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لا  ادلالالتايي  ىو التول  إ ى املاجج لظرريلات الال  هو اتتالااا تى  ادلالاا  إن التحدي الرئيسي الذي يواجو رل :ملخص
لاألسس ادلستعلارة من العىوم اتاجتالاتي  األارى كعىم النفس لاتاقتصلاا لالتسويق لاإلاارة اإلسرتاييجي  لتىم اإلظسلان لتىم 

لالتعىيم ادلالالتايت الال  هلاجللامعلات لمعلاىد التكوين لغًنه التلاريخ لتىم ادللالي ، لهعد ظهور اقتصلاا ادلعرف ، افع هلالدل  لالىتالام ه
لكوظو ديث  الرا مهالا يف إتداا األفراا هشك  جيد من اال  ماررات يدريسهم، لجلك من منطىق أن التعرض دلاررات يف 

اط  يف ادلستاا  لخيىق ادلالالتايي  لاإلهداع من احملتا  أن يؤاي لهشك  كاًن إ ى أن يغدلا األفراا يف زلطلات مهني  تند أي ظ
لديهم قدرا من اتاىتالام هادء أتالا  جتلاري ، ليف الوقت احللاضر ألاح يعىيم ادلالالتايي  حير  هلاىتالام كاًن من اجملتاعلات 

 حيلاءلإ لادء الضرلرة خيىق لكوظو العلامل، يف مكلان أي يف أمهي  أكثر ادلالالتايي  يعىيم األكلااديي  لاتاقتصلااي  ترب العلامل، كالا ألاح
 األتالا .  ليناي 

 : ادلالالتايي ، التعىيم ادلالالتايت.الكلمات المفتاحية
Abstract: The main challenge facing the construction industry is to develop models and 

theories of its own, Based on the principles and foundations borrowed from other social 

sciences such as psychology, economics, marketing, strategic management, anthropology, 

history and finance. After the emergence of the knowledge economy, Urging countries to pay 

attention to construction education especially in universities, training institutes and others. As 

it represents an important role in the preparation of individuals well through their courses. On 

the grounds that the exposure to courses in entrepreneurship and creativity is likely to lead 

greatly to the recruitment of people in professional stations at any point in the future. They 

create some interest in starting a business. At present, entrepreneurship education has 

received considerable attention from academic and economic communities across the world. 

Business education has become more important anywhere in the world. Because it creates the 

necessity to start, revive and develop business. 

key words: Entrepreneurship, Entrepreneurship education. 

 :تمهيد
 خلىق كاًنة أمهي  احلر، لأتطت اتاقتصلاا ضلو التحو  من لمسلار اتاقتصلااي  اإللالحلات من موج  اجلزائر ترفت

 اليت اجملتاعلات أغىب فإن لتىيو التناوي ، الدينلاميكي  ضان لاً مها اً لاتتربهتلا مسلار  قا  الشالاب من لال اخل ادلؤسسلات لإظشلاء
ىوا يف تاىي  حتو  يف أظراتهم السيلاسي  لاتاقتصلااي  لاتاجتالاتي ، ففي السنوات األاًنة ترفت يواجدًا لىنرلام اتاشرتاكي، اا

ىذه األظرا  تى  التخطيط ادلركزي لترفت اجملتاعلات الصنلاتي  تاىيلات إتلااة ىيكى  لح  لاسع ، فلادلؤسسلات إتتادت 
ؤسسلايت مت يكييفو مع اقتصلاا السو،، ففي ىذه ادلرحى  العاومي  مت اصخصتهلا لاألسعلار لالتجلارة مت حتريرىلا لاإلطلار الالاظوين لادل

اتاظتالالي  اتتربت ادلالالتايي  يف مركز سيلاس  التحو  ضلو اقتصلاا السو،، لالذي هإمكلاهنلا اصللاز تدة لظلائف اقتصلااي  مث : اىق 
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ي  اليت تا غىن تنهلا لىسًن حتسٌن مستوى ادلنلافس  لالتاىي  من تدم ادلسلالاة اتاجتالات، منلالب الشغ ، اتم لًنلرة اإلهداع
 احلسن تاقتصلاا السو،.

ظشًن إ ى أن ادلالالل  يف اجلزائر ىي لليدة اإللالحلات اليت اختذت من قا  السىطلات العاومي  هعد يغًنات تى  كالا 
 ، فاعد ملا  ادلستوى الدااىي لاخللارجي لاليت افعت هلاجلزائر إ ى التوجو ضلو ينريم جديد أسلاسو ىو يشجيع ليناي  رلح ادلالالل

 ترض  ادلشرلتلات ياا  جلك كلاظت الدلل  ىي ادلالال  الوحيد، مت حترير النشلاط اتاقتصلااي لادلالاارات اخللال  يدرجييلا، لمع
 الدللي  لاذليئلات ادلنرالات لمن العلامل من ال  لىعديد ليطوير اتم زل  كلاظت لذلك لالتهديدات، ادلخلاطر من لىعديد

 يكويني  هرامج هلاتتالاا الاشري  مواراىلا األسلاسي  لظواهتلا احلاياي  لتاستثالار هنيتهلا إتداا يف تالاماتاى ىذا ليتجى  لاإلقىياي ،
 .ادلالالتايي  لتعزيز رلح الالزم  لادلهلارات هلادلعلارف ادلالالتايي  ادلشلاريع ألحلاب لتزليد

يت يف اجلزائر، لكذا يايياو من اال  إهراز  جلاءت ىذه الدراس  لتسىيط الضوء تى  لاقع التعىيم ادلالالتا لادإشكالية الدراسة: 
 سلتىف اإلصللازات ل اآلفلا، ادلستااىي ، لىذا ملا يستوجب منلا طرح السؤا  الرئيسي اآليت: 

 ؟ عليم المقاوالتي في الجزائرتواقع وآفاق ال ما هو                  
 إ ى احمللالر التلالي :للإلجلاه  تى  اإلشكلالي  ادلطرلح ، قانلا هتاسيم ىذه الورق  الاحثي  

