Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale

Vol 14 N°03 Année 2020
EISSN 2600- 6502

 دراسة حالة طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت:دار املقاوالتية كآلية لتعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني اجلزائريني
THE ENTREPRENEURIAL HOME AS A MECHANISM TO ENHANCE THE
ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF ALGERIAN UNIVERSITY STUDENTS : CASE STUDY OF
TISSEMSILT UNIVERSITY CENTER STUDENTS
2 *نورالدين كروش

، 1 جياليل العقاب

logab.mkg@gmail.com ، أستاذ حماضر ب، املركز اجلامعي تيسمسيلت1
kerrouchen@gmail.com ، أستاذ حماضر أ، املركز اجلامعي تيسمسيلت2

2020/11/28 : ؛ تاريخ القبول2020/09/15 : ؛ تاريخ المراجعة2020/07/30 : تاريخ االستالم

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تقوم به دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت يف سبيل غرس وتعزيز روح املقاوالتية
 ومدى مسامهة دار، حيث اعتمدت الدراسة على طريقة االستبيان الذي وجه إىل الطلبة بغية حتديد توجههم حنو العمل املقاواليت،لدى الطلبة اجلامعيني
.املقاوالتية يف تعزيز وتشجيع الطلبة على ذلك
وقد خلصت الدراسة إىل أن دار املقاوالتية تقوم بعديد األنشطة التحسيسية والتكوينية لفائدة الطلبة بغية تعريفهم بعامل املقاواليت والفرص الكبرية اليت
 إذ، كما أن دار املقاوالتية تيسمسيلت تؤثر بصفة معنوية على رغبة الطالب اجلامعي ابملركز يف إنشاء مشاريعهم املستقلة بعد هناية مشوارهم اجلامعي،تت يحها هلم
. ومساعدهتا على بلورة أفكارهم من أجل جتسيدها بعد هناية دراستهم اجلامعية،أهنا تنمي لديهم الرغبة يف العمل املقاواليت من خالل مرافقتها ودعمها هلم
. دار المقاوالتية، روح المقاوالتية، المقاوالتية:الكلمات المفتاحية
.L29 ،L26 :JEL تصنيف
ABSTRACT

This study aims to identify the role of the Entrepreneurial house at Tissemsilt University Center in
order to instill and enhance the entrepreneurial spirit among students, as the study relied on the
questionnaire method addressed to students in order to determine their orientation to entrepreneurial work,
and the extent of the contribution of the Entrepreneurial house to the promotion and encouragement of
students to do so.
The study concluded that Tissemsilt Entrepreneurial house significantly affects desire of Tissemsilt
University Center students to establish their independent projects after the end of their university career.
As it develops the desire to they be contractors, because they benefit from her accompaniment and
support, and her help to develop their ideas in order to materialize them.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial spirit, entrepreneurial home.
JEL classification : L26, L29.
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مقدمة
يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة ،انتهجت خمتلف الدول واحلكومات عديد السياسات القائمة على التأثري على خمتلف املتغريات
االقتصادية واملالية للدولة ،ومن بينها تلك السياسات القائمة على تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتوفري البيئة االقتصادية والقانونية واملالية املناسبة
إلنشائها ومنوها ،دعما لدورها االقتصادي واالجتماعي املهم.
ومن تتبع وضعية خمتلف االقتصادايت املتطورة ،يتضح الدور الكبري واملتزايد هلذه املؤسسات ،إذ أن عددها يف ارتفاع مستمر ،وتعترب النواة األساسية
يف التنمية االقتصادية ،فهي قد تصل إىل ما يفوق  95ابملائة من جمموع املؤسسات الناشطة يف االقتصادايت املتطورة ،كما أهنا تسهم بدرجة كبرية يف توفري
مناصب الشغل والتقليل من حدة البطالة (توفر ما بني  60و %70من مناصب الشغل يف الدول املتقدمة ( Organisation de Coopération et de
 ،) )Développement Économiques, 2018, P: 01وتوفري خمتلف احتياجات أفراد اجملتمع وابلتايل التقليل من قيمة الواردات ورفع الصادرات وهو ما
ينجم عنه حتقيق التوازانت اخلارجية والتخفيف من حجم ال تبعية اخلارجية ،إضافة إىل أن خاصية هذا النوع من املؤسسات تسمح هلا ابالنتشار عرب خمتلف مناطق
البلد وهو ما يضمن تنمية املناطق اهلشة واملعزولة مبا يضمن حتقيق التنمية احمللية ،انهيك عن مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الرفع من القيمة املضافة
لالقتصاد الوطين وابلتايل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة املنشودة.
واجلزائر كغريها من بقية دول العامل ،اهتمت هبذا النوع من املؤسسات ،وسعت لتوفري البيئة املناسبة هلا ،وهذا عن طريق عديد التشريعات والقوانني اليت
مت إصدارها ،وكذا التسهيالت املمنوحة للمقاولني الشباب مبا يضمن إنشاء مؤسساهتم ومرافقتهم لتحقيق استمراريتها ومنوها على املدى املتوسط والطويل ،إضافة
إىل استحداث عديد اهليئات املختصة يف دعم ومرافقة هذه املؤسسات ،كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة واملكلفني
بضمان التمويل الالزم للم قاولني الشباب ،وكذا صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملكلف بضمان القروض املمنوحة للمقاولني الشباب.
رغم خمتلف التسهيالت املمنوحة للمقاولني الشباب وكذا خمتلف هيئات الدعم واملرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،إال أن عدد هذا النوع من
املؤسسات بق ي جد حمدود يف اجلزائر مقارنة مع دول اجلوار من جهة ،والدول املتقدمة من جهة أخرى ،فعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مل يتجاوز
 1.1مليون مؤسسة مع هناية جوان  ،)Ministère de l’Industrie et des Mines, 2018, P: 06 ( 2018يف حني بلغ عددها ما مقداره 770 832
مؤسسة صغرية ومتوسطة يف تونس مع هناية  ،)http://www.ins.nat.tn/fr/themes/entreprises, le 21/09/2019( 2018أما يف املغرب فقد
فاق عدد هذا النوع من املؤسسات  02مليون مؤسسة صغرية ومتوسطة ( L’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et
 ، )Moyenne Entreprise, 2017, P: 02وهذا رغم الفرق الشاسع بينها وبني اجلزائر من حيث املساحة وعدد السكان واملؤهالت والقدرات اليت متلكها
كل دولة .أما يف الدول املتقدمة فقد بلغ عدد هذا النوع من املؤسسات على سبيل املثال ما يفوق  3.8مليون مؤسسة صغرية ومتوسطة يف فرنسا ( Institut

 ،)national de la statistique et des études économiques, 2017, P: 68وما يفوق  5مالين مؤسسة صغرية ومتوسطة يف بريطانيا
والوالايت املتحدة األمريكية.
ما ميكن مالحظته من خالل األرقام السابقة أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مازال حمدودا ومل يرق بعد للمؤهالت والقدرات اليت
متلكها اجلزائر ،وال للدعم واملرافقة اليت وفرهتما السلطات العمومية للنهوض هبذا القطاع احلساس ،وهو ما استوجب ضرورة مراجعة السياسة اليت تنتهجها الدولة يف
إطار التشجيع على العمل املقاواليت وإنشاء املؤسسات الصغرية واملصغرة ،حيث ابت اجلانب التحسيسي والتوعوي ابملزااي اليت يتيحها العمل املقاواليت من بني
أهم السبل الناجعة لضمان توجه الشباب وخاصة اجلامعيني منهم على التوجه حنو إنشاء مؤسساهتم اخلاصة.
إن املتتبع لألرقام واإلحصائيات املتعلقة إبنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وفق خمتلف صيغ الدعم املقدمة ،يالحظ أن الغالبية العظمى
من هذه املؤسسات مت إنشاؤها من طرف شباب ال حيمل شهادة جامعية ،يف حني أنه من املفروض أن اجلامعة والطلبة اجلامعيني هم الذين يقودون قاطرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف الدولة ،وعليه ابت لزاما اعتماد بعض اآلليات اليت من شأهنا توعيه الطلبة اجلامعيني ابلعمل املقاواليت وتعزيز روح املقاوالتية لديهم،
ومن بني أهم هذه اآلليات هي دار املقاوالتية ،واليت تعترب نتاج شراكة ما بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،حيث مت
استحداثها على مستوى كل مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ومن بينها املركز اجلامعي أمحد بن حيىي الونشريسي.
إشكالية الدراسة

انطالقا مما سبق ،ميكن طرح إشكالية هذه الورقة البحثية يف السؤال الرئيس اآليت :ما مدى مسامهة دار املقاوالتية تيسمسيلت يف نشر وتعزيز روح

املقاوالتية لدى الطلبة اجلامعني؟
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األسئلة الفرعية
ولتبسيط اإلشكالية الرئيسية ،ميكن طرح األسئلة الفرعية اآلتية:
 كيف تسهم دار املقاوالتية يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني؟ ما اهلدف من إنشاء دار املقاوالتية؟ هل أسهمت دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت يف نشر وتعزيز روح املقاوالتية للطلبة؟الفرضيات

