
 

 

 
 

 واقع تدريب الطلبة وخريجي الجامعات على ثقافة المقاوالتية

 الجزائر نموذجا
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.تعبر الدراسة عن رأي كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن عمران  

 



  

الجزائر من البلدان التي تحاول الخروج من اقتصاد النفط والمحروقات إلى اقتصاد سوق العمل،  تعد   
االقتراحات وذلك من خالل التركيز على خلق فرص العمل، وتعزيز االقتصاد الوطني ببرمجة جملة من 

الجزائرية  اتوالتية، بحيث أصبحت المقاوالتية مقياس تدرس في الجامعوالدورات وفي مقدمتها دورة المقا
نظرا ألهميتها في خلق مناصب شغل وتعزيز سوق العمل، باإلضافة الزدياد بطالة الطلبة والمتخرجين 

د من الدراسات العلمية، وسنسعى في الجامعيين التي نتجت عن عدم ربط الجامعة بسوق العمل تبعا للعدي
هذه الدراسة إلى التطرق لمفاهيم الدراسة، وكذا المقاوالتية من حيث المفهوم واألهداف، المهارات المرتبطة 

 .باإلضافة ألهم المهارات المساعدة على تكوين فريق ناجح في سوق العمل  بروح المقاوالتية،

 :مفاهيم الدراسة .1

مقاربة مرنة لفهم قضية التشغيل والبطالة، إذ يعين هو فكرة مجردة تستعمل " :لمفهوم سوق العم .1.1
له موقعا اقتصاديا يباع فيه كميات كبيرة من المصالح والمهارات والقدرات بسعر ما، وال يعني بالضرورة 

 (.653، ص0202. جبلي فاتح، دراوات وحيد". )مكانا جغرافيا محددا، وغالبا ما يكون فضاء افتراضيا

خضوع عاملي العرض والطلب على فسوق العمل يقصد به  : المفهوم اإلجرائي لسوق العمل .1.1.1
السلع، بحيث ال يوجد له موقع جغرافي محدد يتم فيه الترويج للسلع، وهو ما الحظناه خالل جائحة 

راعاة بعد يتم فيه الترويج للسلع على اختالف أنواعها وم فضاء   (الفايس بوك)كورونا، بحيث أصبح 
 .المسافات دون أي حاجز

تعرف على أنها مجمل المهارات والمعلومات المكتسبة من الفرد أو مجموعة من : "ثقافة المقاوالتية .2.1
األفراد، ومحاولة استغاللها وذلك بتطبيقها في االستثمار في رؤوس األموال، وذلك بإيجاد أفكار مبتكرة 

 (545، ص0202. أختي نصيرة". )جديدة

تتمثل في اكتساب الفرد جملة من المعلومات واألفكار : المفهوم اإلجرائي لثقافة المقاوالتية .1.2.1
ومحاولة ترجمتها على أرض الواقع كبرامج ومشاريع اقتصادية، وذلك باستثمار أمواله في مشروع ما بغية 

 .الحصول على فوائد وأرباح منه

ت والمعلومات بهدف تطوير األداء الخاص بالفرد المتلقي هو نشاط يهتم بنقل التعليما :التدريب .3.1
 (.0225الحياري إيمان، ص . )لها، أو مساعدته على الوصول إلى درجة معينة من المهارات والمعارف

ويمكن تعريف التدريب على أنه طريقة تهتم بتلقين المعلومة  :التعريف اإلجرائي لمفهوم التدريب .1.3.1
ك األفكار والمعلومات لتالتأثير في المتدرب من أجل تبني ة سهلة، والقدرة على للفرد بطريق هاوإيصال



يلقن من طرف المعلم للمتعلم، أو  اأو عقلي ابدنيأكان المقدمة له والعمل بها، أو هو عبارة عن جهد سواء 
 .من طرف المدرب للمتدرب

تخرجت من الجامعة بعد أن استكملت هي تلك الفئة الطالبية التي  :مفهوم خريجي التعليم العالي .4.2
-ليسانس)تعليمها الجامعي، متحصلة على شهادة علمية في تخصص ما، مهما كان نوع المؤهل العلمي 

، ص 0225سمايلي محمود، . )كان مؤقتا أم دائماأتمكنها من إيجاد عمل سواء  ،(اه ر دكتو -ماستر
022.) 