 ؛ادلفلاىياي لىاالالتايي  اإلطلار األل : احملور
 ؛اجلزائر الثلاين: اتم التعىيم ادلالالتايت لىاشلاريع ادلالالتايي  يف احملور
 ؛متطىالات لهرامج التعىيم ادلالالتايت لدتم ادلشلاريع ادلالالتايي  يف اجلزائر الثلالث: احملور
 .يلاتلالتول اتاستنتلاجلات الراهع: احملور

 المفاهيمي للمقاوالتية اإلطار األول: المحور
 لىاحث، لظررا كاجلا  حلاليلا يعرف هلايت حيث لاسع، هشك  لمتدال  اتاستعالا  شلائع مفهوم ادلالالتايي  ألاحت

هتطور ادلالاللٌن  أكثر يهتاون تلام لاجللامعيٌن لاجملتاع هشك  لالالاحثٌن احلكوملات من ك  ألاحت ادلتزايدة، ألمهيتهلا
 سسلاهتم، لهادرهتم تى  الاالاء لالناو.لمؤ 

 المقاوالتية أوال: مفهوم
أاذ مفهوم ادلالالتايي  حيز اىتالام كاًن هلادلالارظ  مع ادللاضي، حيث كلان اتاىتالام خيص فاط ادلؤسسلات الكاًنة  

مي  لاطلاع ادلالالتايي  الال  يف هلاتتالارىلا ادلولد الوحيد لىوظلائف لالثرلة، لكن سرتلان ملا يغًنت ىذه النررة هعد ظهور األمهي  ادلتنلا
 ادلشلاريع الصغًنة لادلتوسط ، اليت غلالالا ملا يرياط اسم ادلالال  هبلا.

لألاح مفهوم ادلالالل  شلائع اتاستعالا  لمتدال  هشك  لاسع، هعد أن ينلال  العديد من اتاقتصلاايٌن لاإلااريٌن مسأل  
من اال  إشلاريو إ ى حتو   1985ئ  الذين أشلارلا إ ى جلك ي سن  من األلا "بيتر دراكر"ادلالاارة الفراي  لادلالالل ، ليعد 

، حيث استخدم مفهوم ادلالالل  تى  ظطلا، لاس يف تلامل 1اتاقتصلاايلات احلديث  من اقتصلاايلات التسيًن إ ى اقتصلاايلات مالالتايي 
ىعي لاخلدمي، فىاد كلاظت ادلالالل  يعين األتالا  اليلاهلاظي  أين ينتشر مؤسسلات األتالا  ادلالالتايي  ظتيج  التادم التكنولوجي لالس

 .2اائالا اتاستحداث، أملا يف حا  إاارة األتالا  فياصد هبلا إظشلاء مشرلع جديد أل يادمي فعلالي  مضلاف  إ ى اتاقتصلاا
"حركي  إظشلاء لاستغال  فرص األتالا  من طرف فرا أل تدة أفراا لجلك ن طريق إظشلاء  :هأهنلالديكن يعريف ادلالالل  

 .3يدة من أج  اىق الايا "منرالات جد
كىا  من   ادلشتا  "Entrepreneuriat":لآارلن ادلالالل  تى  أهنلا "Beranger" يعرف كالا  

"Entrepreneurship" 4هطرقتٌن يعرف أن ديكن فلادلالالتايي  أظشط ، ليناي  إظشلاء تى  لادلريكزة: 



 

 

واقع التعميم المقاوالتي في الجزائر-، أ. عمي شطة سمير محمد جالب أ.أيوب صكري، أ.  
- اإلنجازات والطموحات -  

 

 JFBE 14 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

  ط.ظشلا إظشلاء أمش  هشك  أل مؤسس  ليناي  إظشلاء يدمج لالصًنلرة األظشط  من رلاوت  ظشلاط أل أهنلا أسلاس تى   -1
 اطر رللاهب  اال  من اجتالاتي ليكوين ثرلة اىق للًنلرة احمليط يوضح تىم أي، جلامعي ختصص أهنلا أسلاس تى   -2

 .فراي هشك 
فاد حداىلا تى  أهنلا "حلال  الال ، يتم من االذللا اىق ثرلات اقتصلااي  لاجتالاتي  ذللا  "Alain Fayol" أملا

دم التأكد أي يواجد اخلطر، لاليت يدمج فيهلا أفراا يناغي أن يكون ذلم سىوكلات جات قلاتدة يتخصص هتاا  اصلائص يتصف هع
مشرتك  لاألاذ هلادلالاارة لالتدا  الفراي. أملا هلالنسا  لإلصلىوسلاكسون لالال  األمريكيون فاد استعاىوا ادلصطىح  التغيًن لأاطلار

يوضح هأن: "ادلالاللي  تالارة تن  "Harvardجبلامع  " "Howard Stevenson"منذ سنوات التسعينلات، إج صلد أن الربلفيسور 
 . 5مصطىح يغطي التعرف تى  فرص األتالا  من طرف أفراا أل منرالات لمتلاهعتهلا لجتسيدىلا"

إجن فلادلالالتايي  ىي األفعلا  لالعاىيلات اتاجتالاتي  اليت ياوم هبلا ادلالال ، إلظشلاء مؤسس  جديدة، أل يطوير مؤسس  
ا  يف إطلار الالاظون السلائد، من أج  إظشلاء ثرلة، من اال  األاذ هلادلالاارة، لحتا  ادلخلاطر، لالتعرف تى  فرص األتالا ، قلائ

 لمتلاهعتهلا لجتسيدىلا تى  أرض الواقع.
 ثانياً: روح المقاوالتية

 ادلالالتايي ، حيث مل  ىي رلاوت  من ادلؤىالت لالادرات اليت دتيز الشخصي  ادلالالتايي ، ليعكس سىوك ليصرف الشخصي 
 6أمكننلا أن ظستشف منهلا ملا يىي: يتفق الالاحثٌن تى  حصرىلا، للكن