وكإجابة أولية على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية ،ميكن عرض الفرضيات اآلتية:
 مسامهة دار املقاوالتية ال تزال حمدودة يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني ،خاصة يف ظل نقص توجه الطلبة املتخرجني النشاء مؤسساهتم اخلاصة. تسهم دار املقاوالتية يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني من خالل عديد األنشطة والربامج والدورات التكوينية اليت تقوم بتنظيمها لفائدة الطلبة طوالالسنة اجلامعية.
 اهلدف األساسي من إنشاء دار املقاوالتية هو نشر ثقافة العمل املقاواليت لدى الطلبة اجلامعني وتقريب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وخمتلف املزااي ايتتتيحها هلم.
 أسهمت دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت يف نشر وتعزيز روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي من خالل مرافقة الطلبة حاملياملشاريع.
أهداف الدراسة
هتدف هذه الورقة البحثية إىل ما يلي:
 تقدمي حوصلة ألهم املفاهيم املتعلقة ابملقاوالتية وروح املقاوالتية؛ التعرف على اآلليات اليت من شأهنا تعزيز روح املقاوالتية لدى الطلبة اجلامعني؛ التعرف على الدور الذي تقوم به دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلام عي تيسمسيلت يف سبيل غرس وتعزيز روح املقاوالتية لدى الطلبة ،وكذا خمتلفالتظاهرات واألنشطة اليت تقوم هبا يف سبيل حتقيق ذلك؛
 حتديد مدى استجابة الطلبة على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت لألنشطة اليت تقوم هبا دار املقاوالتية ،وأتثري ذلك على التوجه املقاواليت لديهم.أمهية الدراسة

يكتسي هذا البحث أمهيته من أمهية املوضوع املدروس ،فاملقاوالتية ابتت أحد أهم األساليب املعتمدة من طرف خمتلف الدول يف سبيل حتقيق التنمية
االقتصادية من خالل الرفع من الناتج الوطين ،التقليص من حدة البطالة ،الرفع من الصادرات والتخفيض من الواردات ،الرفع من القيمة املضافة لالقتصاد وحتقيق
خمتلف حاجيات أفراد اجملتمع ،وعليه يعد البحث يف السبل واآلليات اليت تعزز من التوجه حنو العمل املقاواليت وخاصة لدى الطلبة اجلامعيني من بني أهم املواضيع
اليت وجب معاجلتها وإثرائها من أجل تقدمي توصيات من شأهنا أن تسهم يف حتقيق ذلك.

الدراسات السابقة
مت معاجلة هذا املوضوع من عدة زوااي من طرف جمموعة من الباحثني يف عدة دراسات سابقة ،واليت ميكن عرضها كاآليت:
 -دراسة بولرايح فاروق وبنون خري الدين ،دور دار املقاوالتية يف نشر الثقافة والفكر املقاواليت يف الوسط اجلامعي كأداة حلل مشكل البطالة لدى خرجيي

اجلامعة -دراسة حالة دار املقاوالتية ابملركز اجلامعي مبيلة ،-مقال منشور مبجلة ميالف للبحوث والدراسات ،جملة علمية حمكمة تصدر عن املركز اجلامعي
مبيلة ،اجمللد الرابع ،العدد األول ،جوان  .2018هتدف هذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي تقوم به دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلاكعي مبيلة يف نشر الفكر
والثقافة املقاوالتية يف الوسط اجلامعي بغرض وضع حل ملشكل البطالة الذي يعاين منه عدد كبري من خرجيي اجلامعة يف اجلزائر ،وهذا من خالل حماولة اإلجابة

على اإلشكالية الرئيسية اآلتية :ما دور دار امل قاوالتية يف تشجيع الثقافة والفكر املقاواليت يف الوسط اجلامعي؟ وما هي األساليب اليت تعتمدها يف سبيل

حتقيق ذلك؟  ،وقد خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :سبب ارتفاع البطالة بني خرجيي اجلامعة سببه السياسة املنتهجة من طرف الدولة ،هذا من
جهة ،ومن جهة أ خرى لنقص الوعي بني الطلبة أبمهية التوجه حنو االستثمار والعمل املقاواليت ،كما أن لدار املقاوالتية أمهية كبرية يف نشر الوعي والفكر املقاواليت
من خالل عديد األنشطة اليت تقوم هبا طوال السنة اجلامعية (فاروق وبنون خري الدين ،2018 ،ص ص.)119-89 :

 دراسة سايح فطيمة و هاملي عبد القادر ،املهارات املقاوالتية و دورها يف تفعيل روح املقاوالتية :دراسة ميدانية لعينة من طالب جامعة وهران ،مداخلةمقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل بعنوان املقاوالتية املستدامة  -بني إشكالية البقاء وحتمية االبتكار ،املنعقد يومي  18و  19أبريل  2017ابملركز اجلامعي
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ميلة ،اجلزائر ،هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية اآلتية :ما مدى أتثري املهارات املقاوالتية على روح املقاوالتية لدى الطلبة اجلامعيني،
حيث مت توزيع استبيان على جمموعة من طلبة املاسرت جبامعة وهران ،ليتم حتليلها عن طريق برانمج  SPSSللوصول إىل نتائج متثلت أمهها فيما يلي :تسهم
املهارات املقاوالتية اليت يتحلى هبا الطلبة اجلامعيون بنسبة كبرية يف تنمية روح املقاوالتية لديهم ،وهو ما يدفعهم للتوجه أكثر حنو العمل املقاواليت (سايح فطيمة و
هاملي عبد القادر.)2017 ،
 دراسة بن مجعة أمي نة وجرمان الربيعي ،دار املقاوالتية كآلية لتفعيل فكرة إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدى طلبة اجلامعات -دار املقاوالتية جبامعةقسنطينة منوذجا ، -مقال منشور مبجلة ميالف للبحوث والدراسات ،جملة علمية حمكمة تصدر عن املركز اجلامعي مبيلة ،العدد اخلامس ،جوان  ،2017هتدف
هذه الدراسة ملعرفة دور دار املقاوالتية يف تفعيل فكرة إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة لدى طلبة اجلامعات من خالل حماولة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية
اآلتية :كيف میكن لدار املقاولية أن تساهم يف تفعيل فكرة إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدى طلبة اجلامعة؟ ،وقد خلصت هذه الدراسة إلىمجموعة
من النتائج كانت أبرزها أن دار املقاوالتية تساهم يف متكني الطلبة يف الدخول إىل عامل األعمال من خالل تقدمي الدورات التدريبية واالستشارات التجارية وتوفري
بيئة أعمال متكاملة تساعدهم يف حتقيق واستدامة مشاريعهم االستثمارية (بن مجعة أمينة وجرمان الربيعي ،2017 ،ص ص.)293-269 :
من خالل عرض الدراسات السابقة اليت عاجلت بعض جوانب املوضوع حمل الدراسة ،يالحظ أن الدراسة احلالية تتميز عن بقية الدراسات السابقة يف
كوهنا عاجلت موضوع مسامهة دار املقاوالتية يف نشر وتعزيز روح املقاوالتية لدى الطل بة اجلامعيني ،من خالل عرض وحتليل اإلحصائيات اليت مت التحصل عليها
من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع تيسمسيلت ،وهذا ملعرفة تطور توجه الطلبة اجلامعيني للوكالة بغية دخول عامل املقاوالتية ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى اعتمدت هذه الدراسة على استبيان موجه للط لبة ملعرفة مدى مسامهة األنشطة املختلفة اليت تقوم هبا دار املقاوالتية يف تعزيز ونشر روح املقاوالتية لدى
الطلبة اجلامعيني.

حدود الدراسة
ميكن إبراز حدود هذه الدراسة يف العناصر اآلتية:

احلدود العلمية :هتتم هذه الدراسة إببراز املفاهيم املتعلقة بكل املقاوالتية ،روح املقاوالتية وكذا من دار املقاوالتية ،وكذا أمهية درا املقاوالتية يف تعزيز روح املقاوالتية
للطلبة اجلامعيني.
احلدود املكانية :ترتكز هذه الدراسة على القيام بدراسة ميدانية على عينة من طلبة املركز اجلامعي أمحد بن حيىي الونشريسي.

احلدود الزمانية :امتدت الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحثون من  15مارس إىل  15جوان من سنة .2019

منهج الدراسة

سيتم خالل هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث سيتم تقدمي بعض التعاريف واملفاهيم املتعلقة ابملقاوالتية ،روح املقاوالتية ودار
املقاوالتية .كما سيتم االعتم اد على منهج قياسي احصائي ،من أجل حتليل سلوك الطلبة ابملركز اجلامعي تيسمسيلت ،حيث سيتم اختيار عينة من الطلبة بطريقة
عشوائية من أجل مجع البياانت األولية عن طريق قائمة استقصاء ،ومن مث حتليلها ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوهذا بغية الوصول
إىل اختبار فروض الدراسة وعرض النتائج النهائية للبحث.