 :المفهوم اإلجرائي لخريجي التعليم العالي .1.4.1

يعرف من وجهة نظرنا الطلبة الجامعيين الذين أكملوا مشوارهم العملي من خالل تحصلهم على    
 .شهادات تمكنهم من الولوج لعالم الشغل سواء في طور ليسانس، ماستر، دكتوراه 

 :أهداف المقاوالتية .2

لمساهمين والعمال تختلف الوظيفة األساسية للمقاولة حسب طبيعة المقاولة نفسها، أي وجهات نظر ا   
، ص 0222بوقطف دمحم، : )واإلدارة، ومن بين الوظائف التي تمارسها المقاولة يمكن توضيحها فيما يلي

025) 

ال يمكن ، فهاوتسويق نتاج سلع وخدمات مطابقة للطلب الفعليإوذلك من خالل  :خدمة سوق العمل .1.2
اعتبار أن خدمة السوق تبقى من أولوياتها السائد، ب االقتصاديالمناخ  خضمألي مقاولة أن تصمد في 

 (.022، ص0222بوقطف دمحم، . )المركزية

بالنسبة  دى أرباح مالية وتعظيم الربح يعالحصول عل :تحقيق المكاسب المالية وتعظيم الربح .2.2
قتصاديين أن الربح هدف مشروع ألن المقاول ى إلى تحقيقه، ويرى الكثير من االللمقاولة أهم هدف تسع

 (.022، ص0222بوقطف دمحم، )مقابل مادي للمخاطرة  نزلةفإن الربح هو بم ذلكالمخاطرة، بيتحمل 

جتماعية، ظر من المقاولة تعظيم المنفعة االباإلضافة لتعظيم الربح ينت :جتماعيةتعظيم المنفعة اال .3.2
المجتمع، وتتمثل المسؤولية االجتماعية للمقاولة مشاركتها في مفهوم وذلك عن طريق تحسين وضعية 

المسؤولية  تؤدي، كما واقتصادية اجتماعيةالتنمية المستدامة، وهي تقوم على ثالثة أعمدة بيئية، 
االجتماعية للمقاولة دورا بارزا في الحفاظ على البيئة وتحسين مناخ العمل، واحترام الحقوق األساسية 

 (.022، ص0222بوقطف دمحم، . )لإلنسان



الربح المادي بالنسبة للمقاول،  وتبعا لما سبق يتبين لنا أن للمقاوالتية أهداف عديدة، سواء ما تمثل في   
يميز ذلك أن خدمة سوق  تبعا لعاملي العرض والطلب، وما اتهوخدمنه يلبي طلبات سوق العمل إحيث 
ط ربح المادي والمكاسب التي قد يتحصل عليها تبعا لنشامن أولى أولوياته، باإلضافة لل تعد العمل

وتبعده عن البطالة، وباعتبار أن الجزائر من بين الدول  اناجح االتي بدورها تجعل منه شخصالمقاولة، 
اك شراكة بين التي أصبحت ظاهرة البطالة ترتفع فيها تبعا للدراسات العلمية األكاديمية، فقد أصبحت هن

قتصادية والجامعات من أجل عقد دورات وندوات علمية حول المقاوالتية، وذلك االعدد من المؤسسات 
 .بتبني أفكار ومحاولة ترجمتها على أرض الواقع وبمرافقة من مؤسسات الدولة

جتماعية التي تخلقها من خالل مساهمتها في زيادة اإلنتاج على بعض دون أن ننسى المنفعة اال   
ي السوق تبعا لعامل الطلب، وبهذا فهي من جهة تساهم في تطوير البلد المنتجات المطلوبة بكثرة ف

