامج..

  التعليم غير الرسمي:ثالثا: 

املتبعة أقل  اإلجراءاتعلى الرغم من أن له برامج خمططة ومنظمة، كما هو احلال يف التعليم النظامي، فإن     

، األميةهناك حمو  انضباطا ولكن تتبع نفس األهداف التعليمية. وهي موجهة إىل فئة معينة، كمثال هلذا النوع من التعليم

  11املدارس القرآنية، دروس الدعم،..

                                                           
9 - Sadek BAKHOUCHE,  Op.cit., p 19. 
10 - Ibid., p 20 

  .25، مرجع سبق ذكره، ص مهدي التمیمي -11 
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علمته، على أنه إدراك الشيء حبقيقته وهو نوعان: عقلي ومسعي، عّلمته وأ ويف النص القرآين، جاء تفسري لفظة العلم

فاإلعالم اختص مبكان مبا كان بإخبار سريع، أما التعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثري، حىت حيصل منه أثر يف نفس 

، وقوله تعاىل: 2ن عّلم القرآن" سورة الرمحن اآلية فمن التعليم قوله تعاىل: " الرمحاملتعلم، فهم تنبيه النفس لتصور املعاين، 

  .30ا" البقرة اآلية "وعّلم آدم األمساء كّله

والعلم بالشيء ليس كمعرفته، فاملعرفة ( حسب النص القرآين) هي إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره، وهو أخص من   

اجلهل، فيقال: فالن يعرف اهللا وال يقال يعلم اهللا، ملا كان معرفة البشر هللا هي  –اإلنكار والعلم  –العلم، وضده املعرفة 

ك ذاته. فاملعرفة تستعمل يف العلم القاصر املتوصل إليه بتفكر. كقوله تعاىل: " فلما جاءهم ما عرفوا بتدبر خلقه دون إدرا

  .58، وقوله تعاىل:" فعرفهم وهم له منكرون" سورة يوسف اآلية 89" سورة البقرة اآلية 

"اقرأ" دليال على أن القراءة هي وملكانة العلم وتبيانا من اهللا عز وجل ألمهيته، فإن أول آية أنزلت بدأت بكلمة     

املفتاح لكل أنواع العلوم والكتساب العلم، لذلك فإن مجيع الدول تسعى جاهدة حملو األمية وتشجيع القراءة. ومما سبق 

يتضح أن التعليم ال خيدم الفرد فقط بل ا�تمع ككل، بل ويساهم أيضا يف منو البلد اقتصاديا، هذا ما أدى إىل ظهور 

  .ديدة لتبيان وقياس األمهية االقتصادية للتعليمدراسات ع

  الفرع الثالث: التعليم بين االستهالك واالستثمار

بتطور النظرة االجتماعية واالقتصادية للخدمة التعليمية، أصبح ينظر إىل التعليم كخدمة استهالكية تقدمها     

  لتعليم على أنه استثمار حيقق عائدا اقتصادياألفرادها مث تطورت هذه األخرى إىل النظر ل اإلشباعالدولة لتحقيق 

يقبل الفرد على التعليم ويضعه ضمن أولوياته وينفق عليه، لذا فهو ميثل خدمة استهالكية،   12أوال: التعليم كاستهالك:

كذلك ميكن اجلانب االستهالكي للتعليم يف إعداد الفرد للحياة اخلاصة، وتزويده باجلوانب اخللقية والثقافية واالجتماعية. 

                                                           

، 2003، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر و التوزیع، األردن، اقتصادیات التعلیم مبادئ راسخة و اتجاهات حدیثةفاروق عبده فلیه،  -12 

  .158،159ص
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األسرة أو احلكومة إنفاقا استهالكيا، ولذا فإن حساب ففي النظرة الكينزية، يعد اإلنفاق على التعليم سواء قامت به 

  الدخل القومي يعاجل اإلنفاق التعليمي كاستهالك �ائي. 

غنياء دون تدخل ويتفق مع ذلك آدم مسيث حيث نادى بضرورة تصميم نظام تعليمي يركز بصورة أساسية على تعليم األ  

لى عاتقها �دف تثقيفهم وحمو أميتهم حتقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص الدولة، أما تعليم الفقراء وحمدودي الدخل فإنه يقع ع

  التعليمية.

بأن التعليم حق لكل مواطن، ومسؤولية على الدولة جيب أن توليها  اإلميانوترتب على النظرة للتعليم كخدمة استهالكية،   

عض اآلثار السلبية حيث أدت إىل إضعاف عنايتها، وأن ختطط هلا وتنفق عليها، ويف الوقت ذاته ترتب على تلك النظرة ب

)، كذلك اعترب التعليم نوعا حتياجات االجتماعية واالقتصاديةالصلة املتبادلة بني التعليم وا�تمع (عدم ربط التعليم باال

  من الرفاهية ومظهرا لالرستقراطية االجتماعية.

  وافر لغريه من أمناط االستهالك األخرى وهي كالتايل:ويف املقابل فإن التعليم كنمط استهالكي يتميز بعدة خصائص ال يت  

 يؤثر التعليم كاستهالك على السلوك االستهالكي للفرد حسب املستوى التعليمي له -

يؤدي التعليم إىل تغيري طبيعة العمل الذي يستطيع الفرد القيام به، من أعمال ذات جمهود بدين إىل أعمال حتتاج  -

 جمهودا ذهنيا.

 .ك يؤثر يف شخصية اإلنسان مبنحه ثقافة ومعرفة �يئ له فرص احلياة الكرميةالتعليم كاستهال -

باإلضافة إىل الفوائد االستهالكية للتعليم، هناك فوائد أخرى يقوم التعليم بتوفريها تعمل على زيادة اإلنتاج وثروة ا�تمع 

  على املدى الطويل، هذا ما ساعد على ظهور نظرة جديدة للتعليم كاستثمار.

  استندت النظرة للتعليم كنمط استثماري على العديد من املربرات أمهها: 13ثانيا: التعليم كاستثمار:

 للفرد ومن مث مقدرته على توليد الدخل اإلنتاجيةيزيد التعليم من املقدرة  -

                                                           

  .160، 159نفس المرجع السابق، ص  -13 
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 االقتصادية.يزيد التعليم من إنتاجية ا�تمع مما يؤدي اىل ارتفاع الدخل القومي وحتقيق الرفاهية االجتماعية و  -

 يكشف التعليم عن استعدادات وميول األفراد ويوجهها خلدمة االقتصاد  القومي وا�تمع. -

 ينمي التعليم قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات العمل يف أي قطاع ويف خمتلف الظروف. -

التعليم يفوق بكثري معدل العائد على التعليم يعد استثمارا حىت أنه االستثمار يف  اإلنفاقهذه املربرات وغريها تؤكد أن 

  من االستثمار يف معظم األعمال التجارية والصناعية.

كان مارشال أول من وصف التعليم استثمار قوميا ملا له من دور فعال يف عملية التنمية، ولذا فقد أكد على ضرورة 

ال جيب أن يقاس فقط بالعائد أو األفراد  التعليمي، فقيمة ما ينفق على التعليم سواء من طرف الدولة باإلنفاقاالهتمام 

املباشر من هذا االستثمار بل جيب أن يؤخذ يف االعتبار العائد غري املرئي، حيث يتيح التعليم ألفراد ا�تمع فرصا أكثر 

  وأوسع للكشف عن ميوهلم وقدرا�م ومن مث تنميتها.

ماركس فريى أن التعليم يساعد الفرد على النمو املهين والتكيف، واستيعاب تطبيقات الثورة التكنولوجية  أما  

  .اإلنتاجوالتغريات يف وسائل وعوامل 

 %21اليت قام �ا دنسون عن مصادر النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة االمريكية، إىل أن  األحباثوتنتهي   

يرجع اىل  1957 - 1921لنمو إمجايل الناتج القومي يف الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني  من متوسط املعدل السنوي

  االهتمام بالتعليم واالرتقاء مبستواه.

حبساب متوسط دخل الفرد من التعليم طوال حياته يف الواليات املتحدة األمريكية  1958وقد قام ميلر سنة   

ألف  435ألف دوالر ملن أمت تعليمه الثانوي، و  358تعليمه االبتدائي، ملن أمت  ألف دوالر 182حيث قدره حبوايل 

دوالر ملن أ�ى تعليمه اجلامعي، كما أشار شولتز يف دراساته على االقتصاد األمريكي إىل أن معدالت الدخل القومي 

  قق التنمية االقتصادية.تنمو بارتفاع املستوى التعليمي، حيث تزداد املقدرة اإلنتاجية ألفراد ا�تمع ومن مث تتح
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جوهرية يف النظام التعليمي كمنظومة متكاملة، كي يكون قادرا على  تغيرياتوتتطلب عملية التنمية إحداث   

مواجهة واستيعاب متطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية حيث ال تتطلب تلك التنمية جمرد نقل املعرفة والتكنولوجيا 

   خلق العقل الذي يبدعها ويسريها ويعتين �ا.من مكان ألخر، بل تتعداه إىل

توسيع قاعدة التعليم أفقيا لتشمل أعدادا أكثر من املنتفعني، ورأسيا فمن حيث التغيري الكمي التعليمي، جيب   

حيث التغيري الكيفي جيب  لتزداد عدد سنوات التعليم وميتد االلتزام فيه ألطول فرتة ممكنة واملتمثلة يف التعليم العايل. ومن

تطوير مناهج ونظم التعليم خللق عقلية منهجية، وتزويد األفراد باملهارات والقدرات الفنية والتنظيمية اليت حتتاجها خطط 

التنمية الشاملة. ولذلك تسعى الدول جاهدة حنو بناء نظام تعليمي يعمل على استثمار أفضل ملواردها، خاصة يف آخر 

  14.وهي التعليم العايلمرحلة تعليمية 

  المطلب الثاني: مفهوم التعليم العالي

الفرد معارف، مهارات  إلكسابالتعليم العايل هو آخر مرحلة من مراحل التعليم النظامي، والذي يهدف   

  وقدرات ختدمه وختدم ا�تمع ككل.

  الفرع األول: تعريف التعليم العالي

وختتلف مدة  كليات أو معاهد جامعية بعد احلصول على الشهادة الثانوية،التعليم الذي يتم داخل  "ويقصد به أنه  

، "فهو كل أنواع 15"الدراسة يف هذه املؤسسات من سنتني إىل أربع سنوات، وهو آخر مرحلة من مراحل التعليم النظامي

                                                           

  .161نفس المرجع السابق، ص  -14 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 7الموسوعة العربیة العالمیة، الطبعة الثانیة، الجزء  -15 

25.  
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ة أو مؤسسة تعليمية أخرى الدراسات، التكوين أو التكوين املوجه اليت تتم بعد مرحلة الثانوية على مستوى مؤسسة جامعي

  16معرتف �ا كمؤسسات للتعليم العايل من قبل السلطات الرمسية للدولة".

وختتلف تسميات هذه املؤسسات التعليمية، فهناك: اجلامعة، الكلية، األكادميية... فاجلامعة أعلى مؤسسة   

كادميية، املدرسة عة هلا مثل: الكلية، املعهد، األمعروفة يف التعليم العايل وتطلق أمساء أخرى على اجلامعة واملؤسسات التاب

العليا، وهذه األمساء تسبب اختالطا يف الفهم أل�ا حتمل معاين خمتلفة من بلد آلخر، فعلى الرغم من أن كلمة كلية 

لية" لإلشارة تستخدم كلمة "كلتعليم العايل، جند أن دوال تتبع التقاليد الربيطانية أو االسبانية ل تستخدم لتدل على معهد

  17إىل مدرسة ثانوية خاصة. وهو باملثل فإن األكادميية رمبا تدل على معهد عال للتعليم أو مدرسة.

تتميز اجلامعة عن باقي مؤسسات التعليم العايل، يف املدى الواسع ملقررا�ا الدراسية وتعدد ختصصا�ا، ويوفر   

النمط السائد يف اجلامعة فرصا كثرية للطلبة للتخصص يف حقول العلوم (الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا...)، العلوم 

  (التاريخ، الفلسفة..) وغريها. اإلنسانيةوم االجتماعية (علم النفس، علم االجتماع،...)، العل

وعلى النقيض من اجلامعات فإن األنواع املألوفة من مؤسسات التعليم العايل األخرى هي الكليات   

  18واحد أو اثنني من حقول املعرفة. واألكادمييات، تركز على

  الفرع الثاني: أنماط التعليم العالي

وتوفري مقاعد بيداغوجية إضافة  املنشآتوامللتحقني به حيتم على التوسع يف إن تزايد عدد طاليب التعليم العايل   

التحتية والفضاءات  البىنإىل إيواء األعداد املتزايدة سنويا، هذا ما شكل عبئا على احلكومات من ناحية توفري 

                                                           
16 - UNESCO, world conference on higher education, Higher Education in theTwenty-First Century: Vision and 
Action,  9 October 1998, p 01. 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 8الموسوعة العربیة العالمیة، الطبعة الثانیة، الجزء  -17 

146.  

، 2008و التوزیع، األردن،  ، مفهوم حدیث في الفكر اإلداري المعاصر، مؤسسة الوراق للنشرإدارة التعلیم الجامعيالعبادي هاشم فوزي،  -18 

  .62،63ص 
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جديدة مثل اجلامعات املفتوحة، اجلامعات االفرتاضية واليت ترتكز  وأمناط أنواعالبيداغوجية، وكحل هلذه املشكلة ظهرت 

  أساسا على مبدأ التعليم عن بعد والتعليم االلكرتوين باستخدام وسائل وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

فع : إن توفري فرص تعليمية إضافية دون احلاجة إىل زيادة ضخمة يف امليزانيات، هو ما دأوال: التعليم عن بعد

باملؤسسات التعليمية إىل تطوير برامج التعليم عن بعد والذي يوفر أيضا فرص تعليم أكثر لألفراد الذين ال يستطيعون 

  التفرغ للتعليم نتيجة اللتزامات شخصية، ظروف معيشية، العزلة اجلغرافية.

هذا يعين الفصل اجلغرايف بني فالتعليم عن بعد هو "نقل مواد التعليم إىل املتعلم يف موقع عمله أو إقامته.. و   

املتعلم واملعلم، حيث ال يتوقع أن يكون اللقاء يف قاعة احملاضرات هو اخلط األساسي للعالقة بينهما، وللتعويض عن 

اللقاء الفعلي، يقوم الطالب باحلصول على املعرفة من خالل وسائل تعليمية حديثة وذلك للوصول إىل كل راغب يف 

  19."التعليم العايل

وميكن تعريف التعليم عن بعد على أنه :" نظام تعليمي يتمركز حول املتعلم ويقوم على احتياجاته وال يشرتط   

املواجهة بني املعلم واملتعلم، ويكون دور املؤسسة التعليمية يف هذا النظام قويا يف ختطيط وتوصيل اخلدمة التعليمية إىل 

  20.املناسبة "املتعلمني باستخدام وسائل النقل التكنولوجية 

  21وهي: املبادئوبذلك فإن التعليم عن بعد يقوم على جمموعة من 

 عدم اشرتاط الوجود املتزامن للمتعلم مع املعلم يف املوقع نفسه -

 الوساطة جوانب تقنية، بشرية وتنظيمية.ضرورة وجود وسيط بني املعلم واملتعلم، وهلذه   -

                                                           

  .323نفس المرجع السابق، ص  -19 

  .98، ص 2006، الطبعة األولى، دار الفكر، األردن، مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیةولید سالم محمد الحلفاوي،  -20 

  .100نفس المرجع السابق، ص  -21 
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يتناسب مع ظروفه دون التقيد جبداول منتظمة وحمددة سلفا للقاء ميكن للمتعلم عن بعد اختيار وقت التعلم مبا  -

 املعلمني باستثناء اشرتاط التقييم.

 إىل تعزيز نظام التعليم املفتوح والتعليم املستمر) أدتأسلوب من أساليب التعلم الذايت ( اليت  -

  وتكمن أهداف عملية التعليم عن بعد فيما يلي:

 تعليمية جدية لتلبية الطلب املتزايد عليها.تقليل صعوبات إنشاء مؤسسات  -

 زيادة إمكانية احلصول على التعليم وزيادة فرص التحاق األفراد بالتعليم العايل. -

 للنمو املستمر وحتسني ظروف حيا�م. لألفرادالفرصة  إتاحة -

ح لفئات عديدة (خفض التكاليف جيعلها ا ومت ختفيض تكلفة التعليم: حيث أن التعليم عن بعد معقول التكلفة -

 .يف متناول اجلميع)

ترتكز عملية التعليم عن بعد على الوسائط التعليمية املستخدمة (اليت كانت تعتمد على وسائل تقليدية: الكتب، 

املطبوعات، التسجيالت الصوتية..) واحلاجة إىل توظيف التكنولوجيا احلديثة يف مساعدة املتعلم، حيث أتاحت 

كنولوجيا املعلومات واالتصال أنواعا خمتلفة من الوسائل االلكرتونية (االنرتنت، الكتب االلكرتونية، قاعدة البيانات على ت

  اخلط..) حيث جند أن معظم هذه الوسائل تستخدم يف التعليم االلكرتوين.

عليم والتدريب، أدى إىل ظهور ما يعرف إن املزاوجة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال والت ثانيا: التعليم االلكتروني:

بالتعليم االلكرتوين الذي يتم عن طريق احلاسوب اآليل وأي مصادر أخرى على احلاسوب تساعد يف عملية التعليم 

والتعلم، وفيه حيل احلاسوب حمل الكتاب وحما املعلم، هذا النوع من التعليم قائم على شبكة االنرتنت، وفيه تقوم املؤسسة 

  22ويتمكن املتعلم فيه من احلصول على التغذية الراجعة. مية بتصميم موقع خاص �ا وملواد وبرامج معينة هلاالتعلي

                                                           

  .58نفس المرجع السابق، ص  -22 
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وميكن تعريف التعليم االلكرتوين على أنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكرتونية   

يف حتقيق األهداف التعليمية وتوصيل احملتوى التعليمي إىل املتعلمني دون اعتبار للحواجز الزمانية واملكانية وقد تتمثل تلك 

ثة مثل احلاسوب وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية... أو من خالل شبكات الوسائط االلكرتونية يف األجهزة احلدي

ويستخدم مع   احلاسوب املتمثلة يف اإلنرتنت وما أفرزته من وسائط أخرى مثل املواقع التعليمية واملكتبات االلكرتونية..

طلحات أخرى هي التعليم باالتصال إىل مص باإلضافةمصطلح التعليم االلكرتوين مصطلح آخر وهو التعليم االفرتاضي 

  23االلكرتوين أو التعليم بالكمبيوتر.

  24إن تطبيق التعليم االلكرتوين يف العملية التعليمية حيقق ما يلي:   

 تعدد مصادر املعرفة بصورها املختلفة السمعية، املرئية واملكتوبة، مع توافر إمكانية تسجيلها، نسخها وطباعتها. -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالنسبة للمعلم واملتعلم. حتسني مهارات استخدام -

عدم االعتماد على احلضور الفعلي حيث أن وسائل االتصال وفرت احلصول على املعلومة دون التقيد بالزمان  -

 واملكان.

 ونية.الواجبات عن طريق الوسائط االلكرت  استالممجيع األعمال بني املعلم واملتعلم، مثل  واستالم إرسالميكن  -

  25:مما سبق نستنتج أن للتعليم عن بعد والتعليم االلكرتوين ثالثة مفاهيم رئيسية وهي

 أنه نظام تعليمي ال خيضع إلشراف مباشر ومستمر من قبل املعلم. -

 نظام مفتوح للجميع أي تعليم مجاهريي ال يتقيد بوقت ومكان ألنه يركز على املتعلم وعملية التعليم الذاتية. -

                                                           

  .60المرجع السابق، ص نفس  -23 

  323العبادي هاشم فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  -24 

  .325نفس المرجع السابق، ص  -25 
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احلاسوب سواء كانت املادة التعليمية مسجلة على قرص مرن أو مدجمة أو تصل إىل حاسوب  يقدم بواسطة -

 املتعلم بواسطة شبكة املعلومات الدولية" االنرتنت" أو تبث إليه عري األقمار الصناعية..

  الفرع الثالث: وظائف التعليم العالي

، وقسمت إىل 1998املنعقد سنة  UNESCOحددت وظائف التعليم العايل يف املؤمتر العاملي ملنظمة   

  26ثالث وظائف رئيسة هي:

املطلوبة اليت ستقوم بشغل  اإلطاراتوهي أول وظيفة للتعليم العايل، فمن املتوقع أن تقوم اجلامعات بإعداد  أوال: التعليم:

  ذات املستوى العايل. واإلداريةواملهنية  الوظائف العلمية والتقنية

معرفة جديدة من أهم وظائف التعليم العايل (الذي كان يقتصر  وإنتاجأصبح البحث العلمي  ثانيا: البحث العلمي:

 18على حفظ املعرفة القدمية)، حيث أن اجلمع بني التعليم والبحث هو ما أدى إىل ظهور اجلامعة احلديثة يف القرن 

، فهو عملية فكرية منظمة يقوم �ا يف كل من اسكتلندا وأملانيا على الرتتيب، واليت اهتمت بالبحث العلمي 19و

الباحث من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة بإتباع طريقة علمية منظمة بغية الوصول إىل حلول 

  مالئمة للعالج وإىل نتائج صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة (نتائج البحث).

ضاري يف أي بلد، فاالكتشافات تأيت من خالل البحث ويعد البحث العلمي من الركائز األساسية للنهوض احل  

والتمحيص ومتابعة األحداث واألفكار وحماولة تطويرها ودعمها ورعايتها، فكثري من االبتكارات واالكتشافات 

  واالخرتاعات ما هي إال نتيجة لألفكار االبتكارية ألساتذة اجلامعات والطلبة املتميزين.

                                                           

، دار الشروق للنشر و التوزیع، األردن، األسالیب اإلبداعیة في التدریس الجامعيحسین عبد اللطیف بعارة، ماجد محمد الخطایبیة،  -26 

  26، ص 2002



 وح المقاوالتيةوالرالتعليم المقاوالتي                             :           الفصل الثالث

 

125 
 

من املفروض أن تتأقلم اجلامعات لتتالقى واحتياجات ا�تمع، فاجلامعة يف العصور الوسطى   27ثالثا: خدمة المجتمع:

كانت �تم أكثر بعلوم الدين وفلسفة أرسطو أكثر من التنمية االقتصادية، وبعد الثورة الصناعية بدأت تتأقلم بشكل 

  جزئي مع احتياجات ا�تمع، 

صصات فرضتها الوظائف اجلديدة اليت ظهرت، منها: العلوم، اهلندسة بتوفري تعليم يف خت 19حيث بدأت يف القرن 

مبا فيها  واحملاسبة. لكن فقط يف القرن العشرين أصبحت اجلامعة تدرس مجيع التخصصات اليت يتطلبها ا�تمع اجلديد

  علم االجتماع، إدارة األعمال...

  التعليم العالي والنمو االقتصاديالمطلب الثالث: 

تعليمهم  أثناءا�تمع القدرات واملهارات النافعة  أفراد إكسابآدم مسيث على أمهية التعليم يف  منذ أن أكد  

وتدريبهم، وأن األموال اليت تنفق يف تنمية مواهبهم تعد جزءا من ثروة ا�تمع، ومنذ أن أوضح ألفريد مارشال أن ما 

  يستثمر يف تنمية البشر هو أفضل أنواع رأس املال وأن التعليم نفسه عملية استثمار.

يعود  1957و 1929بني  األمريكيةة ولقد ذكر شولتز أن النمو االقتصادي الذي حدث يف الواليات املتحد

لكل  اإليرادمن الزيادة غري املفسرة يف  %70- 36إىل الزيادة يف التعليم لكل شخص من القوة العاملة واليت متثل 

  28.عامل

مواردها املالية،  بتعبئةإن هذا ما دفع باالقتصاديني والدول ككل بالتوجه إىل االستثمار يف التعليم واالهتمام 

والبشرية معتمدة يف ذلك على فكرة أن التعليم هو أفضل استثمار ملواردها املالية فأصبحت �تم بـ: متويل، كلفة املادية 

  وعائد العملية التعليمية.

  
                                                           

27 - James JF Forest and Philip G Altbach, International handbook of higher education, Springer, 2007, p 195. 

  .168، ص 2007، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، األردن، اقتصادیات التعلیم و تخطیطهفلیح حسن خلف،  -28 
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  الفرع األول: تمويل التعليم

على التعليم أمهية كبرية من أجل توفري التعليم وتطريه كما ونوعا، حىت حيقق التعليم أهدافه يف  اإلنفاقحيتل   

 إنفاقهايتم  اليتخدمة ا�تمع وأفراده واالقتصاد ككل. إن عملية متويل التعليم أو العملية التعليمية تتمثل يف كافة املبالغ 

  29على التعليم الذي يتطلب موارد مادية وبشرية.

كان هناك حتوال كبريا يف متويل التعليم العايل من احلكومات إىل الطلبة وأسرهم، ويرجع جزء   1980نذ سنة م  

  30من ذلك إىل زيادة الطلب على التعليم العايل، فتقاسم التكاليف تظهر يف أشكال خمتلفة من بينها:

 الرسوم الدراسية -

 زيادة يف اخلدمات -

 اخنفاض املساعدات احلكومية -

 لتلبية الطلب الزائد تشجيع اجلامعات اخلاصة  -

فتمويل التعليم مهمة الدولة أساسا، لكن مزايا التعليم الفردية، االجتماعية واالقتصادية تتطلب استثمار موارد مالية 

بالقدر متزايدة مع مرور الزمن. لذا فإن اللجوء للتمويل اخلاص يبدو حتميا ألن هناك حججا كثرية لصاحل التمويل اخلاص 

  31.الذي تسجل فيه حجج تدافع عن التمويل العمومي

الكبري للدعم العمومي لقطاع التعليم العايل، أدى إىل النظر إىل إن منو القطاع اخلاص من جهة واالخنفاض   

 التعليم العايل على انه منتج خاص ( هذه الفكرة أساسها أنه يدفع من يستفيد مباشرة من هذه اخلدمة) بدال من كونه

  .منتجا عاما ( التعليم العايل يعود بالنفع على ا�تمع بأسره وبالتايل فهو مسؤولية ا�تمع/احلكومة)

                                                           

  .195نفس المرجع السابق، ص  -29 
30 - UNESCOb, Forum on higher education, Research and knowledge, February 2009, p02. 

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة كفاءة أعضاء هیئة التدریس وأثرها على جودة التعلیم العالينوال نمور،  -31 

  .40، ص 2011/2012قسنطینة، 
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انتشرت فكرة املنتج اخلاص عرب أحناء العامل والقت جدال كبريا من البنك العاملي ومنظمات أخرى خاصة حول   

  32.تأثريه على جودة التعليمو تغيري منط متويل التعليم العايل 

، أما التمويل اخلاص %63وتشري الدراسات املهتمة بتمويل التعليم يف العامل إىل أن التمويل العمومي ميثل   

. لكن املالحظ أن هناك فوارق بني الدول وبني خمتلف مناطق 1999سنة  %2واملساعدات الدولية  %36فيمثل 

  33العامل. وتكمن هذه الفوارق يف:

وال ميكن هلا زيادة املخصصات  عليمعلى الت اإلنفاقالدول وخاصة النامية منها قد وصلت إىل السقف يف  أن -

 هلذا القطاع.

 أن الضغط والطلب االجتماعي على التعليم العايل تزداد وتريته نتيجة للنمو الدميغرايف -

 بشكل كبري. أن مفهوم مسؤولية ا�تمع بكامله (عام وخاص) يف متويل التعليم قد ترسخ -

كنتيجة ملا سبق فإنه جيب اللجوء إىل مصادر متويلية أخرى، والقطاع اخلاص يف مقدمتها، حيث أنه يساهم بقدر كبري يف 

  متويل مؤسسات التعليم ومراكز البحوث التابعة هلا يف الدول الصناعية.

على التكنولوجيا املنتجة يف ففي الدول املتقدمة يأيت التمويل من الصناعات الكربى اليت يعتمد تقدمها   

اجلامعات، مث هناك كبار املتربعني الذين ينفقون على البحث العلمي. وتتنوع أوجه التمويل اخلاص للجامعات ومؤسسات 

، ومنها ما هو موجه لتطوير املرافق واملنشآت اإلنتاجالتعليم، فمنها ما هو موجه لدعم البحوث لصاحل الصناعة وقطاع 

  34تلزمات.وغريها من املس

                                                           
32 - James JF Forest and Philip G Altbach, Op.cit., p 200. 

  .41نوال نمور، مرجع سبق ذكره، ص  -33 

  .396فاروق عبده فلیه، مرجع سیق ذكره، ص  -34 
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(رغم التفاوت بينها)، والذي يؤدي إىل زيادة كلفة العملية إن متويل التعليم يشهد تزايدا مستمرا يف معظم الدول   

  35التعليمية بالنسبة للدولة والفرد على حد سواء، هذه الزيادة هي نتيجة لـ:

 التعليم العايل،..)زيادة الطلب على التعليم العايل (سواء نتيجة النمو الدميغرايف أو عاملية  -

 .احلاجة إىل تكوين أفراد يتمتعون مبهارات ومعارف متكنهم من مواكبة التغريات املستمرة واالهتمام بنوعية التعليم -

ارتفاع أسعار مستلزمات العملية التعليمية (سواء املرتبطة منها باملباين، التجهيزات أو رواتب أعضاء هيئة  -

 التدريس)

  36لقياس االتفاق على التعليم: وتستخدم عدة مؤشرات

 نسبة اإلنفاق على التعليم / اإلنفاق العام من ميزانية الدولة. -

 نسبة اإلنفاق على التعليم / الناتج القومي. -

    مقدار اإلنفاق التعليمي كحصة للفرد الواحد، قيمة اإلنفاق على عدد أفراد ا�تمع. -

    الفرع الثاني: كلفة التعليم

عادة ما ينظر لكلفة التعليم على أ�ا مرادف لنفقاته، فالبعض ينظر إليها على أ�ا النفقات اجلارية، فهي تلك   

، حيث الرأمساليةاليت تنفق بصفة دورية ومنتظمة كاملرتبات واألجور وما شا�ها، والبعض يرى ضرورة أن تشمل النفقات 

(كما يف تكاليف املباين واملعدات). يف حني يرى فريق ثالث  نفاقاإلميتد أثر بعض النفقات لعدة سنوات الحقة لسنة 

األسرة يف سبيل تعليم أبنائها مثل:  أن كلفة التعليم ينبغي أن تشمل إىل جانب النفقات اجلارية والرأمسالية، ما تنفقه

قتصر كلفة التعليم على دي طائفة أخرى بضرورة أال تااالشرتاكات املدرسية، تكاليف شراء الكتب واألدوات... كما تن

                                                           

  .197فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص  -35 

  .198نفس المرجع السابق، ص  -36 
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ما سبق، وإمنا جيب أن متتد كذلك لتشمل التكاليف غري املباشرة واملتمثلة يف كلفة الفرصة، وتعين قيمة الفوائد أو الدخول 

  37.األخرىعلى التعليم وتفضيله على االجتاهات االستثمارية البديلة أو  لإلنفاقاليت مت التضحية �ا نتيجة 

  38حلساب عناصر الكلفة منها:وهناك مؤشرات عديدة 

مؤشر كلفة الطالب، حيث يقيس حصة الطالب من الكلفة وحسب أنواعها واملقصود هنا بالطالب املسجل يف  -

 العملية التعليمية.

