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S 
اقولة  حد  حم  صاور  قحاقق  اةتميق  ةد ل،  امو حرز  رزل   اهامتيو  هاو ص  تعترب امل

سرتاتقجق  صبمق  عدى ااألكورميقني لاةبودثني جبونب املاقولهاتق   رتبمت اة لة  اجلزائزي  

جميوع  ص  احلوارز املوةق  هوإلرور  إىل املزاراق   تستا ف رئ  اةشبوب هاف  عوص  

سرتاتقجق  صزمون ألنا  صؤمدني ةذةك  إها حن جنوح مذه اهالاجلوصعقني هاف  خوص  

 همضج اةفكز املاقولهاتي ة ى مذه اةشزحي .

وملاقولهاتق  كيو تا ف إىل ه األسوسق  املتعداق شزح املفومق   إىلتا ف مذه اةو ق  

تزسقخ ثاقور  املاقولهاتق   ص  حجل  ميك  إتبوعاواةتعزيف هأد  حد ث األسوةقب لاةيت 

  اةشبوب حنو صق ان األعيو،. لررع رئ 

حم  صو توصدت إةقه اة  اس  مو رزل   اةتفكري يف خد  صمظوص  صتكوصد  تعيل 

 عدى نشز ثاقور  املاقولهاتق  لإنعوش احلس املاقولهاتي يف اجملتيع.

 : املاقولة   ثاقور  املاقولهاتق   اةزلح املاقولهاتق .الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Business is considered one of the main sources of development of 

the countries , which resulted in the need for attention by 

academics and researchers beside entrepreneurial. So the Algerian 

state has adopted strategy witch based on setting of financial 

incentives and  accompanying , for young in general and the 

university in particular, because they are qualified for it , but that 

the success of this strategy depends on their maturity of 

entrepreneurial thought at this slide. 

This paper aims to explain the basic concepts related to 

entrepreneurship also aims to introduce the latest styles and one 

that can be followed in order to establish entrepreneurial culture . 

And push young people toward the field of business . 