عتماد على اإلنتاج المحلي، ومن جهة أخرى تساعده في خلق فرص قتصاديا من خالل تنويع السلع واالا
 .متيازاتألفراد الذين استفادوا من هذه االعمل ألفراد آخرين ال توجد لديهم أفكار، من خالل العمل عند ا

 :لمهارات المرتبطة بروح المقاوالتيةا .3

تتمثل فيما   ،(peter et hisrich)  من بين أهم المهارات المرتبطة بروح المقاوالتية حسب ما حددها   
 (266، ص0202. قنون أمين، مداني وفاء: )يلي

األدوات التكنولوجية وتشمل مهارات الكتابة وتحليل البيئة الخارجية ومتغيراتها مع  :المهارات التقنية .1.3
، 0202قنون أمين، مداني وفاء، . )المختلفة، وبناء الشبكات والتدريب والعمل ضمن فريق وغيرها

 (264ص

تشمل وضع األهداف والتخطيط، وصنع القرار، وإدارة العالقات اإلنسانية،  :المهارات اإلدارية .2.3
، والقدرة على التفاوض الفعال، األداءابة وتقييم التسويق والمبيعات، المهارات المالية والمحاسبية، الرق

 (264، ص0202مداني وفاء . قنون أمين. )تهوإدار  باإلضافة لتنظيم نمو المشروع

وتشمل عمق السيطرة الداخلية واإلبداع واالبتكار، والقدرة على التغيير والمثابرة  :المهارات الشخصية .3.3
لمهارات يجب التركيز عليها وتطويرها لدى المتعلمين أو المتدربين والعمل الجاد والرؤية القيادية، وهذه ا

. في أي برنامج تعليمي وتدريبي في المقاوالتية، ألنها جوهر المهارات الشاملة في تعزيز السلوك المقاوالتي
 (264، ص0202مداني وفاء . قنون أمين)

سواء التقنية، من خالل القدرة على الكتابة  هاوتعزيز والمقاوالتية تساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم    
فريق،  وتحليل البيئة الخارجية، أي القدرة على تشخيص واقع اقتصاد السوق من خالل التعامل مع أعضاء



لطلبة على اكتساب لت، باإلضافة لتعزيز المقاوالتية ختصاصات والمجاالوتكوين فرق عمل في شتى اال
اعدهم على وضع األهداف والقدرة على اتخاذ القرارات بناء على المهارات اإلدارية التي بدورها تس

وكذا   ،االقتصاديةاألهداف المسطرة من طرف فريق العمل وعمل اجتماعات بهدف تقييم سير المؤسسة 
تنمية المهارات المالية التي تساعد على المحاسبية في مجال رؤوس األموال الخاصة بالمؤسسات 

 .الرقابة وتقييم األعمال من حيث الجودة واألداء ، والقدرة علىاالقتصادية

باإلضافة لتنمية المهارات الشخصية التي تساعد الطالب الجامعي على حسن التفكير واإلبداع    
واالبتكار، وهو ما يجب التركيز عليه في عملية المقاوالتية، باعتبار أن الطالب الجامعي قد ال يستطيع 

ة تبعا لحدوث قطيعة بين ما درسه في الجامعة، وبين ما وجده في بيئة االندماج في سوق العمل بسرع
العمل، لذلك فقد نجد أن المقاوالتية ومن خالل دوراتها تنمي وتساعد الطالب على التفكير والتحليل الجيد 

       .في مجال العمل، وكذا القدرة على القيادة وحسن التسيير في مجال العمل

 :ريق العملالمهارات الخاصة بف .4

لعدد   كما أن المقاوالتية من خالل ترجمتها على أرض الواقع تحتاج إلى فريق عمل، ولهذا فهي تحتاج   
 :من المهارات التي تساعد على تطوير سوق العمل، ومن أهمها نذكر

ظيم إن االتصال هو الوسيلة التي يتم بواسطتها توحيد النشاط المنظم، وفي أي تن: مهارة التواصل .1.4
مهما كان نوعه، من خالل نقل المعلومات من فرد آلخر، هذا النقل يمكن بواسطته تعديل السلوك وإحداث 