 مؤشر كلفة اخلريج، والذي يقيس حصة الطالب اخلريج من الكلفة حسب أنواعها. -

 املوجودات أي األصول الرأمسالية حسب أنواعها. أو مؤشر كلفة األبنيةمؤشر كلفة املواد أو األجهزة،  -

كلفة الفرصة البديلة الستخدام املوارد أو النفقات يف التعليم، واليت متثلها التضحية با�االت األخرى اليت ميكن  -

 استخدام املوارد فيها بدال من استخدامها يف التعليم افرتاضا (يتم تقديرها).

الذي يستغرقه إنتاج وحدة واحدة أي اخلريج، وكباقي التكاليف فإن معظم الدول �دف إن هذه املؤشرات مرتبطة بالزمن 

  ( اجلهد والوقت) وتعظيم عوائدها.إىل خفض هذه التكاليف 

       الفرع الثالث: العائد من االستثمار في التعليم

املستمر، الواسع  لإلنفاقيشكل العائد حمور النظرة االقتصادية للتعليم، ألن العائد من التعليم هو املربر األساسي   

واملتزايد عليه، حيث ميكن دراسة العائد من عدة نواحي (اقتصادية واجتماعية) وعلى عدة مستويات (الفرد، االقتصاد 

  39د من التعليم يتمثل يف:وا�تمع ككل). فعلى مستوى الفرد، فإن العائ

                                                           

  .206فاروق عبده فلیه، مرجع سبق ذكره، ص  -37 

  .202فلیح حسن خلف، مرجع سب ذكره، ص  -38 

  .44كره، ص نوال نمور، مرجع سبق ذ -39 
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، وشعوره بتوفري مستوى نوعي أفضل حلياته نتيجة وإشباعهاحتقيق الرضا: عن طريق تلبية رغباته وحاجاته للتعليم  -

 حصوله على التعليم

 الولوج إىل سوق العمل. -

 قابلية التشغيل -

رتبوي) مقارنة بالتكاليف (مجع العائد املادي، ارتفاع دخل الفرد نتيجة الرتفاع مستواه التعليمي ( املخزون ال -

 دخله طوال حياته وخصم تكلفة تعليمه منه).

العامل الشيء  إنتاجيةن التعليم يزيد من رأس املال البشري والذي يزيد من مستوى االقتصاد وا�تمع ككل، فإ أما على

الذي يؤدي إىل خمرجات ذات مستوى عال. كما انه يزيد من املقدرة على االبتكار ( املعرفة والتكنولوجيا اجلديدة) اليت 

  40تعزز النمو.

التعليم يسهل عملية نقل ونشر املعرفة اليت حيتاجها أفراد ا�تمع لفهم ومعاجلة املعلومات اجلديدة وتطبيق  أنكما 

  اجلديدة املبتكرة من طرف اآلخرين.   التكنولوجيا

يكمن العائد يف العالقة: الفرق بني مدخالت وخمرجات العملية التعليمية، واليت تواجه صعوبة يف حتديد كل من   

 - على قياس النتائج من مطلق القيمة املالية ( حتليل كلفة يعتمدمدخالت وتكاليف التعليم وكذلك خمرجاته. فالعائد 

قياس التكاليف والعوائد التعليمية بوحدات  إمكانيةمفهوم العائد االقتصادي من التعليم يستخدم عند عائد) أي أن 

  41طرق قياس العائد االقتصادي للتعليم فيما يلي: أهمنقدية، وتتلخص 

القتصادي : تعتمد هذه الطريقة على دراسة وحتليل العالقة بني النشاط التعليمي والنشاط اأوال: طريقة الترابط البسيط

  بعدة أساليب أمهها:

                                                           
40 - Eric A.Hanushek, Education quality and Economic growth, the World Bank, Washington DC, 2007, p 03. 

  .220-217فاروق عبده فلیه، مرجع سبق ذكره، ص  -41 
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الرتابط الزمين: تؤسس هذه الطريقة على قياس العالقة االرتباطية بني النمو يف املستوى التعليمي والنمو  .1

لقياس  االقتصادي يف دولة معينة ويف فرتة زمنية حمددة. ومن أشهر الدراسات يف هذا ا�ال، دراسات شولتز

 .1956- 1900يف الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني  اإلمجايلاالرتباط بني التعليم والناتج القومي 

العالقة االرتباطية بني مستوى التعليم والنمو  الرتابط بني البلدان املختلفة: تقوم هذه الطريقة على قياس .2

 .االقتصادي يف جمموعة الدول املختلفة يف فرتة زمنية واحدة

تلك  إنتاجيةالرتابط بني املؤسسات الصناعية: تعتمد هذه الطريقة على قياس العالقة االرتباطية بني النمو يف  .3

املؤسسات ومنو اهتماما�ا بالتعليم، التدريب والبحث العلمي داخلها. وميكن تنفيذها من خالل الرتابط الزمين 

 أو من خالل الرتابط بني املؤسسات املختلفة.

: صعوبة احلصول على املعلومات واألرقام ( ملختلف أمههاقة الرتابط البسيط تعرتضها بعض املشكالت إال أن طري

  ) إما لندر�ا، سريتها أو عدم مصداقيتها (اختالف طرق حسا�ا).اإلمجايلاملؤسسات والدول مثال الدخل القومي 

ظهرت هذه الطريقة عقب احلرب العاملية الثانية عندما اكتشف االقتصاديون أن النمو يف الدخل  ثانيا: طريقة الباقي:

  وحدها، بل أن هناك عوامل أخرى متبقية تتفاعل معا يف عملية التنمية. اإلنتاجالقومي ال يعزى إىل عوامل 

ا إىل أن التعليم يعد العامل الرئيسي يف هذه العوامل يف النمو االقتصادي، وتوصلو  إسهامومن مث فقد حاولوا قياس مدى 

لقياس أثر التعليم كعامل  1964عملية التنمية باعتباره استثمارا أساسيا يف رأس املال البشري، وتعترب حماولة دنسون عام 

  ، إال أن هناك بعض االنتقادات اليت وجهت هلذه الطريقة نذكر منها:متبقي يف النمو من أمهها

اليت تسهم يف عملية التنمية، ومن مث صعوبة فصلها لقياس  اإلنتاجل األخرى خبالف عوامل صعوبة حتديد العوام -

 يف تلك العملية إسهامهامدى 

 صعوبة حتليل العامل التعليمي إىل األنواع واملراحل التعليمية املختلفة. -
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م من خالل بيان الفرق بني : تعتمد هذه الطريقة على حساب عائد التعليثالثا: طريقة العائد المباشر من التعليم

االستثمار الذي انفق يف تعليم الفرد يف املراحل واملستويات التعليمية املختلفة، وبني الدخل املكتسب واملتوقع خالل حياة 

الفرد العملية يف احلاضر واملستقبل، وال يشتمل هذا االستثمار التعليمي على التكاليف العامة واخلاصة فقط، بل يتعداها 

كلفة الفرصة البديلة أو الضائعة يف التعليم أي الدخول اليت مت التضحية �ا نتيجة لالستثمار يف ا�ال التعليمي إىل  

  وتفضيله على البدائل االستثمارية األخرى.

من أجل احلصول على مستوى تعليمي  أنفقتوميثل معدل العائد من التعليم، النسبة بني العائد التعليمي والنفقات اليت 

  عني.م

  إال أن هذه الطريقة تواجه صعوبات يف:

حتديد العائد املتوقع احلصول عليه من التعليم الحقا، نظرا إىل أن دخل الفرد املستقبلي ال يتحدد استنادا للتعليم  -

  فقط، بل أنه يتحدد بعوامل جديدة إضافية (سريته الذاتية، اجلهد، سياسات اإلنتاج، العمالة..) 

 التفاوت يف الدخل املكتسب لألفراد إىل كم التعليم فقط، بل قد يرجع أيضا إىل كيفية التعليم. إرجاعصعوبة  -

يتضح مما سبق أن املعيار أو الطريقة املعتمدة لتقدير تأثري التعليم على النمو االقتصادي، هي تقدير النمو عرب البالد، 

مر السنني يعترب وسيلة عملية لقياس أمهية التعليم واملتغريات حيث املتوسط السنوي لنمو الناتج احمللي اخلام للفرد على 

، حيث تشري الدراسات يف النمو االقتصادي، ولربطه بالتعليم يعتمد على السنوات الدراسية للقوة العاملة األخرى

  42الطويل.مقابل كل سنة من سنوات الدراسة على املدى  يف األجر نقطة 0.58إىل أن هناك زيادة تقدر بـ  واألحباث

إال أن االعتماد على معيار السنوات الدراسية يهمل الفروق النوعية واملعرفية، هذا ما يقلل من جوهر العملية    

التعليمية والذي يظهر خاصة إذا قارنا بني الدول، واليت حسب هذا معيار تفرتض أن الطالب يف دول مثل غانا أو البريو 

                                                           
42 - Eric A.Hanushek, Op.cit., p 4 
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من السنوات الدراسية مثله مثل الطالب الذي يدرس يف فنلندا أو كوريا، وهذا رف يف أي سنة ايكتسب نفس كمية املع

  متاما ما يعنيه استخدام املعيار الكمي للسنوات أي عدد السنوات الدراسية،

، مهملة باقي فقط من التعليم النظامي يتأتىإىل ذلك فإ�ا تفرتض ضمنيا أن املهارات ورأس املال البشري  باإلضافة 

  ت (العائلة، احمليط) واليت تزيد من تنمية املعارف واملهارات.التأثريا

جودة التعليم أكثر أمهية لزيادة النمو االقتصادي، واملقاسة  تأثريلتبيان أن  ونتيجة لذلك سعت األحباث  

ب بالكفاءات املعرفية، وذلك عن طريق عدة مسابقات دولية بني الطلبة من خمتلف البلدان ( يف الرياضيات، األد

يف النمو االقتصادي، وتقدر  %75- 25أن جودة التعليم تساهم مبا مقداره   PISA والعلوم)، وجاءت نتائج اختبار

  43بعد إعادة تنظيم التعليم واالهتمام جبودته. %5بـ  PIBالزيادة يف 

منه، كما أن من الضروري التأكيد على أن االستثمار يف التعليم عائده بعيد املدى وال ترجى نتائج آنية   

وقيادة  الدراسات احلالية تشري إىل أن الزيادة يف اإلنفاق وحدها غري كافية، إمنا حيبذ ترشيد النفقات وحسن التدبري

    املنظومة الرتبوية وكذلك االهتمام باملنظومات الصحية والبحث عن املعلم اجليد لضمان تعليم نوعي.

  

  

  

  

                                                           

 - PISA   دراسة عالمیة أطلقتها منظمةOECD   دولة)، تجرى  70، تهدف إلى تقییم أنظمة التعلیم عبر أنجاء العالم (أكثر من 1997سنة

  سنة في المواضیع التالیة: القراءة، الریاضیات والعلوم 15سنوات لتقییم الطلبة ذوي  3كل 
43- Ibid., pp 4,5. 
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  مقاوالتيالتعليم ال ماهية :المبحث الثاني

حيث سنقوم بتحديد مفهوم التعليم  التعرف على التعليم املقاواليت إىل، نأيت وأمهيتهبعد تعرضنا ملفهوم التعليم  

  .قاواليتالطلبة واملتعلمني مسات ومهارات السلوك امل إكسابوطبيعته، ودوره وأمهيته وأهدافه املتمثلة يف  قاواليتامل

  : التاريخ والنشأةالمطلب األول

 MYLEعندما قدم  1947عام  إىليعود تاريخ تدريس املقاوالتية يف العامل، وعلى مستوى اجلامعات 

MACES  وعلى وجه التحديد يف كلية هارفارد إلدارة األمريكيةمقرر دراسي يف املقاوالتية يف جامعة هارفارد  لأو ،

 األعمالطالبا من طالب الفرقة الثانية لدرجة ماجستري إدارة  188 وإعجاباألعمال، حيث جذب هذا املقرر انتباه 

  44طالبا. 600والبالغ عددهم 

وقد كان السبب الواضح لتقدمي هذا املقرر هو االستجابة الحتياجات الطالب الذين عادوا بعد أداء اخلدمة   

لية نظرا لال�يار الذي حدث للصناعات احلربية بعد اقتصاد مير مبرحلة انتقا إىلالعسكرية يف احلرب العاملية الثانية لينضموا 

  انتهاء احلرب.

وقد حقق هذا املقرر شعبية على الرغم من أن عضو هيئة التدريس الذي بدأه كان يرى أن هذا املقرر لن حيقق   

إال أن موضوع يف املنظمات الكبرية.  اإلداراتدراسة جمالس  إىلاملنشود، وقد قام بنقل اهتماماته  األكادمييالنجاح 

خالل السنوات العشر التالية (عقد اخلمسينيات). وقد ظهر ذلك  -بصفة عامة–املقاوالتية مل حيقق اجلاذبية املتوقعة منه 

فقد حدثت حالة من اهلبوط يف  خالل هذه الفرتة، األمريكيالريادية يف االقتصاد  األنشطةجزئيا من خالل قياس 

، قابله منو كبري يف املنظمات الكبرية خالل اخلمسينيات والستينيات من األمريكيالتجارية واملهنية يف االقتصاد  األنشطة

  القرن العشرين.

                                                           
44 -Aziz BOUSLIKHANE, Enseignement de l’entrepreneuriat : pour un regard paradigmatique autour du 
processus entrepreneurial, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Nancy 2, 2011, p 129 
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األعمال، وكان رائدا فيه هو  مقاولة) يرون أن أول من تنبه لتدريس ختصص Arasti et al )2012إال أن   

  1938.45يف عام  وذلك Kobeمن جامعة  Shigeru Fijiiالياباين 

األعمال  مقاولةدراسية يف  ولكن مع بداية عقد السبعينيات، شهدت مدارس إدارة األعمال اليت تقدم مقررات  

جامعة يف تقدمي هذا املقرر. ومن الصعب حتديد السبب الرئيسي حلدوث هذا التغيري، إال  16تغيريا جذريا، فقد بدأت 

أو ضحت انتهاء حالة اهلبوط، وبدأت هذه األنشطة يف الصعود مرة أخرى بدءا من عام  قاوالتيةامل األنشطةأن مقاييس 

. وبدأت معاين كلمة "املقاول" تنتقل من األعمال قاولةالت علمية جديدة �تم مبا. وقد صاحب ذلك ظهور جم1969

  46.والرحبية، واالبتكار ائف،، وخلق الوظاإلبداع :إىلوعدم الوالء  واألنانيةتعبريات مثل اجلشع واالستغالل 

يف العامل حنو تعليم املقاوالتية،  األخرىيف هذا العقد العديد من اجلامعات  األمريكيةولقد قادت اجلامعات   

جامعة جنوب كاليفورنيا كأول جامعة تطرح أول مساق حديث ومتطور يف املقاوالتية يف  إىلحيث يعود الفضل يف ذلك 

  مل يكن جمال املقاوالتية ميثل سوى نشاطا هامشيا،  �اية السبعينيات ، ويف1971عام 

قلة عدد الدراسات اليت تناولت هذا  إىلاملعريف الواضح، ويرجع ذلك  اإلطار إىل األكادمييةكما كان يفتقر من الناحية 

  ا�ال خالل تلك الفرتة.

منتصف وبداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث زاد ولقد منا تعليم املقاوالتية والربامج األكادميية هلا  يف   

جامعة تعرض العديد من املساقات يف هذا ا�ال، حيث كان  250أكثر من  إىلعدد اجلامعات اليت تدرس املقاوالتية 

                                                           
، 08عبد الملك طاهر المخالفي، واقع التعلیم لریادة األعمال في الجامعات الحكومیة السعودیة: دراسة تحلیلیة، جامعة الملك سعود، ص  -45

  .13/12/2014، تاریخ االطالع cbagccu.org/files/pdf/4/2.pdfلى الموقع: ع

  .72، ص 2011، عالم الكتب الحدیث، اربد، األردن، لتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيمجدي عوض مبارك، ا -46 
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ملعرفة العملية جم اح انينات ويف ظل التطورات الضخمة يفجمال املقاوالتية ميثل جماال دراسيا واعدا، إال أنه مع �اية الثم

  47كافة األصعدة.  صبح من املمكن االدعاء بأن جمال املقاوالتية قد أصبح جماال أكادمييا شرعيا علىاملتوافرة، أ

إن التحدي الرئيسي الذي يواجه جمال املقاوالتية يف بداية التسعينيات من القرن العشرين هو التوصل      

األخرى كعلم النفس  االجتماعيةواألسس املستعارة من العلوم  املبادئمناذج ونظريات خاصة به اعتمادا على  إىل

  وعلم التاريخ وعلم املالية. اإلنسانوعلم  اإلسرتاتيجية واإلدارةواالقتصاد والتسويق 

مساق يف النظام التعليمي  2200ات إىل أكثر من ية التسعينيات،  زيادة عدد املساقوتبع ذلك ومع �ا  

أكادميية متميزة  مركز حبث متخصص برامج 100جملة أكادميية و  44مدرسة يف املقاوالتية،  1600، وحوايل األمريكي

  48.يف املقاوالتية

  واجلدول التايل يبني كرونولوجيا تطور التعليم املقاواليت:

  

  

  

  

  

  

                                                           

  77نفس المرجع السابق، ص  -47 
48  - Loyda Lily GOMEZ SANTOS , L’enseignement de l’entrepreneuriat au sein de  l’université : la contribution 
de la méthode des cas, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Lorraine, 2014, p 76. 
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  كرونولوجيا تطور التعليم املقاواليت: )1-3جلدول (ا

  احلدث  السنة

  ينشر كتاب "نظرية التنمية االقتصادية" (بأملانيا) جوزيف شامبتري  1911

للسريورة فرانك نايت ينشر: اخلطر، عدم التأكد والفائدة، يعترب أول منوذج امريكي   1921

  ملقاوالتيةا

انشاء مركز حبث لتاريخ املقاوالتية من طرف شامبتري وآرثر يف هافارد (يعترب أول   1946

  يف املقاوالتية) متخصص مركز حبث

  يف املقاوالتية يف هافارد ماسرت إدارة أعمال"إدارة أعمال املؤسسات اجلديدة" أول   1947

  التعليم املقاواليت) متخصصة يفإنشاء مؤسسة كوملان (أول مؤسسة   1951

  جامعة إلينوي تقدم حماضرة يف "املؤسسات الصغرية أو تنمية املقاوالتية"  1953

  يف جامعة نيويورك"املقاوالتية واالبداع" حياضر يف مقياس بيرت دركر   1953

إدارة االعمال يف جامعة  مقياس ماسرتللمؤسسات الصغرية، أول  األعمالإدارة   1954

  ستانفورد 

يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من طرف دوايت  يف املقاوالتية مقدم مقياس  1958

  بومان

"جملة املؤسسات الصغرية" (أول جملة مرجعية يف أحباث املقاوالتية واملؤسسات  نشر  1963

  الصغرية) 

 إدارة األعمال، مقدمة جلامعات سرتعاصرة يف املقاوالتية  ملاامل املقاييس أوىل  1967

إنشاء املؤسسات، العالمة التجارية يف خصصة تم املقاييسستانفورد ونيويورك (هذه 

  للمؤسسات الصغرية) 

  أول تكوين يف املقاوالتية يف كلية بابسون  1968

حتقيق التحفيز االقتصادي (أول أكرب دراسة دفيد ماكليالند ودفيد وينرت قاما بنشر:   1969

  حول التكوين يف املقاوالتية وتقييم النتائج)

، أسس يف جامعة ميثوديا يف املقاوالتيةأول معهد معاصر معهد كاروث ستون   1970

  اجلنوبية

  املقاوالتية، جامعة كاليفورنيا الشمالية متخصصة يفيف إدارة األعمال  اسرتأول م  1971

  

  التدرج، جامعة كاليفورنيا الشمالية أول تركيز على املقاوالتية يف طور  1972
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  كتاب: املؤسسات الصغرية: أساسيات املقاوالتيةالورانس كالت ينشر    1973

  )  حنو الريادة(يعترب أحد أوائل الكتب يظهر اخلطوات األوىل للمؤسسات الصغرية

   كارل فاسرب  ملقاوالتية ألكادميية املنامجنت حتت إدارةيف ا متخصصةإنشاء جمموعة   1974

املقاوالتية  ويف إنشاء طلبة يف مؤسسات حرة" للمساعدة يف منظمة إنشاء "  1975

  اصة، من طرف روبار دفيس مؤسس معهد القيادة الوطنيةاخل اتؤسسامل

  يف املقاوالتية قاييسكلية /جامعة تقدم م  104  1975

 1988، مث صار منذ سنة الكتاب األول للمجلة األمريكية للمؤسسات الصغرية  1975

  "املقاوالتية: النظرية والتطبيق"

  نشر "جملة املقاول" بداية  1976

  املؤسسات الصغريةو تدرس املقاوالتية   جامعيةمؤسسة  263  1979

أول مؤمتر حبث يف املقاوالتية لبابسون وأول منشور لفيسرب "حدود البحث يف   1981

  املقاوالتية"

  كتاب موسوعة املقاوالتية من طرف كانط، ساكستون وفيسرب  1982

  املؤسسات الصغريةو املقاوالتية  تدرس جامعية مؤسسة  315  1982

  يف املقاوالتية تقدم يف مدرسة اهلندسة يف جامعة نيو مكسيكو قياسأول م  1983

  مجعية رابطة املقاولنيإنشاء   1983

روبرت هيزريش وكنديدا بروش نشرا "املرأة املقاولة: مهارات االدارة  ومشاكل   1984

  األعمال" (أول عمل حول املرأة املقاولة)

  بدء نشر جملة " إقدام رجال االعمال"  1985

  

يعد أول عمل مشرع للمقاوالتية يف  "بيرت دركر ينشر كتاب "االبداع واملقاوالتية  1985

الكليات واملدارس العليا لالدارة وساهم بقدر كبري يف توضيح مكانة املقاوالتية لدى 

  اخلرجيني

  كلية وجامعة تدرس املقاوالتية  253  1986

  

  حول املؤسسات الصغرية واملقاوالتية قاييستدرس م مدرسة عليا 590   1986

  تركز على املقاوالتية األعمالماجستري يف إدارة  22برنامج يف التدرج و 57  1991

  مدرسة يف التدرج تدرس املقاوالتية 1060  1991

  إنشاء مركز يف قيادة املقاوالتية من طرف مؤسسة ماريون كوفمان   1992
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  كلية وجامعة تدرس املقاوالتية  370  1993

  )www.slu.edu/ewebبدء أول موقع يف التعليم املقاواليت (  1993

جريوم كاتز وروبر بروخوس ينشران " التقدم يف املقاوالتية" حول ظهور ومنو    1993

  (أول أكرب سلسلة سنوية يف البحث حول روح املؤسسة) املؤسسة

  برنامج معهد املؤسسات الصغرية مدرسة تشارك يف 450حوايل   1995

  مدرسة تشارك يف مسابقة السنوية لربنامج "طلبة غي مؤسسات خاصة" 264  1997

جامعة افرتاضية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة (أول برنامج للتعليم عن بعد مطور   1998

  من طرف اجلامعة)

  الدولية" يف جملة أكادميية املنامجنت مقال حول "البحث اخلاص يف املقاوالتية  1999

 Loyda Lily GOMEZ SANTOS, Op.Cit., pp70-72 نقال عنKatz J ,2003, pp 268-290 :المصدر

) www.amazon.comاخلاصة بالكتب املنشورة إىل أن موقع أمازون ( اإلحصاءاتوقد أشارت بعض   

جبميع جوانبه، كما أنه أصبح مادة  قاواليتعنوانا خمتلفا يغطي موضوع السلوك امل 5800وحده يشتمل على أكثر من 

  دراسية يف كثري من اجلامعات املرموقة على مستوى العامل.

 عن التعليم الريادي يف اجلامعات األمريكية، وهي امتداد 2007يف سنة  Solomonويف الدراسة اليت أجراها   

، خرج من دراسته بعدة استنتاجات منها أن التعليم املقاواليت مستمر 2000حىت عام  1977لدراسة بدأها منذ عام 

يف نفس االجتاه وبنفس ا�االت، وأن املتغري الذي طرأ وطرح نفسه بقوة يف هذا ا�ال هو استخدام التكنولوجيا يف تعليم 

  يطة بشكل أكرب والتكامل بني النظرية واملمارسة الواقعية.املقاوالتية، وتشارك املعرفة مع البيئة احمل

ويف الوقت احلاضر أصبح تعليم املقاوالتية حيظى باهتمام كبري من ا�تمعات األكادميية واالقتصادية عرب العامل، كما  

  49تنمية األعمال.أصبح تعليم املقاوالتية أكثر أمهية يف أي مكان يف العامل، لكونه خيلق الضرورة لبدء وإحياء و 

على توالد العديد من جمالت  شاهدةويف العصر احلاضر جند العديد من اجلهود العلمية اهلامة واحلثيثة واملمتدة 

دورية علمية حمكمة متخصصة يف  44العاملية واجلمعيات املهنية يف ا�ال املقاواليت واليت يزيد عددها على  األحباث

                                                           

  .09عبد الملك طاهر المخالفي، مرجع سبق ذكره، ص  -49 
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مركز متخصص يف جمال املقاوالتية، وجند العديد من املؤمترات العلمية اليت تعقد باستمرار  100، وما يزيد على املقاوالتية

  حول موضوع املقاوالتية يف العامل.

وقد ظهر الكتاب الذي يعرب عن هذا املؤمتر حتت  1980ولإلشارة فقد عقد أول مؤمتر للمقاوالتية يف عام   

) وقد برزت أيضا العديد من the encyclopedia of entrepreneurshipالتية (عنوان دائرة معارف املقاو 

  50والعلمية هلا. األكادمييةمن خالل جتسيد النظرة  رى اليت أعطت أمهية كبرية للمقاوالتيةاألخ األنشطة

  المطلب الثاني: المدخل التعليمي في السلوك المقاوالتي ومفهوم التعليم المقاوالتي

  : المدخل التعليمي في السلوك المقاوالتياألولالفرع 

قد أوضحت عدة كتابات أن التأهيل والتعليم والتدريب هو العامل احملدد لظهور املقاولني يف ا�تمع، وأنه ال 

  51يوجد مقاولني بالفطرة، فاملقاوالتية ما هي إال نظام خيضع للتعليم والتأهيل كغريه من ا�االت.

من الباحثني حول دور التعليم يف تكوين املقاولني، إال أن االختصاصيني يرون أن حتويل  اإلقراروبالرغم من هذا   

إىل مقاولني ليس من السهولة مبكان، فال بد من توفر احلد األدىن من املميزات اليت متكن هؤالء األفراد من النجاح   األفراد

  لية التعليمية، كمقاولني، كما أنه من الصعب حصر كل جوانب املقاوالتية يف العم

وال ميكن حصره يف جمال واحد، لكن التدريس يف هذا ا�ال ال بد أن يتوسع إطاره  فاملقاوالتية تعترب جمال متعدد األبعاد

ليشمل مجيع الربامج التعليمية (االبتدائي، الثانوي، التعليم العايل) وكذلك إدماج هذه املفاهيم يف خمتلف التخصصات، 

  52النظام أكثر كفاءة يف حتويل األفراد إىل مقاولني.حىت يكون هذا 

                                                           

  .77مرجع سبق ذكره، ص ،  ة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيلتربیمجدي عوض مبارك، ا -50 

، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، جامعة الدول العربیة، ریادة االعمال: القوة الدافعة لالقتصادیات الوطنیةعمرو عالء الدین زیدان،  -51 

  .117، ص 2007

  118نفس المرجع السابق، ص  -52 
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إن املشروعات الناجحة ال تنشأ مبحض الصدفة، بل هي نتاج جهد مسلح بقدر من العلم واخلربة، ويف هذا بيان   

التية، للحاجة امللحة لربامج التعليم والتدريب والتأهيل يف جمال املقاوالتية باإلضافة إىل توفري بيئة تشجع وتدعم املقاو 

األعمال عنصرا رئيسيا يف منظومة التعليم اإلداري يف الدول املتقدمة منذ بداية  مقاولةونتيجة لذلك أصبح جمال 

  السبعينيات.

وبدأت املقررات الدراسية والربامج التعليمية يف جمال املقاوالتية يف الظهور يف خمتلف اجلامعات العاملية، فمثال   

مقاولة مقرر دراسي يف  220كلية وجامعة يف الواليات املتحدة تدرس ما يربو على   0160أصبح هناك ما يزيد على 

  53.األعمال

على أن تعليم املقاوالتية والتوجه باالقتصاد املعريف ميثل ركيزة أساسية وذات أثر يف هذا الشأن تؤكد الدراسات و 

  ب املشاريع الناشئة ذات من أصحا ٪54واضح يف جناح املؤسسات الناشئة، وتظهر هذه الدراسات أن 

مبا يؤكد  ٪62 - ٪27التوجه الريادي من خرجيي التعليم املقاواليت كما أن دخلهم يتزايد عن زمالئهم مبا يرتاوح من 

 54على أن تعليم املقاوالتية ميثل مسامهة يف النمو االقتصادي.

علم ليصبح تتقول أن الفرد ميكن أن يإن جهود التعليم والتدريب هي إحدى مصادر الدعم للنظرة اليت لذلك، ف   

خلق وتنمية الدافع إىل االجناز من خالل التعليم والتدريب،  إمكانيةرياديا بشكل أكرب، وأشار ماكليالند وبريناهم إىل 

اليت ميكن استخدامها للتأثري يف سلوك األفراد وتعميق روح املقاولة والدافعية حنو االجناز لديهم أسلوب  األساليبومن 

                                                           

  كترونیة السعودیة،لمقال بصحیفة االقتصادیة اال تدخل منظومة التعلیم بالجامعات السعودیة، ..ریادة األعمال الشمیمري،احمد  -53 

.(2010/2/15) http://www.aleqt.com/2009/01/04/article_180430.html  ،دور التعلیم في ترقیة نقال عن محمد قوجیل

، ص 2010، الملتقى الدولي األول حول المقاوالتیة التكوین وفرص االعمال، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة بسكرة، أفریل الروح المقاوالتیة

09 .  