  ؛اكتشلاف الفرص لالعا  تى  اقتنلالهلا 
  اىق الايا : حيث يعكس ىذه الادرة إمكلاظيلات ادلالالتايي  اإلهداتي  يف إجيلاا يوليفلات جديدة لإلمكلاظيلات ادلتلاح  ليف

دتوي  لدتوين  جديدة، أل إاالا  طر، تا  جديدة، فتح أسوا، جديدة، إجيلاا مصلاار ظرلف معين  إلظتلاج سىع أل ادملات
 ؛جديدة، للف طريا  ينرياي  جديدة 

  ؛إجيلاا األفكلار اجلديدة اخلالق  اليت يساح هرفع التحدي 
   ؛اختلاج الارارات الصلائا 
  ؛اقتحلام الغاوض 
  ؛ادلالاارة لحتايق الساق 
 ؛لا استاراء ادلعىوملات لالتدقيق فيه 
  ؛حتايق أفض  األىداف يف أسوأ الررلف 
  ؛التعلام  مع حلاتات لمواقف تدم التأكد يف احمليط 
   ؛التصرف تى  أسلاس يوقعلات زلسوه 
   ؛يتحا  ادلخلاطر لتا خيش  الفش 
  ؛حيدث التغيًن الذي يساح هتحايق مكلاسب جديدة 
   ؛التعلام  مبرلظ 
 الدينلاميكي ، التفكًن النادي. 
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صلائص ليشلاهك الكثًن منهلا، ح ى يكلاا أن يستعصي تن الفص  هينهلا، فهي مكاى  متاا  لاعضهلا، لاد يعدات ىذه اخل
لأكثرىلا لصيا  هلالشخصي  اإلظسلاظي ، لمع جلك فهي ليف اتتالااظلا مبكن يدتياهلا ليعزيزىلا، هطر، لأالات ش ى قد يكون الربامج 

 :7ب فاد اريأينلا جتايعهلا تى  النحو التلايلالتكويني  أحد ىذه األالات، لمن منطىق يسهي  الفهم لاإلستعلا
  ؛التحدي لاإللرار 
  ؛ادلخلاطرة لاقتحلام الغاوض 
  ؛ادلالاارة لادلالااأة 
  ؛استكشلاف الفرص 
  ؛اإلهداع لالتجديد 
 . اتاستااللي 
 الجزائر الثاني: دعم التعليم المقاوالتي للمشاريع المقاوالتية في المحور 

 يف إتداا مهالا الرا ديث  لكوظو هلاجللامعلات الال  ادلالالتايت هلالتعىيم لالىتالام دل هلال افع ادلعرف ، اقتصلاا ظهور إن
 أن احملتا  لاإلهداع من ادلالالتايي  يف دلاررات التعرض أن منطىق من لجلك يدريسهم، ماررات اال  من جيد هشك  الشالاب
 أتالا  هادء من اتاىتالام قدرا لديهم لخيىق ستاا ادل يف ظاط  أي تند مهني  زلطلات يف الطىا  يغدلا أن إ ى كاًن لهشك  يؤاي
 .جتلاري 

 أواًل: مفهوم التعليم المقاوالتي
 أي فرا ليدريب إتالم، تى  ياوم الذي النرلامي التعىيم أسلاليب من رلاوت " أظو  تى  لىاالالتايي  التعىيم يعريف مت

 ليأسيس مشلاريع ادلالالتايت، الوتي يعزيز إ ى يهدف عمشرل  اال  من لاتاجتالاتي ، اتاقتصلااي  التناي  يف هلادلشلارك  يرغب
 .  8الصغًنة األتالا  مشلاريع يطوير أل األتالا 

 هلادلعرف  الطالب يزليد إ ى اليت هتدف التعىيا  العاىي  يىك " هأظو ادلالالتايت التعىيم اتاصلىيزي  ليكيايديلا موسوت  يعرفل 
 ظطلا، لاسع تى  ادلالالتايت النجلاح تى  ليشجيعهم حتفيزىم ج  من جلكل  ليعزيزىلا، اافعيتهم لإثلارة الالزم ، لادلهلارات
 .9"تديدة لمستويلات

 ليستوتب الفرا دتكٌن إ ى هتدف اليت النشلاطلات من سىسى  أل العاىي  ىو ادلالالتايت التعىيم إ ى أن آارلن أشلار لقد
الفرا من  دتكن للكنهلا معٌن، معريف ظشلاط أل حبا  عىقيت تا هاسلاط  العاىي  يىك أن لإاراك لقياو لمهلارايو معرفتو ليطور ليدرك

 تىيو يعريفهلا جيب لاليت ادلشكالت، من لاسع  لتشكيى  التعرض اال  من إهداتي هأسىوب ادلشكالت حتىي  مهلارة اكتسلاب
 .10ذللا ادلنلاسا  احلىو  لإجيلاا لحتىيىهلا

 ليغذي  يعزيز طريق تن هلالنفس لالثا  الذايت التادير زيزيع يرهوي  هتدف إ ى كاالاره  تلام هشك  ادلالالتايت لىتعىيم لينرر
 يف مداركهم يف يوسيع الدارسٌن ستسلاتد لاليت العالق  جات لادلهلارات الايم هنلاء الوقت ظفس ليف الفراي ، لاإلهداتلات ادلواىب
 ادلتعىا  ليىك لسىوكي الشخصي  لا النشلاطلات استخدام تى  لذلك الالزم  األسلاليب لياين فرص، من يىيهلا لملا الدراس 

 .11ادلهن  دلسلار هلالتخطيط
 لىتعىيم ادلالالتايت مشرتكلا يعريفلا اقرتحوا األتضلاء الدل  مجيع ديثىون الذين اخلرباء من رلاوت  قا  من ألرليب تا  ليف

 :12مهلا تنصرين تى  يشا 
 مالاشرة لتا يركز الشخصي  الصفلات هعض يطوير يشا  اليت ادلالالتايي  لادلهلارات اتاستعدااات يشا  لىتعىيم ألسع مفهوم 
 .جديدة مؤسسلات إظشلاء تى 