هيكل البحث
لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية هلذا املقال ،واإلحاطة ابملوضوع من كل جوانبه ،سيتم معاجلته من خالل احملاور اآلتية:
 ماهية املقاول ،املقاوالتية وروح املقاوالتية؛ دار املقاوالتية ودورها يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني؛ التوجه املقاواليت للطلبة اجلامعني :قراءة يف إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب؛ دراسة حتليلية على طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت.أوال :ماهية املقاول ،املقاوالتية وروح املقاوالتية

يعد موضوع املقاوالتية من بني أهم املواضيع املتداولة على الساحة االقتصادية والسياسية ملختلف الدول ،ملا هلا من أمهية ابلغة يف تنشيط االقتصاد
الوطين واخلروج به من حالة الركود االقتصادي إىل حالة من النشاط والتطور ،وابلتايل دفعه إىل حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة.
إن دخول الفرد بصف ة عامة وحاملي الشهادات اجلامعية هلذا اجملال بصفة خاصة من خالل إطالق مؤسساهتم الصغرية يتطلب توفر جمموعة من
الظروف وهيئات الدعم ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى حتلي الفرد ببعض املؤهالت واخلربات ووجود نية مسبقة لالستقالل يف العمل وإنشاء مؤسسته اخلاصة.
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وعليه ،سيتم من خالل هذا احملور تقدمي بعض املفاهيم املتعلقة ابملقاوالتية واملقاول ،وكذا روح املقاوالتية وسبل تنميتها وتعزيزها لدى خمتلف األفراد.
 -1ماهية املقاول
قبل اخلوض يف تعريف املقاوالتية وجب أوال تعريف املقاول وابراز خصائصه ومساته األساسية ،ومن مث تقدمي املفاهيم املرتبطة ابملقاوالتية.
 -1-1تعريف املقاول
اختذ مفهوم املقاول معاين كثرية ومتعددة ،وتطور مع مرور الزمن مرتبطا بتطور النشاط االقتصادي وتعقده ،فاملقاول حسب القاموس العاملي للتجارة -
نشر بباريس سنة  -1723هو ذلك الشخص الذي يلتزم بشيء ما أو يتكفل ابجناز عمل ما ( Sophie BOUTILLIER, Dimitri UZUNIDIS,
 .)1995, P :8كما يعرف املقاول أبنه الشخص الذي يدير املؤسسة حلسابه اخلاص حيث جيند خمتلف املوارد وعوامل اإلنتاج املختلفة (موارد طبيعية ،بشرية،
مادية ومالية) هبدف نتاج سلع وخدمات وبيعها ألفراد اجملتمع (أمال بعيط ،2017/2016 ،ص.)13 :
كما يعرف املقاول حسب قاموس اكس فورد االقتصادي على أنه الشخص املسؤول بشكل عام عن اختاذ القرارات يف املؤسسة مقابل تلقي األرابح
أو حتمل اخلسارة النامجة عن نشاط املؤسسة ،كما أن املقاول ليس ابلضرورة هو الشخص الذي يساهم برأس مال املؤسسة ،إال أنه جيب عليه أن يضمن األموال
اليت حيصل عليها من خمتلف األطراف.
من الناحية االقتصادية ،فقد حاز املقاول على اهتمام االقتصاديني يف خمتلف العصور ،ولعل من بني أهم االقتصاديني الذي اهتموا بدراسة املقال
وظاهرة املقاوالتية هو االقتصادي شومبيرت ( )Schumpeterوالذي يعرف أبب املقاوالتية ،إذ اعترب يف نظرية التطور االقتصادي أبن املقاول هو شخصية حمورية
يف التنمية االقتصادية ،يتحمل املخاطر ،لديه القدرة واإلرادة على اإلبداع وحتويل األفكار اجلديدة إىل ابتكار (بالل خلف السكارنة ،2008 ،ص .)20 :أما
دوانلد ودون هاريف ( ) Don hervey et Donaldفقد عرفا املقاول على أنه الشخص الذي يستطيع متييز الفرص واغتنامها بينما ال يستطيع اآلخرين فعل
ذلك (الطاوس غريب ومحمد علي دشة ،2018 ،ص . )57 :كما يعرف كذلك على أنه ذلك الشخص الذي يقوم بتنظيم خمتلف عوامل اإلنتاج من أجل
تلبية حاجيات أفراد اجملتمع (.)Paul-Arthur Fortin, 2007, P: 52
 -2-1خصائص املقاول ومساته
اهتمت عديد املدارس بدراسة وحتليل سلوك املقاول ،من أجل حتديد السمات الشخصية الواجب أن يتحلى هبا املقاول الناجح ،وهي كاآليت (نبيل
محمد شلبي:)2004 ،

 -احلاجة لإلجناز :تعد حاجة الفرد لالجناز من أهم مسات وخصائص املقاول واليت تدفعه الختيار العمل احلر ،فالرغبة الشخصية يف صياغة أهداف الفرد،

والسعي احلثيث لتحقيق هذه األهداف هي أهم القوى احملركة للكثري من املستثمرين.

 -الثقة ابلنفس :تعمل الثقة يف النفس علة تنشيط اجلوانب اإلدراكية والتصورية للمقاول ،وذلك ما جيعله أكثر تفاؤال جتاه املتوقع من أعمال اجلديدة (كاسر

نصر المنصور وشوقي ناجي جواد ،2000 ،ص ،)18 :كما تعد هذه الصفة من أكثر السمات شيوعا بني املقاوين.

 قياس املخاطرة وامليل لتحملها :يتميز املقاولون أبن لديهم القدرة على حساب املخاطر اليت تواجه خمتلف البدائل االستثمارية اليت تطرح أمامهم ،وهو ماجيعلهم خيتارون أدانها ،فبالرغم من أن الشائع أن املستثمرين مولعون بتحمل املخاطر وحتدي اجملهول ،إال أن حقيقة األمر أهنم ال يتحملون سوى املخاطرة
احملسوبة اليت قد تبدوا لآلخرين خماطرة كبرية من الناحية اإلستثمارية مع أهنا األقل درجة خماطرة من بني البدائل املطروحة عل املقاول.
 -امليل لإلستقاللية :هي اخلاصية األساسية يف اختاذ القرارات ابلنسبة للمقاول.

 االبتكار واإلبداع :جيب على املقاول أن يتمتع حبس اإلبداع واالبتكار من أجل ضمان استمرارية املؤسسة. القدرة على حل املشاكل وتقبل الفشل  :يواجه املقاول عدة عقبات ومشاكل من أجل إنشاء املؤسسة وتسيريها ،حيث قد يفشل يف مواجهة بعضها ،وعليهينبغي على املقاول أن ميتلك الشجاعة على مواجهة املشاكل وحلها.

 -2ماهية املقاوالتية

بعد العرف على املقاول وأهم اخلصائص والسمات اليت يتصف هبا ،سيتم اآلن تعريف املقاوالتية

 -1-2تعريف املقاوالتية
من بني تعاريف املقاوالتية أهنا حماولة فرد أو جمموعة أفراد إنشاء مؤسسة جديدة أو توسيع مؤسسة أو نشاط جتاري قائم (عبد الرزاق بن علي
وهدى شهيد ،2018 ،ص ،)192 :يف حني عرف اخلبريين االقتصاديني املهتمني مبجال املقاوالتية ورايدة األعمال  Joseph Schumpeterو Frank
 Knightاملقاوالتية أبهنا عملية االبتكار وتطوير طرق وأساليب جديدة الستغالل الفرص التجارية (عمار شريف ،2018/2017 ،ص.)01 :
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إن احلديث عن مفهوم املقاوالتية يقود مباشرة إىل مفهوم خلق وإنشاء املؤسسة ،واليت حتتوي بدورها على خمتلف املراحل واإلجراءات والنشاطات
املرتبطة إبنشاء وتطوير مشاريع األعمال ،وتتعدد صور خلق وإنشاء املؤسسة كما يلي (بن يمينة خيرة وبن عياد محمد سمير ،2019 ،ص:)97 :

 -خلق مؤسسة ذات نشاط جديد :حيث يقوم املقاول هنا خبلق نشاط إنتاجي أو خدمايت ،وابلتايل خلق وسائل وطرق إنتاج جديدة.

 -مؤسسات استعادة النشاط :وهو ما تعلق مبؤسسة أو نشاط متوقف أو موجود حيث يقوم املقاول ابستعادة ومتابعة العمل فيه وتطويره.

خلق مؤسسة من رحم مؤسسة :هنا يتعلق األمر أبجري حيث تقوم املؤسسة األم اليت يزاول نشاطه هبا مبساعدته على خلق نشاطه املستقل.
 -2-2صور املقاوالتية:

ميكن التمييز بني أربع صور رئيسية للمقاوالتية ،وهي كاآليت (:)Thierry VESTRAETE et alain FAYOLLE, 2005.