، المؤتمر السعودي الدولي لجمعیات ومراكز التعلیم الریادي مدخل لتحقیق االستقرار االقتصادي واألمن االجتماعيأیمن عادل عید،  -54 

  .154، ص 2014امعة القصیم، سبتمبر ریادة االعمال، ج



 وح المقاوالتيةوالرالتعليم المقاوالتي                             :           الفصل الثالث

 

142 
 

يف اآلخرين، وأساليب حل املشكالت بصورة إبداعية، لتعزيز  التأثري، وإدارة العالقات الشخصية، ومهارات األدوارلعب 

  55.األفراداجلانب املقاواليت  لدى هؤالء 

وعالقا�ا باملوهبة، إال أن هناك جمموعة من املؤشرات تبني أن  وعلى الرغم من اخلالفات القائمة حول املقاوالتية  

املسافة بني املوهبة واكتساب املهارة أخذت تضيق بالتعليم وتعلم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت جعلت الكثري 

  من البيانات متاحة لالستعمال.

مل يتجه حنو التعليم وتفعيله من قبل العديد من ويبدو أن مستقبل ممارسة املقاوالتية يف العديد من دول العا  

ات العلمية واألكادميية يف خاصة لطرح املساق أمهية إعطاءالل احلكومات واجلامعات ومراكز البحث والتطوير ومن خ

املقاوالتية، والربامج التدريبية فيها، وزيادة البحث العلمي فيه، وجعله جزءا ال يتجزأ من منظومة االسرتاتيجيات 

  .أنواعهاوالسياسات املستقبلية للمجتمعات على اختالف 

نقول أن املدخل التعليمي يف السلوك املقاواليت يقوم على افرتاض أن تعليم املقاوالتية  أننستطيع  األخريويف   

  ومدى وجود الربامج التعليمية والتدريبية يف اجلامعات واملعاهد واملراكز التدريبية يف أي جمتمع يؤدي 

وهم يف مرحلة أو سن مبكرة يف سن الثامنة عشر والعشرين، الذي  األفراداجياد توجه مقاواليت فاعل لدى هؤالء اىل 

  ينعكس على طموحا�م يف املستقبل ويعززها، ويثري دافعيتهم للعمل واالجناز واملبادرة.

الب ألن تعليم الط إمكانية) يف مقابلة شخصية معه عن DAVID BIRCHديفيد بريش ( 56وقد سئل

ن املدارس أال اعتقد  أنااملقاوالتية قابلة للتعلم واالكتساب، ولكن  مهارات آن، وقد أجاب: اعتقد يصبحوا مقاولني

: عن أيضاواجلامعات تعلمهم هذه املهارات، كما أن املدرسني أو احملاضرين الذين يدرسو�م غري مناسبني، وقد سئل 

تعلم  أنتعلم الناس ليكونوا رياديني فال تستطيع ذلك، أما إذا أردت  أن أردت: إذا تعليم املقاوالتية فأجاب قائال إمكانية

                                                           

  78مرجع سبق ذكره، ص  ،لتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيمجدي عوض مبارك، ا -55 

  .80نفس المرجع السابق، ص  -56 
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ن تشجع املقاوالتية فيجب العمل على أردت أحينها تستطيع ذلك، وإذا  فأنتالناس ليجدوا وجيتهدوا ليكونوا مقاولني 

  مهنة عندها ستكون جتربة رائعة على حد تعبريه. أ�احتقيق ذلك من خالل النظر هلا على 

دور الباحثني هو تعليم الناس وصانعي السياسة بأمهية املقاوالتية، وجعل البيئة مناسبة  أنوهنا جيب التنويه على   

كن هذه الظاهرة ودورها، ل بأمهيةللمقاولني. ويربز هنا هدف مهم جدا للبحث املقاواليت وهو تعليم الناس يف العامل 

والتغيري  التأثريتعليم املقاوالتية أمر خمتلف متاما، فهو يتم من خالل تغيري منط التفكري، وهنا تسنح الفرصة إلحداث 

  املطلوبني.

  لفرع الثاني: مفهوم التعليم المقاوالتي  ا

م، وتدريب أي مت تعريف التعليم للمقاوالتية على أنه "جمموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم على إعال  

 وتأسيسفرد يرغب باملشاركة يف التنمية االقتصادية االجتماعية، من خالل مشروع يهدف إىل تعزيز الوعي املقاواليت، 

      57الصغرية". األعمالأو تطوير مشاريع  األعمالمشاريع 

تزويد الطالب  إىلالتعليمية اليت �دف  تلك العملية التعلمية بأنهتعرف موسوعة ويكيبيديا االجنليزية التعليم املقاواليت 

املهارات الالزمة، وإثارة دافعيتهم وتعزيزها، وذلك من أجل حفزهم وتشجيعهم على النجاح املقاواليت على نطاق و  باملعرفة

  58واسع ومستويات عديدة.

الرامية إىل تعزيز التفكري، السلوك واملهارات املقاوالتية  األنشطةالتعليم املقاواليت بأنه كل  Alain Fayolleوعرف 

    59.واإلبداعوتغطي جمموعة من اجلوانب كاألفكار، النمو 

                                                           
 57 - Validation of a didactic model for the analysis ofBechard and Toulouse:  

., 1998, p. 320entrepreneurshiptraining objectives in   ،نحو ثقافة للریادة في القرن الواحد نقال عن الیونسكو ومنظمة العمل الدولیة

  .21، ص 2010، والعشرین: تحفیز الروح الریادیة من خالل التعلیم للریادة في المدارس الثانویة

  
58 -http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship_education,  (10/12/2014). 
59 -http://www.oecd.org/regional/leed/43202553.pdf, (10/12/2014) 
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وقد أشار هاينز بأن التعليم املقاواليت هو العملية أو سلسلة من النشاطات اليت �دف اىل متكني الفرد ليستوعب ويدرك 

تلك العملية ببساطة ال تتعلق حبقل أو نشاط معريف معني، ولكنها متكن الفرد  ويطور معرفته ومهاراته وقيمه وإدراك أن

من خالل التعرض لتشكيلة واسعة من املشكالت، واليت جيب عليه  إبداعي بأسلوباكتساب مهارة حتليل املشكالت 

  احللول املناسبة هلا. وإجيادتعريفها وحتليلها 

بة تربوية �دف إىل تعزيز التقدير الذايت والثقة بالنفس عن طريق تعزيز وينظر للتعليم املقاواليت بشكل عام كمقار   

الفردية، ويف نفس الوقت بناء القيم واملهارات ذات العالقة واليت ستساعد الدارسني يف  واإلبداعاتوتغذية املواهب 

الالزمة لذلك على استخدام النشاطات الشخصية  األساليبتوسيع مداركهم يف الدراسة وما يليها من فرص، وتبين 

  60والسلوكية  وتلك املتعلقة بالتخطيط ملسار املهنة.

اقرتحوا تعريفا مشرتكا للتعليم  من قبل جمموعة من اخلرباء الذين ميثلون مجيع الدول األعضاء أورويبويف عمل    

  61املقاواليت يشمل على عنصرين مهمني:

اليت تشمل تطوير بعض الصفات الشخصية وال  قاوالتيةمفهوم أوسع للتعليم يشمل االستعدادات واملهارات امل -

 تركز مباشرة على إنشاء مؤسسات جديدة. 

 مؤسسات جديدة إلنشاءومفهوم أكثر خصوصية يتعلق بالتعليم  -

وا�االت اليت يتخللها وتتخلله تتميز بالتنوع، وميكن أن تشمل مجيع  وميكن القول نتيجة لذلك أن التعليم املقاواليت

املدخالت والعمليات واملمارسات التطبيقية يف التعليم، مبا يف ذلك مجيع املباحث واملراحل التعليمية النظامية وغري 

اكمية والتشريعات والتمويل النظامية بدرجات ومقاربات متفاوتة، ويشمل ذلك املستوى النظمي املدخالت املتعلقة باحل

                                                           

 ، على الرابط:09، ص 2010، مسودة نیسان التعلیم للریادة في الدول العربیةالیونسكو،  -60 

www.unesco.org/.../EPE_Component_One_Arabic_14_May_2010.pdf )10/12/2014(  
61  - Hadj Slimane Hind, Bendiabdellah Abdeslam, L’enseignement de l’entrepreneuriat : pour un meilleur 
développement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, Premières journées scientifiques internationales sur 
l’entreprenariat :entreprenariat : Formation et Opportunités d’affaires, université de Biskra, Avril 2010, p 05. 
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واملناهج وإعداد املعلمني وأدوار اجلهات املختلفة املعنية يف القطاعني العام واخلاص. أما على مستوى املؤسسة التعليمية 

التعليمية التعلمية، والفحوص ومنح الشهادات، والنشاطات الالصفية  باألساليبفإن ذلك يشمل املدخالت املتعلقة 

    1املدرسية، وتنمية قدرات العاملني. واإلدارةوالالمدرسية، 

وميكن القول أن التعليم املقاواليت هو جمموع األنشطة واألساليب التعليمية اليت �دف إىل غرس روح املقاوالتية لدى 

  الطلبة وتزويدهم باملهارات الالزمة لتأسيس مشاريعهم اخلاصة.

  تيالتعليم المقاوال وأهدافلث: أهمية المطلب الثا

  : أهمية التعليم المقاوالتياألولالفرع 

إن برامج التعليم املقاواليت اليت �تم بتنمية القدرة على توفري وظيفة للذات وللغري من خالل إقامة مشروعات   

 باإلبداعسلع/خدمات جديدة، لذلك ونظرا ألن املقاوالتية تسعى لبناء نظام اقتصادي يتسم  بإنتاجريادية جديدة تقوم 

 األفكارواالبتكار، فقد يكون من اهلام للغاية أن يتم تفعيلها حتت مظلة مؤسسات التعليم العايل ليتمكنوا من استحداث 

  2.الريادية وتبين هذه األفكار من خالل التعليم املقاواليت لتصبح مشاريع رائدة منتجة

  3ما يلي: إىلياة املهنية وا�تمعية والشخصية نشري ولبيان مدى مسامهة ترسيخ التعليم املقاواليت يف العديد من جوانب احل

  3يلي:

وصناعة قادة املستقبل لتحمل  األعمالتعلم املقاوالتية خطوة أساسية حنو غرس روح املبادرة وزيادة فرص جناح أوال: 

 أعباء النمو االقتصادي الوطين املتواكب مع التوجهات العاملية.

                                                           

  .09الیونسكو، مرجع سبق ذكره، ص  -1 

  .154أیمن عادل عید، مرجع سبق ذكره، ص  -2 

  156نفس المرجع السابق، ص  -3 
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يزيد من القدرات املتميزة خللق الثروة من خالل االستقرار على الفرص ذات العالقة بالتوجه باملعرفة  تعلم املقاوالتيةثانيا: 

 على املستوى العاملي، مبا حيقق مسامهة هامة يف بناء جمتمع املعرفة.

ناء االقتصاد املعريف واالبتكار مبا ميكن من التحول حنو إحداث طفرة يف ب اإلبداعتعلم املقاوالتية ينتج مقاولني يف ثالثا: 

 املتجددة ذات العالقة بتنمية جمتمع املعرفة. األفكارمن خالل 

املعرفية وتعظيم ثروة األفراد مبا يزيد من الثروة والرتاكم الرأمسايل يف جمال  األصوليساهم يف زيادة  املقاوالتيةتعلم رابعا: 

 املعرفة. املعرفة على مستوى الوطن، ومبا لذلك من أثر يف بناء جمتمع

تعليم املقاوالتية يكسب العاملني باملؤسسات القائمة مهارات نادرة ومبتكرة متكنهم من زيادة معدل منو املبيعات خامسا: 

 بنسبة تفوق قرنائهم بنسبة كبرية.

 تعليم املقاوالتية يزيد من احتمال تطوير منتجات جديدة نظرا ألن املقاولني يصبحون أكثر إبداعا.سادسا: 

تعليم املقاوالتية يؤدي إىل زيادة احتمال امتالك اخلرجيني ألفكار مشروعات أعمال جتارية ذات التكنولوجيا العالية سابعا: 

 واليت ختدم التوجه حنو بناء جمتمع املعرفة واملسامهة يف التغلب على مشكل البطالة.

، مبا حيقق االستقرار االقتصادي والتحول من ارتكاز مماألتعليم املقاوالتية يؤدي إىل تغيري هيكل تركز الثروة يف ثامنا: 

حنو امتالك أكرب عدد من أفراد ا�تمع للثروة مبا حيقق االستقرار  األموالاالقتصاد على عدد حمدود من أصحاب رؤوس 

 وحتقيق التنوع يف جماالت العمل.

م تكنولوجي يستند إىل املعرفة، وتؤكد حالة جامعة تعليم املقاوالتية خيلق املزيد من الفرص املرتبطة بإحداث تقدتاسعا: 

أريزونا على أن تعليم املقاوالتية يف اجلامعة قد زاد من القيمة املضافة للمجتمع، حيث ارتفعت أعداد املشروعات اخلاصة 

درج ضمن اليت أقامها الطلبة خلدمة جمتمعا�م وسامهت يف التغلب على مشكلة البطالة، وكان غالب هذه املشروعات ين

  املشروعات املعرفية مبا ساهم يف بناء وتنمية ا�تمع املعريف.
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املقاوالتية اليت لديهم أو اليت تدور يف  األفكارعلى حتويل  األفرادمن قدرة تنبع أمهية التعليم املقاواليت لذلك فإن 

، االبتكار، املخاطرة، والقدرة على اإلبداعواقع أو حيز للتطبيق، وهذا الواقع املقاواليت بطبيعته يشمل:  إىلخميلتهم 

يف حيا�م اليومية يف  أساسياالتخطيط وإدارة املشاريع لكي يستطيعوا حتقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية. وهذا يعترب داعما 

ا، اليت يقومون بتنفيذه واألنشطة األعمالالعاملني بشكل اكرب يف سياق  األفرادا�تمع، ويساهم يف وعي  آوالبيت 

يف ا�تمع ليكونوا مقاولني يف ا�ال االجتماعي  األفرادقدرة اكرب لرصد الفرص السوقية واقتناصها، و�يئة  وإعطائهم

  التطوعي مما يساهم يف دعم وتنمية وتطوير ا�تمع.

فرص يف مداخل ال إدراكللفرص وحتديدها، ويأيت  األفرادإن التعليم املقاواليت يركز يف حمتواه ومضمونه على إدراك   

واالبتكار من خالل  اإلبداعيتعلق بتعزيز خلق منظمة أو مشروع جديد، والنموذج الثاين للمقاوالتية  أشهرهاومناذج عدة 

جديدة للمنظمة، وهذا املدخل يدعى بـ"املقاوالتية املؤسسية". أما املدخل الثالث  أسواقتقدمي منتجات أو خدمات أو 

فيتعلق خبلق منظمات خريية أو اجتماعية تطوعية واليت يتم دعمها  ذاتيا من قبل الشخص واحلديث للفرص املقاوالتية 

عمله التطوعي االجتماعي فيها، وهذه تدعى بـ"املقاوالتية االجتماعية"، واليت قد بدأت من  إىل باإلضافةاملؤسس هلا، 

من خالل  األمريكيةالواليات املتحدة  خالل سياسات اململكة املتحدة عن طريق رئيس الوزراء مارغريت تاتشر، ويف

  الرئيس الراحل رونالد ريقن. وأعمالسياسات 

املقاول  إدراكوإمنا يتم االعتماد بالدرجة األوىل على  آنفااملذكورة  األنواعوال تقتصر مناذج املقاوالتية على هذه   

 اإلدراكأن  إىلمشروع ريادي، فقد أكدت العديد من الدراسات  إىللكي حيول الفرصة أو الفكرة  وإبداعهوحدسه 

يف  األفرادبني العديد من  اإلدراكبني دول العامل نظرا الختالف  الريادي أصبح ميثل اآلن ثقافة عاملية متفاوتة ومتباينة

  العديد من الدول.
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  لفرع الثاني: أهداف التعليم المقاوالتيا

وخصائصها قاولة الطلبة وهم يف مراحل عمرية خمتلفة مسات امل إكساب إىلشكل عام يهدف التعليم املقاواليت ب  

، واالستقاللية من أجل خلق جيل جديد من املقاولني. السلوكية مثل: املبادرة، املخاطرة، والسيطرة اجلوهرية الداخلية

  1ومن هنا فإن أهم أهداف التعليم املقاواليت تتمثل فيما يلي:

  لبدء مشروعا�م أو التقدم والنمو ملنظما�م املبنية على التكنولوجيا و�يئة املقاولني احملتملني أوال: متييز

  ثانيا: متكني الطلبة لتحضري خطط عمل ملشاريعهم املستقبلية.

ليل ثالثا: الرتكيز على القضايا واملوضوعات احلرجة واملهمة قبل تنفيذ وتأسيس املشروع مثل: أحباث ودراسات السوق، حت

  القانونية، وقضايا النظام الضرييب يف البلد. واإلجراءاتاملنافسني، متويل املشروع، والقضايا 

مثل االستقاللية، وأخذ املخاطرة، واملبادرة،  رابعا: متكني الطلبة من تطوير مسات وخصائص السلوك املقاواليت لديهم

  يت واملعرفة الالزمة واملتعلقة بكيف سيبدأ املشروع وإدارته بنجاحوقبول املسؤوليات، أي الرتكيز على مهارات العمل املقاوال

أو منظمات مبنية على التكنولوجيا بشكل أكرب، خامسا: متكني الطلبة ليصبحوا قادرين على خلق مشاريع تقنية متطورة 

  املشاريع واملبادرات املقاوالتية لديهم. تأسيسوالعمل على 

  1يعزز ويطور: وكذلك فإن التعليم املقاواليت

                                                           

 -  تعني السیطرة الجوهریة الداخلیة أن یعزو الفرد المقاول كل شيء یحدث معه لذاته أو نفسه ولیس على اآلخرین أو البیئة التي یعیش بها

  (أو كما تدعى السیطرة الجوهریة الخارجیة) لیسقطها على نفسه ولیس على البیئة الخارجیة التي یعمل بها

  

  86مرجع سبق ذكره، ص  ،ة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيلتربیة الریادیامجدي عوض مبارك،  -1 
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: القدرة على حل املشاكل، القدرة على التنظيم، القدرة على التخطيط، اختاذ القرار، حتمل اإلداريةاملهارات سادسا: 

 املسؤولية.

 املهارات االجتماعية: التعاون، العمل اجلماعي، القدرة على تعلم أدوار جديدة بشكل مستقل.سابعا: 

بالنفس، التحفيز املستمر، التفكري النقدي، القدرة على التأمل الذايت، القدرة على التحمل تطوير الشخصية: الثقة ثامنا: 

 واملثابرة.

املهارات املقاوالتية: القدرة على التعلم بشكل مستقل، اإلبداع، القدرة على حتمل املخاطر، القدرة على جتسيد تاسعا: 

  رية.  ، القدرة على التسيري، وحتفيز العالقات التجااألفكار

  2ولعل ما تسعى معظم برامج التعليم املقاواليت إىل حتقيقه يتمثل يف:

 حتسني قدرة متلقي التعليم املقاواليت على حتقيق االجنازات الشخصية واملسامهة يف تقدم جمتمعا�معاشرا: 

 على التخطيط للمستقبل.إعداد أفراد مقاولني لتحقيق النجاح عرب مراحل مستقبلهم الوظيفي ورفع قدرا�م حادي عشر: 

 األعمال  قاولةتوفري املعارف املتعلقة مبثاين عشر: 

 املشاريع الريادية ولصياغة وإعداد خطط األعمال. إلدارةبناء املهارات الالزمة ثالث عشر: 

 حتديد الدوافع وإثار�ا وتنمية املواهب املقاوالتيةرابع عشر: 

 فئات ا�تمع وغرس ثقافة العمل احلر يف خمتلف جماالته العمل على تغيري اجتاهات مجيع خامس عشر: 

  تطور أهداف تعليم املقاوالتية يف اجلدول التايل: وميكن عرض

                                                                                                                                                                                                 
1 - Hadj Slimane Hind, Bendiabdellah Abdeslam, Op.Cit., p 05. 

  .155أیمن عادل عید، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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  ): أهداف تعليم املقاوالتية2-3اجلدول (

  أهداف تعليم املقاوالتية  الكتاب

Block & Stumpf 

(1992) 

  العناصر املفضلة للمقاوالتية لدى الطلبة

  كشف وهيكلة قيادة املقاوالتية  - 

  حتديد وختفيض احلواجز أمام املبادرة املقاوالتية ( رفض املخاطرة) - 

  تنمية معرفة الغري وتطور االدراكات واملواقف اخلاصة بالتغري يف جمال املقاوالتية - 

Hills (1998) عناصر أساسية يف مسار تعليم املقاوالتية  

  معرفة الروابط بني خمتلف علوم التسيري  - 

  معرفة اخلصائص املقاوالتية - 

Fayolle (1999) ثالث عائالت من األهداف ترتبط بثالث وضعيات خمتلفة ميكن أن �م الطلبة  

  حتسيس الطلبة وتنمية حسهم املقاواليت - 

  تشجيع اكتساب األدوات، التقنيات واملؤهالت اخلاصة باملقاوالتية - 

  قرتاح نقطة ارتكاز وتكوين خاص بالطلبةا - 

 Vincent Beauséjour, jocelyn j-y. Desroches, l’influence de la méthode المصدر:

pédagogique entrepreneuriale sur les apprentissages des étudiants, le cas d’un cours stage en 

commerce international.،  ،الملتقى المقاربات البیداغوجیة لتدریس المقاوالتیة والمقاربة بالكفاءةنقال عن عدمان مریزق ،

  .6، 5، ص 2010الدولي األول حول المقاوالتیة: التكوین وفرص األعمال، كلیة العوم االقتصادیة، جامعة بسكرة، أفریل 

يف  أوطالبا يف املدرسة الذين كانوا  األعمالأن هناك العديد من املقاولني أو مالكي  قاواليتيربز األدب امل

نانني تشكيليني أو مسرحيني أو موسيقيني، مل تتوفر سواء كانوا العبني رياضيني أو ف يف املعهد ومن املراهقني، أواجلامعة 
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فيهم مسات ومهارات السلوك املقاواليت، وكانوا حذرين يف سلوكهم وممارسا�م، ومل يناقشوا جبدية أبدا الوضع احلايل هلم  

  ومل يتوقعوا النجاح ألعماهلم يف املستقبل.كما هو 

ومن األمثلة على ذلك جند مؤسسي موقع غوغل، إذ أن غوغل يف األصل هو حمرك أنشأه طالب الدكتوراه يف   

أن شركة غوغل  إىل اإلشارة، وجتدر 1998الري بيدج وسريجي برين، وقد كان ذلك يف عام  األمريكيةجامعة ستانفورد 

تأيت عوائدها من الدعاية املتعلقة بالبحث على شبكة االنرتنت، والربيد االلكرتوين، وخدمة اخلرائط اليت  أمريكيةهي شركة 

  توفرها على الشبكة وغريها من اخلدمات.

 يتعدىمع زميله بولن ألن، وقد كان عمره آنذاك ال  1975وجند أيضا بيل غيتس الذي أسس شركة مايكروسوفت عام 

دف من هذه الشركة هو تطوير لغات برجمة أللتري وبقية شركات الكمبيوتر، وافتتحا العمليات يف عاما، وقد كان اهل 20

على  األمثلة، والذي أصبح خالل سنوات أغىن رجل يف العامل، وتعترب هذين احلالتني من ابرز األمريكيةمدينة سياتل 

  .الطلبة اجلامعيني املقاولة لدى
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  روح المقاوالتية لتعزيز وبرامج التعليم المقاوالتي استراتيجيات: المبحث الثالث

برامج االسرتاتيجيات للتعليم املقاواليت وكيفية بناء  أهمسنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على 

  يف الدول العربية وكذلك واقع التعليم املقاواليت فعالية وكفاءة ومتطلبات التعليم املقاواليتتعليم املقاوالتية، و 

  استراتيجيات التعليم المقاوالتي المطلب األول:

  : موضوعات ومجاالت للتعليم المقاوالتياألولالفرع 

ن هناك العديد من املوضوعات وا�االت الرئيسية املتعلقة خبلق مقاولني واملشروعات اجلديدة  والقائمة التالية إ  

  1:كاأليت، وهي  تلخص بعضا من هذه املواضيع أو ا�االت، واليت جيب أن تكون جزءا من التعليم املقاواليت

وكيف ميكن استغالهلا وتعظيم احتماال�ا،  أوالتركز على الفرص السوقية  : حيث أن املقاوالتيةواإلدارةأوال: المقاوالتية 

  على املوارد والتنظيم وإدارة املنظمة بكفاءة وفاعلية.  أساسيبشكل  اإلدارةبينما تركز 

ير على  ما تتكون ثقافة املدنوإن ثقافة املقاول من حيث اقتناصه للفرص هي ثورية األداء ويف فرتة زمنية قصرية األجل، بي

  أساس تطوري ويف فرتة زمنية طويلة األجل.

: حيث تتعدد مصادر متويل املقاولني، فتبدأ من خالل "رأس املال البذرة" الذي يوفره ثانيا: مصادر تمويل المقاولين

رأس املال املوايل والذي يتكون من رأس املال املغامر أو رأس املال  اخلاص البتداء مشروعه، مث من خالل مالهاملقاول من 

                                                           
 - استراتیجیات: طرق التعلیم  

  .84،85مرجع سبق ذكره، ص  ،سلوكيلتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي امجدي عوض مبارك،  -1 
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املخاطر، مث مرحلة االقرتاض واالئتمان، وأخريا تأيت مرحلة جين األرباح من خالل دخول مستثمرين للمشروع ومسامهتهم 

  به.

اليت تسهل خلق واكتشاف  : وذلك من خالل إنشاء وتطبيق العديد من االبتكارات اجلديدةثالثا: المقاولة المؤسسية

  الفرص املدركة يف بيئة املؤسسة التنافسية، وبناء املشاريع املستقلة والتابعة للمشروع الرئيسي للمنظمة.

خلق الثروة بشكل كبري  إىل: وذلك من خالل خلق املزايا التنافسية باستمرار واليت تؤدي رابعا: استراتيجيات المقاوالتية

  خالل استخدام املوارد بأسلوب إبداعي الكتشاف وتعريف القيم التنافسية واستغالل الفرص. للمنظمة، وهذا يتحقق من

: واملقصود باملخاطرة هنا املخاطرة احملسوبة، أي القدرة على حساب املخاطر سلوك المخاطرة لدى المقاولسا: خام

  املالئم للتغلب عليها.املمكن حدوثها واملواجهة النفسية واالقتصادية ومن مث اختاذ القرار 

، واملقاولني من األقليات وكيفية انبثاقهم وظهورهم يف ا�تمعات الغربية بأعداد مل يسبق هلا النساء املقاوالتا: سادس

  مثيل.

  دراك املقاواليت، وذلك حبكم النمو اهلائل يف أعداد املقاولني على مستوى العامل.عاملية الروح املقاوالتية أو اإل :سابعا

اجلديدة اليت ينشئها يف تنمية وتطوير  ؤسسات، ودور املهمات االقتصادية واالجتماعية للمقاولينسا: المامناث

ا�تمعات، واملشاريع العائلية، واليت أبرزت مجيعها املسامهات العديدة وغري املتكافئة للمقاولني يف العامل، واليت مشلت خلق 

  .والتجديد االقتصادي اإلبداعفرص عمل ألفراد ا�تمع، 

: إن املقاولني يتخذون قرارات عديدة ويقارنون بني بدائل عديدة أخالقية وغري والمقاوالتية األعمال: أخالقيات تاسعا

، وقد حتدث نزاعات وصراعات خمتلفة وتؤثر يف اجتاهات ، قانونية وغري قانونية، تواجه بالعديد من االعرتاضاتأخالقية

  تشمل: املستهلكني، العاملني، املسامهني يف املنظمات، األسر والعائالتعديدة من ا�تمع 
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واألصدقاء، وعلى املقاول نفسه أيضا خصوصا ما يتعلق بتوفري املال الكايف إلنشاء بدء املشروع، وتطبيق وتنفيذ فكرته  

  الريادية واملخاطرة املتعلقة �ا.

ات املقاولة، واليت تعرض أمام الطلبة جيب أن تكون مبنية على إن الربامج التعليمية والتدريبية اخلاصة مبهار    

هلا، ومن أجل إكسا�م  اإلبداعيةأساس أو بشكل إبداعي ليكونوا أكثر فاعلية وكفاءة يف حل املشكالت واقرتاح احللول 

االتصال، وبناء  القدرة على حتليل فكرة املشروع بشكل موضوعي، وبناء خطة املشروع بشكل سليم، وتعزيز قدرا�م على

شبكات من العالقات مع اآلخرين يف ا�تمع، وتعزيز مهارات القيادة والتأثري يف اآلخرين، وتقييم أي مشروع يعرض 

  أمامهم.    

  التعليم المقاوالتي الفرع الثاني: أهم استراتيجيات

واالعتقادات من جهة املعلمني، ومن اجلهة األخرى البيداغوجية تشكل جسرا بني املعارف  سرتاتيجياتإن اال  

تتأثر باخلصائص الشخصية كاجلنس، اخلربة، منط املادة املدرسة، وكذلك   سرتاتيجياتتطبيقا�ا البيداغوجية. وهذه اال

يتعلم �ا ، باإلضافة فإ�ا تؤثر على أساليب تدريسهم والذي بدوره يؤثر على الطريقة اليت العوامل التنظيمية واإلدارية

  الطلبة ويف �اية املطاف نتائج التعليم.

ثالث أنواع من املرجح أن تلهم املمارسات التعليمية للمقاوالتية، وتضاف إليها أنواع إضافية، وكل هذه سنقوم بذكر 

  1أصداء ملموسة يف ممارسا�ا: املعلمني  جيدتبني كيف  سرتاتيجياتاال

يف هذا النموذج يصمم  املتعلم، إىلاملعلم اليت يتمتع �ا هارات املعارف و امل: ويعطي األولوية لتحويل نموذج العرضأوال: 

  ." قصةالتعليم على شكل "توصيل للمعلومات" أو "حكاية 

                                                           
1 - Hadj Slimane Hind, Bendiabdellah Abdeslam, Op.Cit., p 07. 
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الذين يستقبلو�ا بأقل سلبية، واحملتوى يعرف عموما من املعلمني هم األشخاص الذين يقدمون املعلومات، والطلبة هم ف

تكون على شكل مؤمترات، حماضرات  طرق التدريس املستخدمةخالل البحث األكادميي الذي يتم تعليمه. إن 

   ماجستري، عرض عن طريق األجهزة السمعية البصرية.