 

 

واقع التعميم المقاوالتي في الجزائر-، أ. عمي شطة سمير محمد جالب أ.أيوب صكري، أ.  
- اإلنجازات والطموحات -  

 

 JFBE 16 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

  جديدة. مؤسسلات إلظشلاء هلالتعىيم يتعىق اصولي  أكثر لمفهوم 
 مجيع يشا  أن لديكن هلالتنوع، يتايز ليتخىىو يتخىىهلا اليت اجمللاتاتل  ادلالالتايت التعىيم أن لذلك ظتيج  الاو  لديكن

 النرلامي  لغًن النرلامي  التعىياي  لادلراح  ادلالاحث مجيع جلك يف مبلا التعىيم، يف التطاياي  لادلالارسلات لالعاىيلات ادلداالت
 ادلعىاٌن لإتداا لالتاوي  لادلنلاىج هلالتشريعلات ادلتعىا  لىاداالت التنرياي ادلستوى جلك ليشا  متفلالي ، لمالارهلات هدرجلات
 ادلتعىا  ادلداالت يشا  جلك التعىياي  فإن ادلؤسس  مستوى تى  أملا لاص.لاخل العلام الاطلاتٌن يف ادلعني  ادلختىف  اجلهلات لأالار

 .13العلامىٌن قدرات ليناي  ادلدرسي ، لالنشلاطلات، لاإلاارة الشهلااات، لمنح التعىياي ، لالفحوص هلاألسلاليب
 لدى األفراا ادلالالتايي  رلح غرس  ىإ اليت هتدف التعىياي  لاألسلاليب األظشط  رلاوع ىو ادلالالتايت التعىيم أن الاو  لديكن        
 .اخللال  مشلاريعهم لتأسيس الالزم  هلادلهلارات ليزليدىم

 المقاوالتي التعليم ثانياً: أهمية
 14 ديكن الاو  أن أمهي  التعىيم ادلالالتايت يكان فيالا يىي: 

 جديدة مشرلتلات ريلااي  إقلام  اال  من ىغًنلل لىذات لظيف  يوفًن تى  الادرة هتناي  اليت هتتم ادلالالتايي  التعىيم هرامج إن -
 يكون فاد هلاإلهداع لاتاهتكلار، يتسم اقتصلااي ظرلام لانلاء يسع  ادلالالتايي  ألن لظررا لذلك جديدة، ادملات/سىع هإظتلاج ياوم
 األفكلار ىذه ياينل  األفكلار الريلااي  استحداث من ليتاكنوا العلايل التعىيم مؤسسلات مرى  حتت يفعيىهلا يتم أن لىغلاي  األمهي  من
 منتج . رائدة مشلاريع لتصاح ادلالالتايت التعىيم اال  من
 أتالاء لتحا  ادلستاا  قلااة للنلات  األتالا  صللاح فرص لزيلااة ادلالاارة رلح غرس ضلو أسلاسي  اطوة ادلالالتايي  ليعترب يعىيم -

 اال  من الثرلة خلىق ادلتايزة الادرات من يزيد الالتايي ادل يعىيم، كالا أن العلادلي  التوجهلات مع ادلتواكب الوطين اتاقتصلااي الناو
لينتج ىذا  .ادلعرف  رلتاع هنلاء يف ىلام  مسلامه  حياق مبلا العلادلي، ادلستوى هلادلعرف  تى  هلالتوجو العالق  جات الفرص تى  اتاستارار
 ادلتجداة األفكلار اال  ادلعريف من اتاقتصلاا هنلاء يف طفرة إحداث ضلو التحو  من ديكن مبلا لاتاهتكلار اإلهداع يف مالاللٌناألاًن 
 .ادلعرف  رلتاع هتناي  العالق  جات
 رللا  ادلعرف  يف الرأمسلايل لالرتاكم الثرلة من يزيد مبلا األفراا ثرلة ليعريم ادلعرفي  األلو  زيلااة يف يسلاىم ادلالالتايي  كالا أن يعىيم -

 .ادلعرف  رلتاع هنلاء يف أثر من لذلك لمبلا الوطن، مستوى تى 
ادلايعلات  امو معد  زيلااة من دتكنهم لماتكرة ظلاارة مهلاراتهكسب  الالائا  هلادلؤسسلات لىعلامىٌن التعىيم ادلالالتايتكالا يساح  -

كالا   .إهداتلا أكثر يصاحون ادلالاللٌن ألن ظررا جديدة منتجلات يطوير احتالا  من كالا يزيد  .كاًنة هنسا  قرظلائهم يفو، هنسا 
 ادلعرف . إ ى يستند يكنولوجي يادم هإحداث ادلرياط  الفرص من ادلزيد لتايي ادلالا خيىق يعىيم

 ختدم العلالي  لاليت التكنولوجيلا جات جتلاري  أتالا  مشرلتلات ألفكلار اخلرجيٌن امتالك احتالا  زيلااة ادلالالتايي  إ ى يعىيم يؤاي -
 لال .الاط مشك  تى  التغىب يف لادلسلامه  ادلعرف  رلتاع هنلاء ضلو التوجو

 ثالثاً: أهداف التعليم المقاوالتي
لاصلائصهلا  ادلالالل  مسلات سلتىف  تاري  مراح  يف لىم األفراا إكسلاب إ ى تلام هشك  ادلالالتايت التعىيم يهدف