The most important results of this study is the need to think in the 

creation of an integrated system witch working on spreading of the 

entrepreneurial culture and revive the entrepreneurial sense in 

society 
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 مقدمة

ةسموات األخري  هومتيو  كبري دظقت املؤسسوت هشتى حنواعاو يف ا

اقتاوريوت خمتدف مذه اة ل، صايو كون  هوعتبو مو عمازا حسوسقو يف

تدف هزاصج اةتميق  صستوى تطو مو  لاة ل  اةذي هوتت تدعبه يف خم

. دقث امت  اةع ي  ص  اةبودثني ه  اس  اةطزق  سرتاتقجقاهااملستاقبدق  

سوت لنتقج  ةذةك ه ح لةوسوئل اةيت تضي  جنوح لاستيزا  مذه املؤس

أصبح صوروع املاقولهاتق  لإنشوء هامتيو  هتتبع سريل   إنشوءمو. ر

املؤسسوت حيتل دقزا كبريا ري  امتيو  اةع ي  ص  اة ل،  خوص  صع 

لهوةزغ  ص  لجور تزاي  املكون  اةيت قحتداو املؤسسوت اةاغري  لاملاغز   

جن  نسب  صما  جيس مو نمو ححركو  ملشو يع صؤسسوت ة ى رئ  اةشبوب إها 

  خال، اةسموات األلىل ص  ه اي  نشوطاو تؤل، إىل اةزلا،صاقولهات ليؤسس 

لاةمسب  األكرب صما  تعزف ع  إقوص  صشو يعا  اخلوص   ليعور اةسبب 

لقد  لعقا  هوجور آةقوت للسوئل املاقولهاتق  اةزئقس إىل غقوب ثاقور  

 . ة عيا  لتوجقاا  حنو صتطدبوت جنوح املاقولة 

تاق ي  صسومي  تتعد  ةمذه اةو ق  اةبحثق   لص  مذا املمطد  جوءت

هإهزا  حميق  نشز ثاقور  املاقولهاتق  لإنعوش احلس املاقولهاتي ة ى اةشبوب 

 مذا حميق  تجدىتهوةمشوط املاقولهاتي. ل ها ف تعبق  اةطزي  حنو تفعقل

 املاقولهاتق . طو تدوئال يف لجه تاقف اةيت املشوكل  حم  عدى اةرتكقز يف اةبحث

إىل اةتطزق إىل صفاو  املاقولهاتق   اةبحث مذا يا ف البحث: أهداف

ةمشزمو  اةضزل ي  لاملستدزصوت احلوةي يف اجلزائز  للاقعاو لهقون حميقتاو

صسوع   اةشبوب خلوض مذا اجملو، ص  األعيو،   حجل لتزسقخاو ص 

ق  نسب عوةق  لهوةتوةي املسومي  يف اةاقضوء عدى اةبطوة  ص  نودق   لقحاق

   .ةدميو اهاقتاوري ص  جا  حخزى
هموء عدى ذةك تضيمت مذه اةو ق  اةبحثق  احملول   تقسيمات الدراسة:

 اةتوةق :

 .مفاهيم أساسية حول املقاوالتية أوال:

 الثقافة املقاوالتية واحلس املقاوالتي ثانيا:

 .: قنوات نشر ثقافة املقاولة وسبل ترقيتهاثالثا
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 أساسية حول املقاوالتيةأوال: مفاهيم 

حصبحت املاقولهاتق  حمل امتيو  اةع ي  ص  اةبودثني هتع ر ختااوتا  امو 

اةمظز دو، صفاوصاو. لةك  قبل اةتطزق إىل صفاو  لجاوت حرى إىل تع ر 

 املاقولهاتق  نعزف املاقول،.

عزف صاطدح املاقول، تعزيفوت ع ي   تطو ت  .تعريف املقاول:1.1

ه اةشخص اةذي ميدك ّنحاملاقول،  Shumpeterعرب اةزص  دقث عزف 

اإل ار  لاةاق    عدى قحويل ركز  ج ي   ال اخرتاع ج ي  إىل اهتكو 
(1)

 . 

كيو يعزف املاقول، عدى انه اةشخص اةذي يميي ليبتكز شقئو ذا ققي  

ص  ها شيء  ليستيز يف اخذ اةفزص املتعداق  هوملوا ر لاهاةتزا  هوةزؤيو 

 لكذةك اخذ عماز املخوطز
(2)

. 

راو اةذي يتكفل حبيل  "Marchesney"ل "Julien"لدسب كل ص  

جميوع  ص  اخلاوئص األسوسق : يتخقل اجل ي  لة يه ثاق  كبري  يف 

نفسه  املتحيس لاةادب اةذي حيب دل املشوكل لحيب اةتسقري  اةذي 

لمو اةذي خيد  صعدوص  موص املاوعب لاةعاقبوت ياو ع اةزلتني ليزرض 
(3)

 

مشل رإن املاقول، مو اةذي يتخقل اجل ي  لة يه ثاق  كبري  يف حليف تعزيف 

نفسه  املتحيس لاةادب اةذي حيب دل املشوكل لحيب اةتسقري. اةذي 

ياو ع اةزلتني ليزرض املاوعب لاةعاقبوت  اةذي خيد  صعدوص  موص  

ل ححلها ص  خال، لجا  نظز اقتاوري  حلها )جي ر عدى صستوى املمتجوت 

( حل اةذي ياق   ...ل اةتسوي حل يف سريل   اإلنتوج حدي  عدى املستوى احمل

مذه املعدوص  هشكل صعويري قبل اآلخزي . مو اةذي جييع ليعزف كقف 

جل إعطوء ققي  ةديعدوص  اةيت حيو  عدقاو حيمس  املوا ر اهاقتاوري  ص  

 ض اةواقع  لهشكل رعو،. لذةك هموء عدى اعتبو ات حلحمولة  تزمجتاو عدى 

ثل اةمفوذ لاةطيوح لاهاستاقالةق  لاةزهح  حل اةسدط  اةيت شخاق  ص

ميكمه امو ستاو عدى نفسه لعدى اةورعق  اهاقتاوري 
(4)