احلفظ لدى الطلبة لكل املعارف  درجة تقتصر على قياس وتكون أنظمة التقييم على حساب كل اإلنصات والقراءة، و 

  اليت مت تدريسها هلم.

وأهداف الطلبة. يف هذا  لدوافع: وهو معاكس للنموذج األول، وهو يقوم على االحتياجات، انموذج الطلبثانيا: 

واملعلمني هم مسهلني يف حني أن الطلبة  ة الكتساب املعارف،مالئم خلق بيئةالنموذج، فإن التعليم يصمم على أساس 

  هلم دور نشط يف املسامهة يف تعلمهم.

حتياجات الطلبة يف أنشطتهم املستقبلية، ويف ال وفقاتعرف  األساسهي يف  ا�اكتسسيتم ا املعارف اليت ، يف هذا النموذج

 كشافاتستاال ،قشاتانتسلط الضوء على املفإن هذا النموذج غالبا ما جيمع تقنيات بيداغوجية  العملية املمارسة

نقاشات وال، امليدانيةدراسات والاالنرتنت، وأعمال جتريبية يف املخابر، شبكة وعلى  وث املكتبيةلبحواتجارب، الو 

  .اجلماعية

  من أجل املتكونني، ويكون على الطلبة استعادة آرائهم وأفكارهم على ما تعلموه. معظمها يفنظم التقييم  كونوت

ويبحث هذا النموذج يف تنمية وتطوير االستعدادات للطلبة يف حل املشاكل املعقدة باستعمال  1نموذج الكفاءة:ثالثا: 

  .وجعل التعلم ممكناتداخليا بني املعلم والطالب يكون هنا املعارف واالستعدادات املفتاحية، والتعليم 

مع معلميهم  من خالل التفاعلفعليا  معارفهمالطلبة مقرتحون لبناء أو املطورين يف حني أن ويصبح املعلمون كاملدربني 

   اليت سيتم احلصول عليها هي أساسا حول حلوكذلك أصدقائهم يف احملاضرة، وتكون املعارف 

                                                           
1  - Jean-Pierre BECHARD, Denis GREGOIRE, Archétypes d’innovations pédagogiques dans l’enseignement 
supérieur de l’entrepreneuriat : modèle et illustrations, Revue de l’entrepreneuriat, vol 8, n°2, 2009, p 42. 
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اكتساب مهارات االتصال  وتركز أساليب التدريس علىاملشاكل املعقدة اليت ميكن أن تقع هلم يف حيا�م املهنية. 

نمذجة) ال، تنشيط ا�موعة، ؤمتراتأو م كتابة مقالمعارف ( إنتاج(ملتقيات، تقدمي عروض، مسامهة يف نقاشات) أو 

  للطلبة. املستقبليةمتارس غالبا يف إطار قريب من احلياة املهنية 

يكون مركزا على االستعدادات املكتسبة من طرف الطلبة حلل املشاكل املعقدة للحياة  النموذجونظام التقييم يف هذا  

  الواقعية.

يف املمارسة العملية، ميكن للمعلمني رسم أكثر من منوذج واحد، والذي يؤدي إىل ظهور أشكال هجينة اليت تعرب عن 

هذا ال يزيل حقيقة أن تطبيقات التدريس تعتمد يف الغالب على جمموعة حمددة من  خصائص لكل منوذج رئيسي. ولكن

واحد من النماذج املذكورة  من هي مستوحاة يفاالفرتاضات، مما يدل على أنه إذا كانت مبتكرة فيحق لنا أن ننظر ك

  1أعاله، ولذلك ميكن أن نذكر:

ر اسرتاتيجيات واختاذ طوياستعمال احملاكاة يساعد الطلبة على ت: يقرتح بعض الباحثني أن : المحاكاة واأللعابرابعا

أن البيداغوجيا التقليدية تكون غالبا متناقضة مع  Honigعدد من القرارات ألجل ضمان جناح مؤسسة صغرية. يرى 

التعلم و  عة،متوقجديدة وأحيانا غري  أوضاعللمشاركني بتجريب  احتياجات التعليم املقاواليت، ويرى أن احملاكاة تسمح

  .ملواجهة بعض حاالت الفشل وتطوير املرونة الالزمة للبقاء يف املستقبل.

  :وتصنف إىل أربع فئات رئيسيةاكاة، احملاختيار لتوجيه  عدد من املعايري Hindleويقرتح 

   على الظهور متعلقا باملوضوع وذو مصداقيةقدرة السيناريو.  

 جوانبعلى عدة  فيها  غموضال  تاتصاال.  

                                                           
1 - Camille CARRIER, L’enseignement de l’entrepreneuriat : au-delà des cours magistraux des études de cas et  
plan d’affaires, Revue de l’entrepreneuriat, vol 8, n°2, 2009, pp 18-23. 



 وح المقاوالتيةوالرالتعليم المقاوالتي                             :           الفصل الثالث

 

157 
 

 تتكيف مع وسائل الدعم التقنية العملية  

 ربح تبعا للمعايري السابقة وللهدف املراد حتقيقه. -  أخريا، حتليل تكلفة  

ثالثة حماكاة ميكن أن تقدم عدد من الفوائد يف إطار  Wolf et Brutonالعاب وحماكاة على الكمبيوتر: حدد  .1

  التعليم املقاواليت يف اجلامعة:

  شهرا، حيث  12يف أجل  لبيع األحذيةحمل  تشغيلمن بدء و برنامج احملاكاة املقاواليت: وهو حماكاة متكن املشاركني

  نفس رأس املال األويل، وتشري املبيعات والقيمة الصافية إىل أداء املقاولني. على كل ا�موعات  حتصل

 املقاول: جتهز وتشغل ا�موعات املشاركة حمل لبيع األلبسة بالتجزئة، وكل ثالثي ميكن هلم اختاذ وتنفيذ  حماكاة

  تغيريات خمتلفة ألجل حتسني أداء املؤسسة.

 إنشاء وتطوير مؤسسة  دوالر، جيب على ا�موعات 100.000من  بدء املؤسسات الصغرية برأس مال ابتداء

  رة بيع عالية.صغرية تنتج الفشار مع قد

إن املعلم أو األستاذ الذي يستخدم هذه احملاكاة جيب عليه توفري أنشطة تعويضية موجهة إىل مستويات الضعف اليت 

  ميكن أن تظهر. 

التجريبية وفيها يتم إنشاء مؤسسات صغرية ومصممة  األنشطةاحملاكاة السلوكية: احملاكاة السلوكية يف املقاوالتية هي . 2

  لطلبة لكي يقوموا بتجريب بعض التوجهات وتنمية املهارات والقدرات املقاوالتية.امن أجل 

فإن عرض الفيلم سيكون  Buckley, Wren et Michaelsen: ووفقا لـ : استخدام أشرطة الفيديوخامسا

خمتلفة. ويف سياق يف بيئة أعمال تسمح للطلبة ملالحظة الواقع التسيريي من خالل تصرفات املسريين واخلرباء يف قطاعات 
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املقدم قصة حقيقية من بعض املقاولني واليت ميكن أن تعطي تزويد الفيلم  صحاب املشاريع املستقبلية، ميكنالتدريب أل

  وتأمالت  تكون حمل نقاشات الحقة. أفكارا 

كل من   قاوالتية، يقرتح: قصة احلياة ميكن أن تكون أداة تعليمية ذات أمهية للطلبة يف امل: استعمال قصص الحياةسادسا

Rae et Carswell  ميكن أن يدعم يف تعلم مهنة ممكنة للمقاولني.سري الذاتية اللتطوير  

 إىلباإلضافة  – إن منهجية التعليم املقاواليت جيب أن تكون متنوعة ومتجددة يف طرحها، وأن تركز يف حمتواها

  1:اآليتعلى  -النماذج املذكورة آنفا

حلادث  أرقامابأ�ا وصف مكتوب مستخدمني كلمات أو  اإلدارية: حيث ميكن تعريف احلالة الحالة: دراسات سابعا

أو مؤسسة ما، ويستخدم هذا الوصف  اإلدارينيحقيقي أو مشكلة حقيقية أو موقف حقيقي يواجه مديرا أو جمموعة من 

وحتليل  اإلداريةب املواقف إما تشخيص أسباريبية، ويطلب منهم أو تداملكتوب يف شكل قصة للطلبة يف مواقف تعليمية 

احلالة، أو اختاذ قرار، أو اقرتاح طرق وأساليب للعمل، أو حلول للمشكلة، وقد يطلب منهم مهمة واحدة من هذه 

  املهمات أو هذه املهمات مجيعا.

واقف حقيقية يف بيئة العمل : وذلك من خالل تعريض املتعلمني أو الطلبة املقاولني مل: التعليم بالتجربة والممارسةثامنا

على اختالف أنواعها، وذلك بغرض تعريفهم ببيئة  األعمالاملقاواليت أو احلر سواء يف املصانع أو الشركات أو منظمات 

العمل، وممارسة العمل الريادي لفرتة زمنية معينة، ليكتسبوا خربات ومعارف ومهارات جديدة، وليبنوا تصورات أفضل عن 

  تية قبل الدخول يف ميدان العمل احلر واملقاوالتية.مهنة املقاوال

: أي أن يعمل الطلبة يف جمموعات أو يف أزواج لتحقيق أهداف التعلم : مناقشات المجموعة أو التعليم التعاونيتاسعا

  خمتلفة مثل: املنسق، امللخص، املقوم، طلبة أدوارال. حيث ميارس ااآلراءيف احلوار واملناقشة وتبادل 

                                                           

  .92،93مرجع سبق ذكره ص ،  الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكي لتربیةامجدي عوض مبارك،  -1 
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 أوتكليف  اإلسرتاتيجيةاملسجل، املالحظ، املشجع، قائد ا�موعة، املتحدث باسم ا�موعة، أو ميكن من خالل هذه  

  االعتماد على مشاريع أعمال ا�موعة أو فريق العمل أو يف وضع خطة عمل ملشروعهم املقرتح.

خدمة جديدة ميكن بيعها، أو عن مشروع  : وذلك للشرح عن تقدمي منتج أو: العروض التقديمية من قبل الطلبةعاشرا

  معني أو تعريف عن الشركة اليت يرغب الطالب بتأسيسها أو العمل �ا.

يقوم من خالهلا الطلبة بالتفكري حبل : وهي طريقة منظمة : أسلوب حل المشكالت بطريقة إبداعيةحادي عشر

يكتسبون معلومات ومهارات ذات صلة حبيا�م ومشكال�م وليس  حلها. فهم إىلمشكلة يشعرون بوجودها وحباجتهم 

  من أجل تقدمي امتحان والنجاح فيه.

ويتعلمون  : وهنا يقوم طالبا أو ثالثة بتمثيل أدوار عن مواقف اجتماعية افرتاضية لعب األدوار إستراتيجية: ثاني عشر

تفكري وحدهم. وبالرغم من تقدمي معلومات حول كيفية االستماع بشكل جيد وكيفية ال  اإلسرتاتيجيةمن خالل هذه 

األدوار اليت يلعبو�ا، ميكن للطلبة أيضا أن يبدعوا حوارا من تلقاء ذا�م وميكن أيضا تسجيل األدوار على شريط �دف 

  التقييم.

وقدرا�ا ، وذلك �دف التعرف عليها وعلى إمكانا�ا : الزيارات الميدانية لبعض المنظمات الرائدةثالث عشر

  وأقسامها وجمال أنشطتها وأعماهلا.

العمل  أماكنإن جناح برامج واسرتاتيجيات التعليم املقاواليت يف الكليات واجلامعات جيب أن يتم ربطها مع   

: املصنع، مكتب العمل، املستشفى، الشركة وذلك �دف التخطيط والتطبيق الفعال للخطة الواقعية املخصصة مثل

نهاج الدراسي. وهذا ما يسمى بنماذج احملاكاة حيث جيابه املتعلم يف برامج احملاكاة موقفا شبيها ملا يواجهه الدراسية أو امل

من مواقف يف احلياة احلقيقية، إذ أ�ا توفر للمتعلم تدريبا دون التعرض لألخطار أو لألعباء املالية الباهظة اليت من املمكن 

  ا التدريب على أرض الواقع.أن يتعرض هلا املتدرب فيما لو قام �ذ
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يتم الرتكيز على ربط حمتوى الربنامج التعليمي أو التدرييب باحلاجات احمللية للبلد أو املنطقة  أن األفضلومن   

  اجلغرافية اليت يعيش �ا الطلبة املقاولون.

جودة عالية لتطوير استخدام منهجيات تعليمية فعالة غري تقليدية وذات  إىلحتتاج برامج التعليم املقاواليت   

يف هذه  املهارات الفكرية والتحليلية وتنميتها لدى الطلبة. ومن هنا فإنه ميكن تشجيع جمموعات املتعلمني على االخنراط

الربامج التعليمية من خالل دعمهم باحلوافز املادية واملعنوية املناسبة، وتفعيل عملية التقييم واملشاركة، وتقدمي اجلوائز 

  1إقامة االحتفاالت، ومسابقات خطة املشروع أو العمل بني الطلبة.املختلفة، و 

        تعليم المقاوالتيالالمطلب الثاني: برامج 

سوف نقوم هنا بالتعرف على أهم مراحل بناء برامج التعليم املقاواليت، وأهم تصنيفات هذه الربامج يف الواقع    

  قياس فعاليتها، وأهم عوامل دعمها وتطويرهاالعملي أو التطبيقي، وحمتويا�ا الرئيسة وكيفية 

  مراحل بناء برامج التعليم المقاوالتيالفرع األول: 

إن تعليم املقاوالتية هو عملية تعلم دائم مدى احلياة، وبناء على ذلك فإنه جيب ربط تعليم املقاوالتية جبميع   

حىت وصول الفرد ملرحلة وظيفية متقدمة، وجيب أن يشمل  األطفالاملستويات التعليمية لنظم التعليم. تبدأ من رياض 

أيضا املتقاعدين عن عملهم لدعم دخوهلم املالية، حيث جيب أن تتاح هلم مجيعا فرص الوصول اىل تلك الربامج املميزة 

  واحملكمة يف تعليم املقاوالتية وطرحها.

 ى مجيع تلك املستويات وتعددها. إنريادة علإن فكرة التعليم مدى احلياة تساعدنا يف إعداد تطوير مهارات ال  

من املدارس االبتدائية وحىت املرحلة اجلامعية، ومن التعليم تعليم املقاوالتية يعين أشياء عديدة خمتلفة لألفراد املتعلمني تبدأ 

  التقين إىل مرحلة احلصول على درجة املاجستري، ففي كل مستوى تعليمي ميكن أن نتوقع نتائج

                                                           
1 - Camille CARRIER, Op.Cit., p 25. 
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واليت تقود  ثل نضج الطلبة والبناء على املعرفة السابقة اليت لديهم، لكن الغرض العام يبقى تطوير اخلربة كمقاولخمتلفة م 

  إىل النجاح ومنو املشروع يف املستقبل.

إن عملية تعليم املقاوالتية مدى احلياة متر من خالل مخس مراحل حمددة من التطوير ، وهي تفرتض أن كل   

ديه فرص للتعلم يف املراحل العمرية األوىل. ويف املراحل التالية، جيب توجيه املوارد لتستهدف شخص جيب أن يكون ل

  أولئك الذين خيتارون املسار املهين يف حيا�م ألن يصبحوا مقاولني.

من املمكن أن تعلم من خالل األنشطة اليت جتري يف الصفوف الدراسية  اآلتيةإن كل مرحلة من املراحل اخلمس   

  1ميكن أن تعلم يف مساق منفصل يف املقاوالتية. وتشمل هذه املراحل:أو 

  أوال: المرحلة األولى: تعلم أساسيات المقاوالتية

 واإلعداديةأن يتعلموا وميارسوا األنشطة املختلفة مللكية املشاريع يف الصفوف املدرسية االبتدائية  ةبجيب على الطل  

ة أساسيات االقتصاد، والفرص واخليارات املهنية الناجتة عنها، وأن يتقنوا املهارات والثانوية، ففي هذه املرحلة يتعلم الطلب

بالفرص الفردية هي النواتج اخلاصة يف هذه  واإلحساسللنجاح يف اقتصاد العمل احلر، إن الدافعية للتعلم  األساسية

  املرحلة.

  الوعي بالكفاءة ثانيا: المرحلة الثانية:

إن الطلبة يتعلمون احلديث بلغة األعمال، ويرون املشاكل من وجهة نظر أرباب العمل، وهذا جانب أساسي يف   

املهنة والتعليم التقين، حيث أن الرتكيز يكون على الكفاءات األولية واكتشافها لديهم، واليت ميكن تعلمها يف مساق 

ساقات واملناهج األخرى اليت ترتبط باملقاوالتية، على سبيل املثال، مشاكل التدفق خاص باملقاوالتية، أو أن حتتويه امل

  ءا من منهاج مهارات االتصال.، وميكن أن تصبح عروض املبيعات جز النقدي ميكن أن تستخدم يف منهاج الرياضيات

                                                           

  .95مرجع سبق ذكره، ص  ،لتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيامجدي عوض مبارك،  -1 
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  اإلبداعيةثالثا: المرحلة الثالثة: التطبيقات 

جمال األعمال معقد، لذا فإن جهود التعليم ال تعكس هذا التعقيد بطبيعته، ففي هذه املرحلة، يستكشف  إن  

. اإلبداعيةالطلبة األفكار وختطيط األعمال من خالل حضورهم العديد من الندوات واليت تضمن العديد من التطبيقات 

السابقة. إن هذه املراحل تشجع الطلبة البتكار وخلق ومن هنا فإن الطلبة يكتسبون معرفة عميقة وواسعة عن املراحل 

جتربة وممارسة عمليات  إىل باإلضافةفكرة أعمال فريدة للقيام بعملية اختاذ القرار من خالل بناء خطة عمل متكاملة 

  املختلفة. األعمال

   رابعا: المرحلة الرابعة: بدء المشروع

مساعدة  إىلقاواليت والتعليم التطبيقي، فإن العديد منهم حيتاج امل بعد أن يكتسب الطلبة البالغون جتربة العمل  

خاصة لرتمجة فكرة العمل املقاواليت اىل واقع عملي، وخلق فرصة عمل . وميكن القيام بذلك من خالل توفري الدعم 

لكليات واجلامعات، وذلك واملساعدة يف برامج التعليم التقين واملهين، وبرامج الدعم واملساعدة املقدمة ألفراد ا�تمع يف ا

 للمشاريع اجلديدة والقائمة. واإلجراءاتلتعزيز بدء وتأسيس املشروع، وتطوير السياسات 

  خامسا: المرحلة الخامسة: النمو

عندما تنضج الشركة فإن العديد من التحديات ستواجه الشركة يف هذه املرحلة، ويف العادة فإن العديد من   

مالكي األعمال ال ينشدون املساعدة يف هذه املرحلة. إن سلسلة من الندوات املستمرة أو جمموعات الدعم ميكن أن 

  ا يف الوقت املناسب، وحلها بفعالية، مما تساعد املقاول لتعريف ومتييز املشاكل احملتملة والتعامل معه
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  ميكن من منو وتطوير املشروع.

  

  تعليم المقاوالتيالالفرع الثاني: تصنيف برامج 

، ففي هذا ا�ال اتفقت املنظمات لقد تعددت التصنيفات اخلاصة بربامج تعليم املقاوالتية للعديد من الباحثني  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي) إلعطاء تعريف ملا الدولية، واملنظمة الدولية للعمل،  اإلدارةالدولية الثالث (شبكة تنمية 

يسمى برنامج تطوير املقاوالتية، هذا املفهوم يشمل جمموعة مراحل تطوير املقاوالتية، ويبدأ بالثقافة والتعليم والتكوين 

 دربنيوال يغطي فقط برامج للمقاولني ولكن تكوين امل االستمرارية والنمو.تعزيز األعمال التجارية والتوعية، و للشباب، 

 1أيضا. شرفنيوامل

  إن برامج التعليم املقاواليت ميكن أن تصنف إىل أربعة أصناف كما هو موضح يف اجلدول اآليت: 

  ): أمناط برامج التعليم املقاواليت2-3اجلدول (

  أهداف الربنامج  منط الربنامج

  معرفة املزيد عن املقاوالتية ومهنة املقاول  باملقاوالتيةالتوعية والتحسيس 

  إنشاء املؤسسة
توليد اإليرادات من أجل  إداريةتشكيل مهارات تقنية، إنسانية، و 

 اخلاصة به، إنشاء مؤسسته اخلاصة وخلق مناصب شغل.

  االستجابة لالحتياجات اخلاصة للمالكني املسريين  تطوير املؤسسات

  تطوير املدربني
تطوير املهارات من أجل التشاور، التعليم ومتابعة املؤسسات 

  الصغرية

Les grandes questions de recherche en entrepreneurship et  ,Pierre BECHARD-Jeanالمصدر: 

02, Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), -11-, cahier de recherche no 94éducation

Montréal, p 04. 

                                                           
1  - Jean-Pierre BECHARD, Les grandes questions de recherche en entrepreneurship et éducation, cahier de 
recherche no 94-11-02, Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Montréal, p 04. 
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 Hamiltonعلى موضوع املقاوالتية، وهنا يشري التظاهرات اليت هدفها إعطاء معلومات  تشملإن التوعية   

et Watkins  تصبح املقاوالتية ممكنة وميكن أنه جيب أن تبدأ من خالل تشجيع املقاوالتية كخيار مهين. ومع ذلك

االستعدادات املقاوالتية للطلبة، وهنا يتعلق بالطلبة على  الوصول إليها، والتوعية تصبح كهدف حتفيز، وتعزيز، وإيقاظ

  التعليم من االبتدائي إىل اجلامعي، وبذلك توجد برامج متعددة للتوعية متعلقة بأهداف حمددة. مستويات مجيع 

برامج مركزة على إنشاء املؤسسة، تتمحور حول تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ومن املمكن إجياد   

خصصني يف املقاوالتية، وبرامج التوعية جيب أن تطور أكثر يف مرحلة تدف تكوين املستشارين، املدربني املوتسته

  الليسانس من التعليم ويف مقررات التخصص وكذلك املاسرت والدكتوراه.

لتعميق معارفهم وتعلمهم، تصبح كهدف رئيسي للسماح للطلبة  أن الربامج املتخصصة Tounés 1ويرى   

تنوع املقاوالتية ومنحهم روح املقاول، ولكن ليس إعداد منشئني أو مشرتين للمؤسسات، بل يتعداه إىل أفراد ولفهم 

من خالل التوعية حول إن برنامج التعليم املقاواليت ميكن أن يبدأ  لديهم معارف جيدة عن أشكال وقضايا املقاوالتية.

جيب مهن املقاول، ولكن أيضا قد حياول من التوعية للوصول إىل مستويات أخرى. وعالوة على ذلك، فالربنامج الفعال 

جناح فراد الذين قد يكونون قادرين على تسهيل األمع  همأوال أن يظهر للطلبة كيفية تتصرف كمقاول، وثانيا لربط

     تعليمهم وتدريبهم.

تصنيف هذه الربامج على أساس السوق املستهدف أو املشاركني املستهدفني  Gorman et al 2حقد اقرت و 

لكل مساق تعليمي أو برنامج تدرييب يف املقاوالتية، والذي يتم على أساسه تقسيم املشاركني يف هذه الربامج وفق أهداف 

دريب الذي يستهدف املشاريع الناشئة ، وهناك باحثني أو حمتوى الربنامج، املدخل الرتبوي للتعليم، التعليم والتالتعليم 

وغريهم الذين صنفوا الربامج التعليمية يف املقاوالتية وفق  Monroy, McMullan et Longآخرين مثل 

                                                           
1 - Azzedine TOUNéS, Un cadre d’analyse de l’enseignement de l’entrepreneuriat en France, Cahiers de recherche 
du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, n(03-69), 2003, p 05. 

  .97مرجع سبق ذكره، ص  ،لتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيامجدي عوض مبارك،  -2 



 وح المقاوالتيةوالرالتعليم المقاوالتي                             :           الفصل الثالث

 

165 
 

ة الوعي، برنامج مرحلة ما قبل لاحلاجيات التدريبية اليت تتباين استنادا ملرحلة التطوير يف املشروع نفسه مثل: برنامج مرح

  ابتداء املشروع، برنامج مرحلة بدء املشروع، برنامج مرحلة النمو والنضج.

برامج تعليم املقاوالتية كما  وتصنيفإطارا حيوي ثالث فئات ميكن من خالهلا تنظيم  Jamiesonوقد اقرتح   

للمشاريع، وتعليم  حيث ميز بني التعليم املقاواليت حول أو عن املشاريع وتعليم املقاوالتية  Henryوردت يف دراسة 

 مع عملية تعزيز وخلق الوعي أساسيهنا بشكل  Jamiesonاملقاوالتية يف املشاريع. حيث أن الفئة األوىل فلقد تعامل 

جتاه املشاريع، و�دف حمدد يصب يف تعليم الطلبة جماالت ونواحي عديدة يف تأسيس وإدارة املشروع من خالل األدب 

  النظري يف املقاوالتية.

خللق الطموح والرغبة لدى املقاولني هلنة  اإلعدادمعها من خالل  Jamiesonالفئة الثانية فقد تعامل أما   

  املقولة والتوظيف الذايت، و�دف حمدد يصب يف تشجيع املشاركني للبدء وإدارة مشاريعهم اخلاصة.

خللق قاعدة من املقاولني،  اإلداريمعها من خالل التدريب  Jamiesonأما بالنسبة للفئة الثالثة فقد تعامل   

للمشروع: تطوير املنتجات  اإلداريوالتأكيد على النمو والتطور املستقبلي للمشروع، وتشمل برامج النمو والتطوير 

  1اجلديدة، وبرامج ومساقات أخرى يف التسويق، وهذه الربامج هي األكثر مالئمة هلذه الفئة.

  المقاوالتيالتعليمي  الفرع الثالث: محتوى البرنامج

بعض الباحثني والكتاب من خالل الرجوع إىل األدبيات املتخصصة يف حقل تعليم املقاوالتية، فقد تقدم   

  بتصورات ومقرتحات ومناذج عدة ملا ينبغي أن يكون عليه حمتوى أي منهج أو برنامج لتعليم املقاوالتية على 

                                                           
1  - Colette Henry, Frances Hill, Claire Leitch, Entrepreneurship Education and training can entrepreneurship be 

taught?,  Education and Training, Vol. 47, No. 2, 2005, p 103. 
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) والذي 5Eمنوذج ( Potterالنموذج الذي قدمه  1السياق:ن أبرز النماذج يف هذا وم صعيد مؤسسات التعليم العايل،

  يرى ضرورة أن يسرتشد به عند تطوير أي برنامج أو منهج للمقاوالتية، وهو يشتمل على عدة عناصر وهي: 

البد أن يكون قادرا على خلق الوعي بالبيئة احمليطة، وعنصر  ) فأي منهاج للمقاوالتيةEnvironmentعنصر البيئة (

) أي البد أن يزود املشاركني باكتشاف طبيعة اجلماعات االقتصادية يف البيئة، والقواعد Economyاالقتصاد (

) فأي منهج دراسي ال بد أن يسعى للقاء Entrepreneursاجلديدة عن التفاعل داخلها، كذلك عنصر املقاولون (

قاولني يف البيئة اليت يتواجدون فيها واالستفادة من آرائهم وتبصرا�م، وكذلك عنصر املشروع وهي املؤسسة امل

)Entreprise) وهي القلب والروح ألي برنامج دراسي يف املقاوالتية، وأخريا عنصر (Entreplexity ويشري إىل  (

  م الغموض وممارسة املقاوالتية.املكونة هلذا النموذج البد أن تتحد حول عل العناصر اخلمسة

أما من حيث مسميات املقررات اليت تدرس يف برامج وأقسام املقاوالتية وغريها كأقسام إدارة األعمال واهلندسة   

واملعلومات فهي عديدة، وختتلف التسمية ما بني اجلامعات يف العامل مع أ�ا قد حتمل نفس املضمون ومنها: املقاوالتية، 

حق االمتياز، تطوير املنتجات ل الصغرية، خلق املشروعات اجلديدة، االبتكار واإلبداع، رأس املال املخاطر، إدارة األعما

اجلديدة، التسويق املقاواليت، ختطيط املشروعات الناشئة، الشركات العائلية، إسرتاتيجية األعمال، سياسة اإلبداع، الريادة 

  اجلماعية.

دراسة على عينة من اجلامعات األمريكية للتعرف  Solomonوعلى مستوى الواليات املتحدة فقد أجرى   

على طبيعة املقررات والربامج اليت تقدمها يف جمال تعليم املقاوالتية، فتوصل إىل أن هناك عدة مقررات تعليمية يف 

هي مرتبة حبسب األمهية كالتايل: املقاوالتية، إدارة أعمال املقاوالتية هي األكثر شعبية وانتشارا بني اجلامعات والكليات و 

  االستشارة للمؤسسات الصغرية،، إنشاء مشروع جديداملؤسسات الصغرية، 

                                                           

  .13عبد الملك طاهر المخالفي، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
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، تطوير املنتجات اجلديدة، رأس املال االستثماري، االبتكار، الندوات، شراء حق االمتياز، اإلبداعالتسويق املقاواليت،  

 أن املقرر األكثر شعبية على مستوى الكليات واجلامعات األمريكية املدرجة يف الدراسة هو ومن مث توصلت الدراسة إىل

مث مقرر خلق املشاريع  %36إدارة األعمال الصغرية بنسبة  يليها مقرر %53املقاوالتية، إذ تأيت يف املقدمة وبنسبة 

  1وهكذا تأيت تباعا بقية املقررات. %30اجلديدة بنسبة 

املهارات الشاملة يف املقاوالتية كمحتوى أساسي ألي برنامج تعليمي أو  Hisrich et Petersلقد حدد و 

  2واليت تتضمن ما يلي: تدرييب يف املقاوالتية

  : المهارات التقنيةأوال

تشمل مهارات الكتابة، وحتليل البيئة اخلارجية ومتغريا�ا، والتعامل مع األدوات التكنولوجية املختلفة، وبناء   

  . لشبكات والتدريب، والعمل ضمن فريق وغريهاا

  :اإلدارية: المهارات اثاني

، والتسويق واملبيعات، واملهارات اإلنسانيةوتشمل وضع األهداف والتخطيط، وصنع القرار، وإدارة العالقات   

  املشروع. ، والرقابة وتقييم األداء، والقدرة على التفاوض الفعال، وتنظيم وإدارة منواملالية واحملاسبية

  ثالثا: المهارات الشخصية

واالبتكار، والقدرة على التغيري واملثابرة والعمل اجلاد، والرؤية  واإلبداعوتشمل عمق السيطرة الداخلية واملخاطرة،   

القيادية. وهذه املهارات جيب الرتكيز عليها وتطويرها لدى املتعلمني أو املتدربني يف أي برنامج تعليمي وتدرييب يف 

  املقاوالتية، أل�ا جوهر املهارات الشاملة يف تعزيز السلوك املقاواليت.