 نفإ ىنلا ادلالاللٌن، لمن من جديد جي  اىق أج  من الدااىي  لاتاستااللي  اجلوىري  لالسيطرة ادلخلاطرة، ادلالاارة، :مث  السىوكي 
  :15يىي فيالا يتاث  ادلالالتايت التعىيم أىداف أىم
 ؛ادلستااىي   دلشلاريعهم تا  اطط لتحضًن األفراا دتكٌن 
 حتىي  ادلنلافسٌن، السو،، لاراسلات أحبلاث :مث  ادلشرلع ليأسيس ينفيذ قا  لادلها  احلرج  لادلوضوتلات الاضلايلا تى  الرتكيز 
 ؛الاىد  يف الضرييب النرلام لقضلايلا وظي ،الالاظ لاإلجراءات لالاضلايلا ادلشرلع، دتوي 
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 لادلالاارة، لقاو  ادلخلاطرة، لأاذ اتاستااللي ، مث  لديهم ادلالالتايت السىوك لاصلائص مسلات يطوير من الطىا  دتكٌن 
 ؛ هنجلاح لإااريو ادلشرلع سيادأ هكيف لادلتعىا  الالزم  لادلعرف  ادلالالتايت العا  مهلارات تى  الرتكيز أي ادلسؤلليلات،

 تى  أكرب، لالعا  هشك  التكنولوجيلا تى  ماني  منرالات أل متطورة ياني  مشلاريع اىق تى  قلاارين ليصاحوا األفراا دتكٌن 
 ؛لديهم  ادلالالتايي  لادلالاارات ادلشلاريع يأسيس
 ؛ا  ادلسؤللي  حت الارار، اختلاج التخطيط، تى  الادرة التنريم، تى  الادرة ادلشلاك ، ح  تى  الادرة اإلااري  ادلهلارات 
   ؛ادلهلارات اتاجتالاتي : التعلالن، العا  اجلالاتي، الادرة تى  يعىم أالار جديدة هشك  مستا 
  ؛يطوير الشخصي : الثا  هلالنفس، التحفيز ادلستار، التفكًن النادي، الادرة تى  التأم  الذايت، الادرة تى  التحا  لادلثلاهرة 
 ىم هشك  مستا ، اإلهداع، الادرة تى  حتا  ادلخلاطر، الادرة تى  جتسيد األفكلار، الادرة ادلهلارات ادلالالتايي  الادرة تى  التع

 ؛تى  التسيًن، لحتفيز العالقلات التجلاري  
  ؛حتسٌن قدرة متىاي التعىيم ادلالالتايت تى  حتايق اتاصللازات الشخصي  لادلسلامه  يف يادم رلتاعلاهتم 
  ؛اح  مستااىهم الوظيفي لرفع قدراهتم تى  التخطيط لىاستاا  إتداا أفراا مالاللٌن لتحايق النجلاح ترب مر 
   ؛يوفًن ادلعلارف ادلتعىا  مبالالل  األتالا 
   ؛هنلاء ادلهلارات الالزم  إلاارة ادلشلاريع الريلااي  للصيلاغ  لإتداا اطط األتالا 
   ؛حتديد الدلافع لإثلارهتلا ليناي  ادلواىب ادلالالتايي 
 ئلات اجملتاع لغرس ثالاف  العا  احلر يف سلتىف رللاتايو.العا  تى  يغيًن اجتلاىلات مجيع ف 

 المحور الثالث: متطلبات وبرامج التعليم المقاوالتي لدعم المشاريع المقاوالتية في الجزائر 
 يأثًن من لو دللا لالتعىيم، األتالا  يف ادلالالل  حاىي هٌن التزالج تن ظتج الذي لاد اىتات الدراسلات هلالتعىيم ادلالالتايت

 اتاستثالار حا  لااو  ادلالاارة تى  قلاارا مالالتا جيعىو هشك  التاىيدي يفكًنه امط ليعدي  قدرات ادلتعىم يناي  يف لامه لمس
 ادلالالتايي  يف اراسي  ماررات إاراج ضرلرة يؤكد ملا لىذا اتاقتصلااي، الناو معدتات رفع يف قوي هشك  شللا يسلاىم فعلا  هشك 

 .العلايل التعىيم الال  يف
 متطلبات التعليم المقاوالتي  أواًل:

إن متطىالات التعىيم ادلالالتايت يشا  جواظب لتنلالر سلتىف  لتحايق أىدافو هكفلاءة لفعلالي ، للتحايق متطىالات التعىيم        
لتلاهع  ادلالالتايت يف الايئ  العرهي  جيب إحداث شراك  حاياي  ملا هٌن ادلنرالات احلكومي  لادلنرالات اخللال  لاجلهلات الداتا  ا

 :16دلنرالات الاطلاع اخللاص، لىذه ادلتطىالات يتاث  فيالا يىي
من اال  يوفًن قلاتلات منلاسا  لرلهزة هلالطلالتات لالكراسي لاألالات الالزم ، لأجهزة احلواسيب لاألجهزة البنية التحتية:  -1

ىي  لالتدرياي  اليت يسه  التعلام  مع لادلعدات ادلختىف  األارى مث  جهلاز ترض الشرائح، لالربرليلات اليت يوفر التطايالات العا
 احملتوى ادلالالتايت، لالذي جيب أن يكون يف الغلالب هلالىغ  العرهي .

: ليعترب يىك األفراا ادلؤىى  لادلدره  لالالاارة تى  استخدام ليطايق اسرتاييجيلات لأسلاليب يدرياي  متادم  يف الموارد البشرية  -2
ىوملات هشك  منلاسب خيدم ىذه العاىي ، ظررا ألن ىذا التعىيم يتطىب يغيًنا جذريلا يف امط ادلالالتايي ، لاستخدام يكنولوجيلا ادلع

 التفكًن لدى ادلتعىاٌن. 
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: لىي الايئ  ادلاكن  اليت يدتم اطوات ينفيذ هرامج التعىيم ادلالالتايت لاططو لأىدافو، ليستاد ىذه الايئ  دتكينهلا البيئة  -3
ا اجملتاع تى  مجيع ادلستويلات اهتداء من الالااة الرتهويٌن لاألكلاادييٌن لمتخذي الارار إ ى ليفوقهلا من اال  الوتي الكلام  ألفرا