 -1-2-2فرص لألعمال :يعرف  Shane et Venkatarmanاملقاوالتية على أهنا جمموعة من التطورات الكتشاف فرص إلنشاء سلع وخدمات
مستقبلية يتم اكتشافها ،تقييمها واستغالهلا.
 -2-2-2إنشاء منظمة  :من خالل هذه املقاربة فاملقاوالتية تعرف على اهنا جمموعة املراحل اليت تقود إلنشاء منظمة ،أي النشاطات اليت يقوم من خالهلا
املقاول بتعبئة واستغالل املوارد (مادية ،معلوماتية ،بشرية...اخل) من أجل حتويل الفرصة إىل مشروع منظم ومهيكل.
 -3-2-2خلق القيمة :هذا املفهوم متعلق ابملزيج (فرد  /خلق القيمة) حيث عرفه  Bruyat 1993أبنه حركية تغيري أين يكون الفرد يف نفس الوقت عامل
خللق القيمة ،حبيث يقوم بتحديد الطرق واألهداف وجمال وكيفية خلق القيمة.

 -4-2-2االبتكار :هو قدرة املقاولني "على اقرتاح أفكار جديدة من أجل منح أو إنتاج سلع أو خدمات جديدة وأيضا من أجل إعادة تنظيم املؤسسة،
االبتكار هو إنشاء مؤسسة خمتلفة عن تلك اليت نعرفها من قبل ،إنه اكتشاف أو حتويل منتج ،إنه اقرتاح طريقة جديدة للعمل ،التوزيع أو البيع.
وعليه ميكن تعريف امل قاوالتية أبهنا فعل أو جمموعة أعمال ترتكز على اإلبداع ،تتضمن إعطاء املوارد املتاحة حاليا القدرة على خلق قيمة جديدة مع حتمل املخاطر
النامجة عن ذلك ،وابملقابل احلصول على إشباع معني.

 -3-2أمهية املقاوالتية
تكتسي املقاوالتية وعملية إنشاء املؤسسات الصغرية وامل توسطة أمهية كبرية يف خمتلف االقتصادايت العاملية ،ويف خمتلف مناحي احلياة ،االقتصادية منها
واالجتماعية ،وهو ما ميكن إبرازه من خالل العناصر اآلتية:
 -1-3-2اآلاثر االقتصادية للمقاوالتية:

تؤثر املقاوالتية على البيئة االقتصادية للدولة من خالل ما يلي (فايز جمعة صالح النجار وعبد الستار محمد العلي ،2006 ،ص ص-24 :

:)25
 زايدة متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين. رفع مستوى اإلنتاجية يف مجيع األعمال واألنشطة. خلق فرص عمل جديدة والتقليل من حدة البطالة. رفع مستوى اإلنتاجية يف مجيع األعمال واألنشطة. اإلسهام يف تنويع اإلنتاج نظرا لتباين جماالت اإلبداع لدى املقاولني. نقل التكنولوجيا واالستفادة منها يف تطوير االقتصاد الوطين. التجديد وإعادة اهليكلة يف املشاريع االقتصادية وتنميتها وتطويرها. إجياد أسواق جديدة ،وفتح اجملال أمام اخرتاق األسواق الدولية. زايدة القدرة على املنافسة. املسامهة يف النمو السليم لالقتصاد. توجيه األنشطة للمناطق التنموية املستهدفة. تنويع االقتصاد الوطين مبا يضمن التخفيف من التبعية لقطاع احملروقات. -2-3-2اآلاثر االجتماعية للمقاوالتية
ابإلضافة إىل اآلاثر االقتصادية للمقاوالتية ،حتمل املقاوالتية عديد اآلاثر االجتماعية ،واليت من أمهها (بالل خلف السكارنة ،2007 ،ص:)93 :
 -عدالة التنمية االجتماعية وتوزيع الثروة.
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-

املسامهة يف تشغيل املرأة وفك العزلة عنها خاصة يف املناطق الريفية.

-

احلد من اهلجرة والنزوح الريفي حنو املدن.
امتصاص البطالة وأتمني فرص العمل ملختلف شرائح اجملتمع.

 -3ماهية روح املقاوالتية
ترتبط روح املقاوالتية ابملبادرة والرغبة يف جتريب األشياء اجلديدة ،وهو ما جيعل من األشخاص الذين يتمتعون هبذه اخلصائص ميالني إلنشاء
مؤسساهتم اخلاصة ،واالستقاللية بنشاطهم.
إال أنه جيب التفرقة ما بني روح املؤسسة وروح املقاولة ،حيث فرق املختصون بني املفهومني ،فروح املؤسسة هي جمموعة املواقف العامة واالجيابية إزاء
مفهوم املؤسسة واملقاول ،أما روح املقاولة فهو أمشل من مفهوم روح املؤسسة ،إذ إضافة ملا سبق ،فروح املقاوالتية مرتبط أكثر ابملبادرة والنشاط (شراطي نسيمة،
 ،2018ص ،)182 :كما أن األ فراد الذين يتحلون بروح املقاوالتية لديهم الرغبة والعزمية يف جتريب أشياء جديدة ،أو القيام ابجناز األعمال بطريقة خمتلفة.
وما ميكن قوله ،هو أنه ال جيب حصر روح املقاوالتية يف مفهوم إنشاء املؤسسات ،فروح املقاوالتية تتعلق أساسا ابملبادرة والعمل ،وعليه وجب النظر
إليها على أهنا موقف عام ميكن استعماله من طرف األفراد يف حياهتم اليومية ويف كل أنشطتهم املهنية املتنوعة.
وعليه فإن روح املقاوالتية هي عبارة واسعة الدالالت واملعاين ،تتعدى يف مفهومها إنشاء املؤسسات الفردية ،لتشمل تطوير الكفاءات والقدرات لتقبل
إمكانية التغ يري بروح منفتحة ،واكتساب مهارات ومعارف انجتة عن االنتقال للميدان العلمي وجتريب األفكار اجلديدة ،وابلتايل كسر حاجز اخلوف من التغيري
واكتساب مرونة يف التعامل مع املستجدات (سفيان فنيط وهشام بورمة ،2018 ،ص.)224 :
اثنيا :دار املقاوالتية ودورها يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني
إمياان ابلدور املهم الذي ابتت تلعبه املقاوالتية على املستوى االقتصادي واالجتماعي ،فقد سعت اجلزائر لنشر روح املقاوالتية بني خمتلف أفراد اجملتمع،
وابألخص منهم الطلبة اجلامعيني ،ابعتبارهم أفرادا مؤهلني وذوو مستوى علمي يسمح هلم إبنشاء مؤسساهتم اخلاصة وضمان دميومتها واستمراريتها ،مبا جيعل منهم
عارضني للعمل وليس طالبني له.
ومن بني اآلليات اليت مت اعتمادها يف هذا اإلطار من أجل نشر الفكر املقاواليت وتعزيز روح املقاوالتية بني الطلبة اجلامعني هو ما أطلق عليه ب "دار
املقاوالتية".
وعليه ،سيت م من خالل هذا احملور عرض ماهية دار املقاوالتية ،وما هو اهلدف من إنشائها ،وكيف تسهم يف نشر الفكر املقاواليت يف أوساط الطلبة
اجلامعيني.

 -1ماهية دار املقاوالتية

تعترب اجلامعة قاطرة التنمية االقتصادية يف كل الدول ،وهذا من خالل ضماهنا التكوين األكادميي النوعي للطلبة يف خمتلف التخصصات ،إذ أهنا توفر
الظروف املناسبة واألدوات البحثية اليت حيتاجها الطلبة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فقد أصبح للجامعة توجهات أخرى أييت على رأسها إعداد الطالب
اجلامعي ملرحلة ما بعد اجلامعة ،ومن بني أهم هذه التوجهات هو إعداد الطالب اجلام عي ليكون رائد أعمال مستقبلي ،إذ أن اجلامعة متنح طالهبا فرصة ذهبية
لدخول عامل األعمال من خالل إنشاء ما يسمى بدار املقاوالتية ،اليت متكن الشباب اجلامعي من جتسيد أفكارهم ومشاريعهم من خالل الدعم واملرافقة اليت
تقدمها هلم.
دار املقاوالتية عبارة عن هيأة مت استح داثها يف خمتلف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية (جامعات ،مراكز جامعية ومدارس وطنية وعليا) ،إذ أهنا تعترب
نتاج شراكة ما بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي وأتخذ من اجلامعة مقرا هلا.
تتشكل دار املقاوالتية عرب خمتلف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من مدير يعني من بني أساتذة املؤسسة اجلامعية ،ابإلضافة إىل منشطني من
اجلامعة ومن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
 -2اهلدف من إنشاء دار املقاوالتية
يتمثل اهلدف من إنشاء دار املقاوالتية فيما يلي:
 نشر الثقافة املقاوالتية يف أوساط الطللبة اجلامعيني ،من خالل حتسيسهم ابملزااي اليت تتيحها عملية إنشاء مؤسسات مصغرة ،صغرية ومتوسطة على املستوىالشخصي أو من انحية القيمة املضافة لالقتصاد الوطين ككل.
 -تكوين الطلبة وابألخص املقبلني على التخرج ،وكذا حتفيزهم ومرافقتهم يف دراسة أفكارهم من أجل حتويلها إىل مؤسسات مصغرة على أرض الواقع.
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-

تعريف الطلبة اجلامعيني مبختلف التسهيالت واملزااي اليت متنحها هلم خمتلف هيئات الدعم واملساندة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على رأسها الوكالة الوطنية

-

لدعم وتشغيل الشباب.
توجيه الطلبة اجلامعيني ومساعدهتم على دراسة وتقييم أفكارهم من أجل مساعدهتم على اجنازها.
توضيح اإلجراءات املتبعة إلنشاء مؤسسة مصغرة ،وربط الطالب مبختلف هيئات الدعم واملرافقة.