 . 
انطالقو ص  اةتعو يف اةسوهاق  روملاقول، مو اةشخص اةذي ة يه اإل ار  

 ض اةواقع  ها ف حلاةاق    عدى جتسق  ركز  ج ي   حل اخرتاع عدى 
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  املخوطز   ليتيقز هوةثاق  يف اةمفس قحاقق  عوائ  صوةق   ع  طزي

 ي   لاةاق    عدى اإله اع.قريليكتسب صعو رو تس

جتعل صمه املاقول، اةموجح لاملسري صواصفوت املاقول، إىل جميوع   حيتوجل

اجلق 
(5)

:
 

 

 :حي تاق ي  حرضل حراء لاةسعي إىل إجنو  األم اف  احلاجة إىل اإلجناز

املستيز لاةتيققز  لاةتطويز لقحيل املسؤلةق  لاةعيل عدى اهاهتكو  

لةذةك روملاقول، رائيو ياقق  حراءه لإجنو ه يف روء صعويري ققوسق  لغري 

 اعتقوري .

  :دقث ميتدك املاقوصوت اةذاتق  لاةاق  ات اةفكزي  عدى الثقة بالنفس

لاإلصكونقوت اةذات عدى اهاعتيور خال، لذةك ص  صشزلعوت األعيو، إنشوء 

 لاإلرا   لاختوذ اةاقزا ات حلل املشكالت اةفزري  لق  ته عدى اةتفكري

لصواجا  اةتح يوت املستاقبدق   لذةك هسبب لجور دوة  ص  اةثاق  

هوةمفس لاهاطيئمون ةاق  اتا  لثاقتا  هاو
(6)

. 

 :حي اةتطدع إىل املستاقبل همظز  تفوؤةق  لإصكونق   الرؤيا املستقبلية

 قحاقق  صزكز صتيقز لصستويوت  حبق  صتزاي  .

 يعتاق  املاقولةون هأن قحاقق  اةمجودوت لريون  ملثابرة:التضحية وا

استيزا يتاو  إمنو يتحاق  ص  خال، املثوهز  لاةارب لاةتضحق  

هزغبوت آنق  ص  حجل قحاقق  آصو، لغويوت صستاقبدق   لةذةك 

روةضيون  األكق   هلذه املشزلعوت إمنو تمبع ص  خال، اجل  لاهاجتاور 

 لاةعطوء.

 :لياقا  هاو اهاعتيور عدى اةذات يف قحاقق   الرغبة يف االستقاللية

صستاقد  ها صشزلعوت اةغويوت لاألم اف  لاةسعي هوستيزا  إلنشوء 

تتاف هوةشزاك  خوص  عم صو تتوارز ة يا  املوا ر املوةق  اةكورق   

كيو يستبع  املاقولةون اةعيل ة ى اآلخزي  جتمبو حلوهات اةتحجق  حبقث 

 لآ ائا  لطيودوتا .اققاقي ألركو م  لاةتجسق  احليتيكمون ص  اةتعبري 

كيو يتطدب جنوح املاقول، مجد  ص  املاو ات 
(7)

: 
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  :لمي تتيثل يف اخلرب   املعزر   لاةاق    اةتاقمق  املهارات التقنية

اةعوةق  املتعداق  هوألنشط  اةفمق  ةديشزلع يف خمتدف اجملوهات ص  إنتوج  

 جب ا  .حعيو، املشزلع    هقع  ختزي  لمتويل لمذه املاو ات تسوع  يف إرا

 :لمي ق  ات اهاتاو،  ناقل املعدوصوت استال    املهارات التفاعلية

خل اةيت حيتوجاو ...ا رلر رعل  صموقش  اةاقزا ات قبل إص ا مو  اإلقموع

 املاقول، يف دوة  قحويل اةاالدقوت اةال ص  إلرا   اةمشوط ةآلخزي .