 ادلواطن العلااي، لمن ىنلا يتوفر التعلالن لالدتم الكلام  من قا  اجلايع إلصللاح مالاارة ىذا التعىيم يف اجملتاع.
انلاء تىيهلا يف ادلالارس  لالتطايق لىسيلاقٌن الرتيب : اتاستفلااة من التجلارب العلادلي  يف ىذا اخلصوص لالالتجارب السابقة  -4

 لالتعىياي يف الايئ .
: اتاستجلاه  لىتحديلات لالضغوط الكاًنة اليت يفرضهلا طايع  ىذا العصر الذي ظعيشو تى  ىذا النوع من التعىيم التكيف  -5

 لالسىوك ادلالالتايت، لزللالل  التكيف معهلا قدر اإلمكلان.
 قاوالتيثانياً: برامج التعليم الم 

إن يعىيم ادلالالتايي  ىو تاىي  يعىم اائم مدى احليلاة، لهنلاء تى  جلك فإظو جيب رهط يعىيم ادلالالتايي  جبايع ادلستويلات 
التعىياي  لنرم التعىيم. لجيب أن يشا  أيضلا ادلتالاتدين تن تاىهم لدتم ااوذلم ادللالي ، حيث جيب أن يتلاح ذلم مجيعلا فرص 

ادلايزة لاحملكا  يف يعىيم ادلالالتايي  لطرحهلا. إن فكرة التعىيم مدى احليلاة يسلاتدظلا يف إتداا يطوير  الولو  إ ى يىك الربامج
مهلارات الريلااة تى  مجيع يىك ادلستويلات ليعداىلا. إن يعىيم ادلالالتايي  يعين أشيلاء تديدة سلتىف  لألفراا ادلتعىاٌن يادأ من 

لمن التعىيم التاين إ ى مرحى  احلصو  تى  ارج  ادللاجستًن، ففي ك  مستوى يعىياي  ادلدارس اتاهتدائي  لح ى ادلرحى  اجللامعي ،
ديكن أن ظتوقع ظتلائج سلتىف  مث  ظضج الطىا  لالانلاء تى  ادلعرف  السلاها  اليت لديهم، لكن الغرض العلام ياا  يطوير اخلربة كاالال  

 لاليت ياوا إ ى النجلاح لامو ادلشرلع يف ادلستاا .
 ك  شخص أن يفرتض لىي التطوير، من زلداة مراح  مخس اال  من دتر احليلاة مدى ادلالالتايي  يعىيم تاىي  إن

لتستهدف أللئك الذين خيتلارلن  ادلوارا يوجيو جيب التلالي ، ادلراح  األل ى، ليف العاري  ادلراح  يف لىتعىم فرص لديو يكون أن جيب
 ادلسلار ادلهين يف حيلاهتم ألن يصاحوا مالاللٌن.

 الدراسي  أل الصفوف يف جتري اليت األظشط  اال  من يعىم أن ادلاكن من اآليي  اخلاس ادلراح  من مرحى  ك  إن
 :17ادلراح  تى  اآليت ىذه ليشا  ادلالالتايي . يف منفص  مسلا، يف يعىم أن ديكن

ىكي  ادلشلاريع يف الصفوف ادلدرسي  جيب تى  الطىا  أن يتعىاوا لديلارسوا األظشط  ادلختىف  دلتعلم أساسيات المقاوالتية:  -1
انوا اتاهتدائي  لاإلتدااي  لالثلاظوي ، ففي ىذه ادلرحى  يتعىم الطىا  أسلاسيلات اتاقتصلاا، لالفرص لاخليلارات ادلهني  النلاجت  تنهلا، لأن يت

النوايج اخللال  يف ىذه ادلهلارات األسلاسي  لىنجلاح يف اقتصلاا العا  احلر، إن الدافعي  لىتعىم لاإلحسلاس هلالفرص الفراي  ىي 
 ادلرحى .

إن الطىا  يتعىاون احلديث هىغ  األتالا ، ليرلن ادلشلاك  من لجه  ظرر أرهلاب العا ، لىذا جلاظب  الوعي بالكفاءة: -2
أسلاسي يف ادلهن  لالتعىيم التاين، حيث أن الرتكيز يكون تى  الكفلاءات األللي  لاكتشلافهلا لديهم، لاليت ديكن يعىاهلا يف مسلا، 

هلادلالالتايي ، أل أن حتتويو ادلسلاقلات لادلنلاىج األارى اليت يرياط هبلا، تى  ساي  ادلثلا ، مشلاك  التدفق النادي ديكن أن الاص 
 يستخدم يف منهلاج الريلاضيلات، لديكن أن يصاح ترلض ادلايعلات جزءا من منهلاج مهلارات اتايصلا . 

لتعىيم تا يعكس ىذا التعايد هطايعتو، ففي ىذه ادلرحى  إن رللا  األتالا  معاد، لذا فإن جهوا االتطبيقات اإلبداعية:  -3
يستكشف األفراا األفكلار لختطيط األتالا  من اال  حضورىم العديد من الندلات لاليت يضان العديد من التطايالات 

راا تاهتكلار لاىق اإلهداتي . لمن ىنلا فإن األفراا يكتساون معرف  تايا  للاسع  تن ادلراح  السلاها . إن ىذه ادلراح  يشجع األف
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فكرة أتالا  فريدة لىايلام هعاىي  اختلاج الارار من اال  هنلاء اط  تا  متكلامى  هلاإلضلاف  إ ى جتره  لشللارس  تاىيلات األتالا  
 ادلختىف .