-

تتمثل مهام دار املقاوالتية فيما يلي (:)http://univ-blida2.dz/, 16/11/2019
استقبال ،توجيه ومرافقة الطلبة حاملي األفكار من أجل جتسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
نشر الوعي والثقافة املقاوالتية لدى الطالب اجلامعي.
تطوير الربامج التدريبية املتعلقة إبنشاء وإدارة املؤسسات الناشئة.
حتسيس الطلبة أبمهية إنشاء املؤسسات وحتفيز اإلبداع لديهم.
إنشاء وتعزيز شبكات التواصل مع خمتلف الفاعلني االقتصاديني.
املسامهة يف خلق القيمة االقتصادية واالجتماعية.
تعزيز البحث العلمي يف اجملال املقاواليت.

 -3مهام دار املقاوالتية

 -4دار املقاوالتية كآلية لنشر روح املقاوالتية يف األوساط اجلامعية

يف ظل اهنيار أسعار البرتول ،وجلوء اجلزائر إىل التقشف كأحد اخليارات من أجل التقليل من النفقات والتقليص من عجز ميزانية الدولة ،وما صاحبها
من شح كبري يف عملية التوظيف يف خمتلف القطاعات ،العامة منها واخلاصة ،اهليئات اإلدارية منها واملؤسسات االقتصادية ،ابت لزاما على دار املقاوالتية حتسيس
الطلب ة قبل هناية مشوارهم اجلامعي ابلفرص املتاحة أمامهم من أجل جتسيد مشاريعهم وأفكارهم على أرض الواقع ،مبا يتوافق وحتقيق أهدافهم واهلروب من شبح
البطالة ،الذي ابت ملجأ لعدد مهم جدا من خرجيي اجلامعة اجلزائرية.
ويف هذا اإلطار ،تسعى دار املقاوالتية عرب خمتلف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر إىل التقرب من الطلبة وحتسيسهم ابملقاوالتية ،سعيا منها لغرس
روح املبادرة واملقاوالتية لديهم ،مبا جينبهم شبح البطالة مستقبال ومبا يضمن حتقيق التنمية والتنويع االقتصادي ،وهذا من خالل عديد األنشطة اليت متس الطلبة
اجلامعيني بصفة عامة ،واملقبلني على التخرج منهم بصفة خاصة ،ومن بني أهم األنشطة اليت تقوم هبا دار املقاوالتية ما يلي (عرابة رابح وشيخ هجيرة،
 ،2018ص:)342 :
 تنظيم أايم إعالمية وحتسيسية لفائدة الطلب اجلامعيني مبختلف ختصصاهتم ومستواهم. تنظيم أايم تكوينية لفائدة الطلبة اجلامعني حول خلق األفكار ودراستها ،وكذا خطوات جتسيد املشروع واهليئات الداعمة لذلك. تنظيم ورشات عمل وموائد مستديرة لفائدة الطلبة من أجل دراسة أفكارهم ومشاريعهم املستقبلية (دراسة السوق ،خمطط األعمال ...،إخل). تنظيم أايم دراسية حول موضوع املقاوالتية. تنظيم اجلامعية الصيف ية من أجل تقريب الطلبة اجلامعيني حاملي األفكار من خمتلف هيئات الدعم واملرافقة إلنشاء املؤسسات املصغرة (البنوك ،مصاحلالضرائب ،صناديق التأمني ،املركز الوطين للسجل التجاري.)... ،
تسعى دار املقاوالتية من خالل األنشطة سالفة الذكر إىل تلقني الطلبة لقيم املقاوالتية ،وغرس روح املبادرة والبحث عن جتارب جديدة لديهم ،وهذا
من خالل تزويدهم ابلوسائل الفكرية وتقريبهم من هيئات الدعم واملرافقة اليت متكنهم من الشروع يف مغامرة إنشاء مؤسسة مصغرة (فضيلة بوطورة وفاطمة
الزهراء بوطورة ،2018 ،ص.)10 :

 -5دار املقاوالتية تيسمسيلت

أنشأت دار املقاوالتية تيسمسيلت بتاريخ  23جويلية  2013يف إطار اتفاقية مشرتكة بني املركز اجلامعي تيسمسيلت والوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب فرع تيسمسيلت ،وكان هلا نشاط متفاوت عرب السنوات األوىل إلنشائها حيث كانت من بني أول الدور اليت أنشأت عرب الوطن ،ولنقص اخلربة والتجربة
وكذلك لوجود فراغ قانوين يف عملية أتطري الدار ،مل يعرف نشاطها فعالية كبرية.
ومن أجل اعطاء نفس جديد لدار املقاوالتية تيسمسيلت ،مت إعادة جتديد اتفاقية الدار بني املركز اجلامعي تيسمسيلت وفرع الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب تيسمسيلت بتاريخ  14مارس  ، 2017أين مت تشكيل فريق للدار ومدير هلا ومت تسطري برانمج مشرتك مصادق عليه ،مت الشروع يف تطبيقه على
أرض الواقع من خالل عديد األنشطة والفعاليات اليت مت تنظيمها.
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ميكن القول أن النشاط الفعلي واجلاد لدار املقاوالتية بدأ يف املوسم اجلامعي  2018/2017من خالل إبنشاء اللجنة املشرتكة يف ظل اتفاقية
اإلطار اليت كانت بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي اليت أبرمت يف  09مارس  2017واليت جسدت حمليا يف
نفس الشهر والسنة ،أين مت التعريف هبا لدى الطلبة واحمليط االجتماعي واالقتصادي من خالل العديد من الفعاليات والتظاهرات.
ومتثلت أهم التظاهرات املنظمة من طرف دار املقاوالتية يف األايم التحسيسية واإلعالمية املنظمة على مستوى كل معاهد املركز ،وكذا األبواب املفتوحة
على الدار ،انهيك عن املوائد املستديرة وحلقات النقاش والدورات التكوينية املنظمة بصفة مستمرة لفائدة الطلبة ،كما قامت الدار بتنظيم عديد التظاهرات
العلمية من أايم دراسية وملتقيات وطنية حول موضوع املقاوالتية ابلشراكة مع احمليط االقتصادي واالجتماعي الذي ينشط فيه املركز اجلامعي تيسمسيلت.
اثلثا :التوجه املقاواليت للطلبة اجلامعني :قراءة يف إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

سيتم من خالل هذا احملور عرض تطور استفادة الطلبة اجلامعيني من دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من أجل إنشاء مؤسساهتم
اخلاصة ،وهذا على املستوى الوطين وعلى مستوى والية تيسمسيلت.

 -1استفادة الطلبة من دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على املستوى الوطين

ميكن توضيح مدى استفادة الطلبة اجلامعيني من دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على املستوى الوطين من خالل اجلدول اآليت:
الجدول رقم  :01حجم استفادة الطلبة الجامعيين من دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على المستوى الوطني إلى غاية نهاية 2016

املستوى التعليمي

التكوين املهين

%

اجلامعيني

%

جمموع املشاريع املمولة

منذ نشأهتا إىل غاية هناية 2010

33 561

24%

14 747

10%

140 503

2011
2012
2013
2014
2015
2016

6 920
10 469
10 675
13 737
11 979
7 451

16%
16%
25%
34%
51%
66%

2 906
3 371
2 964
3 539
3 024
2 001

7%
5%
7%
9%
13%
18%

42 832
65 812
43 039
40 856
23 676
11 262

منذ نشأهتا إىل غاية هناية 2016

94 792

26%

32 552

9%

367 980

المصدر ،http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques :تاريخ اإلطالع.2019/11/18 :

وميكن متثيل معطيات اجلدول أعاله من خالل الشكل البياين اآليت:
الشكل رقم  : 01عدد الجامعيين المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خالل الفترة 2016-2011