 :متك  املاقول، ص  تطويز لتتيثل يف اةاق  ات اةيت املهارات اإلنسانية 

عالقوته صع صزؤلسقه ل صالئه خل ص  املشزلع لاملؤسس  هشكل 

لاةثاق  لاة ع  املستيز اهادرتا  عو   دقث حن مذه اةعالقوت تبين عدى 

ةدعماز اةبشزي راخل املؤسس  لاهامتيو  مبشكالته خو ج املؤسس   

لاملعوصد  ي  لاهاستيوة  ةآلخزلمي ق  ات تتعد  هوهاستجالب لاةتحفقز 

 احلسم  لاةتازف اةدب  صع حعضوء املؤسس .

 تتيثل يف اكتسوب حسس لصبورئ عديق  يف صق ان  فكرية:الهارات امل

لإجيور اةعالقوت املشكالت اإلرا   لاختوذ اةاقزا  لاحملوكي  املمطاقق  لقحدقل 

 هني املشكالت لحسبوهاو لددوهلو...إخل.

 اةتفكري اجملزر دقو، نظزتا  إىل حي اةاق    عدى  تحليلية:الهارات امل

صؤسسوتا  اةيت تعيل ككل لةقس كجزء لان حجزاؤمو للظوئفاو 

ترتاهط صع هعضاو اةبعض ةتابح كال يف حمقطاو  دقث حن مذا 

حصوصه هع  صواجاته احلوصد  اةعيل تعاقق ات اإلر اك يف د  ذاته ختوةه 

  .حغدبق  املشوكل ةقتيك  رقيو هع  ص  لرع احلدو، املموسب

كوملاقو ه  املاقولة  لج ت ع   صاقو هوت ةتعزيف  .تعريف املقاولة:1.1

اةسدوكق  اةيت  كزت عدى اجلونب اةسدوكي ملاقول، لاملاقو ه  اةوصفق  

اقتاوري  -اةيت  كزت عدى لصف رل  املاقول، يف احملقط اةسوسقو

ةدعواصل اةزصين اةتع ار لاملاقو ه  املزددق  دقث تزكز مذه األخري  عدى 

خاق  احملزر  حل املونع  إلمنوء اةزلح املاقولهاتق . إذ تعزف مذه اةش

املاقو ه  املاقولة  عدى حناو تعوقب جليد  ص  املزادل تب ح هوملقو، 

ةدياقولهاتق  صتبوعو هوهاستع ار حل اإل ار  اةفو ي  حل صو يسيى هوةتوجه 
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خري املاقولهاتي ةقت  هع مو اختوذ قزا  اة خو، يف جمو، املاقولة  ليف األ

 امو س  اةمشوط ال اةسدوك املاقولهاتي.

ص   بيرت دراكر لق  حصبح صفاو  املاقولة  صت الها هشكل لاسع  ليعّ 

ص  خال، إشو ته إىل قحو،  5891األلائل اةذي  حشو لا إىل ذةك يف سم  

اهاقتاوريوت احل يث  ص  اقتاوريوت اةتسقري إىل اقتاوريوت صاقولهاتق 
(8)

 .

اةذي ي  س لاقع املاقول، لتطبقاقوته ص  دقث  كيو ياقا  هاو احلاقل

نشوطه لخاوئاه لاهاثو  اهاقتاوري  لاهاجتيوعق  ةسدوكوته لكذةك 

سوةقب رع  لمحوي  اةمشوط املاقولهاتيحي  س 
(9)

اإلنشوء صشزلع ج ي  حل  

تاق ي  رعوةق  صضور  إىل اهاقتاور
(10)

. 