                                                           

  .14نفس المرجع السابق، ص  -1 
2 - Hisrich R and Peters M, Entrepreneurship,  McGraw-Hill, Boston, 5 th Edition, 2002, p 320. 
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  1أن حتديد حمتوى الربامج املقاوالتية يعتمد على العوامل التالية: Vesper et Gartnerواعترب   

 املوضوعات املناسبة  

  يف التعليم بأكمله.عدد املوضوعات املختلفة واملدجمة  

 عدد الطلبة يف احملاضرات  

 املقررة عدد االعتمادات أو احلصص.  

 الطريقة اليت يتم التدريس �ا ودور املعلم أو املدرس  

  التعليم املقاواليتيف عروض التكوين و املقرتحة ومن خالل  اجلدول اآليت ميكن حتديد بعض احملاضرات   

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Loyda Lily GOMEZ SANTOS, Op.Cit., p 87.. 
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  برامج املقاوالتية): أمناط احملاضرات املقدمة يف 3-3اجلدول (

Vesper & Gartner 

(1997)  
Harper (1984)  

Vesper 

(1982 ;1985)  
Wilson (1991) 

، صرفينيامل :املقاوالتية من أجل

مصممي الرباجميات، 

  للبيولوجيني، وجماالت أخرى.

  حصص حتفيزية لتحقيق:

  ، اختبار إسقاطيألعاب اخلوامت
  طبيعة املؤسسة الصغرية  متويل املشروع

  إمكانيات إقامة املشاريع  التسويق للمشروع  يف التسيري مبادئ  إدارة املؤسسات الصغرية

  خمطط األعمال  التسيري املقاواليت  مبادئ يف التقنيات التجارية  ترقية املؤسسة

  الدعم التقين  تسيري االبداع  حتضري خمطط األعمال  بدء نشاط  املؤسسة

  خمطط  املخاطر
إعداد طلب للحصول على 

  التمويل
  األشكال القانونية للمؤسسة  تصميم وتطوير املنتوج

  اسرتاتيجيات التسويق  اقتصاد املقاوالتية  متابعة مع املقاول واملؤسسة  خمطط األعمال

املقاوالتية للمنظمات غري 

  التجارية
  موقع األعمال  علم النفس للمقاول  

املقاوالتية أو إنشاء مؤسسات 

  جديدة
  متويل املؤسسة  تاريخ املقاوالتية  

  اجلوانب القانونية  املقاوالتية يف املؤسسة الكبرية    تنمية اإلبداع

  القوانني احلكومية  والضرائب للمشروعاسبة احمل    تطوير حقوق االمتياز

    األعمال التجارية الدولية
املقاوالتية والتخصصات 

  األخرى
  تسيري املؤسسة

  تسيري املوارد البشرية  القوانني واملشروع    قانون املقاوالتية

  ترويج املؤسسة  العقارات واملشروع    تقييم اإلبداع

  فن البيع  تاريخ أبطال يف املقاوالتية    نقل التكنولوجيا

  التسيري املايل  دراسة اجلدوى    التعاون والشراكة بني املؤسسات

  التقارير اإلدارية  األفكار واالخرتاع    املؤسسات العائلية

  املؤسسة محاية      

  .Loyda Lily GOMEZ SANTOS, Op.Cit., pp88,89المصدر: 
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) أظهرت أن برامج التعليم تتكون Hood et Young )1993ذه املقرتحات، فإن دراسات باملقابل هلو  

هارات الالزمة لتطوير املقاولني، وهذه املهارات واالستعدادات جيب وكذلك السمات الشخصية وامل خمتلف احملتوياتمن 

  أن تكون مناسبة يف إطار املقاوالتية، ومن هنا فإن احملتوى ميكن أن حيدد حول إنشاء املؤسسة.

) �جا يتكون من ست خطوات اليت تصف كيفية تصميم التعلم يف سياق إنشاء املؤسسة، فهو Gibb )1988ويقرتح 

يف تنشيط كل خطوة املهام الواجب القيام �ا واحتياجات تعلم الفرد، واهلدف من ذلك هو تعزيز عملية التعلم   جيمع يف

  املؤسسة، واجلدول اآليت يظهر هذه اخلطوات:

  ): حتديد حمتويات الربامج من خطوات إنشاء مؤسسة4-3جدول (

  احتياجات التعلم  المهمة  الخطوة

من احلدس والدافع إىل الفكرة  .1

  اخلام

 إجياد فكرة -

 توليد فكرة -

تقييم قدرته ودافعيته ليصبح صاحب  -

  مؤسسة

التمكن من عملية اإلنشاء وتقييم  -

 األفكار.

فهم الطرق املختلفة الستخدام معارفهم -

 وقدرا�م الشخصية

وإكتفاءات الذي يقوم فهم متطلبات  -

 خبلق عمله اخلاص

رؤية شخصية إلدارة مؤسسته  تطوير -

 اخلاصة

  التقييم الذايت -

  . من الفكرة اخلام إىل الفكرة املختارة2

  توضيح الفكرة -

  حتديد االحتياج هلا -

  جتريب الفكرة والتحقق من عمليتها  -

التحقق من صحة هذه الفكرة يف ظروف  -

  تشغيل األعمال.

  استكشاف رد فعل املستهلكني -

  املنافسني. حتديد -

  فهم خصائص الفكرة املختارة -

  مراقبة عملية اإلنتاج -

  حتليل احتياجات املستهلك -

  حتديد املنافسني -

حتديد سعر البيع وتكاليف اإلنتاج  -

  .املقدرة

  حتديد طرق لدخول السوق -
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. من الفكرة املختارة إىل حتديد املوارد 3

  وحجم العملية

التعرف على السوق من خالل حتديد  -

  عدد املستهلكني، موقعهم وخصائصهم.

للعمليات من أجل  األدىنحتديد احلجم  -

  البقاء واالستمرارية.

  حتديد أنشطة الرتويج. -

  تقييم املتطلبات املالية للمشروع

  

  

  

 إجناز دراسة السوق -

 إجناز إسرتاتيجية  التسويق -

 التخطيط لعملية االنتاج. -

 التنبؤ حبجم املبيعات. -

 التنبؤ حبجم األرباح واخلسائر -

  تقدير االحتياجات من العمال -

  

  

  

  

 األعمال. من حجم العملية إىل خمطط 4

  واملفاوضات

  األعمالوضع خمطط  -

التفاوض مع البنوك ومصادر التمويل  -

  األخرى

  إعداد خمطط األعمال -

  تطوير قدرات التفاوض -

  معرفة املوردين -

معرفة خمتلف أشكال العقود وأشكال  -

  الدفع

  فهم عمل املؤسسات املالية -

  . من التفاوض إىل االنطالق5

استكمال متطلبات القانونية لتسجيل  -

  املؤسسة.

  تلبية متطلبات السلطات القانونية -

إنشاء نظام إدارة يليب احتياجات  -

  املؤسسة اجلديدة

  القانونية األشكالمعرفة  -

  االلتزامات القانونية للمؤسسةمعرفة  -

أنظمة التسيري ومراقبة يف التحكم   -

  التسيري ومراقبة اإلنتاج، التسويق والتمويل.

  معرفة دور املستشارين اخلارجيني -

  تطوير القدرات على توجيه املوظفني. -

  . من البقاء إىل االنطالق6

  تعزيز أنظمة اإلدارة واإلنتاج -

  الرقابة املالية تأمني -

  تطوير السوق: اكتساب عمالء جدد -

احلفاظ على عالقة جيدة مع البنك  -

  والعمالء واملوردين

  مراقبة التسيري أنظمةالتحكم يف  -

: حركية اإلدارةالتحكم يف تقنيات  -

  اخلزينة، احلسابات الدائنة..

التسويق والدراسات  إسرتاتيجيةتطوير  -

  التسويقية وحبوث التسويق

  تعلم مراقبة البيئة -

  تعلم وظائف إدارة الوقت -

  ..Loyda Lily GOMEZ SANTOS, Op.Cit., p 90المصدر: 



 وح المقاوالتيةوالرالتعليم المقاوالتي                             :           الفصل الثالث

 

172 
 

أو دراسات إننا جند من خالل ما سبق بعض برامج تعليم املقاوالتية تبقى غالبا ما تستند على خمطط األعمال   

السوق، ومع ذلك فإنه ال يعين أن يتم إقصاء هذا النوع من الربامج ولكن يتم االعتماد عليها لتحقيق االستفادة 

القصوى، ومن خالل اجلدول السابق ميكن أن ينظر إىل خمطط األعمال أو دراسات وحبوث السوق كواحد من أبعاد 

   ات املناهج الدراسية. املقاوالتية، واعتبارمها كمادة إضافية يف حمتوي

  البرامج التعليمية في المقاوالتية تقييم :الفرع الرابع

أن كال من احملتويات والطرق البيداغوجية تشكل اجلزء األساسي يف برامج تعليم املقاوالتية، ويعترب التقييم عنصرا   

كن أن حيدد التقييم من ومي لربامج التعليمية.أساسيا للتعلم، وميكن أن ينظر إليه باعتباره القراءة للواقع يف ضوء أمهية ا

  1خالل ثالث إجراءات:

 التحقق من وجود املعرفة أو املهارة -

 حتديد موقع الفرد بالنسبة إىل مستوى واهلدف -

 احلكم على قيمة الشيء -

اليت  لوظائفوبناء على األهداف احملددة ميكن أن تعتمد أمناط خمتلفة من التقييم، وهذه األمناط �يكل على أساس ا

  وهي كما يوضحها اجلدول األيت:  سيتم حتقيقها

  

  

  

  
                                                           

1 - Charles Hadji, L’évaluation, règles du jeu,  ESF éditeur, Paris, 6° édition 2000, p 61  
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  ): أمناط التقييم املختلفة وفقا للوظائف4-3جدول (

  وظائف إضافية  الوظيفة األساسية  منط التقييم

  تلخيصي

  
  يوثق/يشهد

  يصنف/حيدد/يعلم

  ضبط وفهم الصعوبات  متكون

  جرد

  مواءمة/مؤمن

  يساعد/ يوجه

  يعزز/ يصحح

  حوارخلق 

  يوجه  تشخيصي

  يستكشف/حيدد

  يوجه

  يشمل (طريقة عمل)

  تكيف (ملفات)

  p. 616° édition 2000 Paris,ESF éditeur,   ,L’évaluation, règles du jeu ,Hadji Charles , المصدر: 

    

يف تقييم النتائج اليت حتققت يف �اية فرتة التعليم، ولذلك ركز على قياس اكتساب املعارف  إن التقييم التلخيصي يبحث

ملختلف ا�االت واملفاهيم... وفيما يتعلق بالتقييم التكويين فإن اهلدف من ذلك هو تعزيز التعليم احلايل، وهذا النوع 

طبقة. ويستخدم التقييم لقياس نتائج التعلم يف مواقف احلياة اليومية بدال من حجم املعارف امل مييل التقييمالثاين من 

التشخيصي لتحديد الثغرات والتحديات املوجودة من أجل تشخيص وحتديد موقع الفرد يف عملية التعلم، هذا النمط من 
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م التكويين يف تقييم ردود الفعل على األهداف التقييم يهدف إىل اكتساب تعلم حمدد، ومع ذلك ميكن أن يساهم التقيي

  .والصعوبات املتوقعة

يد املقيمني، وعلى هذا فإن حتدتتحمل إىل حتديد النوع من التقييم العتماده، فإن املؤسسات التعليمية  باإلضافة  

  .رجينيغالبا ما تعتمد على املقيمني الداخليني واخلا التعليم اليت تشمل تصميم مشروع مقاواليت برامج

ما يكونون مقيمني، أما على املستوى اخلارجي فخرباء عادة على املستوى الداخلي، فإن املشرفني على املشروع هم 

  هذه املشاريع. واهلدف هو تقييم الغرض من املشروع من قبلهم. املقاوالتية وممثلي البنوك والقطاعات اليت تنتمي إليها

الضروري أن نفهم أن املقاولني ال ميلكون نفس اخلصائص وأن احتياجا�م ولتحديد نظام التقييم األنسب، فمن   

 ،خذ يف االعتبار تطلعات كل طالبلتعليمية التحديد اجليد لألهداف واألخمتلفة، وبالتايل فمن املناسب للمؤسسات ا

احلاجة إىل االعتماد بالطرق  باإلضافة إىل حتديد احملتويات، الربامج، وطرق التدريس األنسب. فاملؤسسات التعليمية لديها

  1الالزمة لقياس مدى أمهيتها وتأثريها.

املصممة لقياس فعالية الربامج التعليمية يف املقاوالتية ومنها على  األخرى هناك العديد من النماذج واملداخلو 

يتكون من  طورا منوذجا أو إطارا واللذان  Henryكما ورد يف دراسة   Jack et Andersonسبيل املثال منوذج 

  :) اآليت5-3مخس خطوات لقياس فعالية برامج التعليم املقاواليت كما هو موضح يف اجلدول (

  

  

  

  
                                                           

1 - Ibid., p62 
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  ) منوذج تقييم الربامج التعليمية يف املقاوالتية5-3اجلدول (

  اجلوانب اليت تشملها  املرحلة

  مدى تسجيل الطلبة  املقاييس احلالية واملتطورة

  املطروحةعدد ونوع املسافات 

  درجة االهتمام باملقاوالتية

  درجة الوعي حبقل املقاوالتية

  املقصد أو النية للفعل  املقاييس القبلية والبعدية للمساق أو الربنامج

  املعرفة املكتسبة

  إدراك الذات والقدرة على التعلم

) سنوات على املساق 5-0بعد مرور فرتة زمنية متتد من (

  او الربنامج

  املشاريع املبتدئةعدد ونوع 

  التقدم احلاصل يف املشروع

  املراكز الريادية اليت مت احلصول عليها

  اليت مت مشاهد�ا الرياديةاملراكز 

  استدامة وشهرة املشاريع اجلديدة واملبتدئة  ) سنوات على الربنامج أو املساق10-3بعد مرور (

  الناشئةللشركات  اإلبداعالتغري يف الشهرة ومستوى 

  مدى املسامهة يف ا�تمع واالقتصاد  سنوات فأكثر 10مرور بعد 

  أداء املشروع

  الذايت املهين اإلشباع
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  حتقيق الذات والنجاح النفسي أو الشخصي 

    ,Op.cit., p 106 .Leitch ClaireColette Henry, Frances Hill ,المصدر:

يتبني لنا من اجلدول السابق أن هذا النموذج شامل، ويؤكد على قياس وتأثري عناصر خمتلفة للمساقات التعليمية   

  . إ�ائهوالتدريبية يف املقاوالتية عرب فرتة زمنية معينة تبدأ قبل إعداد الربنامج أو املساق وحىت 

رصد النمو والتقدم احلاصلني للمتعلمني واملتدربني ومن فوائد هذا النموذج أنه يساهم يف خلق وزيادة الوعي ألمهية 

  املشاركني يف برنامج ومساقات املقاوالتية عرب الزمن. 

للحكم على  واألحباثالربامج التعليمية يف املقاوالتية، فإنه جترى العديد من الدراسات  أداءوللتعرف على مدى   

الفرتة الزمنية له، املكان الذي تعقد فيه، احملاضرين وخلفيا�م ذلك، واليت تشمل: حمتويات الربامج، املساقات املقدمة، 

وخلفيا�م العلمية والجتماعية، االسرتاتيجيات التعليمية والتدريبية املستخدمة، عدد سنوات عقد  واملتدربنيالعلمية، 

له، وخمرجات الربنامج، حيث تؤخذ هذه ا�االت كمؤشرات  اإلمجاليةالتنظيمي للربنامج، التكاليف  الربنامج، اهليكل

  على كفاءة وفعالية الربامج التعليمية يف املقاوالتية.

  الفرع الخامس: دعم وتطوير برامج تعليم المقاوالتية

  1:هناك العديد من العوامل اليت تساهم يف دعم وتطوير برامج تعليم املقاوالتية يف الواقع العملي، وهي كما يلي  

  املخرجات التعليمية اليت نسعى إىل حتقيقها من برامج التعليم العايل. أوال: توضيح وتعريف النتائج أو

  ثانيا: بناء برامج فعالة يف تعليم املقاوالتية

  ثالثا: تدريب وتطوير مربني ومعلمني فاعلني

  رابعا: إعادة تشكيل وبناء النموذج املؤسسي للمنظمات التعليمية.

                                                           

  .100مرجع سبق ذكره، ص ،  لتربیة الریادیة والتعلیم الریادي: مدخل نفسي سلوكيامجدي عوض مبارك،  -1 
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نوع من التكامل بني املقاولني واملعلمني أو املدربني احملرتفني يف وضع وتصميم اخلطط واملناهج الدراسية  خامسا: خلق

  وتدريسها.

  .سادسا: ضمان دعم الرأي العام وتدخالته

  ومتطلبات التعليم المقاوالتي أداءالمطلب الثالث: 

  التعليم المقاوالتي أداءالفرع األول: 

التعليم املقاواليت وبراجمه يف ا�تمع، ومن  أداءهناك العديد من العوامل واألبعاد اليت جيب الرتكيز عليها لتعزيز   

  1هذه العوامل نذكر اآليت:

) سنة من طلبة املدارس، ألن الطلبة يف هذه الفئة العمرية يكونون يف حالة 17- 12الرتكيز على الفئة العمرية من ( أوال:

خول معرتك احلياة سواء للدراسة اجلامعية أو البحث عن فرصة عمل بعد املرحلة الثانوية، والطلبة اجلامعيني استعداد لد

  خالل دراستهم اجلامعية وطلبة الدراسات العليا.

 أن تتضمنها اخلطط والربامج التعليمية سواء يف املدارس أو اجلامعات أو الكليات أو املعاهد، حبيث تكون هلا صفة ثانيا:

  الرمسية.

تدريب املعلمني أو املدربني الذين سوف يقومون بتدريب أو تعليم مهارات املقاوالتية، وهذه فرصة جيدة بالنسبة  ثالثا:

  هلم لتطوير مهارا�م وقدرا�م وصقلها.

: التعليم إن فاعلية التعليم املقاواليت تربز من خالل استخدام اسرتاتيجيات وأساليب تدريس فاعلة وحديثة مثل رابعا:

  التجرييب، والتعلم املبين على حل املشكالت، والتعليم التعاوين، والتعليم املبين على عمل املشاريع وغريها.

                                                           
، دار العالم العربي، مستقبل جودة التعلیم: التدویل، وریادة المشروعات والطریق إلى الجودة العالمیةمجدي عبد الوھاب قاسم، فاطمة الزھراء سالم،  -1 

  .152، ص 2012مصر، 
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استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم املقاواليت مثل استخدام تقنيات التعلم عن بعد أو التعليم خامسا:

  على االنرتنت لتسهيل عملية التعليم املقاواليت.االلكرتوين، أو إتاحة مواقع مفيدة 

املقاولني احملليني كمستشارين يستفاد من خربا�م ويبىن  إشراكإن برنامج التعليم املقاواليت الفعالة تشجع على  سادسا:

عليها، ومدربني ومتحدثني، ومناذج للقدوة احلسنة للطلبة. وهنا ميكن تعزيز الشراكة مع منظمات األعمال احمللية مثل: 

الشراكة من الصغرية، منظمات األعمال الريادية. وهنا تكمن الفائدة من هذه  املؤسساتغرف التجارة، مراكز تنمية 

هؤالء الشباب الواعدين، وإعطاء أمثلة حية وواقعية من خربات  إىلريادية جديدة من هذه الفئات  بأفكار اإلتيانخالل 

  هؤالء املقاولني عن املشاريع الريادية والنجاح يف جمال األعمال.

  ملسؤولني عن هذه الربامج.الرتكيز على التقسيم املستمر هلذه الربامج من قبل القادة الرتبويني، واسابعا: 

  توفري الدعم املايل هلذه الربامج من املقاولني املعروفني يف البلد أو املنطقة، ودعم الرعاة الرمسيني. ثامنا:

  : متطلبات التعليم المقاوالتيالفرع الثاني

تشمل جوانب وعناصر خمتلفة لتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، ولتحقيق متطلبات ن متطلبات التعليم املقاواليت إ  

هلية اخلاصة شراكة حقيقية ما بني املنظمات احلكومية واملنظمات األ التعليم املقاواليت يف البيئة العربية جيب إحداث

  1:واجلهات الداعمة التابعة ملنظمات القطاع اخلاص، وهذه املتطلبات تتمثل فيما يلي

  : البنية التحتيةأوال

دوات الالزمة، وأجهزة احلواسيب واألجهزة من خالل توفري قاعات مناسبة وجمهزة بالطاوالت والكراسي واأل  

واملعدات املختلفة األخرى مثل جهاز عرض الشرائح، والربجميات اليت توفر التطبيقات العملية والتدريبية اليت تسهل 

  يكون يف الغالب باللغة العربية. ، والذي جيب أ نالتعامل مع احملتوى املقاواليت

                                                           
  . 154نفس المرجع السابق، ص  -1 
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املوارد البشرية املؤهلة واملدربة والقادرة على استخدام وتطبيق اسرتاتيجيات وأساليب تدريبية متقدمة يف املقاوالتية،  :اثاني

تغيريا جذريا يف منط واستخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل مناسب خيدم هذه العملية، نظرا ألن هذا التعليم يتطلب 

  التفكري لدى املتعلمني يف مجيع الدول العربية.

البيئة املمكنة اليت تدعم خطوات تنفيذ برامج التعليم املقاواليت وخططه وأهدافه، وتستمد هذه البيئة متكينها  :اثالث

ومتخذي  واألكادميينيلرتبويني ابتداء من القادة اوتفوقها من خالل الوعي الكامل ألفراد ا�تمع على مجيع املستويات 

  املواطن العادي، ومن هنا يتوفر التعاون والدعم الكامل من قبل اجلميع إلجناح مبادرة هذا التعليم يف ا�تمع. إىلالقرار 

يف االستفادة من التجارب العاملية يف هذا اخلصوص والبناء عليها يف املمارسة والتطبيق للسياقني الرتيب والتعليمي  :ارابع

  البيئة العربية

االستجابة للتحديات والضغوط الكبرية اليت تفرضها طبيعة هذا العصر الذي نعيشه على هذا النوع من التعليم  :اخامس

          والسلوك املقاواليت، وحماولة التكيف معها قدر اإلمكان.
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  : واقع التعليم المقاوالتي في الدول العربيةالمطلب الرابع

سنستعرض من خالل هذا املبحث لواقع التعليم املقاواليت يف بعض الدول العربية كاألردن والبحرين والسعودية   

  ملعرفة مدى اجتاه الدول العربية يف االعتماد على التعليم املقاواليت يف اجلامعة.

  الفرع األول: التعليم المقاوالتي في األردن

كمؤسسة غري رحبية �دف إىل   1998الرواد الشباب اليت تأسست عام نلمس يف البيئة األردنية جهود مجعية   

إجياد رياديني شباب من خالل تبادل اآلراء والبعثات الدراسية والتعليم والتدريب والتأييد والدعم، وذلك لتعزيز مستوى 

  مهارات الرياديني ما يسمح هلم بالتنافس يف االقتصاد العاملي.

احلالية يف األردن حنو دعم املقاوالتية من خالل رعاية الشباب يف العديد من ونلمس أيضا توجه السياسات   

ا�االت واالهتمام بالطفل وتوفري بيئة وحياة أسرية داعمة له. وتعدد املبادرات املقاوالتية لدعم الشباب وتوفري البيئة احملفزة 

 لإلبداع والتميز، صندوق متويل املشاريع املقاوالتية لإلبداع وتنمية روح املقاوالتية لديهم مثل: ا�لس الوطين الشبايب

  للشباب.

، وهي منظمة غري حكومية، وغري رحبية، أنشئت يف تشرين ويف هذا الصدد نشري إىل مركز امللكة رانيا للريادة  

، وتتمثل مهمة املركز يف دعم النمو االقتصادي من خالل توفري جمموعة من اخلدمات يف تنمية 2004األول لعام 

ملبادرة املقاوالتية وتسويق التكنولوجيا، ويستهدف املركز يف عمله حتديدا طلبة اجلامعات والباحثني واملخرتعني وأصحاب ا

الشخصية من أجل تعزيز وبناء قدرا�م الشخصية، وتقدمي االستشارات والنصح واإلرشاد هلم، وتطوير الروح والشخصية 

الريادية لديهم وذلك من خالل برامج املركز واليت تتضمن كال من: جائزة امللكة رانيا الوطنية للريادة، وبرنامج استثمار 

  1ردن، ونادي الريادة الطاليب.التكنولوجيا، وبرنامج تواصل األ
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ويعد انتشار حاضنات األعمال يف األردن واليت تعد منوذجا رياديا فاعال جليل الشباب، وانتشار حاضنات   

األعمال التقنية يف العديد من اجلامعات األردنية كجامعة الريموك خلدمة الطلبة املقاولني. ومن أجل تنمية وتطوير قطاع 

وحوسبة التعليم، إذ أن إسرتاتيجية اململكة األردنية تتجه وبشكل كبري وفاعل حنو هذا القطاع الواعد  تكنولوجيا املعلومات

ملواكبة التقدم التكنولوجي املعلومايت يف العامل وبناء جمتمع املعرفة، ولدعم املبادرات اإلبداعية للعديد من املقاولني يف هذا 

  2ين يف العديد من احملافظات األردنية من قبل مؤسسات التدريب املهين.ا�ال، وتفعيل دور التدريب والتطوير امله

  3الفرع الثاني: التعليم المقاوالتي في السعودية

من خالل الرجوع إىل كليات وأقسام اجلامعات احلكومية السعودية ومراجعة خططها الدراسية فقد تبني عدة   

  :حقائق حول واقع تعليم املقاوالتية فيها، ومن بينها

  أنه ال يوجد أي برنامج متخصص يف جمال املقاوالتية على مستوى اجلامعات احلكومية يف اململكة سواء يف مرحلة

البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه، وكذلك عدم وجود أي مسار متخصص يف املقاوالتية، سواء على مستوى 

  مية.الدراسات اجلامعية أو الدراسات العليا يف أي جامعة حكو 

  ما يتم تقدميه من  مقررات يف جمال املقاوالتية يقع فقط ضمن كليات وأقسام إدارة األعمال/ العلوم اإلدارية أو يف

السنة التحضريية. وتلك املقررات هي: ريادة األعمال، الريادة يف األعمال، ابتكار مشروع جديد، إدارة االبتكار واملبادرة 

، إدارة املنشآت الصغرية، إدارة املنشآت الصغرية واملتوسطة، إدارة املنشآت التجارية، اتصال احلرة، إدارة األعمال الصغرية

جتاري، حتليل جدوى املشروعات، املبادأة وإدارة املنشآت الصغرية، إدارة املشاريع، وهي يف غالبيتها مقررات إجبارية، فيما 

اإلدارة اإلسرتاتيجية، وال يوجد مقرر للمقاوالتية ضمن  - يالسلوك التنظيم–البقية هي مواد تقليدية كإدارة األعمال 

  الكليات األخرى يف أي جامعة حكومية.
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  يتواجد مقرر ريادة األعمال يف بعض اجلامعات احلكومية وعددها سبعة جامعات فقط، وهناك جمموعة من

  العائلية أو ما شابه ذلك.اجلامعات تقدم مقررات يف جمال إدارة املنشآت/ املشروعات الصغرية أو الشركات 

  من خالل االطالع على ختصصات األساتذة الذين يتولون تدريس مقررات ريادة األعمال، تبني أ�م قادمون من

  حقول وختصصات علمية أخرى كالتسويق، اإلدارة اإلسرتاتيجية، وإدارة األعمال.....

 األعمال يف اجلامعات احلكومية السعودية هي يف  إن أساليب وطرق التدريس املستخدمة يف تعليم مقررات ريادة

  الغالب احملاضرة، وإعداد خطة املشروع ودراسة احلالة.

  إن بعض اجلامعات احلكومية يتوافر لديها بنية حتتية مساندة للتعليم والبحث يف جمال املقاوالتية كمراكز البحث

  وحاضنات األعمال ومركز اإلبداع واالبتكار.

ن مساحة التعليم املقاواليت يف اجلامعات احلكومية ال تزال صغرية ومتواضعة ضمن خارطة التعليم ميكن القول أ  

اجلامعي والعايل يف السعودية، حيث أن عدد اجلامعات اليت لديها توجه جاد حنو تبين برامج ومقررات ريادة األعمال متثل 

خصصني يف جمال املقاوالتية ضمن هيئة التدريس يف سبع جامعات فقط، أي تقريبا ثلث اجلامعات. كما أن نسبة املت

اجلامعات احلكومية يكاد يكون شبه منعدم، فضال عن ذلك يالحظ أن األساليب والطرق املتبعة يف تدريس مقررات 

املقاوالتية حمدودة جدا. ومع أن هناك أساليب وطرق متقدمة ومفيدة ولكن ال يتم استخدامها يف تدريس مقررات 

 ة، وأخريا يالحظ أن عدد اجلامعات اليت متتلك بنية مساندة لتعليم املقاوالتية ال زالت قليلة. املقاوالتي

  4الفرع الثالث: التعليم المقاوالتي في البحرين

إن برنامج تنمية وتدريب رواد األعمال قد مت تبنيه وتطبيقه يف مملكة البحرين، وذلك نتيجة للبيئة العملية يف   

  خلاصة للمقاولني البحرينيني، وقد هدف الربنامج إىل:البحرين واحلاجة ا
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 .توفري املوارد البشرية املدربة اليت تعمل على تدريب ومشاورة ومساندة مقاويل األعمال احملتملني  

  التعاون مع املؤسسات املعنية بتسهيل وتنمية الصناعات الصغرية، ويكون بذلك الربنامج أكثر أمهية إذا استخدمت

  ناعات ألهداف على املدى الطويل.هذه الص

وقد قام مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) استنادا   

خللفيته السابقة بتنظيم برنامج تدريب املدربني على تدريب مقاويل األعمال ومساندة املشاريع الصغرية واجلديدة يف 

مشاركا ميثلون خمتلف املعاهد التعليمية واملتخصصة، وقد كان هذا الربنامج هو  27د شارك يف هذا الربنامج البحرين، وق

  بداية تنمية وتدريب مقاويل األعمال يف اململكة.