المصدر :بناءا على معطيات الجدول أعاله.
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املالحظ من خالل اجلدل والرسم البياين أعاله ،أن عدد املشاريع اليت مت إنشاؤها انطالقا من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إىل غاية
هناية سنة  2016قد بلع ما مقداره  367 980مؤسسة مصغرة ،صغرية ومتوسطة % 26 ،منها مت استحداثها من طرف خرجيي معاهد التكوين املهين عرب
كامل الرتاب الوطين (أي  94 792مؤسسة) ،يف حني مل تتعد نسبة املؤسسات املستحدثة من طرف خرجيي مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية ما نسبته % 9
(أي  32 552مؤسسة).
ما ميكن مالحظته كذلك من خالل اجلدول أعاله هو ارتفاع نسبة املستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من فئة الطلبة
اجلامعيني ،أذ قفزت من نسبة  % 07سنة  2011إىل نسبة  % 18سنة  ،2016إال أن االرتفاع يف نسبة الطلبة اجلامعيني املستفيدين من هذا اجلهاز ال
يقابله ارتفاع حمسوس من ح يث عدد خرجيي اجلامعة الذي أنشؤو مؤسساهتم إنطالفا من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،إذ قدر عددهم سنة
 2011ب  2906شخص ،يف حني مل يتعد سنة  2015ما مقداره  3024شخص و 2001شخص سنة  .2016وهو األمر الذي يرجع إىل اخنفاض
القدرة التمويلية للوكالة الوطنية لدع م وتشغيل الشباب بسبب حالة التقشف اليت مت تبنيها من طرف احلكومة اجلزائرية ،واليت مت مبوجبها العمل على تقليص
النفقات العامة للدولة.
ويف مقابل االرتفاع الطفيف لنسبة اجلامعني املستفيدين من اجلهاز ،يالحظ أن نسبة خرجيي مراكز التكوين املهنية قد حققت ارتفاعا أحسن من
ذلك ،إذ قفزت نسبة املستفيدين من اجلهاز من نسبة  % 16سنة  2011إىل ما يعادل  % 66سنة  ،2016وهو ما يعكس التوجه الكبري هلذه الفئة إىل
التوجه للعمل املقاواليت بعد هناية تكوينهم أكثر من فئة خرجيي مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر.
منذ تبين أغلب مؤسسات التعلي م العايل اجلزائرية (اجلامعات واملراكز اجلامعية ،املدارس العليا والوطنية) لفكرة إنشاء دور املقاوالتية على مستواها سنة
 ، 2013يالحظ أن نسبة الطلبة اجلامعيني املستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب قد عرف ارتفاعا مستمرا ،إذ بلغ سنة  2014ما نسبته
 ،% 9لريتفع إىل  % 13سنة  ،2015و % 18سنة  ، 2016وهو ما ميكن تفسريه ابلدور التحسيسي والتوعوي الذي تلعبه دار املقاوالتية من جهة ،ومن
جهة أخرى إىل غياب عمليات التوظيف وشحها يف القطاع العام واخلاص خالل هذه الفرتة من جهة أخرى.
 -2استفادة الطلبة من دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على مستوى والية تيسمسيلت

بعد التعرف على مدى توجه خرجيي اجلامعة على املستوى الوطين إىل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من أجل إنشاء مؤسساهتم اخلاصة ،سيتم
من خالل هذا العنصر عرض مدى استفادة خرجيي اجلامعة من دعم الوكالة على مستوى والية تيسمسيلت خالل الفرتة
الجدول رقم  : 02حجم استفادة الطلبة الجامعيين من دعم ومرافقة الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب على مستوى والية تيسمسيلت إلى غاية نهاية
2016

السنة

الذكور

نسبة الذكور

اإلانث

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
3
4
4
1
7
5
10
7
8
10
14
12
21
23
13
15
10

50,00
100,00
100,00
80,00
50,00
87,50
62,50
90,91
77,78
100,00
90,91
77,78
85,71
84,00
79,31
92,86
65,22
76,92

1

0
0
1
1
1
3
1
2

0
1
4
2
4
6
1
8
3

10

نسبة اإلانث

جمموع امللفات املستقبلة

50,00
0,00
0,00
20,00
50,00
12,50
37,50
9,09
22,22
0,00
9,09
22,22
14,29
16,00
20,69
7,14
34,78
23,08

2
3
4
5
2
8
8
11
9
8
11
18
14
25
29
14
23
13
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2016
2018
2019

5
11
12

50,00
91,67
75,00

5
1
4

50,00
8,33
25,00

10
12
16

اجملموع

196

80,00

49

20,00

245

المصدر :الوكالة الوالئية لدعم وتشغيل الشباب لوالية تيسمسيلت

يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد امللفات اليت ختص خرجيي اجلامعة واليت مت دراستها على مستوى الوكالة الوالئية لدعم وتشغيل الشباب لوالية
تيسمسيلت مل يتجاوز حاجز  245ملفا خالل الفرتة ما بني  1998و ،2019أي مبتوسط يقارب  12ملفا يف السنة % 80 ،منها ختص فئة الذكور (196
طلبا لالستثمار) ،أما حصة اإلانث فلم تتجاوز نسبة  49( % 20طلبا لالستثمار) ،وهو ما يوضح ضعف توجه فئة اإلانث احلاملني لشهادات جامعية حنو
العمل املقاواليت على م ستوى والية تيسمسيلت.كما يالحظ كذلك العدد احملدود من خرجيي اجلامعة بصفة عامة الذين يتوجهون للوكالة من اجل االستثمار
وإنشاء مؤسساهتم اخلاصة.
يالحظ كذلك من خالل معطيات اجلدول أعاله أن متوسط استفادة الشباب اجلامعي من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلنشاء مؤسساهتم
االستثمارية مل يتجاوز حاجز  11مؤسسة قبل سنة  ، 2013وهي السنة اليت مت فيها إنشاء دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت ،أما بعد سنة
 2013فبلغ متوسط توجه الشباب اجلامعي حنو الوكالة لالستفادة من املزااي اليت تتيحها هلم فيما خيص إنشاء مؤسساهتم ما يقارب  15مؤسسة ،وهو ما يعين
ارتفاع إقبال الطلبة اجلامعيني على إنشاء مؤسساهتم بعد هناية مشوارهم اجلامعي بعد إنشاء دار املقاوالتية على مستوى كل مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر،
األمر الذي ميكن إرجاعه إىل الدعم واملرافقة والعمليات التحسيسية اليت تقدمه ا دار املقاوالتية للطلبة اجلامعيني هبدف تشجيعهم على ولوج عامل املقاوالتية بعد
هناية مسارهم اجلامعي.
ومن أجل التأكد من ذلك ،سيتم من خالل احملور املوايل دراسة حتليلية لالستبيان الذي مت توجيهه لطلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت من أجل قياس
مدى مسامهة دار املقاوالتية يف رفع روح املقاوالتية لطلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت.
رابعا :دراسة حتليلية على طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت

سيتم من خالل هذه الدراسة حماولة تقييم دور دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت يف نشر وتعزيز روح املقاوالتية لدى طلبة املركز،
وهذا من خالل استبيان مت توجيهه لطلبة املركز يف خمتلف املعاهد اليت حيتويها (معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،معهد والعلوم القانونية واإلدارية،
معهد اآلداب واللغات األجنبية ،معهد العلوم والتكنولوجيا ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية) ،حيث يتكون االستبيان من ثالثة حماور أساسية،
يتعلق احملور األول منه ابملعلومات الشخصية للطالب اجمليب على االستبيان ،أما احملور الثاين فيقيس روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت ،يف حني
خصص احملور الثالث لقياس أتثري دار املقاوالتية ابملركز يف تعزيز روح املقاوالتية لدى الطلبة وحتفيزهم إلنشاء مؤسساهتم اخلاصة بعد هناية مسارهم اجلامعي.
مشلت عينة الدراسة  156طالبا جامعيا من املركز اجلامعي تيسمسيلت ومن خمتلف املعاهد ،حيث مت تفريغ االستبياانت وحتليلها من خالل برانمج
احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSS.21وقد كانت النتائج كما يلي:
 -1قياس صدق وثبات االستبيان
يقيس هذا املؤشر قدرة االستبيان على قياس ما وضع ألجله ،وعدم تناقضه مع نفسه ،أي أنه يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس
العينة .و يتم قياس صدق االستبيان وثباته (االتساق الداخلي لالستبيان) من خالل معامل ألفا كرومباخ ،حيث كانت النتائج هلذه الدراسة كما يلي:
الجدول رقم ( :)03معامل ألفا كرومباخ لعينة الدراسة

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

29

,913

المصدر :بناءا على مخرجات برنامج .SPSS21

املالحظ من خالل اجلدول السابق هو القيمة املرتفعة ملعامل ألفا كرونباخ هلذه الدراسة ،إذ قدر بقيمة  0.913وهي قيمة مقاربة للواحد ،األمر الذي
يدل على مدى مصداقية وثبات هذا االستبيان ،وقدرته على قياس أثر دار املقاوالتية على تعزيز روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت.