هعد أن يكتسب األفراا الالالغون جتره  العا  ادلالالتايت لالتعىيم التطاياي، فإن العديد منهم حيتلاج إ ى بدء المشروع:  -4
  تدة الال  لرتمج  فكرة العا  ادلالالتايت إ ى لاقع تاىي، لاىق فرل  تا  . لديكن الايلام هذلك من اال  يوفًن الدتممسلا

لادلسلاتدة يف هرامج التعىيم التاين لادلهين،  لهرامج الدتم لادلسلاتدة ادلادم  ألفراا يف الكىيلات لاجللامعلات، لجلك لتعزيز هدء 
 سلات لاإلجراءات لىاشلاريع اجلديدة لالالائا .ليأسيس ادلشرلع، ليطوير السيلا

تندملا ينضج الشرك  فإن العديد من التحديلات ستوجههلا يف ىذه ادلرحى ، ليف العلااة فإن العديد من ملالكي األتالا  النمو:  -5
لتعريف لدتييز تا ينشدلن ادلسلاتدة يف ىذه ادلرحى . إن سىسى  من الندلات ادلستارة أل رلاوتلات الدتم ديكن أن يسلاتد ادلالال  

 ادلشلاك  احملتاى  لالتعلام  معهلا يف الوقت ادلنلاسب، لحىهلا هفعلالي ، شللا ديكن من امو ليطوير ادلشرلع.
لاد يعدات التصنيفلات اخللال  هربامج يعىيم ادلالالتايي  لىعديد من الالاحثٌن، ففي ىذا اجمللا  ايفات ادلنرالات الدللي  

لادلنرا  الدللي  لىعا ، هرظلامج األمم ادلتحدة اإلاملائي( إلتطلاء يعريف دللا يسا  هرظلامج الثالث )شاك  يناي  اإلاارة الدللي ، 
يطوير ادلالالتايي ، ىذا ادلفهوم يشا  رلاوت  مراح  يطوير ادلالالتايي ، ليادأ هلالثالاف  لالتعىيم لالتكوين لىشالاب، يعزيز األتالا  

 .18فاط هرامج لىاالاللٌن للكن يكوين ادلدرهٌن لادلشرفٌن أيضلاالتجلاري  لالتوتي ، لاتاستاراري  لالناو. لتا يغطي 
 إن هرامج التعىيم ادلالالتايت ديكن أن يصنف إ ى أرهع  ألنلاف كالا ىو موضح يف اجلدل  اآليت:  

 برامج التعليم المقاوالتيتصنيف (: 11قم )ر الجدول 

 أهداف البرنامج نمط البرنامج
 ف  ادلزيد تن ادلالالتايي  لمهن  ادلالال معر  التوتي  لالتحسيس هلادلالالتايي 

 إظشلاء ادلؤسس 
 يوليد أج  من لإااري  إظسلاظي ، ياني ، مهلارات يشكي 
 منلالب لاىق اخللال  مؤسستو إظشلاء هو، اخللال  اإليرااات

 .شغ 
 اتاستجلاه  لالحتيلاجلات اخللال  لىالالكٌن ادلسًنين يطوير ادلؤسسلات

ادلؤسسلات  لمتلاهع  التعىيم التشلالر، أج  من ادلهلارات يطوير يطوير ادلدرهٌن
 الصغًنة.

Source: 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. 

 برامج التعليمية للمقاوالتيةتقييم الثالثاً: 
 تنصرا أسلاسيلا التاييم ليعترب ادلالالتايي ، يعىيم هرامج يف األسلاسي اجلزء يشك  الايداغوجي  لالطر، احملتويلات من كال أن 
 ثالث من اال  التاييم حيدا أن التعىياي . لديكن الربامج أمهي  ضوء يف لىواقع الاراءة هلاتتالاره إليو ينرر أن لديكن لىتعىم،
 :19إجراءات
 ادلهلارة. أل ادلعرف  لجوا من التحاق 
 لاذلدف. مستوى إ ى هلالنسا  الفرا موقع حتديد 
 الشيء. قيا  تى  احلكم 
 والتوصيات االستنتاجات الرابع: المحور
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ارين التعىيم ادلالالتايت يعد  أاملاط التفكًن التاىيدي لألفراا هلالاحث تن لظلائف، ليناي طاوحلاهتم هأن يصاحوا مستث 
ره لالالاٌن دلنلالب الشغ  هدتا لطلالاٌن لو. لهلالتلايل يعترب إاراج التعىيم ادلالالتايت لظشر ثالافتو لو ظتلائجو لمكتسالايو ادلستااىي  لآثلا

 الاوي  تى  التناي  ادلستدام .

 أواًل: االستنتاجات
 اظطالقلا من الدراس  سلالف  الذكر ديكن يادمي مجى  من اتاستنتلاجلات:

 جلزائري  تاىت تى  إرسلاء مالاا  اتاقتصلاا احلر هتشجيع ادلالاارة الفراي  لحري  ادلنلافس ، لجلك هإلدار رلاوت  من إن الدلل  ا
سهي  الاواظٌن لتوفًن اإلطلار التشريعي ادلنلاسب لرتقي  ادلالالتايي ، ليعترب أجهزة الدتم لادلرافا  اليت يانتهلا الدلل  أحد أىم السا  لىت

 مؤسسلاهتم ليطويرىلا دللا يادمو ىذه اذليئلات لاألجهزة من اربات لمرافا  ذلؤتاء ادلالاللٌن. تى  ادلالاللٌن إظشلاء 
 . إن زلتويلات هرامج التعىيم ادلالالتايت احللالي  يساح لألفراا هلاكتسلاب ادلهلارات التاني ، اإلااري  لالشخصي 
  الرلح ادلالالتايي  لديهم.إن األفراا ديتىكون طايع  الشخصي  ادلالالتايي  اليت يعكس ارج  كاًنة من 
  يعترب ادلالالتايي  ظلاىرة متعداة األهعلاا يتاحور أسلاسلا حو  رلح اإلهداع لادلخلاطرة، للاد يطرقت سلتىف ادلالارهلات ذللا لتايلان

ه  مفهومهلا فركزت ادلالاره  اتاقتصلااي  تى  لظلائف ادلالال  لشرحهلا هينالا ادلالاره  السيكولوجي  اىتات هدراس  اصلائصو أملا مالار 
 النشلاط ادلالالتايت فاد اىتات هلالك  لجلك هدراس  الر ادلالال  يف اتاقتصلاا لاجملتاع كك .