األعيو، ص   لميك  تعزيف املاقولة  هأناو:" دزكق  إنشوء لاستغال، رزص

طزف رزر حل ع   حرزار لذةك ع  طزي  إنشوء صمظيوت ج ي   ص  

حجل خد  اةاققي ."
(11)

  

عدى حناو "دوة    "Alain fayol" عزراومفهوم املقاوالتية  .1.1

خوص   يت  ص  خالهلو خد  ثزلات اقتاوري  لاجتيوعق  هلو 

حي تواج  اخلطز  لاةيت ت صج  اةتأك خاوئص تتاف هع   

يمبغي حن تكون هل  سدوكوت ذات قوع   تتخاص  رقاو حرزار

هتاقبل اةتغقري لحخطو  صشرتك  لاألخذ هوملبور   لاةت خل 

 راق  نيوص  األصزيكقخباةفزري .حصو هوةمسب   ةإلجندوسكسون ل

  إذ جن  حن اةربلرقسو  اةتسعقموتصمذ سموات استعيدوا املاطدح 

"Howard Stevenson "  جبوصعHarvard  ق  تملاقولهاهأن: "ايورح

عبو   ع  صاطدح يغطي اةتعزف عدى رزص األعيو، ص  

طزف حرزار حل صمظيوت لصتوهعتاو لجتسق مو"
(12)

. 

إذن روملاقولهاتق  مي األرعو، لاةعيدقوت اهاجتيوعق  اةيت ياقو  هاو املاقول،  

يف ظل إطو  قونوني إلنشوء صؤسس  ج ي    حل تطويز صؤسس  قوئي  

ص  خال، األخذ هوملبور    لقحيل املخوطز    حم ر  ها ف قحاقق  اةزهح

  ض اةواقع.حلاةتعزف عدى رزص األعيو،  لصتوهعتاو لجتسق مو عدى 
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ليتضح اةفزق هني إنشوء املؤسسوت لاملاقولهاتق  ص  خال، ناقوط اةتوار  

لاهاختالف اةتوةق 
(13)

: 

 : نقاط االتفاق

 كالميو عبو   ع  إنشوء صؤسس  هاف  قونونق . -
 ب  خموطز .كالميو ةه نس -
 ص  ل اء إنشوئايو. و حب ونميو يتوقعئوصمش -
ق  تابح املؤسس  املاقولهاتق  صؤسس  منطق  إذا قد ت صمتجوتاو  -

 هشكل لاسع  يف ظل ع   تطويزمو.
 :نقاط االختالف

 تتس  املاقولهاتق  هأناو إنشوء صؤسس  غري منطق   راي تتيقز هوإله اع. -
ألناو تأتي هوجل ي   لمبع هات ا تفوع نسب  املخوطز  يف املاقولهاتق   -

     .عوائ  صزتفع  يف دوة  قبو، املمتج يف اةسوق
صاقو ن   –نوجت  ع  داقوق اهاهتكو  قبل تاقدق مو ادتكو ي  ح هوح  -

 هوملؤسس  اةميطق  اةيت تطزح صمتجوت عوري .
تتيقز املاقولهاتق  هوةفزري   صاقو ن  هإنشوء املؤسسوت مذه األخري  اةيت  -

صع جميوع  اةشزكوء. مذا صو ميك  املاقول، ص  امو س   ميك  إنشوؤمو

اةتسقري هشكل صبوشز لصستاقل ه ، اهاعتيور عدى جمدس ةإلرا    

 لمو صو يسيح ةه هتجسق  حركو ه عدى ح ض اةواقع.

 الثقافة املقاوالتية واحلس املقاوالتي ثانيا:
حلج ت ع   تعو يف تطزقت ملفاو  اةثاقور   . تعريف الثقافة:1.1

ث عزرت عدى اناو اةربجم  اةذممق  ةدتازروتدق
(14)

ن كل حلمو صو يعين  

سس حن تتازف عدى حل جميوع  يف جمتيع صعني عدقاو حل صمظي  حرزر 

صعويري صربجم  صسباقو
(15)

اةثاقور  عدى حناو ذةك  E.B.Taylor. ليعّزف 

اةكل املزكب اةذي يض  املعزر  لاةعاقق   لاةف  لاألخالق لاةاقونون 

  لمجقع املاقوصوت لاةعورات األخزى اةيت يكتسباو اإلنسون كعضو لاةتاقوةق 

يف جمتيع صعني
(16)

. 
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هقميو اةبعض األخز يزى حن اةثاقور  شيء صعموي غري صديوس يتضح يف 