 (.54، ص 0202. بن عبد هللا بثينة. )التغييرات وتحقيق األهداف

وإذا نظرنا لسوق العمل قد نجد أن المدير الناجح هو الذي يحسن التواصل مع فريق العمل، بحيث    
فة خصائص فريق العمل الخاص به، وكذا الفوارق التي من شأنها أن تعطي لكل ذي حق يستطيع معر 

حقه، فقد نجد أن هناك من له إمكانيات وقدرات معينة في مجال عمله، لكن قد يهمش من طرف فئة 
معينة في العمل، ولذلك فالتواصل الحسن بين المدير وفريق العمل قد يساعد على معرفة األشخاص تبعا 

 .راتهم ومهاراتهم في مجال عملهملقد

ها تقنية حديثة تساعد على تفهم األفراد اآلخرين في ؤ تعد فرق العمل وبنا: مهارة العمل في الفريق .2.4
امل معه، بشكل ينعكس على ، ومعرفة أبعاد سلوك كل فرد يساعد في كيفية التع هموتقبل هموإدراك العمل

بن عبد هللا بثينة، . )هاوتسيير  ت أو التناقضات أو سوء الفهمجهود األعضاء وتسهيل حل الخالفاتنسيق 
 (.52، ص 0202



ن مهارة العمل في الفريق تساعد على نجاح المؤسسات االقتصادية والشركات والمقاوالتية، إأي    
فاندماج أعضاء الفريق وتعاونهم في العمل قد تسهل عليهم فهم بعضهم البعض، مما قد ينتج عنه 

وزيادة في اإلنتاجية،  اتشهد تطور  وبذلكهود وكذا المحافظة على طبيعة العمل والمؤسسة، مضاعفة الج
وكل هذا ال يتأتى إال بالتدريب على هذه المهارات ومحاولة تطويرها من طرف أخصائيين في مجال 

 .التشغيل والعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة المراجع

دور المقاوالتية في إنشاء المؤسسات المصغرة في ( .0202.)توفيق، مروان دمحم النسور  بوجنان  أوبختي نصيرة، .22
  :تم االسترجاع من الموقع(. 26)، العدد 26والتسيير والعلوم التجارية، المجلد  االقتصاديةمجلة العلوم . الجزائر

    https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/324/13/3/140438 

نموذج نظري مقترح لمهارات العالقات اإلنسانية في بيئة ( .0202.)قشي إلهام، جوادي يوسف بن عبد هللا بثينة،  .20
   :تم االسترجاع من الموقع(. 22)، العدد 02مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد . العمل

                                ttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/154521h 
 

المقاوالتية ودورها في دعم سوق العمل للشباب الجامعي ( .0222.)بوقطف دمحم، بن مكي نجاة، شاوش نزيهة  .26
   :تم االسترجاع من الموقع (.26)، العدد 22المجلد . واالجتماعيةمجلة الباحث في العلوم اإلنسانية . الجزائري 

                https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99460 

مقاربة "انعكاسات ضغوط سوق العمل على عملية التشغيل بالمؤسسة العامة ( .0202.)جبلي فاتح، دراوات وحيد   .24
 :من الموقع االسترجاعتم (. 54)العدد ، 05مجلة المعيار، المجلد ". سوسيو اقتصادية

                                      https://www.asjp.cerist.dz/en/article/144727  

 :موقع الموضوع، تم االسترجاع من الموقع. تعريف التدريب( .0225.)يمان الحياري إ .25
    

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84
 %D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%AF 

 

معوقات اإلدماج المهني لخريجي التعليم العالي في سوق العمل من وجهة نظر مستشاري (. 0225. )محمود  سمايلي .23
   .02، العدد االجتماعيةمجلة العلوم . في والية ميلة DIAPالتشغيل العاملين ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج المهني 

    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1422 

 

مجلة المشكاة في . واقع تدريس المقاوالتية في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الطلبة( .0202.)قنون أمين، مداني وفاء  .25
 (.22)، العدد 25التنمية والقانون، المجلد  االقتصاد

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/162/5/1/117389 
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