مقاوال من مقاويل  111، تدريب 2000وقد استطاع برنامج تنمية وتدريب رواد األعمال منذ تطبيقه يف عام   

من مقويل  40من مقاويل األعمال، ونتيجة لذلك متكن  165، وإىل مشورة ةبرامج تدريبي 7ني خال البحرين احملتمل

  األعمال من البدء مبشاريعهم اخلاصة يف خمتلف القطاعات الصناعية واخلدمية.

والعمل ونظرا للنجاح الكبري الذي حققته مملكة البحرين، والذي جعلها تكون املركز احملوري لتدريب املقاولني،   

على تعميم هذه التجربة وتقييمها يف املنطقة من أجل تطوير وتنمية املشاريع الصغرية يف املنطقة، ولذلك فقد قامت 

العديد من املؤسسات احلكومية يف املنطقة العربية بإظهار رغبتها يف تفعيل هذا الربنامج يف دوهلا كاألردن، السعودية، 

  الكويت، عمان واليمن.
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        فصل:خالصة ال

من خالل دراستنا هلذا الفصل تبني لنا أن التعليم والتعليم العايل عرفا اهتماما كبريا نتيجة للدراسات اليت أجريت   

حول األمهية االقتصادية للتعليم وكونه استثمارا وعامال مهما يف النمو االقتصادي. ومن مث جاء االهتمام بالتعليم 

التزاوج بني حقلي املقاولة يف األعمال والتعليم، ملا له من تأثري ومسامهة يف على تنمية قدرات الذي نتج عن املقاواليت 

مما  املتعلم وتعديل منط تفكريه التقليدي بشكل جيعله مقاوال قادرا على املبادرة ودخول حقل االستثمار بشكل فعال

مو االقتصادي، وهذا ما يؤكد ضرورة إدراج مقررات دراسية يف املقاوالتية خاصة يساهم بشكل قوي يف رفع معدالت الن

                                                                                                                                            .يف التعليم العايل
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  تمهيد :

ملفاهيم واملصطلحات لإلملام بابعدما مت استعراض اجلانب النظري للدراسة يف الفصول السابقة اليت مت ختصيصها      

خالل هذا الفصل إجناز اليت سيتم قياسها من خالل هذا الفصل كدراسة تطبيقية، حيث مت و املتعلقة مبتغريات الدراسة 

دراسة ميدانية حاولنا من خالهلا دراسة تأثري التعليم املقاواليت مبكوناته وحمتوياته يف تنمية روح املقاوالتية لدى طلبة 

الذي من خالل  "Spssاجلامعة، وذلك باالستعانة باستبيان موزع على عينة من الطلبة وقمنا مبعاجلته باستخدام برنامج "

  ختبار فرضيات الدراسة وبالتايل احلكم على صحتها من عدمها.  نتائجه مت ا

  :مبحثني وللتفصيل أكثر مت تقسيم هذا الفصل إىل

  الدراسات السابقة: املبحث األول

  املبحث الثاين: التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان
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  المبحث األول: الدراسات السابقة

   JEAN-PIERRE BECHAR و دراسة دراسة لفقير حمزة: : المطلب األول

  دراسة لفقير حمزةالفرع األول: 

المعتمد في غرفة  CREE-GERMEتقييم البرامج التكوينية لدعم المقاولة مع دراسة حالة برنامج  

  ):2008/2009الصناعة التقليدية والحرف بسطيف (

لدى املتكونني ومتابعة تأثريها على مدى  استهدفت هذه الدراسة توضيح دور برامج التكوين يف رفع روح املقاوالتية

املعتمد من طرف  CREE-GERMEتسيريها وتطويرها وفق برنامج  إىلجناحهم منذ نشوء فكرة مشروعهم 

 CREEمنهم يف الدورة التكوينية  9مقاوال  48الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحلرف. وقد كانت عينة دراسته 

  .GERMEيف الدورة  39و

التعرض من خالل الدراسة إىل مفاهيم حول املقاولة واملقاول وحمددا�م، كما مت أيضا حتليل برامج التكوين وتقييمها، ومت 

املعتمد من طرف الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية  CREE-GERMEبرنامج ويف دراسة احلالة مت تقييم 

  .يف دعم روح املقاولة للمتكونني واحلرف

حقق نتائج إجيابية مما أدى إىل نسبة كبرية من املشاركني  النتائج اليت توصل إليها هو أن هذا الربنامج أهم وكان من بني 

فيه استطاعوا أن ينشئوا مؤسسا�م وينجحوا يف تسيريها بطريقة حسنة وضمان استمراريتها، ولقد حقق أيضا هذا الربنامج 

الزمة إلنشاء وتوسيع مؤسسا�م ولكن فعاليته من ناحية خلق روح أهدافه من حيث تزويد األفراد باملهارات واملعارف ال

  .  املقاولة لدى األفراد كانت جد حمدودة

املبحوثني ومستوياهم التعليمية، فهدفه يف هذه الدراسة كان منصبا على  األفراديف هذه الدراسة مل حيدد الباحث طبيعة 

  كونني ومؤهال�م العلمية.تقييم الربامج التكوينية بغض النظر على طبيعة املت
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  :PIERRE BECHAR-JEAN دراسةالفرع الثاني : 

L’enseignement en entrepreneurship a travers le monde : validation d’une typologie (1998)  

  ركزت هذه الدراسة على الربامج التكوينية يف املقاوالتية، واليت أحالت الدراسة اختالفها إىل مخس أسباب:

(اختالف املتعلمني "املتكونني" وفق مستويا�م التعليمية، اختالف املكونني بني أستاذ تكوين عايل وأستاذ مكون 

للمقاولني، ويكمن االختالف من حيث طبيعة املقاييس البيداغوجية وكذلك شبكة االتصاالت اخلاصة باألعمال، 

  .اختالف الثقافة املقاوالتية لكل دولة)  اختالف حمتوى الربامج، اختالف مؤسسات التكوين حبد ذا�ا،

ومن بني ما توصلت له الدراسة أن  تعليم املقاوالتية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس لباسا رمسيا موحدا (إن 

صح التعبري) فهي كاإلدارة ختفي ثقافات خمتلفة جيب حتيينها وحتديثها. وقد ثبت من خالل الدراسة أيضا وجود نوعني 

 من الربامج التكوينية، أحدمها يركز على األستاذ واآلخر على التعليم الدائم، باإلضافة إىل برناجمني أقل أمهية أساسيني

احدمها يركز على الطالب واآلخر على الشبكة احمللية. أخذت هذه الدراسة بعد الربامج التكوينية يف املقاوالتية 

يح أبعادها دون األخذ بعني االعتبار تأثريا�ا ونتائجها على الروح واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وحاولت فرزها وتوض

  املقاوالتية لدى األفراد.

  اليمين فالتة ولطيفة برنيودراسة  JEAN-PIERRE BOISSIN et al دراسة المطلب الثاني:

  et al PIERRE BOISSIN-JEAN. ة دراسالفرع األول: 

- Les croyances des étudiants envers la création d’entreprise (2008)  

و�دف هذه الدراسة إىل حتديد وضعية ترقية الثقافة املقاوالتية يف اجلامعة وكيف ميكن أن حيصلها الطالب حىت 

يتمكن من إنشاء مشروع بعد التخرج، وقد انصبت أبعاد قياس مدى اهتمام الطلبة بإنشاء مشاريع بعد التخرج على 

  ، اجلنس، املستوى الدراسي، وكذلك احمليط الذي يتفاعل فيه الطالب. طبيعة التكوين املقاواليت
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وقد أوضحت الدراسة أن الثقافة املقاوالتية لدى هذا األخري ركيزة أساسية الستقطابه إلنشاء مشروع بدرجة ثقة 

أبرزت أن االختالف وقدرة عالية يف إمكاناته، وقد نسب هذا إىل طبيعة احمليط العملي ومنظوره إىل املقاوالتية. كما 

يكمن أيضا يف جنس الطالب (الذكور واإلناث) واألشخاص احمليطني به وفكرهم املقاواليت، وقد وصلت يف األخري إىل 

أن تفكري الطلبة يف إنشاء مشروع بعد التخرج خيتلف وفقا للثقافة املقاوالتية اليت ميتلكو�ا، وأن اجلامعة ملزمة بتطوير هذه 

طريق تضمينها يف الربامج البيداغوجية ووفقا للدراسة فإنه من بني الطلبة من رأى انه جيب تكوينهم يف الثقافة لديه عن 

  جمال املقاولة وإنشاء املشاريع وجيب أن يظهر ذلك يف كشف نقاطهم عند التخرج.    

  الفرع الثاني: دراسة اليمين فالتة ولطيفة برني

  )2010( البرامج التكوينية وأهميتها في تعزيز روح المقاوالتية

جبامعة حممد  وعلوم التسيري يةاستطالعية عند عينة من طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجار  هذه الدراسةتعترب   

ما يتلقاه طلبة الكلية من معارف ومهارات كانت هي حمتوى الربامج التكوينية وقد اعتمد  خيضر ببسكرة، باعتبار

الباحثان أمنوذجا افرتاضيا مت بناؤه �دف تقييم الروح املقاوالتية عند طالب الكلية، والتعرف على درجة مسامهة الربامج 

عملية ويكتشف عامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن التكوينية احلالية يف �يئة طالب الكلية بأن يندمج يف احلياة ال

  يشرع يف تأسيس مشروع صغري.

طالبا بتوزيع استبيان عليم  330طبقت الدراسة على الطلبة املقبلون على التخرج يف كلية العلوم االقتصادية وعددهم 

  .SPSSوحتليله عن طريق 

مستوى عال من الداللة اإلحصائية بني الروح املقاوالتية  ات ارتباط موجبة وذات وخلصت الدراسة أنه رغم وجود عالق

كمتغري تابع وخمتلف حماور الربامج التكوينية كمتغريات مستقلة الشيء الذي يفسر أمهية الربامج التكوينية يف تعزيز روح 

  املقاوالتية عند الطالب.  املقاوالتية عند الطالب، إال أنه ال تساهم الربامج التكوينية بالكلية بدرجة كبرية يف تعزيز روح
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  السابقة اتالفرع الثالث: تقاطع الدراسة الحالية مع الدراس

الدراسات السابقة ونتائجها فنجد أن كل واحدة منها خلصت إىل نتائج مغايرة عن األخرى، ففي  إىلبالنظر 

دراسة محزة لفقري جند أنه اهتم بالربامج التكوينية على مستوى غرفة الصناعة التقليدية وما تقدمه من مؤهالت 

ج التعليم املقاواليت دون دراسة خلصت إىل تبيان مكونات برام JEAN-PIERRE BECHARبينما دراسة للمتكونني، 

ركزت على الثقافة املقاوالتية يف اجلامعة  .JEAN-PIERRE BOISSIN et al الروح املقاوالتية، وجند دراسة تأثريها على

اليمني فالتة وكيف ميكن أن تؤثر نشر ثقافة املقاوالتية بني الطلبة يف زيادة توجها�م خللق مؤسسا�م اخلاصة، أما دراسة 

طيفة برين فقد بينت درجة االرتباط بني برامج التكوين على مستوى الكلية جبميع ختصصا�ا يف رفع روح املقاوالتية ول

للطلبة. ومن خالل دراستنا بينا أمهية التعليم املقاواليت والتخصصات اليت تدرس املقاوالتية يف رفع روح املقاوالتية وذلك 

يت مبا حتتويه من مساقات واسرتاتيجيات يف التدريس لتطوير روح املقاوالتية، ومما يربز بتبيان مكونات برامج التعليم املقاوال

ذلك قمنا بدراسة برنامج متخصص يف التعليم املقاواليت على مستوى جامعة اجللفة وهو ختصص ماسرت مقاوالتية وتسيري 

 له، وعلى ضوء هذه الدراسة قمنا باقرتاح برنامج املؤسسة، وما ميكن أن يؤثر يف رفع روح املقاوالتية لدى الطلبة الدارسني

  تعليمي يف املاسرت متخصص يف املقاوالتية.
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  المبحث الثاني:  التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان

بتحليل الدراسة امليدانية من خالل تبيان اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، من خالل هذا املبحث سنقوم   

  الوصفي لبيانات االستبيان وكذا التحليل االستداليل له.والتحليل 

  المطلب األول: اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

 أنموذج الدراسة: الفرع األول:

اســتناداً إىل اإلطــار النظــري ومــا أفرزتــه مراجعــة الدراســات الســابقة ويف ضــوء مشــكلة ميكــن اســتنتاج أمنــوذج الدراســة وذلــك 

تعزيــــز روح  يف التعلــــيم املقــــاواليتمنــــوذج الدراســــة مــــن فكــــرة مفادهــــا بيــــان دور مكونــــات أ  نااستخلصــــ الدراســــة وأهــــدافها

  :وذلك على النحو الذي يظهره الشكل اآليت املقاوالتية لدى الطلبة

  املتغري التابع                                                                           املتغري املستقل

  

  

                                   

  

  : تحليل أداة الدراسة. لثانيالفرع ا

ومت االعتماد يف قام الباحث ببناء استمارة االستبيان اعتمادا على ما ورد يف اجلانب النظري والدراسات السابقة،   

ومن خالل عرض االستبيان أعد خصيصا لقياس اجتاهات الطلبة،  Hisrich & Petersبناء االستبيان على منوذج 

) بعد إجراء 01ناء االستبيان يف صورته النهائية (ملحق ) مت ب02عة من األساتذة احملكمني (أنظر امللحق على جممو 

التعديالت اليت اقرتحها احملكمون على العبارات، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظا�م حول مناسبة عبارات االستبيان 

التعليم 

 املقاواليت

 املهارات التقنية

 املهارات اإلدارية

 املهارات الشخصية

 روح املقاوالتية
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ذا ه ميقست ، حيث متمن حماور االستبيان ومن خالل وضوح صياغتها اللغوية ومدى انتماء العبارات إىل كل حمور

اجلنس، العمر، علق اجلزء األول باخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة، ويشمل كال من االستبيان إىل ثالثة أجزاء، يت

آلخران فقد خصصا للمحاور الرئيسية االنظام التعليمي خالل مرحلة الليسانس، املستوى وشغل الوظيفة. أما اجلزءان 

  للدراسة ومها مقسمان إىل حمورين:

  عبارة 12احملور األول: يقيس هذا احملور الروح املقاوالتية عند الطلبة، ويشتمل 

  وقد قسم هذا احملور إىل ثالث حماور فرعية: احملور الثاين: يقيس هذا احملور اجتاهات الطلبة حنو أمهية التعليم املقاواليت،

  عبارات 09حمور املهارات التقنية ويشتمل 

  عبارة 11ويشتمل حمور املهارات اإلدارية 

  عبارات  07حمور املهارات الشخصية ويشمل 

صمم هذا االستبيان حسب سلم ليكرت اخلماسي، إذ يقابل كل عبارة من عبارات احملور قائمة حتمل اخليارات   

ر من التالية: "موافق بشدة"، "موافق"، "موافق بدرجة متوسطة"، "غري موافق"، "غري موافق بشدة"، وقد مت إعطاء كل خيا

درجات"، موافق بدرجة متوسطة  4درجات"، موافق " 5: موافق بشدة "اخليارات درجات لتتم معاجلتها على النحو التايل

  درجة". 1درجتان"، غري موافق بشدة " 2درجات"، غري موافق " 3"

  الفرع الثاني: حدود الدراسة:

  .2014/2015من السنة اجلامعية : طبقت هذه الدراسة خالل السداسي الثاين الحدود الزمانية -أوال

: مبا أن موضوع الدراسة يسلط الضوء على أمهية التعليم املقاواليت على الطلبة يف الحدود المكانية والبشرية -ثانيا

اجلامعة، فقد اقتصرت الدراسة على الطلبة الذين يدرسون التعليم املقاواليت يف جامعة اجللفة، ومن خالل جمموع 
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ة على مستوى اجلامعة ال يوجد إال ختصص وحيد يدّرس التعليم املقاواليت وهو ختصص "ماسرت التخصصات املفتوح

املوجود على مستوى كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، يف قسم علوم   املقاوالتية وتسيري املؤسسة"

  طالبا. 132صص  (السنة األوىل والثانية) وعددهم التسيري، وقد مشلت الدراسة جمموع الطلبة املسجلني يف هذا التخ

  الدراسة وعينة : مجتمعالفرع الثالث

 استهدفت هذه الدراسة مسح مفردات ا�تمع ككل، إذ يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة ماسرت مقاوالتية  

وتسيري املؤسسة املسجلني يف السنة األوىل والثانية، يف قسم علوم التسيري، كلية العوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

مفردة نظرا  132طالبا، وزعت االستبانة على مفردات الدراسة بواقع  165التسيري جبامعة اجللفة البالغ عددهم اإلمجايل 

، فكانت نسبة متثيل ا�تمع وعدم صالحية بعض االستبيانات ل فرتة توزيع االستبيانلغياب بقية مفردات الدراسة خال

    . ٪80هي 

  الفرع الرابع: أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة

لإلجابة على فرضيات الدراسة مت معاجلة البيانات باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية املستخرجة من   

  كالتايل:، وجاءت  SPSSبرنامج 

  أوال: مت استخدام جداول التوزيعات التكرارية والنسب املئوية لتمثيل البيانات الشخصية ملفردات العينة.

بارات مع احملور الذي تنتمي لدراسة ثبات الصدق الداخلي، وذلك لكل العثانيا: مت استعمال معامل ارتباط سبريمان 

  ارتباط بني متغريات الدراسة. يف مدى وجود عالقة إليه، ومعامل ارتباط بريسون

ثالثا: ولقياس ثبات أداة الدراسة مت استخدام ألفا كرونباخ، وذلك لكل حمور من حماور الدراسة والثبات العام حملاور 

  االستبيان.
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  .اإلجاباتمعرفة اجتاه رابعا: حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، من أجل 

  خامسا: ملعرفة املوافقة العامة على حماور الدراسة مت حساب املتوسطات املرجحة.

  لعينة واحدة الختبار معنوية متوسط اإلجابات لكل حمور. tاختبار سادسا: 

اليت  ختبار تباين متوسط اإلجابات حملور روح املقاوالتيةال ANOVAاختبار  و لعينتني مستقلتني tسابعا: اختبار 

  ميكن أن تعزى للمتغريات الشخصية.

  لالحندار اخلطي املتعدد. DWو fو tثامنا: اختبار 

  االستبيان لنتائجالمطلب الثاني: التحليل الوصفي 

  الفرع األول: البيانات الشخصية

  أوال: الجنس:

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس): 1-4جلدول (ا

  النسبة  التكرار  اجلنس

  ٪36.4  48  ذكر

  ٪63.6  84  أنثى

  ٪100  132  ا�موع

 spssاملصدر: خمرجات 

من جمموع الطلبة يف عينة  ٪63.6نالحظ من اجلدول أن أغلبية عينة الدراسة هم من اإلناث إذ يشكلون نسبة 

   من الذكور.لطالبات يف االلتحاق باملاسرت أكربذا لكون أن نسبة جناح االدراسة، وه
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  ثانيا: العمر

  سنتوزيع أفراد العينة حسب ال): 2-4اجلدول (

  النسبة  التكرار  العمر

20-25  29  22٪  

26-31  86  65.1٪  

32-40  17  12.9٪  

  ٪100  132  ا�موع

  spssاملصدر: خمرجات 

، ألن ذلك يرجع ٪65.1سنة وذلك بنسبة  31سنة و 26 نالحظ من اجلدول أن أغلب الطلبة يرتاوح سنهم ما بني

لطبيعة التخصص الذي يوجه إليه طلبة النظام الكالسيك الناجحني يف املاسرت والذين أمتوا دراستهم منذ سنوات وبطبيعة 

  احلال سيكون سنهم ينتمي إىل هذا ا�ال.

  ثالثا: النظام التعليمي خالل مرحلة الليسانس

  ميالنظام التعليتوزيع أفراد العينة حسب ): 3-4اجلدول (

  النسبة  التكرار  النظام التعليمي

  ٪68.9  91  كالسيك

  ٪31.1  41  ل م د

  ٪100  132  ا�موع

  spssاملصدر: خمرجات 
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، ٪68.9بنسبة  يتبني لنا من اجلدول أن أغلبية الطلبة كان نظامهم التعليمي خالل مرحلة الليسانس النظام الكالسيكي 

الكالسيك املقبولني يف املاسرت، وطلبة النظام اجلديد يكون هلم االختيار يف وذلك ألن هذا التخصص يوجه إليه طلبة 

  من طلبة الكالسيك.ة طلبة ل م د نسبة أقل ، لذلك جند أن نسبمع ختصصات أخرى دراسة هذا التخصص

  رابعا: المستوى الدراسي:

  املستوى الدراسي توزيع أفراد العينة حسب ): 4-4اجلدول: (

  النسبة  التكرار  املستوى الدراسي

  ٪53  70  السنة األوىل ماسرت

  ٪47  62  السنة الثانية ماسرت

  ٪100  132  ا�موع

 spssاملصدر: خمرجات 

لطلبة  اإلمجايل، وهذا راجع ألن العدد ٪53يتضح من اجلدول أن أغلبية الطلبة يدرسون يف السنة األوىل ماسرت بنسبة 

طالب، أما عدد  100األوىل املسجلني بـ السنة األوىل أكرب من عدد طلبة السنة الثانية، حيث يقدر إمجايل طلبة السنة 

  طالبا. 65طلبة السنة الثانية فال يتجاوز 
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  خامسا: شغل الوظيفة

  : توزيع أفراد العينة حسب شغل الوظيفة)5-4اجلدول (

  النسبة  التكرار  شغل الوظيفة

  ٪43.2  57  نعم

  ٪56.8  75  ال

  ٪100  132  ا�موع

  spssاملصدر: خمرجات 

  ، بينما البقية يشغلون مناصب عمل.٪56.8 طلبة ال ميتلكون وظائف بنسبةالنالحظ أن أغلبية 

  الفرع الثاني: اختبارات الصالحية

  ثبات أداة الدراسةأوال: 

حيث طبقت املعادلة على  )Alpha de Cronbachكرونباخ (لقياس مدى ثبات أداة الدراسة مت استخدام معامل ألفا  

  العينة لقياس الصدق البنائي واجلدول التايل يوضح معامالت ثبات حماور الدراسة
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  ): معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة6-4اجلدول (

  معامل الثبات  حماور الدراسة

  0.781  الروح املقاوالتية

  0.810  رات التقنيةاملها

  0.889  املهارات االدارية

  0.882  املهارات الشخصية

  0.930  ستبيانالثبات العام حملاور اال

  spssاملصدر: خمرجات 

، وكذلك  0.889إىل 0.781لكل حمور وترتاوح بني يتضح من اجلدول أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة 

، وهذا يعين أن معامل الثبات مرتفع وهذا يدل على أن جلميع حماور 0.930كانت قيمة الثبات جلميع حماور االستبيان  

  الدراسة درجة مقبولة من الثبات ميكن االعتماد عليها يف الدراسة امليدانية. 

  ثانيا: ثبات الصدق الداخلي

سوف يقيس ما أعد لقياسه، من خالل صدق االتساق الداخلي حبساب املقصود بصدق االستبيان التأكد من أنه 

معامل ارتباط سبريمان بني درجة كل عبارة من عبارات االستبيان بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما 

  توضحه اجلداول التالية:

  

  

  



 قياسية للتعليم المقاوالتي وروح المقاوالتيةدراسة :                        الفصل الرابع

 

199 
 

  املقاوالتية والدرجة الكلية للمحور): معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور الروح 7-4اجلدول (

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة

sig 

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة  

sig  

1  0.474  0.000  7  0.525  0.000 

2  0.587  0.000 8  0.679  0.000 

3  0.430  0.000 9  0.434  0.000 

4  0.593  0.000 10  0.581  0.000 

5  0.632  0.000 11  0.517  0.000 

6  0.492  0.000 12  0.593  0.000 

  فأقل 0.01االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  spssاملصدر: خمرجات 

  ): معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور املهارات التقنية والدرجة الكلية للمحور8-4اجلدول (

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة

sig 

مستوى الداللة   االرتباط  العبارةرقم   

sig  

13  0.658  0.000  19  0.620  0.000 

14  0.558  0.000 20  0.417  0.000 

15  0.685  0.000 21  0.618  0.000 

16  0.549  0.000 
    

 
 
 
 

17  0.802  0.000 

18  0.706  0.000   

  فأقل 0.01االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  spssاملصدر: خمرجات 
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  ): معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور املهارات اإلدارية والدرجة الكلية للمحور9-4اجلدول (

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة

sig 

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة  

sig  

22  0.669  0.000  28  0.683  0.000 

23  0.678  0.000 29  0.702  0.000 

24  0.694  0.000 30  0.699  0.000 

25  0.658  0.000 31  0.609  0.000 

26  0.671  0.000 32  0.668  0.000 

27  0.714  0.000    

  فأقل 0.01االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  spssاملصدر: خمرجات 

  ): معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور املهارات الشخصية والدرجة الكلية للمحور10-4( اجلدول

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة

sig 

مستوى الداللة   االرتباط  رقم العبارة  

sig  

33  0.744  0.000  37  0.695  0.000 

34  0.614  0.000 38  0.626  0.000 

35  0.706  0.000 39  0.652  0.000 

36  0.575  0.000    

  فأقل 0.01االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  spssاملصدر: خمرجات 

عند  إحصائيابقة أن مجيع قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودالة ايتضح من اجلداول الس

صدق االتساق الداخلي  هذه العبارات مع حماورها، وبالتايل حتقق اتساقفأقل، مما يدل على  0.01مستوى الداللة

   لألداة.
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  المطلب الثالث: التحليل االستداللي لنتائج االستبيان

  روح المقاوالتية مع المتغيرات الشخصيةل باين الفروقاتواختبارات ت الفرع األول: درجة روح المقاوالتية 

  أوال: درجة الروح المقاوالتية

  درجات املوافقة عن خمتلف عبارات حمور الروح املقاوالتية): 11-4( اجلدول 

التكرار   رقم العبارة

  والنسبة

موافق بدرجة   موافق  موافق بشدة

  متوسطة

غري موافق   غري موافق

  بشدة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة املوافقة 

  الكلية

  موافق  0.911  3.55  4  9  47  55  17  التكرار  1

٪  12.9  41.7  35.6  6.8  3  

  موافق  0.952  3.96  1  12  20  57  42  التكرار  2

٪  31.8  43.2  15.2  9.1  0.8  

موافق بدرجة   1.161  3.05  8  41  39  24  20  التكرار  3

  6.1  31.1  29.5  18.2  15.2  ٪  متوسطة

موافق بدرجة   1.046  3.33  3  28  43  38  20  التكرار  4

  2.3  21.2  32.6  28.8  15.2  ٪  متوسطة

  موافق بشدة  0.818  4.23  0  4  20  49  59  التكرار  5

٪  44.7  73.1  15.2  3  0  

  موافق بشدة  0.590  4.66  0  1  5  32  94  التكرار  6

٪  71.2  24.2  3.8  0.8  0  

  موافق  0.833  4.04  1  5  22  64  40  التكرار  7

٪  30.3  48.5  16.7  3.8  0.8  

  موافق  0.936  3.87  1  11  28  56  36  التكرار  8

٪  27.3  42.4  21.2  8.3  0.8  
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  موافق بشدة  0.843  4.23  1  3  20  48  59  التكرار  9

٪  44.7  37.1  15.2  2.3  0.8  

  موافق  0.856  4.08  1  4  25  55  47  التكرار  10

٪  35.6  41.7  18.9  3  0.8  

  موافق بشدة  0.749  4.3  0  3  14  56  59  التكرار  11

٪  44.7  42.4  10.6  2.3  0  

  موافق  0.932  4.05  1  7  27  47  50  التكرار  12

٪  37.9  35.6  20.5  5.3  0.8  

روح 

  المقاوالتية

  موافق  0.485  3.945  

  spssاملصدر: خمرجات 

يتبني لنا من اجلدول السابق أن أفراد جمتمع الدراسة بشكل عام يبدون موافقة على العبارات اليت تقيس روح املقاوالتية، 

) 4.2إىل  3.4وهو متوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي لسلم ليكارت (من  3.945 املرجح املتوسطحيث بلغ 

أن الطلبة بصفة عامة ميلكون طبيعة الشخصية املقاوالتية اليت تعكس درجة كبرية من الروح املقاوالتية لدى  واليت تشري إىل

  الطلبة 

  ) حملور الروح املقاوالتية لتبيان مستوى الداللة:tعالية لدى الطلبة أجرينا اختبار ( وللتأكيد على وجود روح مقاوالتية
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 اختبار املعنوية حملور الروح املقاوالتية ):12-4اجلدول (

Test value = 3 

فرق االحنراف   ٪95جمال الثقة يف حدود   

  املعياري

مستوى الداللة 

sig 
 t  درجة احلرية

  األدىن احلد  احلد األعلى

1.0292  0.8622  0.9457  0.000  131  22.396  
الروح  حمور

  املقاوالتية

  spssاملصدر: خمرجات 

  مما يدل على وجود روح مقاوالتية عالية لدى الطلبة. 0.05من اجلدول يتضح أن مستوى الداللة أقل من 

  مع المتغيرات الشخصية روح المقاوالتيةل باين الفروقاتثانيا: اختبارات ت

  روح المقاوالتية حسب الجنسل تباين الفروقاتاختبار  .1

ما لعينتني مستقلتني ك t لتبيان عن وجود اختالفات وفروقات لروح املقاوالتية ميكن أن تعزى للجنس، قمنا بإجراء اختبار

  هو مبني يف اجلدول التايل:
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 املقاوالتية حسب اجلنسلروح  Test-tاختبار  ):13-4اجلدول (

Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  

لوجود  Levenاختبار 

فروق يف االحنرافات 

  املعيارية

تية
وال

قا
 امل

وح
 ر

ور
حم

  

فرق   ٪95جمال الثقة يف حدود 

االحنراف 

  املعياري

فرق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
t 

مستوى 

  الداللة
F 

  احلد األدىن  احلد األعلى

,16962  -,17904  ,08812  -,00471   ,957 130  - ,053 ,720  ,129  

  spssاملصدر: خمرجات 

 =0.05وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية  sig (f)  =0.720ونالحظ أن  Levenاجلدول السابق يبني اختبار 

وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية أي أنه ال يوجد  sig (t)=0.957وبالتايل فإن التباين متجانس، وبالرجوع لقيمة 

  تباين يف روح املقاوالتية ميكن ان يعزى للجنس.