األرعو، ليف األشقوء املوري   لةكماو ها تتكون ص  تدك األرعو، لةك  األشقوء 

 املوري .
األسوسق  املشرتك  هني اجليوع  هأناو منط اهاررتاروت  Scheinليعزراو 

لتتعد  ص  خالهلو اجليومري دل املشوكل اة اخدق  لاةتكّقف اخلو جي  

ليت  تداققماو ةألعضوء اجل ر هوعتبو مو األسدوب اةسدق  ةإلر اك لاةتفكري 

لاةشعو  يف اةتغدب عدى تدك املشوكل
(17)

. 
  اةثاقور  صزتبط مبفاو اقولة صفاو  ثاقور  امل ّنإثقافة املقاولة  1.1

ناو جميوع اةاقق  لاملعتاق ات لاةتوقعوت املشرتك  لاةيت حدقث تعزيفاو عدى 

تع  ك ةقل ةألرزار  يمتج ص  خالهلو صعويري تؤثز هشكل كبري عدى 

ركو  صبتكز   اه اع يف جميل اةاقطوعوت حسدوكقوت اهارزار لاجمليوعوت هإجيور 

لحمولة  تطبقاقاو يف جمو، اهاستثيو 
 

وا،صيف  ؤلس األ
(18)

. 

لهاذا تكون ثاقور  املاقولهاتق  كيجيوع  صتموساق  ص  اهاجتوموت 

رزار يف جمو، املاقولهاتق شرتك  هني األلاةسدوكقوت امل
(19)

. 

ثاقور  املاقولة  تشري إىل جميوع  اةاقق  لاةزصو  لاملثل اةعدقو   إّن

لاملعتاق ات لاهاررتاروت املوجا  لاملّشكد  ةإلر اك لاةتاق يز لاةسدوك 

  راي متثل  لح لاملتغرياتسوع   عدى اةتعوصل يف خمتدف اةظوامز لامل

املاقولة  لاةسبب اةزئقس لاةفوعل إلنشوئاو 
(20)

 

متثل ثاقور  املاقولهاتق  احملزك إلنشوء  :أهمية ثقافة املقاوالتية .1.1

املؤسسوت  روةثاقور  تدعب رل ا يف غوي  األميق  يف متوسك 

اقوءمو. روةثاقور  حرا  األعضوء  لاحلفوظ عدى موي  اجليوع  له

رعوة  يف توجقه سدوك حرزار اجملتيع لصسوع تا  عدى اكتشوف 

ق  اتا  عدى اإله اع لاكتسوب اةثاق  هوةمفس  ص  خال، قحزيك 

 .اة لارع اةمفسق  لاملوةق  حنو املاقولهاتق 

حن ةدثاقور  ح هع لظوئف   Pederson & Scrensen دقث يزى كل ص 

لمي كوةتوةي
(21)

 : 
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ةثاقور  كأرا  قحدقدق  ةدبودثني  دقث تسوم  منوذج تستخ   ا -5

 اةثاقور  يف را  اةتمظقيوت اهاجتيوعق  املعاق  .

 تستخ   اةثاقور  كأرا  ةدتغقري للسقد  ص  لسوئل اةتطويز. -2

تستخ   اةثاقور  كأرا  ةتحسني سدوكوت حم ر   لحيضو ةتاقئ   -3

  رئوت اجتيوعق  صستا ر  ةتاقّبل قق  حم ر .

 .كأرا  ةتحزيك احلس اإلر اكي ةألرزار تستخ   اةثاقور  -4

ن ةمشز ثاقور  املاقولة  جميوع  ص  اةوظوئف حمياوحليب ل جدقو 
(22)

 : 