   ىنلاك رلاوت  من اخلصلائص الشخصي ، السىوكي  لاإلااري  اليت يتداا  فيالا هينهلا لتشك  شخصي  ادلالال  لاليت يتاحور حو
 توام  سيكولوجي ، اجتالاتي ، ثالافي  لاقتصلااي .

 س  رأينلا يزايد أتداا األظشط  ادلالالتايي  يف سلتىف الاطلاتلات اتاقتصلااي ، ليسجيىهلا ألرقلام ىلام  يف يدتيم من اال  الدرا
 معطيلات النشلاط اتاقتصلااي كلالصلاارات الارج احملرلقلات، منلالب الشغ ، ليطور النلايج الدااىي اخللام لالايا  ادلضلاف .

  ف  لإكسلاهبم ادلهلارات الالزم  من أج  يشجيعهم تى  العا  ادلالالتايت تى  يهدف التعىيم ادلالالتايت إ ى يزليد األفراا هلادلعر
 ظطلا، لاسع لمستويلات تديدة.

  ، إن منهجي  التعىيم ادلالالتايت يريكز يف زلتواىلا تى  اسرتاييجيلات التعىيم اإلهداتي  ادلختىف  كدراس  احللال ، التعىيم هلالتجره
 التعىيم التعلالين.

 ادلالالتايت جيب أن دير تى  مراح  تىاي  مدرلس  يتكيف لاحتيلاجلات األفراا لتعزيز سىوكهم ادلالالتايت. إن هنلاء هرامج لىتعىيم 
 ثانياً: التوصيات

 فيالا يىي ظادم هعض التوليلات اليت يصب يف معراهلا ضان زلور يشجيع ثالاف  التعىيم ادلالالتايت كالا يىي:ل   
 وتلاهتلا مبلا يتنلاسب مع حلاج  األفراا يف إظشلاء ليطوير مؤسسلات لغًنة الال  ضرلرة التوسع يف يادمي ماررات ادلالالتايي  لموض
 هبم.
  تدم اتاكتفلاء هفتح مسلارات يكويني  يف ادلالالتايي  تى  مستوى قسم لاحد من األقسلام، ليعايم جلك مع مجيع الكىيلات

 يف ك  ختصص. لالتخصصلات يف اجللامع ، أل تى  األق  إاراج مارر مايلاس أل مايلاسٌن يف ادلالالتايي 
  التفكًن يف إظشلاء هرامج الال  مستاى  هلادلالالتايي  تى  مستوى اجللامع ، يعتين هتكوين الطىا  يف ادلالالتايي  ليكون حتت

 إشراف اار ادلالالتايي  مثال.
 يت العا  تى  اىق حلاضنلات أتالا  لمشلاي  تى  مستوى اجللامعلات هلالتنسيق مع أجهزة الدتم لجلك لىاشلاريع اإلهداتي  ال

 يكون من يصايم الطىا ، قصد يرقي  رلح ادلالالتايي  لديهم.
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 . ظشر ثالاف  العا  احلر لدى األفراا لجلك هلاتاتتالاا تى  الزيلارات ادليداظي  لكذلك منلاىج اراس  احللال  لألتالا  احلرة النلاجح 
 يث  لاليت يتنلاسب مع ماررات يكوين األسلايذة الذين يشرفون تى  يدريس ختصصلات ادلالالتايي  يف أسلاليب التدريس احلد

 ادلالالتايي .

 :خاتمة
 لتاىي  اإللالحلات الدلل  يف ااو  منذ تايالا يطورا ترف اجلزائري لالتشريعي ادلؤسسلايت اإلطلار أن ظنكر أن ديكن تا

 فيالا ينلاملا أظو إتا مهيانلا زا  تا أظو للو ح ى لالر الدلل  العاىي  ىذه زلرك ألاح اخللاص فلالاطلاع السو،، اقتصلاا ضلو التحو 
 الارار. لصنلاع أسلاسيلا رىلاظلا ألاح حيث ادلؤسسلات، لإظشلاء اىق لتاىي  لاتم اتاستثالار ليسهي  يشجيع سيلاسلات خيص

 إ ى األسلاسي من التعىيم هداي  لىاالالل  األفراا حيضر يرهوي ظرلام غيلاب ظ  يف أظو إ ى ظشًن أن جيب هلادلالاه  لكن
 ادلنجزة يىك لح ى الشالاب ليشغي  اتم قا  أجهزة من ادلنتهج  لادلتلاهع  التحسيس يلاس س تى  يصعب فإظو العلايل، التعىيم

 اإلهداع لاتاستااللي ، احلر العا  لايم حلامى  مالالتايي  ثالاف  لاىق حتايق أىدافهلا العلايل، التعىيم مؤسسلات هعض مع هلالشراك 
 هلاألاطلار. لاألاذ

 :الهوامش
 ـــــــــــــــــــــــــ                                             
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 .9ائر، ص، اجلز هسكرة، جلامع  زلاد ايضر 0212أفري   8-6التكوين لفرص العا   ادلالالتايي ادلىتا  الدليل حو : 

، مدااى  ضان ادلىتا  الدليل حو : متطىالات يأىي  متطلبات تأهيل وتفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة في الجزائرهوشنلاف  أمحد لآارلن،  -0
 .3ص ، جلامع  حسيا  هن هوتىي هلالشىف، اجلزائر، 0226أفري   18-11ادلؤسسلات الصغًنة لادلتوسط  يف الدل  العرهي  يومي:

3- Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les compétences entrepreneuriales, le 8
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congrés international 

Francophone (Cife PME) : l'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies 

entrepreneuriales, Suisse : Haute école de gestion Frigourg, 25-27 Octobre2006, p4. 
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 .05الوااي، اجلزائر، ص
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 .9-8، ص ص: 2010هسكرة، أفري  
 .10-9الياٌن فلالت ، لطيف  هرين، ادلرجع ظفسو، ص ص  -7
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www.unesco.org/.../EPE_Component_One_Arabic_14_May_2010.pdf0217)-02-(10 
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