  . اختبار تباين الفروقات لروح المقاوالتية حسب النظام التعليمي2

لعينتني  t ميكن أن تعزى للنظام التعليمي، قمنا بإجراء اختبار لتبيان عن وجود اختالفات وفروقات لروح املقاوالتية

  كما هو مبني يف اجلدول التايل:  مستقلتني
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  النظام التعليميلروح املقاوالتية حسب  Test-tاختبار  ):14-4اجلدول (

Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  

لوجود  Levenاختبار 

فروق يف االحنرافات 

  املعيارية

تية
وال

قا
 امل

وح
 ر

ور
حم

  

فرق   ٪95جمال الثقة يف حدود 

االحنراف 

  املعياري

فرق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
t 

مستوى 

  الداللة
F  احلد

  األعلى
  احلد األدىن

,14066  -,22152  ,09153  -,04043   ,659 130  - ,442 ,442  ,594  

  spssاملصدر: خمرجات 

 =0.05وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية  sig (f)  =0.442ونالحظ أن  Levenاجلدول السابق يبني اختبار 

وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية أي أنه ال يوجد  sig (t)=0.659وبالتايل فإن التباين متجانس، وبالرجوع لقيمة 

  عزى للنظام التعليمي.تباين يف روح املقاوالتية ميكن ان ي

  . اختبار تباين الفروقات لروح المقاوالتية حسب المستوى3

  لعينتني مستقلتني tلتبيان عن وجود اختالفات وفروقات لروح املقاوالتية ميكن أن تعزى للمستوى، قمنا بإجراء اختبار 

  كما هو مبني يف اجلدول التايل:
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  املستوىاملقاوالتية حسب لروح  Test-tاختبار  ):15-4اجلدول (

Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  

لوجود  Levenاختبار 

فروق يف االحنرافات 

  املعيارية

تية
وال

قا
 امل

وح
 ر

ور
حم

  

فرق   ٪95جمال الثقة يف حدود 

االحنراف 

  املعياري

فرق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
t 

مستوى 

  الداللة
F  احلد

  األعلى
  احلد األدىن

,21750  -,11812  ,08482  ,04969   ,559 130   ,586 ,916  ,0.11  

  spssاملصدر: خمرجات 

 =0.05وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية  sig (f)  =0.916ونالحظ أن  Levenاجلدول السابق يبني اختبار 

وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية أي أنه ال يوجد  sig (t)=0.559وبالتايل فإن التباين متجانس، وبالرجوع لقيمة 

  تباين يف روح املقاوالتية ميكن ان يعزى ملستوى الطلبة.

  . اختبار تباين الفروقات لروح المقاوالتية حسب شغل الوظيفة4

بار التباين ومقارنة لتبيان عن وجود اختالفات وفروقات لروح املقاوالتية ميكن أن تعزى لشغل الوظيفة، قمنا بإجراء اخت

  املتوسطات كما هو مبني يف اجلدول التايل:
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  شغل الوظيفةلروح املقاوالتية حسب  Test-tاختبار  ):16-4اجلدول (

Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  

لوجود  Levenاختبار 

فروق يف االحنرافات 

  املعيارية

تية
وال

قا
 امل

وح
 ر

ور
حم

  

فرق   ٪95حدود جمال الثقة يف 

االحنراف 

  املعياري

فرق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
t 

مستوى 

  الداللة
F  احلد

  األعلى
  احلد األدىن

,14128  -,22152  ,08554  -,02795   ,744 130  - ,327 ,839  ,042  

  

  spssاملصدر: خمرجات 

 =0.05وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية  sig (f)  =0.839ونالحظ أن  Levenاجلدول السابق يبني اختبار 

وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية أي أنه ال يوجد  sig (t)=0.744وبالتايل فإن التباين متجانس، وبالرجوع لقيمة 

  تباين يف روح املقاوالتية ميكن ان يعزى لشغل الوظيفة.

  والتية حسب العمرلتحليل التباين األحادي في روح المقا ANOVA. اختبار 5

لتحليل  ANOVAلتبيان عن وجود اختالفات وفروقات لروح املقاوالتية ميكن أن تعزى للعمر، قمنا بإجراء اختبار 

  التباين ومقارنة املتوسطات كما هو مبني يف اجلدول التايل:
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  لتحليل التباين األحادي يف روح املقاوالتية حسب العمر ANOVAاختبار  ):17-4اجلدول (

  الروح املقاوالتية  جمموع املربعات  درجة احلرية  متوسط املربعات sig Fمستوى الداللة 

  بني ا�موعات  7.184  25  0.287  0.807  0.725

  خارج ا�موعات  37.725  106  0.356    

  ا�موع  44.909  131      

  spssاملصدر: خمرجات 

يتضح عدم وجود داللة معنوية بني املتوسطات  F من خالل جدول حتليل التباين ومبقارنة املتوسطات عن طريق اختبار 

  مما يعين عدم وجود تباين يف روح املقاوالتية عند الطلبة ميكن أن يعزى الختالف أعمارهم. 

  الفرع الثاني: مستوى التعليم المقاوالتي

سنقوم بتحليل حماور التعليم املقاواليت لتبيان املدى الذي يقوم به التعليم املقاواليت بتزويد الطلبة باملهارات التقنية  

  واإلدارية والشخصية

  أوال: أهمية المهارات التقنية 

  درجات املوافقة عن خمتلف عبارات حمور املهارات التقنية): 18-4اجلدول (

  رقم العبارة
 التكرار

  والنسبة
  موافق  موافق بشدة

موافق بدرجة 

  متوسطة
  غري موافق

غري موافق 

  بشدة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة املوافقة 

  الكلية

13  
  4  15  36  50  27  التكرار

  موافق  1.031  3.61
٪  20.5  37.9  27.3  11.4  3  

14  
  1  6  21  63  41  التكرار

  موافق  0.851  4.04
٪  31.1  47.7  15.9  4.5  0.8  
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15  
  3  14  39  50  26  التكرار

  موافق  0.993  3.62
٪  19.7  37.9  29.5  10.6  2.3  

16  
  1  19  52  38  22  التكرار

  موافق  0.960  3.46
٪  16.7  28.8  39.4  14.4  0.8  

17  
  3  21  52  38  18  التكرار

3.36  0.982  
موافق بدرجة 

  2.3  15.9  39.4  28.8  13.6  ٪  متوسطة

18  
  2  21  31  58  20  التكرار

  موافق  0.983  3.55
٪  15.2  43.9  23.5  15.9  1.5  

19  
  3  9  44  58  18  التكرار

  موافق  0.890  3.60
٪  13.6  43.9  33.3  6.8  2.3  

20  
  0  3  24  53  52  التكرار

  موافق  0.802  4.17
٪  39.4  40.2  18.2  2.3  0  

21  
  2  12  46  45  27  التكرار

  موافق  0.960  3.63
٪  20.5  34.1  34.6  9.1  1.5  

المهارات 

  التقنية
  موافق  0.593  3.67  

  spssاملصدر: خمرجات 

يتضح من اجلدول أن أفراد جمتمع الدراسة بشكل عام يبدون موافقة على العبارات اليت تقيس املهارات التقنية حيث بلغ 

) واليت تشري إىل أن 4.20إىل  3.40يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي (أكرب من  وهو متوسط 3.67 املرجح املتوسط

) ملعنوية املهارات التقنية حسب tالتعليم املقاواليت يسمح للطلبة باكتساب املهارات التقنية، وهو ما يؤكده اختبار (

  :األيتاجلدول 
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 اختبار املعنوية حملور املهارات التقنية ):19-4اجلدول (

Test value = 3 

فرق االحنراف   ٪95جمال الثقة يف حدود   

  املعياري

مستوى الداللة 

sig 
 t  درجة احلرية

  احلد األدىن  احلد األعلى

0.7730  0.5688  0.67088  0.000  131  12.995  
املهارات حمور 

  التقنية

  spssاملصدر: خمرجات 

  مما يدل على وجود أمهية للمهارات التقنية لدى الطلبة. 0.05اجلدول يتضح أن مستوى الداللة أقل من  من

  ثانيا: أهمية المهارات اإلدارية

  درجات املوافقة عن خمتلف عبارات حمور املهارات اإلدارية): 20-4اجلدول (

  رقم العبارة
التكرار 

  والنسبة
  موافق  موافق بشدة

بدرجة  موافق

  متوسطة
  غري موافق

غري موافق 

  بشدة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة املوافقة 

  الكلية

22  
  1  7  29  59  36  التكرار

  موافق  0.879  3.92
٪  27.3  44.7  22  5.3  0.8  

23  
  0  7  29  54  42  التكرار

  موافق  0.869  3.99
٪  31.8  40.9  22  5.3  0  

24  
  1  11  30  53  37  التكرار

  موافق  0.947  3.86
٪  28  40.2  22.7  8.3  0.8  

25  
  1  5  43  51  32  التكرار

  موافق  0.872  3.82
٪  24.2  38.6  32.6  3.8  0.8  

  موافق  0.973  3.58  3  11  50  42  26  التكرار  26
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٪  19.7  31.8  37.9  8.3  2.3  

27  
  5  20  40  41  26  التكرار

  موافق  1.088  3.48
٪  19.7  31.1  30.3  15.2  3.8  

28  
  6  20  41  39  26  التكرار

  موافق  1.107  3.45
٪  19.7  29.5  31.1  15.2  4.5  

29  
  2  15  29  57  29  التكرار

  موافق  0.981  3.73
٪  22  43.2  22  11.4  1.5  

30  
  1  6  29  56  40  التكرار

  موافق  0.882  3.97
٪  30.3  42.4  22  4.5  0.8  

31  
  3  4  29  52  44  التكرار

  موافق  0.941  3.98
٪  33.3  39.4  22  3  2.3  

32  

  

  2  9  36  57  28  التكرار
  موافق  0.917  3.76

٪  21.2  43.2  27.3  6.8  1.5  

المهارات 

  اإلدارية
  موافق  0.656  3.776  

  spssاملصدر: خمرجات 

حيث بلغ  اإلداريةمن اجلدول أن أفراد جمتمع الدراسة بشكل عام يبدون موافقة على العبارات اليت تقيس املهارات  يتضح

) واليت تشري إىل أن 4.20إىل  3.40وهو متوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي (أكرب من  3.776 املرجح املتوسط

حسب  دارية) ملعنوية املهارات اإلtة، وهو ما يؤكده اختبار (داريالتعليم املقاواليت يسمح للطلبة باكتساب املهارات اإل

  اجلدول األيت:
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  داريةاختبار املعنوية حملور املهارات اإل ):21-4اجلدول (

Test value = 3 

فرق االحنراف   ٪95جمال الثقة يف حدود   

  املعياري

مستوى الداللة 

sig 
 t  درجة احلرية

  احلد األدىن  احلد األعلى

0.8899  0.6638  0.7768  0.000  131  13.592  
املهارات حمور 

  اإلدارية

  spssاملصدر: خمرجات 

  لدى الطلبة. إلداريةمما يدل على وجود أمهية للمهارات ا 0.05من اجلدول يتضح أن مستوى الداللة أقل من 

  ثالثا: أهمية المهارات الشخصية

  عبارات حمور املهارات الشخصيةدرجات املوافقة عن خمتلف ): 22-4اجلدول (

  رقم العبارة
التكرار 

  والنسبة
  موافق  موافق بشدة

موافق بدرجة 

  متوسطة
  غري موافق

غري موافق 

  بشدة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة املوافقة 

  الكلية

33  
  3  3  22  53  51  التكرار

  موافق  0.918  4.11
٪  38.6  40.2  16.7  2.3  2.3  

34  
  3  6  20  34  69  التكرار

  بشدة موافق  1.012  4.21
٪  52.3  25.8  15.2  4.5  2.3  

35  
  2  8  26  59  37  التكرار

  موافق  0.925  3.92
٪  28  44.7  19.7  6.1  1.5  

36  
  6  25  34  45  22  التكرار

3.39  1.110  
بدرجة  موافق

  4.5  18.9  25.8  34.1  16.7  ٪  متوسطة

  موافق  0.911  3.95  2  4  34  51  41  التكرار  37
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٪  31.1  38.6  25.8  3  1.5  

38  
  2  2  15  43  70  التكرار

  بشدة موافق  0.855  4.34
٪  53  32.6  11.4  1.5  1.5  

39  
  6  3  14  55  54  التكرار

  موافق  1.004  4.12
٪  40.9  41.7  10.6  2.3  4.5  

المهارات 

  الشخصية
  موافق  0.6715  4.005  

  spssاملصدر: خمرجات 

حيث  لشخصيةمن اجلدول أن أفراد جمتمع الدراسة بشكل عام يبدون موافقة على العبارات اليت تقيس املهارات ا يتضح

) واليت تشري إىل 4.20إىل  3.40وهو متوسط يقع ضمن فئة املعيار اخلماسي (أكرب من  4.005 املرجح بلغ املتوسط

 شخصية) ملعنوية املهارات الt، وهو ما يؤكده اختبار (لشخصيةأن التعليم املقاواليت يسمح للطلبة باكتساب املهارات ا

  حسب اجلدول األيت:

  شخصيةاختبار املعنوية حملور املهارات ال ):23-4اجلدول (

Test value = 3 

فرق االحنراف   ٪95جمال الثقة يف حدود   

  املعياري

مستوى الداللة 

sig 
 t  درجة احلرية

  احلد األدىن  احلد األعلى

1.1210  0.8898  1.0054  0.000  131  17.301  
املهارات حمور 

  الشخصية

  spssاملصدر: خمرجات 

  لدى الطلبة.شخصية مما يدل على وجود أمهية للمهارات ال 0.05من اجلدول يتضح أن مستوى الداللة أقل من 
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  الفرع الثالث: اختبار الفرضيات

لكي تبحث فيما إذا كانت مثة عالقة ارتباط معنوية بني الروح املقاوالتية واحملاور األساسية للتعليم جاءت الفرضيات 

من جهة، وبني الروح املقاوالتية والتعليم املقاواليت بصفة عامة، ولإلجابة عن هذه الفرضيات نستخدم معامل  املقاواليت

  ارتباط بريسون واملوضح يف مصفوفة االرتباط التالية: 

): مصفوفة ارتباط حماور الدراسة24-4اجلدول (  

 الروح 

 املقاوالتية

 هاراتامل

 التقنية

املهارات 

 اإلدارية

املهارات 

 الشخصية

املقاوالتية الروح  

Pearson Correlation 1 ,579** ,539** ,549** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 التقنيةاملهارات 

Pearson Correlation ,579** 1 ,577** ,593** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 املهارات اإلدارية

Pearson Correlation ,539** ,577** 1 ,626** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 132 132 132 132 

 الشخصيةاملهارات 

Pearson Correlation ,549** ,593** ,626** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 132 132 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  spssاملصدر: خمرجات 

) بني 0.01خالل اجلدول السابق يتضح بأن هناك عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عالية جدا (أقل من  من

  خمتلف حماور التعليم املقاواليت والروح املقاوالتية حيث:
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 ة الصفرية توجد عالقة ارتباط موجبة بني املهارات التقنية والروح املقاوالتية لدى الطلبة، وهذا دليل على رفض الفرضي

αعند مستوى معنوية  إحصائية: يوجد ارتباط ذو داللة ص علىايل قبول الفرضية البديلة اليت تناألوىل وبالت ≤ 0.05 

  للمهارات التقنية 

) ما يعين أنه 0.01وهي ذات داللة معنوية عند مستوى عال جدا ( 0.579روح املقاوالتية حيث بلغ معامل االرتباط و 

  م.لدى الطلبة كلما أدى ذلك إىل تعزيز روح املقاوالتية لديه تقنيةاملهارات الكلما زادت أمهية 

  توجد عالقة ارتباط موجبة بني املهارات اإلدارية وروح املقاوالتية لدى الطلبة، وهذا دليل على رفض الفرضية الصفرية

αة عند مستوى معنوية الثانية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على: يوجد ارتباط ذو داللة إحصائي ≤ 0.05 

وهي ذات داللة معنوية عند مستوى عال جدا  0.539للمهارات اإلدارية وروح املقاوالتية، حيث بلغ معامل االرتباط 

  م.) ما يعين أنه كلما زادت أمهية املهارات اإلدارية لدى الطلبة كلما أدى ذلك إىل تعزيز روح املقاوالتية لديه0.01(

  توجد عالقة ارتباط موجبة بني املهارات الشخصية وروح املقاوالتية لدى الطلبة، وهذا دليل على رفض الفرضية

αالصفرية الثالثة وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على: يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ≤ 0.05 

وهي ذات داللة معنوية عند مستوى عال  0.549الرتباط للمهارات الشخصية وروح املقاوالتية، حيث بلغ معامل ا

) ما يعين أنه كلما زادت أمهية املهارات الشخصية لدى الطلبة كلما أدى ذلك إىل تعزيز روح املقاوالتية 0.01جدا (

  لديهم.

كمتغري تابع وخمتلف   بني الروح املقاوالتية اإلحصائيةوجود عالقات ارتباط موجبة وذات مستوى عال من الداللة  وبالتايل

حماور التعليم املقاواليت كمتغريات مستقلة، الشيء الذي يفسر أمهية التعليم املقاواليت يف تعزيز روح املقاوالتية عند الطلبة، 

  وروح املقاوالتية يف مصفوفة االرتباط التالية: وهذا ما يتضح من خالل معامل االرتباط بني التعليم املقاواليت
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 متغريي الدراسةمصفوفة ارتباط ): 25-4اجلدول (

 الروح 

 املقاوالتية

 التعليم

 املقاواليت

 املقاوالتية الروح

Pearson Correlation 1 ,648** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 132 132 

 املقاواليت التعليم

Pearson Correlation ,648** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  spssاملصدر: خمرجات 

، مما يدل أن التعليم 0.648يتنب لنا من اجلدول أن معامل االرتباط بني التعليم املقاواليت وروح املقاوالتية يساوي 

  ية لديهم.يف تعزيز روح املقاوالت ٪100وذات معنوية له عالقة ارتباط قوية وطردية املقاواليت احلايل الذي يتلقونه الطلبة 

  معادلة االنحدارالفرع الرابع: 

إن معادلة االحندار لنموذج الدراسة تكون من الشكل: من خالل متغريات الدراسة ف

i2x
21x

i
y ε3x 

310
  

حيث أن: 
i

y 

   

  تعرب الروح املقاوالتية 

  يعرب عن املهارات التقنية

  اإلداريةيعرب عن املهارات 

3xيعرب عن املهارات الشخصية  

  واجلدول التايل يبني نتائج االحندار للروح املقاوالتية على التعليم املقاواليت:

1x

2x
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  املقاواليت): نتائج االحندار لروح املقاوالتية على التعليم 26-4اجلدول (

  Sig (t) t  املقدرات

R  

معامل 

  االرتباط

2R  
معامل 

  التحديد

F Sig (F)  
Durbin 

Watson  

B0  1.734  0.000  7.542  

0.652  0.425  31.495  0.000  1.887  
B1  0.264  0.000  3.658  

B2  0.157  0.021  2.331  

B3  0.163  0.016  2.440  

  spss: خمرجات املصدر

تكون كاآليت:  من خالل اجلدول السابق فإن معادلة االحندار املقدرة

i2
x

1
x

i
y e3x  163.0157.0264.0734.1

  

  أوال: التفسري االقتصادي للنموذج:

734.10إن قيمة   غري املرتبطة باملهارات التقنية واإلدارية والشخصية، قيمتها موجبة أي  وهي قيمة روح املقاوالتية

264.01أ�ا مقبولة اقتصاديا، كما نالحظ أن    أي إذا زادت املهارات التقنية بوحدة واحدة تزيد روح املقاوالتية بـ

157.02وهي قيمة أيضا مقبولة أل�ا موجبة، ونالحظ أن  0.264   أي إذا زادت املهارات اإلدارية بوحدة واحدة

163.03، كما أن 0.157تزيد روح املقاوالتية بـ    أي إذا زادت املهارات الشخصية بوحدة واحدة تزيد روح

  .، على العموم هي قيم مقبولة إىل حد كبري0.163املقاوالتية بـ 

  ثانيا: التفسري اإلحصائي للنموذج:

أي أن هناك عالقة قوية وطردية بني روح املقاوالتية واملهارات التقنية واإلدارية  R= 0.652معامل االرتباط  إن

  والشخصية.
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  تدخل ضمن هامش اخلطأ. 0.575وتبقى  0.425أي أن روح املقاوالتية مفسرة بـ  425.02Rإن معامل التحديد 

  معنوية املعامل:                 ثالثا: اختبار

  نالحظ أن:

 sig(tB0)= 0.000   أي أن احلد الثابت لديه داللة معنوية 0.05وهي قيمة أقل من.  

  sig(tB1)= 0.000   أي أن املهارات التقنية تؤثر يف روح املقاوالتية. 0.05وهي قيمة أقل من  

sig(tB2)= 0.021   أي أن املهارات اإلدارية تؤثر يف روح املقاوالتية. 0.05وهي قيمة أقل من  

sig(tB3)= 0.016   أي أن املهارات الشخصية تؤثر يف روح املقاوالتية. 0.05وهي قيمة أقل من  

  ثالثا: اختبار معنوية النموذج:

ككل له داللة معنوية أي أي أن النموذج   0.05قيمتها أقل من  sig (F)= 0.000و   F= 31.495نالحظ أن 

  والشخصية يؤثرون معا على روح املقاوالتية واإلداريةأن املهارات التقنية 
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  خالصة الفصل:

الدراسة امليدانية واليت قمنا من خالهلا بتحليل أسئلة االستبيان الذي مت تقدميه لعينة مت عرض هذا الفصل  من خالل     

وذلك من أجل مجع اآلراء والبيانات  جمموع الطلبة الذين يدرسون ختصص املقاوالتية وتسيري املؤسسةالدراسة املكونة من 

ضيات الدراسة غري "، إذ توصلنا من خالله إىل أن كل فر Spssاخلاصة بالدراسة واليت قمنا بتحليلها عن طريق برنامج "

  النتائج والتوصيات واليت مت التطرق هلا يف خامتة املوضوع.، ومن هذا خلصت الدراسة إىل استعراض أهم حمققة و مرفوضة
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ومنها ، وجب استغالهلا فرصةناوله على أنه ت فهناك من ،وجهات نظر عديدة مت تناوله مناملقاوالتية إن موضوع      

الثقافة مبصطلح  تكثريًا ما قُرنو  وحدة إبداع...اخل، وأيضا هناك من اعتربه ظاهرة تنظيمية،من تطرق إليه على أنه 

، هذا األخري الذي يسهم إسهاما كبريا يف املقاواليت ملقاول أو املكتسبة بالتعليماملقاوالتية سواء تلك ا�سدة يف روح ا

توفري مقاولني قادرين على املخاطرة واالستثمار وبالتايل املسامهة يف رفع  أصبح من خالله إذ إعداد الثروة البشرية

  املستوى االقتصادي وزيادة رفاهيتهم.

ري التقليدي للطلبة بالبحث عن وظائف، وينمي طموحا�م بأن يصبحوا فالتعليم املقاواليت يعدل أمناط التفك

مستثمرين وخالقني ملناصب الشغل بدال لطالبني له. وبالتايل يعترب إدراج التعليم املقاواليت ونشر ثقافته له نتائجه 

  ومكتسابته املستقبلية وآثاره القوية على التنمية املستدامة.

  صلنا على النتائج التالية: حتمليدانية هلذا البحث ومن خالل الدراسة النظرية وا

  أساسا حول روح اإلبداع واملخاطرة، ولقد تطرقت تتمحور  األبعادتعترب املقاوالتية ظاهرة متعددة

خمتلف املقاربات هلا لتبيان مفهومها فركزت املقاربة االقتصادية على وظائف املقاول لشرحها بينما 

ت بدراسة خصائصه أما مقاربة النشاط املقاواليت فقد اهتمت بالكل وذلك املقاربة السيكولوجية اهتم

 بدراسة دور املقاول يف االقتصاد وا�تمع ككل. 

 جمموعة من اخلصائص الشخصية، السلوكية واإلدارية اليت تتداخل فيما بينها لتشكل شخصية  هناك

 املقاول واليت تتمحور حول عوامل سيكولوجية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية؛

 اجلزائرية عملت على إرساء مبادئ االقتصاد احلر بتشجيع املبادرة الفردية وحرية املنافسة،  إن الدولة

ار جمموعة من القوانني لتوفري اإلطار التشريعي املناسب لرتقية املقاوالتية، وتعترب أجهزة وذلك بإصد

الدعم واملرافقة اليت تبنتها الدولة أحد أهم السبل للتسهيل على املقاولني إنشاء مؤسسا�م وتطويرها ملا 

 تقدمه هذه اهليئات واألجهزة من خربات ومرافقة هلؤالء املقاولني.
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  تزايد أعداد األنشطة املقاوالتية يف خمتلف القطاعات االقتصادية، رأينا  إلحصائياتامن خالل

وتسجيلها ألرقام هامة يف تدعيم معطيات النشاط االقتصادي كالصادرات خارج احملروقات، مناصب 

  ج الداخلي اخلام والقيمة املضافةالشغل، وتطور النات

   باملعرفة وإكسا�م املهارات الالزمة من أجل تشجيعهم على يهدف التعليم املقاواليت إىل تزويد الطلبة

فالتعليم املقاواليت يركز يف حمتواه ومضمونه على العمل املقاواليت على نطاق واسع ومستويات عديدة، 

إدراك األفراد للفرص وحتديدها، وبشكل عام يهدف إىل إكساب الطلبة وهم يف مراحل عمرية خمتلفة 

ائصها السلوكية مثل املبادرة، املخاطرة واالستقاللية من أجل خلق جيل جديد مسات املقاوالتية وخص

 من املقاولني.

   إن منهجية التعليم املقاواليت ترتكز يف حمتواها على اسرتاتيجيات التعليم اإلبداعية املختلفة كدراسة

 احلالة، التعليم بالتجربة، التعليم التعاوين....

   املقاواليت جيب أن مير على مراحل علمية مدروسة تتكيف واحتياجات الطلبة إن بناء برامج للتعليم

 .لتعزيز سلوكهم املقاواليت

  يعترب حتديد حمتوى برامج التعليم املقاواليت حمل اختالف وجهات نظر الباحثني، حيث أن لكل وجهة

املهارات الشاملة نظر يف حتديد ما جيب تدريسه للطلبة لتعزيز سلوكهم املقاواليت، يف حني تبقى 

 .(التقنية، اإلدارية، الشخصية) عنصرا مشرتكا يف حمتويات برامج التعليم املقاواليت

 ميتلكون طبيعة الشخصية املقاوالتية اليت تعكس درجة كبرية من الروح املقاوالتية حمل الدراسة الطلبة  إن

 .لديهم

  املقاوالتية لدى الطلبة ميكن أن تعزى إن الدراسة كشفت عن عدم وجود اختالفات وفروقات لروح

 للخصائص الشخصية كاجلنس والعمر واملستوى والنظام التعليمي...
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  إن حمتويات برامج التعليم املقاواليت احلالية تسمح للطلبة باكتساب املهارات التقنية، اإلدارية

 والشخصية.

 بني خمتلف حماور التعليم 0.01(أقل من  اتضح بأن هناك عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عالية جدا (

 املقاواليت والروح املقاوالتية.

  رفض الفرضية الصفرية األوىل وبالتايل قبول الفرضية البديلة اليت تنص على: يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند

αمستوى معنوية  < وهي ذات داللة  0.579للمهارات التقنية وروح املقاوالتية حيث بلغ معامل االرتباط  0.05

) ما يعين أنه كلما زادت أمهية املهارات التقنية لدى الطلبة كلما أدى ذلك إىل 0.01معنوية عند مستوى عال جدا (

 تعزيز روح املقاوالتية لديهم

  رفض الفرضية الصفرية الثانية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على: يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى

αة معنوي < وهي ذات داللة  0.539للمهارات اإلدارية وروح املقاوالتية، حيث بلغ معامل االرتباط  0.05

) ما يعين أنه كلما زادت أمهية املهارات اإلدارية لدى الطلبة كلما أدى ذلك 0.01معنوية عند مستوى عال جدا (

  إىل تعزيز روح املقاوالتية لديهم.

 الفرضية البديلة اليت تنص على: يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى  رفض الفرضية الصفرية الثالثة وقبول

αمعنوية  < وهي ذات داللة  0.549للمهارات الشخصية وروح املقاوالتية، حيث بلغ معامل االرتباط  0.05

) ما يعين أنه كلما زادت أمهية املهارات الشخصية لدى الطلبة كلما أدى ذلك 0.01معنوية عند مستوى عال جدا (

 إىل تعزيز روح املقاوالتية لديهم.

  

  مجلة من التوصيات: وانطالقا من النتائج سالفة الذكر ميكن تقدمي

  ضرورة التوسع يف تقدمي مقررات املقاوالتية وموضوعا�ا، مبا يتناسب مع حاجة الطلبة يف إنشاء وتطوير مؤسسات

  .صغرية خاصة �م
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  ذلك مع مجيع عدم االكتفاء بفتح مسارات تكوينية يف املقاوالتية على مستوى قسم واحد من األقسام، وتعميم

  يف اجلامعة، أو على األقل إدراج مقرر مقياس أو مقياسني يف املقاوالتية يف كل ختصص. الكليات والتخصصات

 التفكري يف إنشاء برامج خاصة مستقلة باملقاوالتية على مستوى اجلامعة، تعتين بتكوين الطلبة يف املقاوالتية وتكون 

  حتت إشراف دار املقاوالتية مثال.

  العمل على خلق حاضنات أعمال ومشاتل على مستوى اجلامعات بالتنسيق مع أجهزة الدعم وذلك للمشاريع

  .ترقية روح املقاوالتية لديهماإلبداعية اليت تكون من تصميم الطلبة، قصد 

 ة وعدم االقتصار التنويع يف طرق وأساليب التدريس للتعليم املقاواليت باستخدام طرق معمول �ا يف اجلامعات العاملي

  على الطرق الكالسيكية ( إلقاء، حبث...)

  نشر ثقافة العمل احلر لدى الطلبة وذلك باالعتماد على الزيارات امليدانية وكذلك مناهج دراسة احلالة لألعمال احلرة

  الناجحة.

  ثة واليت تتناسب مع املقاوالتية يف أساليب التدريس احلديختصصات تكوين األساتذة الذين يشرفون على تدريس

  مقررات املقاوالتية.