 -2خصائص عينة الدراسة

مت اختيار عينة الدراسة من طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت عشوائيا ،حيث مت اعتماد العينة العشوائية الطبقية ،وهذا من أجل ضمان متثيل كل معاهد
املركز يف هذه االستبانة ،حيث سيتم من خالل هذا العنصر عرض خصائص عينة الدراسة كما يلي:
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 -1-2اجلنس
ميكن توضيح جنس اجمليبني على االستبانة من خالل الشكل البياين أدانه:
الشكل رقم  :02جنس الطلبة المجيبين على االستبيان

المصدر :بناءا على مخرجات برنامج .SPSS21

يالحظ أن غالبية الطلبة اجمليبني على االستبيان من فئة الذكور بنسبة مئوية قدرها  ،% 71.2يف حني مل تتعدى نسبة اإلانث ما مقداره .% 28.8

 -2-2السن

ميكن توضيح سن اجمليبني على االستبيان من خالل الشكل البياين أدانه:
الشكل رقم  :03سن الطلبة المجيبين على االستبيان

المصدر :بناءا على مخرجات برنامج .SPSS21

يالحظ من خالل الشكل البياين أعاله أن نسبة الطلبة الذي أعمارهم أقل من  25سنة تقدر ب  ،% 48يف حني أن الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم
 25سنة قدر بنسبة  % 52من الطلبة ،وهو األمر الذي ميكن إرجاعه إىل أن أغلبية الطلبة الذين مشلهم االستبيان هم من طلبة طور املاسرت ( 126طالبا بنسبة
تقارب .)% 81
 -3-2تفرغ الطالب للدراسة
من بني األسئلة اليت مت طرحها على ا لطلبة يف هذا االستبيان هو مدى تفرغ الطالب للدراسة ،أو ممارسة عمل ابملوازاة مع دراسته ،حيث أجاب 69
طالبا أبهنم يشغلون وظيفة ابملوازاة مع دراستهم اجلامعية (بنسبة جاوزت  ،)%44يف حني أن  87طالبا (بنسبة قاربت  )% 66متفرغون للدراسة اجلامعية فقط،
وال يزاولون أي نشاط آخر.
 -3حتليل روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت
من خالل خمرجات برانمج  ،SPSS21ميكن عرض نتائج حتليل هذا احملور من خالل اجلدول اآليت:
الجدول رقم  : 04تقييم روح المقاوالتية لدى طلبة المركز الجامعي تيسمسيلت

غري موافق
متاما

غري
موافق

حمايد

موافق

موافق
متام

املتوسط

العبارة
املوافقة

Q1

عند هناية دراستك فإنك تفضل أنشاء مؤسستك اخلاصة على
البحث عن وظيفة يف القطاع العام أو اخلاص

6

9

15

63

63

4,08

موافق

Q2

لديك فكرة واضحة حول املؤسسة اليت تريد إنشاءها بعد هناية
دراستك

6

21

33

45

51

3,73

موافق

Q3

متتلك القدرة على حتمل املسؤولية ومواجهة املخاطر يف العمل

0

3

15

57

81

4,38

موافق
جدا

الرقم

فقرات االستبيان
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Q4

تثق يف نفسك وقدراتك يف مواجهة خمتلف التحدايت

0

3

9

48

96

4,52

موافق
جدا

Q5

لديك دائما أهداف واضحة وحمددة تسعى لتحقيقها

0

3

6

66

81

4,44

موافق
جدا

Q6

متتلك القدرة على تشخيص وحل املشكالت اليت تواجهك

0

6

9

81

60

4,25

موافق
جدا

Q7

جتمع املعلومات والبياانت اليت تساعدك قبل البدء يف عملك

3

0

9

69

75

4,37

موافق
جدا

Q8

تشجعك عائلتك على إنشاء مشروعك اخلاص

12

6

45

51

42

3,67

موافق

Q9
Q

توفر لك عائلتك الدعم املعنوي واملادي إلنشاء مشروعك اخلاص

12

12

66

36

30

3,38

موافق

يوجد يف حميطك العائلي أفراد يديرون مؤسساهتم اخلاصة

15

30

48

30

33

3,23

وسط

11

تعترب القروض الربوية حاجزا أمام إنشاء مؤسستك اخلاصة

15

3

15

18

105

4,25

موافق
جدا

12

تعرف املستجدات املتعلقة ابلقوانني واإلجراءات احملفزة على إنشاء
املؤسسات الصغرية واملتوسطة

9

12

63

45

27

3,44

موافق

13

تعرف أجهزة الدعم املساعدة على أنشاء املشاريع املصغرة وتعرف
املزااي اليت تتيحها لك

9

9

33

69

36

3,73

موافق

14

سيساعدك حميطك اجلامعي على إنشاء مؤسستك اخلاصة

9

0

57

45

45

3,75

موافق

15

يشجعك أساتذتك على اإلبداع واالبتكار وإنشاء مؤسستك
اخلاصة

9

6

57

27

57

3,75

موافق

16

حتضر الندوات وامللتقيات األنشطة التحسيسية اخلاصة ابملقاوالتية
وإبنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة

12

3

54

42

45

3,67

موافق

3.92

موافق

10
Q
Q
Q
Q
Q
Q

التقييم اإلمجايل للمحور
المصدر :بناءا على مخرجات برنامج SPSS21.

يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هذا احملور واملتعلق بقياس روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت قد انل عالمة متوسطة قدرها
 3.92من  ،05وهو ما يقابل عبارة "موافق" على سلم ليكارت اخلماسي ،األمر الذي يدل على أن طلبة املركز اجلامعي ميلكون روح املقاوالتية ،وهو ما ميكن
إثباته من خالل أجوبة الطلبة على خمتلف أسئلة هذا احملور ،حيث أمكن اخلروج ابلنتائج اآلتية:
 أغلبية الطلبة يرغبون يف إقامة مشاريعهم اخلاصة عقب هناية مشوارهم اجلامعي ،حيث أهنم ميتلكون فكرة واضحة عن املشروع املرغوب فيه ،إضافة إىلمتتعهم مبجموعة من اخلصائص والسلوكيات اليت متكنهم من إقامة وتسيري مشروعهم املستقبلي (الثقة يف النفس ،روح املسؤولية ،وضوح األهداف والقدرة على
تشخيص وحل املشاكل).
 يلعب احمليط العائلي دورا مهما يف التوجه املقاواليت للطلبة اجلامعيني ،حيث أن الطلبة الذين يتحلون بروح املقاوالتية ميتلكون من خلفهم عائالت تشجعهمعلى إنشاء مشاريعهم اخلاصة ،وتساعدهم معنواي وماداي على ذلك.
تعترب القروض الربوية أحد أهم العوائق اليت تواجه الطلبة اجلامعيني من أجل جتسيد أفكارهم على أرض الواقع ،وحتول دون متكينهم من دخول عامل
املقاوالتية.
 الطلبة الذين ميتلكون روح املقاوالتية على إطالع أبهم هيئات الدعم واملرافقة اليت توفرها الدولة من أجل مساعدهتم على إنشاء مشاريعهم اخلاصة عقبهناية مسارهم اجلامعي.
 -يقم احمليط اجلامعي للطلبة الدعم واملرافقة الالزمني من أجل حتسيسهم ابلعمل املقاواليت.
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 -4تقييم دار املقاوالتية ابملركز اجلامعي تيسمسيلت
من خالل خمرجات برانمج  ،SPSS21ميكن عرض نتائج تقييم دار املقاوالتية ابملركز اجلامعي تيسمسيلت من خالل اجلدول اآليت
الجدول رقم  :05تقييم دار المقاوالتية بالمركز الجامعي تيسمسيلت

غري
موافق
متاما

غري
موافق

حمايد

1

أعرف جيد دار املقاوالتية ابملركز اجلامعي تيسمسيلت

12

18

63

39

2

أان على إطالع اتم مبختلف األنشطة والتظاهرات اليت تنظمها دار
املقاوالتية تيسمسيلت

9

15

51

57

24

3

أحضر كل األنشطة والتظاهرات اليت تنظمها دار املقاوالتية
تيسمسيلت

15

30

72

24

15

2,96

4

تشجع دار املقاوالتية تيسمسيات الطلبة اجلامعيني على االستثمار
وولوج عامل األعمال

9

6

39

66

36

3,73

موافق

5

تسهم دار املقاوالتية يف زايدة الوعي أبمهية وفائدة العمل املقاواليت
للطلبة

3

9

27

63

54

4,00

موافق

6

ترافق دار املقاوالتية تيسمسيلت الطلبة اجلامعيني النشاء مشاريعهم
املستقبلية وضمان جناحها واستمراريتها

6

15

60

51

24

3,46

موافق

7

تعترب دار املقاوالتية تيسمسيلت مهزة وصل بني اجلامعة والوكالة
الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

12

6

24

63

51

3,87

موافق

8

تضمن دار املقاوالتية مهمة تدريب الطلبة وتطوير مهاراهتم خللق
األعمال وإدارة املشاريع

6

12

54

51

33

3,60

موافق

9

تساعد دار املقاوالتية الطلبة اجلامعيني على اجياد أفكار مشاريعهم
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يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت تقوم بدور مهم من أجل رفع وعي الطلبة أبمهية العمل
املقاواليت وضرورة حبثهم عن مشاريع إبداعية ومبتكرة خالل مسارهم اجلامعي ودراستها من أجل تنفيذها على أرض الواقع بعد نيلهم للشهادة اجلامعية.
ومن خالل هذا التحليل ،أمكن اخلالص إىل النتائج الرئيسية اآلتية:
 اكتسبت دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت صدا اجي ابيا لدى الطلبة ،حيث أصبح أغلب الطلبة على علم بتواجدها وابخلدمات اليتتقدمها هلم ،األمر الذي ميكن إرجاعه إىل األنشطة الدورية اليت تقوم هبا الدار على مستوى خمتلف معاهد املركز (محالت حتسيسية ،أايم إالمية ودراسية،
ملتقيات وتظاهرات علمية ،دورات تكوينية...،إخل).
 تشجع دار املقاوالتية الطلبة اجلامعيني على ولوج عامل املقاوالتية وحتفزهم على إنشاء مشاريعهم اخلاصة بعد نيل الشهادة اجلامعية.-

ترافق دار املقاوالتية تيسمسيلت الطلبة اجلامعيني يف دراسة أفكارهم ومشاريعهم ،كما أهنا تعترب حلقة وصل بني الطالب على مستوى املركز اجلامعي
تيسمسيلت والوكالة الوالئية لدعم وتشغيل الشباب تيسمسيلت.
تساعد دار املقاوالتية تيسمسيلت الطلبة اجلامعيني على اجياد أفكار مشاريعهم ،كما تضمن هلم التدريب والتكوين الالزمني لتجسيد مشاريعهم املستقبلية.

 -5دور دار املقاوالتية تيسمسيلت يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني
ميكن توضيح أتثري دار املقاوالتية على تعزيز روح املقاوالتية لدى الطلبة من خالل اجلدول اآليت:
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الجدول رقم  : 06دور دار المقاوالتية في تعزيز روح المقاوالتية لدى طلبة المركز الجامعي تيسمسيلت
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ميثل اجلدول أعاله معامالت االرتباط بني متوسط حمور الثاين اخلاص بدار املقاوالتية تيسمسيلت وبني خمتلف املتغريات اجلزئية اخلاصة مبحو روح
املقاوالتية للطلبة اجلامعيني ابملركز اجلامعي تيسمسيلت ،حيث من خالهلا ميكن اخلروج ابلنتائج اآلتية:
 تؤثر أنشطة دار املقاوالتية تيسمسيلت على رغبة الطالب اجلامعي ابملركز يف إنشاء مشاريعهم املستقلة بعد هناية مشوارهم اجلامعي ،إذ أهنا تنمي لدىالطالب اجلامعي الرغبة يف العمل املقاواليت من خالل مرافقتها ودعمها هلم.
 تسهم دار املقاوالتية تيسمسيلت يف بلورة أفكار ابداعية ومبتكرة للطلبة على مستوى املركز اجلامعي من أجل جتسيدها بعد هناية دراستهم اجلامعية. تعمل دار املقاوالتية على تنمية املقومات الشخصية الالزمة للطالب اجلامعي من أجل ولوج عامل املقاوالتية (حتمل املسؤولية ،القدرة على مواجهة املخاطروحتليلها ،الثقة يف النفس ،القدرة على تشخيص املشاكل وحتليلها.)...،
 تسهم دار املقاوالتية تيسمسيلت يف متكني الطلبة اجلامعيني من القدرات واملؤهالت الالزمة إلطالق مشاريعهم اخلاصة من مجع املعلومات الالزمة النطالقاملشروع ،تسيري ومتويل املشاريع املصغرة،...،إخل.

 -6اختبار فرضيات الدراسة

سيتم من خالل هذا العنصر عرض نتائج اختبار فروض الدراسة امليدانية لتحديد مدى مسامهة دار املقاوالتية يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني
ابملركز اجلامعي تيسمسيلت.
الفرضية األوىل :نصت على أن مسامهة دار املقاوالتية ال تزال حمدودة يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني ،خاصة يف ظل نقص توجه الطلبة املتخرجني
النشاء مؤسساهتم اخلاصة ،وهو ما مت إثباته من خالل معطيات اجلدول رقم  1و ،2واللذان يبينان ضعف نسبة استفادة الطلبة اجلامعيني من اخلدمات اليت
تقدمها الوكالة الوطنبية لدعم وتشغيل الشباب.
الفرضية الثانية :تنص هذه الفرضية على أن دار املقاوالتية تسهم يف تعزيز روح املقاوالتية للطلبة اجلامعيني من خالل عديد األنشطة والربامج والدورات التكوينية
اليت تقوم بتنظيمها لفائدة الطلبة طوال السنة اجلامعية .وهو ما مت إثباته جزئيا ،إذ أن دار املقاوالتية تنظم حقيقة عديد األنشطة والتظاهرات طوال السنة اجلامعية،
إال أهنا مل تنجح بعد استقطاب عدد كبري من الطلبة.

الفرضية الثالثة :اهلدف األساسي من إنشاء دار املقاوالتية هو نشر ثقافة العمل املقاواليت لدى الطلبة اجلامعني وتقريب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
وخمتلف املزااي ايت تتيحها هلم .وهو ما مت اثباته من خالل عرض أهم نقاط االتفاقية اإلطار ما بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي.

الفرضية الرابعة :أسهمت دار املقاوالتية على مستوى املركز اجلامعي تيسمسيلت يف نشر وتعزيز روح املقاوالتية لدى طلبة املركز اجلامعي من خالل مرافقة الطلبة

حاملي املشاريع ،وهو ما مت التأكد من صحته بناء على خمرجات اجلداول رقم  5 ،4و ،6حيث أن دار املقاوالتية تيسمسيلت تلعب دورا مهما يف دفع الطلبة
حنو التوجه للعمل املقاواليت وإنشاء مؤسساهتم اخلاصة بعد هناية مسارهم اجلامعي.
خامتة

هدفت هذه الورقة البحثية إىل دراسة أتثري إنشاء دور املقاوالتية على مستوى خمتلف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية على تعزيز روح املقاوالتية لدى
الطلبة ،وهذا من خالل توجههم إلنشاء مؤسساهتم اخلاصة واالستقالل أبعماهلم بعد هناية مشوارهم اجلامعي.
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حيث مت التطرق إىل أهم الدراسات السابقة يف هذا اإلطار ،ليتم بعدها تقدمي التعاريف املتعلقة بكل من املقاوالتية وروح املقاوالتية ،وكذا اخللفية اليت
مت من خالهلا إنشاء دار املقاوالتية واهلدف والدور الذي تقوم به على مستوى خمتلف مؤسسات التعليم العايل ،كما مت أيضا عرض بعض األرقام املتعلقة ابستفادة
خرجيي اجلامعة اجلزائرية من التمويل الالزم على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على املستوى والوطين واحمللي (والية تيسمسيلت) ،لتختتم هذه
الدراسة بتحليل االست بيان املوجهة لطلبة املركز اجلامعي تيسمسيلت والذي هدف إىل قياس أتثري دار املقاوالتية تيسمسيلت مبختلف أنشطتها على التوجه
املقاواليت للطلبة.
وقد خلصت الدراسة إىل األمهية الكبرية اليت تكتسيها دار املقاوالتية على مستوى خمتلف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر عموما ،وعلى مستوى
املركز اجلامعي تيسمسيلت خصوصا ،يف نشر الوعي والثقافة املقاوالتية ،وتعزيز روح املغامرة وإنشاء املؤسسات لدى الطلبة.
وبناءا على ما سبق ،ميكن عرض بعض التوصيات اليت من شأهنا أن تسهم أكثر يف نشر الوعي املقاواليت وتشجع الطلبة على التغلب على خماوفهم
وحتفيزهم على إنشاء مؤسساهتم اخلاصة كما يلي:
 تعزيز نشاط دار املقاوالتية على مستوى كل مؤسسات التعليم العايل ،من خالل توسيع الطاقع املسري لدار املقاوالتية ليشمل كل املعاهد والكليات املوجودةيف اجلامعة.
-

توفري كل املتطلبات الضرورية لنشاط دار املقاوالتية ،من الوسائل املادية والبشرية واملالية الضرورية الجناز برانجمها السنوي.
التقرب أكثر من الطلبة من خالل تنظيم أنشطة جوارية وحتسيسية ،وكذا إشراك الطلبة يف خمتلف األنشطة اليت تقوم هبا دار املقاوالتية.
العمل على توحيد برانمج دور املقاوالتية على املستوى الوطين.
تعزيز تدريس الطلبة يف خمتلف التخصصات للمقاييس اخلاصة ابملقاوالتية وتسيري املؤسسات عرب كل مسارهم اجلامعي.
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