 :اقرتاح برنامج تعليم مقاواليت يف املاسرت حمتواه يكون كاآليت  
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  السداسي األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

  السداسي

  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي

14 -16 

  أسبوع
      أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة

              التعليم األساسية وحدات

  180h 00  7h 30 4h 30  /  6  17  (إجبارية)  1و ت أ 

التسییر المحاسبي والمالي في م 

 1 ص م
67h 30  3h 00 1h 30 /  3  7  

 المورد المقاوالتیة وتسییر

  ةالبشری
45h 00  1h 30 1h 30 /  2  3  

  67h 30  3h 00 1h 30 /  3  7 المقاوالتیة والمحیط

              التعليم االستكشافية وحدات

  135h 00  4h 30  4h 30  /  3  10 (إجبارية) 1و ت إ  

  45h 00  1h 30 1h 30 /  3  4  1ثقافة المقاوالتیة 

  45h 00  1h30 1h 30 /  3  4 م ص م في الجبایة

  45h 00  1h 30 1h 30  /  2  2 التقنیات الكمیة في التسییر

              وحدة التعليم المنهجية

  67h 30  1h 30  3h 00  /  1  3  إجبارية)( 1و ت م 

  45h 00  1h 30  1h 30  /  1  2 منھجیة

  22h 30  /  1h 30  /  1  1 1إنجلیزیة

 382h 30  15h 00 12h 00  /   30  1مجموع السداسي 
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  السداسي الثاين:

  وحدة التعليم

الحجم الساعي 

  السداسي
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع 16- 14

              وحدات التعليم األساسية

  180h 00  7h 30  4h 30  /  6  17  (إجبارية)  1و ت أ 

تسییر المحاسبي والمالي ال

 2في م ص م 
67h 30  3h 00 1h 30 /  3  7  

  45h 00  1h 30 1h 30 /  2  3 اإلستراتیجیة في م ص م

  67h 30  3h 00 1h 30 /  3  7 التسویق في م ص م

              وحدات التعليم االستكشافية

  45h 00  1h 30 1h 30 /  3  10 2ثقافة المقاوالتیة 

  45h 00   3h 00 /  3  4 دراسة الحالة

  45h 00  1h 30 1h 30 /  3  4 الجودة إدارة

  45h 00  1h 30 1h 30 / 2  2 في م ص م تسییر اإلبداع

              وحدة التعليم المنهجية

  45h00  /  1h30  1h 30  1  3  إجبارية)( 1و ت م 

  22h 30  /  /  1h 30  1  2  آلي إعالم

  22h 30   1h 30 / 1  1 2 انجلیزیة

 382h 30  12h 00 9h30 1h30    30  
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  السداسي الثالث:

  وحدة التعليم

الحجم الساعي 

  السداسي
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل

  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع 16- 14
أعمال 

  تطبيقية

              وحدات التعليم األساسية

  135h 00  4h 30  4h 30  /  6  17  (إجبارية)  1و ت أ 

  45h 00  1h 30  1h 30  /  3  7 م ص م في والعملیات اإلنتاج إدارة

  45h 00  1h 30 1h 30 /  3  7 م ص م في التمویل طرق

  45h 00  1h 30 1h 30 /  2  3 مخطط األعمال وإنشاء المؤسسة

              وحدات التعليم االستكشافية

  90h 00 3h 00  3h 00 /  3  10 (إجبارية) 1و ت إ  

 ص م في والتطویر البحث وظیفة

 م
22h 30  1h 30 /  /  3  4  

  22h 30  1h 30 /  /  3  4  م ص م في األزمات إدارة

  45h 00   3h 00 /  2  2 تقنیات التفاوض واالتصال

              وحدة التعليم المنهجية

  45h 00  3h 00  /  /  2  3  (إجبارية) 1 و ت م

 ص مالخاص بـ  األعمال قانون

 م
45h 00  3h 00 /  /  2  3  

  270h 00  11h 30 6h 00  /    30  3مجموع السداسي 

  

  أما السداسي الرابع فيشمل مقياس الندوة وكذلك مذكرة التخرج.
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  كما ميكن فتح آفاق جديدة للدراسة قصد التعمق أكثر من بينها: 

 الرتبية املقاوالتية: من الروضة إىل الثانوية  

 واقع التعليم املقاواليت يف اجلزائر: االجنازات والطموحات  
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  رابعا: مواقع االنترنت

1- Anne-Françoise Lambert, Jean Donnay et autres, Réalisation d’une boite a outils pédagogique 
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 الملحق رقم: 01

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

-قسم علوم التسيير  -  

 الموضوع:استبيان

عليكم ...........................................السالم   

 أخي الطالب

دكتوراه علوم يف علوم التسيري واليت يتمحور ستكمالية ملتطلبات احلصول على شهادة إيف إطار القيام بدراسة 

دراسة على عينة من طلبة جامعة –نحو تطوير المقاوالتية من خالل التعليم المقاوالتي  "موضوعـــها حول

ى املعلومات الالزمة واليت ختدم أهداف هذه  هذه االستمارة �دف احلصول عل يديك، يشرفنا أن نضع بني "الجلفة"

هذه االستمارة بدقة الواردة  يف  التفضل باإلجابة على األسئلة ا منكمنرجو لذا ، معنا لني بذلك تعاونكــالدراسة آم

 يف اخلانة املناسبة(×) المة ـوموضوعية وذلك بوضع ع

ل الشكر والعرفان على مسامهتكم الفعالة يف إعداد هذه ويف األخري تقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير ولكم منا جزي

 الدراسة.

اشراف:                               :                                                 الطالب  

أ.د رمحاين موسى                                                              ودي حممد علي                      اجل

  

                                                                                        

  :السنة الجامعية

4201 - 5201  

   

 

 

  



 

  شخصية البيانات ال :أوال

 اجلنس: - 1

 ذكر 

 أنثى 

 :العمر - 2

   سنة 25إىل  سنة 20من 

  سنة 31سنة إىل  26من 

  سنة 40سنة إىل  32من 

 :يسانسلخالل مرحلة ال التعليمي النظام - 3

 كالسيك 

 ل م د 

 املستوى:  - 4

                ماسرتأوىل السنة  

              ماسرت السنة الثانية  

 عمال:   نعم                         ال  وظيفة أو هل تشغل  - 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  الشخص الذي: أنيناعتقد الجزء الثاني: 

غير موافق 

 بشدة

موافق  غير موافق

بدرجة 

 متوسطة

موافق  موافق

 بشدة

رقم  العـــــبارة

  العبارة

 01  يكتشف فرص للعمل ويقتنصها أنله القدرة على      

 02  ميكنه تقدمي شيء جديد يف عمله     

 03  ميكنه أن يتخذ قرارات يف ظل عدم التأكد     

 04  أسوا الظروف يستطيع حتقيق أفضل األهداف يف     

 05  لديه الرغبة يف حتقيق النجاح وال خيشى الفشل     

 06  يفضل أن يؤدي عمله على أكمل وجه     

 07  يفضل أن يكون سباقا جلعل األحداث يف صاحله     

يتصرف على أساس توقعات حمسوبة وال خيشى      

  الفشل

08 

يف جناحه على ما اكتسبه من معارف  يعتمد     

  ومؤهالت علمية

09 

يدقق يف املعلومات ويفسرها حبثا عن أية فرصة      

 لتحقيق النجاح يف العمل

10 

يبادر بتوفري أحسن الظروف وإتاحة الفرصة ملن      

  يعملون معه

11 

 12  متفائل رغم عوائق احمليط     

  

   :لثالجزء الثا

  إن املعارف اليت تلقيتها خالل دراسيت يف اجلامعة تسمح يل بأن:

غير موافق 

 بشدة

موافق  غير موافق

بدرجة 

 متوسطة

موافق  موافق

 بشدة

رقم  العـــــبارة

  العبارة

 13  استلهم أفكار املشاريع واملفاضلة بينها     

 14  أضع فكرة مبدئية للبدء مبشروع صغري     

 15  أفهم القواعد اليت حتكم االستثمار يف املشاريع الصغرية     

أتقن األساليب والتقنيات احلديثة يف جمال تكنولوجيا      

  .املعلومات 

16 

استطيع حتليل بيئة أعمال املؤسسات الصغرية لتحديد      

  الفرص والتهديدات

17 



 

من حتليل احمليط االجتماعي للمؤسسات  أمتكن     

  الصغرية

18 

 19  أعرف تأثري احمليط االقتصادي على املؤسسات الصغرية     

 20 استطيع العمل ضمن فريق بفعالية     

 21  أحدد أهداف أي مشروع استثماري بدقة     

أضع خطط عمل واضحة لبلوغ أهداف مشروع      

  استثماري

22 

 23  أسري مؤسسيت وفق األسس العلمية     

 24  يف املؤسسة اإلسرتاتيجيةاختذ القرارات      

 25  أحتكم يف اجلوانب األساسية يف إدارة املوارد البشرية     

أحتكم يف اجلوانب األساسية يف التسويق وإدارة      

  املبيعات

26 

أحتكم يف اجلوانب األساسية يف التسيري املايل وتسيري      

  اخلزينة

27 

 28  للمحاسبة يف املؤسسةأحتكم يف اجلوانب األساسية      

 29  أضع قواعد علمية ملراقبة تنفيذ اخلطط     

 30  أضع معايري لتقييم أداء املؤسسة والعاملني     

 31  أتفاوض بسهولة مع املوردين والزبائن والعمال     

أضع خطة إسرتاتيجية تستغل املزايا التنافسية وحتقق      

  النمو والتموقع اجليد

32 

 33  أعمل على تنمية روح اإلبداع واالبتكار الشخصي     

 34  أحتمل املسؤولية كاملة عندما أتعرض للفشل     

أحدث التغيري الذي يسمح بتحقيق مكاسب جديدة      

  للمؤسسة

35 

 36  أغامر برأس املال وحتمل املخاطرة     

جديد، أسواق  أقدم أشياء جديدة يف املؤسسة (منتوج     

  جديدة، طرق عمل جديدة)

37 

 38  أثابر حىت حتقيق أهداف املؤسسة     

 39  أحتكم يف مهارات التواصل مع اآلخرين     

  

 

 

 

 



 

  20الملحق رقم: 

 قائمة األساتذة المحكمين:

 

 

اسم األستاذ   البيان

  المحكم

  الدرجة العلمية والجامعة 

أ.د قادري حممد   01

  الطاهر

  جامعة اجللفة –أستاذ التعليم العايل 

  3جامعة اجلزائر  –أستاذ التعليم العايل   أ.د خللف عثمان  02

  - جامعة اجللفة  –أ  - أستاذ حماضر   د. نوي طه حسني  03

  جامعة األغواط  –أ  - أستاذ حماضر   د. قرش عبد القادر  04

أ. سالت حممد   05

  مصطفى

  –جامعة اجللفة –أ  - أستاذ مساعد



 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,930 39 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 36,4 36,4 36,4 48 ذكر

 100,0 63,6 63,6 84 انثى

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20-25 29 22,0 22,0 22,0 

26-31 86 65,2 65,2 87,1 

32-40 17 12,9 12,9 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,781 12 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,810 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,889 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,822 7 



 التعلیمي.النظام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 68,9 68,9 68,9 91 كالسیك

 100,0 31,1 31,1 41 المدي

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 المستوى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 53,0 53,0 53,0 70 ماستر اولى

 100,0 47,0 47,0 62 ماستر ثانیة

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 الوظیفة.شغل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 43,2 43,2 43,2 57 نعم

 100,0 56,8 56,8 75 ال

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 911, 3,55 5 1 132 ویقتنصھا للعمل فرص یكتشف أن على القدرة لھ

 952, 3,96 5 1 132 عملھ في جدید شيء تقدیم یمكنھ

 1,161 3,05 5 1 132 التأكد عدم ظل في قرارات یتخذ أن یمكنھ

 1,046 3,33 5 1 132 الظروف أسوا في األھداف أفضل تحقیق یستطیع

 818, 4,23 5 2 132 الفشل یخشى وال النجاح تحقیق في الرغبة لدیھ

 590, 4,66 5 2 132 وجھ أكمل على عملھ یؤدي أن یفضل

 833, 4,04 5 1 132 صالحھ في األحداث لجعل سباقا یكون أن یفضل

 936, 3,87 5 1 132 الفشل یخشى وال محسوبة توقعات أساس على یتصرف

 843, 4,23 5 1 132 علمیة ومؤھالت معارف من اكتسبھ ما على نجاحھ في یعتمد

 856, 4,08 5 1 132 العمل في النجاح لتحقیق فرصة أیة عن بحثا ویفسرھا المعلومات في یدقق

 749, 4,30 5 2 132 معھ یعملون لمن الفرصة وإتاحة الظروف أحسن بتوفیر یبادر

 932, 4,05 5 1 132 المحیط عوائق رغم متفائل

 1,031 3,61 5 1 132 بینھا والمفاضلة المشاریع أفكار استلھم



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 851, 4,04 5 1 132 صغیر بمشروع للبدء مبدئیة فكرة أضع

 993, 3,62 5 1 132 الصغیرة المشاریع في االستثمار تحكم التي القواعد أفھم

 960, 3,46 5 1 132 . المعلومات تكنولوجیا مجال في الحدیثة والتقنیات األسالیب أتقن

 982, 3,36 5 1 132 والتھدیدات الفرص لتحدید الصغیرة المؤسسات أعمال بیئة تحلیل استطیع

 983, 3,55 5 1 132 الصغیرة للمؤسسات االجتماعي المحیط تحلیل من أتمكن

 890, 3,60 5 1 132 الصغیرة المؤسسات على االقتصادي المحیط تأثیر أعرف

 802, 4,17 5 2 132 بفعالیة فریق ضمن العمل استطیع

 960, 3,63 5 1 132 بدقة استثماري مشروع أي أھداف أحدد

 879, 3,92 5 1 132 استثماري مشروع أھداف لبلوغ واضحة عمل خطط أضع

 869, 3,99 5 2 132 العلمیة األسس وفق مؤسستي أسیر

 947, 3,86 5 1 132 المؤسسة في اإلستراتیجیة القرارات اتخذ

 872, 3,82 5 1 132 البشریة الموارد إدارة في األساسیة الجوانب في أتحكم

 973, 3,58 5 1 132 المبیعات وإدارة التسویق في األساسیة الجوانب في أتحكم

 1,088 3,48 5 1 132 الخزینة وتسییر المالي التسییر في األساسیة الجوانب في أتحكم

 1,107 3,45 5 1 132 المؤسسة في للمحاسبة األساسیة الجوانب في أتحكم

 981, 3,73 5 1 132 الخطط تنفیذ لمراقبة علمیة قواعد أضع

 882, 3,97 5 1 132 والعاملین المؤسسة أداء لتقییم معاییر أضع

 941, 3,98 5 1 132 والعمال والزبائن الموردین مع بسھولة أتفاوض

 917, 3,76 5 1 132 الجید والتموقع النمو وتحقق التنافسیة المزایا تستغل إستراتیجیة خطة أضع

 918, 4,11 5 1 132 الشخصي واالبتكار اإلبداع روح تنمیة على أعمل

 1,012 4,21 5 1 132 للفشل أتعرض عندما كاملة المسؤولیة أتحمل

 925, 3,92 5 1 132 للمؤسسة جدیدة مكاسب بتحقیق یسمح الذي التغییر أحدث

 1,110 3,39 5 1 132 المخاطرة وتحمل المال برأس أغامر

 عمل طرق جدیدة، أسواق جدید، منتوج) المؤسسة في جدیدة أشیاء أقدم

 (جدیدة

132 1 5 3,95 ,911 

 855, 4,34 5 1 132 المؤسسة أھداف تحقیق حتى أثابر

 1,004 4,12 5 1 132 اآلخرین مع التواصل مھارات في أتحكم

Valid N (listwise) 132     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 48515, 3,9457 4,83 2,58 132 الروح

 59312, 3,6709 4,89 2,22 132 التقنیة

 65665, 3,7769 5,00 1,27 132 االداریة

 67155, 4,0054 5,00 1,00 132 الشخصیة

Valid N (listwise) 132     



One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,0292 8622, 94571, 000, 131 22,396 الروح

 7730, 5688, 67088, 000, 131 12,995 التقنیة

 8899, 6638, 77686, 000, 131 13,592 االداریة

 1,1210 8898, 1,00541 000, 131 17,201 الشخصیة

 
 
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 الروح
 07281, 50446, 3,9427 48 ذكر

 05203, 47684, 3,9474 84 انثى

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 الروح

Equal variances 

assumed 

,129 ,720 -,053 130 ,957 -,00471 ,08812 -,17904 ,16962 

Equal variances not 

assumed 

  -,053 93,450 ,958 -,00471 ,08949 -,18241 ,17299 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المستوى 

 الروح
 05607, 46909, 3,9690 70 ماستر اولى

 06416, 50520, 3,9194 62 ماستر ثانیة

 

 

 

 

 
 



Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 الروح

Equal variances 

assumed 

,011 ,916 ,586 130 ,559 ,04969 ,08482 -,11812 ,21750 

Equal variances 

not assumed 

  ,583 125,193 ,561 ,04969 ,08521 -,11894 ,21832 

 
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الوظیفة.شغل 

 الروح
 06700, 50587, 3,9298 57 نعم

 05449, 47188, 3,9578 75 ال

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 الروح

Equal variances 

assumed 

,042 ,839 -,327 130 ,744 -,02795 ,08554 -,19719 ,14128 

Equal variances 

not assumed 

  -,324 116,125 ,747 -,02795 ,08636 -,19900 ,14310 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean التعلیمي.النظام 

 الروح
 04957, 47291, 3,9332 91 كالسیك

 08062, 51621, 3,9736 41 المدي



Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 الروح

Equal variances 

assumed 

,594 ,442 -,442 130 ,659 -,04043 ,09153 -,22152 ,14066 

Equal variances not 

assumed 

  -,427 71,431 ,671 -,04043 ,09464 -,22912 ,14826 

 

ANOVA 

 العمر
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,184 25 ,287 ,807 ,725 

Within Groups 37,725 106 ,356   

Total 44,909 131    

 

 

 
 

Correlations 

 الشخصیة االداریة التقنیة الروح 

 الروح

Pearson Correlation 1 ,579** ,539** ,549** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 التقنیة

Pearson Correlation ,579** 1 ,577** ,593** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 االداریة

Pearson Correlation ,539** ,577** 1 ,626** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 132 132 132 132 

 الشخصیة

Pearson Correlation ,549** ,593** ,626** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 132 132 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



 

Correlations 

 التعلیم الروح 

 الروح

Pearson Correlation 1 ,648** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 132 132 

 التعلیم

Pearson Correlation ,648** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2,7114 4,5740 3,9457 ,31616 132 

Residual -,98328 1,37987 ,00000 ,36798 132 

Std. Predicted Value -3,904 1,987 ,000 1,000 132 

Std. Residual -2,641 3,707 ,000 ,988 132 

a. Dependent Variable: الروح 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,652a ,425 ,411 ,37227 1,887 

a. Predictors: (Constant), االداریة ,التقنیة ,الشخصیة 

b. Dependent Variable: الروح 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,734 ,230  7,542 ,000 

 000, 3,658 322, 072, 264, التقنیة

 021, 2,331 212, 067, 157, االداریة

 016, 2,440 225, 067, 163, الشخصیة

a. Dependent Variable: الروح 



 ویقتنصھا للعمل فرص یكتشف أن على القدرة لھ

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3,0 3,0 3,0 4 بشدة موافق غیر

 9,8 6,8 6,8 9 موافق غیر

 45,5 35,6 35,6 47 متوسطة بدرجة موافق

 87,1 41,7 41,7 55 موافق

 100,0 12,9 12,9 17 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 
 

 عملھ في جدید شيء تقدیم یمكنھ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 9,8 9,1 9,1 12 موافق غیر

 25,0 15,2 15,2 20 متوسطة بدرجة موافق

 68,2 43,2 43,2 57 موافق

 100,0 31,8 31,8 42 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 التأكد عدم ظل في قرارات یتخذ أن یمكنھ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6,1 6,1 6,1 8 بشدة موافق غیر

 37,1 31,1 31,1 41 موافق غیر

 66,7 29,5 29,5 39 متوسطة بدرجة موافق

 84,8 18,2 18,2 24 موافق

 100,0 15,2 15,2 20 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 



 الظروف أسوا في األھداف أفضل تحقیق یستطیع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 23,5 21,2 21,2 28 موافق غیر

 56,1 32,6 32,6 43 متوسطة بدرجة موافق

 84,8 28,8 28,8 38 موافق

 100,0 15,2 15,2 20 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وجھ أكمل على عملھ یؤدي أن یفضل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 موافق غیر

 4,5 3,8 3,8 5 متوسطة بدرجة موافق

 28,8 24,2 24,2 32 موافق

 100,0 71,2 71,2 94 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفشل یخشى وال النجاح تحقیق في الرغبة لدیھ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3,0 3,0 3,0 4 موافق غیر

 18,2 15,2 15,2 20 متوسطة بدرجة موافق

 55,3 37,1 37,1 49 موافق

 100,0 44,7 44,7 59 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 

 
 

 الفشل یخشى وال محسوبة توقعات أساس على یتصرف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 9,1 8,3 8,3 11 موافق غیر

 30,3 21,2 21,2 28 متوسطة بدرجة موافق

 72,7 42,4 42,4 56 موافق

 100,0 27,3 27,3 36 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 علمیة ومؤھالت معارف من اكتسبھ ما على نجاحھ في یعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 3,0 2,3 2,3 3 موافق غیر

 18,2 15,2 15,2 20 متوسطة بدرجة موافق

 55,3 37,1 37,1 49 موافق

 100,0 44,7 44,7 59 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صالحھ في األحداث لجعل سباقا یكون أن یفضل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 4,5 3,8 3,8 5 موافق غیر

 21,2 16,7 16,7 22 متوسطة بدرجة موافق

 69,7 48,5 48,5 64 موافق

 100,0 30,3 30,3 40 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 العمل في النجاح لتحقیق فرصة أیة عن بحثا ویفسرھا المعلومات في یدقق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 3,8 3,0 3,0 4 موافق غیر

 22,7 18,9 18,9 25 متوسطة بدرجة موافق

 64,4 41,7 41,7 55 موافق

 100,0 35,6 35,6 47 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 معھ یعملون لمن الفرصة وإتاحة الظروف أحسن بتوفیر یبادر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 موافق غیر

 12,9 10,6 10,6 14 متوسطة بدرجة موافق

 55,3 42,4 42,4 56 موافق

 100,0 44,7 44,7 59 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحیط عوائق رغم متفائل

 

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 6,1 5,3 5,3 7 موافق غیر

 26,5 20,5 20,5 27 متوسطة بدرجة موافق

 62,1 35,6 35,6 47 موافق

 100,0 37,9 37,9 50 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 بینھا والمفاضلة المشاریع أفكار استلھم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3,0 3,0 3,0 4 بشدة موافق غیر

 14,4 11,4 11,4 15 موافق غیر

 41,7 27,3 27,3 36 متوسطة بدرجة موافق

 79,5 37,9 37,9 50 موافق

 100,0 20,5 20,5 27 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 صغیر بمشروع للبدء مبدئیة فكرة أضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 5,3 4,5 4,5 6 موافق غیر

 21,2 15,9 15,9 21 متوسطة بدرجة موافق

 68,9 47,7 47,7 63 موافق

 100,0 31,1 31,1 41 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصغیرة المشاریع في االستثمار تحكم التي القواعد أفھم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 12,9 10,6 10,6 14 موافق غیر

 42,4 29,5 29,5 39 متوسطة بدرجة موافق

 80,3 37,9 37,9 50 موافق

 100,0 19,7 19,7 26 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 . المعلومات تكنولوجیا مجال في الحدیثة والتقنیات األسالیب أتقن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 15,2 14,4 14,4 19 موافق غیر

 54,5 39,4 39,4 52 متوسطة بدرجة موافق

 83,3 28,8 28,8 38 موافق

 100,0 16,7 16,7 22 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 والتھدیدات الفرص لتحدید الصغیرة المؤسسات أعمال بیئة تحلیل استطیع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 18,2 15,9 15,9 21 موافق غیر

 57,6 39,4 39,4 52 متوسطة بدرجة موافق

 86,4 28,8 28,8 38 موافق

 100,0 13,6 13,6 18 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 الصغیرة للمؤسسات االجتماعي المحیط تحلیل من أتمكن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 17,4 15,9 15,9 21 موافق غیر

 40,9 23,5 23,5 31 متوسطة بدرجة موافق

 84,8 43,9 43,9 58 موافق

 100,0 15,2 15,2 20 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصغیرة المؤسسات على االقتصادي المحیط تأثیر أعرف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 9,1 6,8 6,8 9 موافق غیر

 42,4 33,3 33,3 44 متوسطة بدرجة موافق

 86,4 43,9 43,9 58 موافق

 100,0 13,6 13,6 18 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدقة استثماري مشروع أي أھداف أحدد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 10,6 9,1 9,1 12 موافق غیر

 45,5 34,8 34,8 46 متوسطة بدرجة موافق

 79,5 34,1 34,1 45 موافق

 100,0 20,5 20,5 27 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بفعالیة فریق ضمن العمل استطیع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 موافق غیر

 20,5 18,2 18,2 24 متوسطة بدرجة موافق

 60,6 40,2 40,2 53 موافق

 100,0 39,4 39,4 52 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 

 استثماري مشروع أھداف لبلوغ واضحة عمل خطط أضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 6,1 5,3 5,3 7 موافق غیر

 28,0 22,0 22,0 29 متوسطة بدرجة موافق

 72,7 44,7 44,7 59 موافق

 100,0 27,3 27,3 36 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 
 

 المؤسسة في اإلستراتیجیة القرارات اتخذ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 9,1 8,3 8,3 11 موافق غیر

 31,8 22,7 22,7 30 متوسطة بدرجة موافق

 72,0 40,2 40,2 53 موافق

 100,0 28,0 28,0 37 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 العلمیة األسس وفق مؤسستي أسیر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5,3 5,3 5,3 7 موافق غیر

 27,3 22,0 22,0 29 متوسطة بدرجة موافق

 68,2 40,9 40,9 54 موافق

 100,0 31,8 31,8 42 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشریة الموارد إدارة في األساسیة الجوانب في أتحكم

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 4,5 3,8 3,8 5 موافق غیر

 37,1 32,6 32,6 43 متوسطة بدرجة موافق

 75,8 38,6 38,6 51 موافق

 100,0 24,2 24,2 32 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 

 

 المبیعات وإدارة التسویق في األساسیة الجوانب في أتحكم

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 10,6 8,3 8,3 11 موافق غیر

 48,5 37,9 37,9 50 متوسطة بدرجة موافق

 80,3 31,8 31,8 42 موافق

 100,0 19,7 19,7 26 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخزینة وتسییر المالي التسییر في األساسیة الجوانب في أتحكم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3,8 3,8 3,8 5 بشدة موافق غیر

 18,9 15,2 15,2 20 موافق غیر

 49,2 30,3 30,3 40 متوسطة بدرجة موافق

 80,3 31,1 31,1 41 موافق

 100,0 19,7 19,7 26 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 المؤسسة في للمحاسبة األساسیة الجوانب في أتحكم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,5 4,5 4,5 6 بشدة موافق غیر

 19,7 15,2 15,2 20 موافق غیر

 50,8 31,1 31,1 41 متوسطة بدرجة موافق

 80,3 29,5 29,5 39 موافق

 100,0 19,7 19,7 26 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطط تنفیذ لمراقبة علمیة قواعد أضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 12,9 11,4 11,4 15 موافق غیر

 34,8 22,0 22,0 29 متوسطة بدرجة موافق

 78,0 43,2 43,2 57 موافق

 100,0 22,0 22,0 29 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 والعاملین المؤسسة أداء لتقییم معاییر أضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8, 8, 8, 1 بشدة موافق غیر

 5,3 4,5 4,5 6 موافق غیر

 27,3 22,0 22,0 29 متوسطة بدرجة موافق

 69,7 42,4 42,4 56 موافق

 100,0 30,3 30,3 40 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 والعمال والزبائن الموردین مع بسھولة أتفاوض

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 5,3 3,0 3,0 4 موافق غیر

 27,3 22,0 22,0 29 متوسطة بدرجة موافق

 66,7 39,4 39,4 52 موافق

 100,0 33,3 33,3 44 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجید والتموقع النمو وتحقق التنافسیة المزایا تستغل إستراتیجیة خطة أضع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 8,3 6,8 6,8 9 موافق غیر

 35,6 27,3 27,3 36 متوسطة بدرجة موافق

 78,8 43,2 43,2 57 موافق

 100,0 21,2 21,2 28 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 الشخصي واالبتكار اإلبداع روح تنمیة على أعمل

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 4,5 2,3 2,3 3 موافق غیر

 21,2 16,7 16,7 22 متوسطة بدرجة موافق

 61,4 40,2 40,2 53 موافق

 100,0 38,6 38,6 51 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 للفشل أتعرض عندما كاملة المسؤولیة أتحمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 2,3 2,3 2,3 3 بشدة موافق غیر

 6,8 4,5 4,5 6 موافق غیر

 22,0 15,2 15,2 20 متوسطة بدرجة موافق

 47,7 25,8 25,8 34 موافق

 100,0 52,3 52,3 69 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 

 

 

 للمؤسسة جدیدة مكاسب بتحقیق یسمح الذي التغییر أحدث

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 7,6 6,1 6,1 8 موافق غیر

 27,3 19,7 19,7 26 متوسطة بدرجة موافق

 72,0 44,7 44,7 59 موافق

 100,0 28,0 28,0 37 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 
 

 (جدیدة عمل طرق جدیدة، أسواق جدید، منتوج) المؤسسة في جدیدة أشیاء أقدم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 4,5 3,0 3,0 4 موافق غیر

 30,3 25,8 25,8 34 متوسطة بدرجة موافق

 68,9 38,6 38,6 51 موافق

 100,0 31,1 31,1 41 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطرة وتحمل المال برأس أغامر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,5 4,5 4,5 6 بشدة موافق غیر

 23,5 18,9 18,9 25 موافق غیر

 49,2 25,8 25,8 34 متوسطة بدرجة موافق

 83,3 34,1 34,1 45 موافق

 100,0 16,7 16,7 22 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  

 المؤسسة أھداف تحقیق حتى أثابر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1,5 1,5 1,5 2 بشدة موافق غیر

 3,0 1,5 1,5 2 موافق غیر

 14,4 11,4 11,4 15 متوسطة بدرجة موافق

 47,0 32,6 32,6 43 موافق

 100,0 53,0 53,0 70 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 اآلخرین مع التواصل مھارات في أتحكم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4,5 4,5 4,5 6 بشدة موافق غیر

 6,8 2,3 2,3 3 موافق غیر

 17,4 10,6 10,6 14 متوسطة بدرجة موافق

 59,1 41,7 41,7 55 موافق

 100,0 40,9 40,9 54 بشدة موافق

Total 132 100,0 100,0  