 .تاقئ  اإلدسوس هوةكقون لاهلوي  ة ى اةشبوب -

 .املسوع   عدى ختفقض صع هات اةبطوة  -

تاقئ  إطو  صزجعي يسوع  عدى را  اجتوموت لحنشط  املاقولة   -

 .يف جمو، املاقولهاتق ليزش  هاختوذ قزا  اخلوض 

مو صفاو  صزتبط هوملبور   لاةمشوط. روألرزار . الروح املقاوالتية: 2.1

اةذي  ميدكون  لح املاقولة  هل  إ ار  جتزيب حشقوء ج ي    حل اةاققو  

األرزار ةدتغري لمؤهاء ةوجور إصكونق  هوألشقوء هشكل خمتدف. لمذا نظزا 

 دتى حلصؤسس    إلنشوءب   غ حليكون هل  اجتوه  حنةقس هوةضزل   

تكوي  صسو  صاين صاقولهاتي  هان م را  يسعى ةتطويز ق  ات خوص  

حركو م  لاةتازف عزض طزي  ةدتيوشي لاةتكقف صع اةتغقري. لمذا ع  

ن  لح حيتعياقون ليعتربلن  اآلخزنفتوح لاملزلن . لاةبعض هكثري ص  اها

جل قحويداو حص  املاقوة  تتطدب قح ي  اةفزص لمجع املوا ر اةال ص  

ملؤسس 
(23)

. 

اإلنسون كوئمو  يعّ  : قنوات نشر ثقافة املقاولة وسبل ترقيتهاثالثا

اجتيوعقو هطبقعته يتفوعل صع احملقط اةذي يعقش رقه ليؤثز رقه ليتأثز 

اهاجتيوعق  هه  خوص  رئ  اةشبوب اةيت سزعون صو تتأثز هوةظزلف 

ه اةظزلف لسوئل لاةثاقورق  لاهاقتاوري . لص  ممو حصك  جعل مذ

 ةدفت انتبوه مذه اةفئ  حنو املاقولهاتق .



  بالخير د. بن قدور ود....     أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (337) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

نزكز رقيو يدي عدى مجد  مذه اةوسوئل اةيت هلو عالق  صبوشز  صع 

 األلسوط ذات اةتأثري املبوشز يف نشز لتزسقخ اةثاقور  املاقولهاتق : 

ةألسز  اةاق    عدى نشز ثاقور  املاقولة  لتميق  اةاق  ات  . األسرة1.1 

هموئاو لررعا  ةتبين إنشوء املؤسسوت كيستاقبل صاين خوص  املاقولهاتق  أل

إذا كون األلةقوء ميتدكون صشو يع خوص  ع  طزي  تشجقع حهموئا  صمذ 

 اةاغز عدى هعض اةمشوطوت لقحيل هعض املسؤلةقوت اةبسقط .

 . املؤسسات التعليمية1.1

إر اج صو يودي إىل اةثاق  هوةمفس لقو  اةعزمي  لجوانب اإله اع يف  -

املاقز ات اة  اسق  يف صور  اةتو يخ لاجلغزارقو لاةرتهق  امل نق  حل صور  

ع  املاقولهاتق  كيو مو احلو، يف هعض اةبد ان اةعزهق  صثل تونس 

 لاملغزب.

لل شوت األعيو،  املق انق  ةدياقولهات تفعقل اةمشوطوت لاخلزجوت  -

 لاملاونع لدورموت األعيو،.

لاةتياني يزتبط اةتكوي   مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني -5

لاةتعدق  املاين ا تبوطو صؤسسو هوملاقولة  كون املرتهص صكتسب 

صاو   رمق  ق  تؤمده يف املستاقبل ص  اةتطدع اىل  حلحلزر  صو 

 .األعيو،دورموت  إد ىصاقولة  لعزض ركزته عدى 

رقاو اةع ي  ص  املؤسسوت تمشط اةيت اجملتيعوت ّ  تع. هيئات املرافقة 2.1

 لعقو هثاقور  املاقولهاتق  ص  غريمو  لهلقئوت املزاراق  رل  حسوسي يف اكرت

لاملزاراق  لاةتوجقه عال  اهاستاقبو، اإلتزسقخ ثاقور  املاقولة  سواء ع  طزي  

 لاةتكوي . لةعل ص  حم  مقئوت اة ع :

صؤسس  عيوصق   ANSEJ:  لدعم وتشغيل الشبابالوكالة الوطنية -1

  اةشبوب اةبطو، اةذي  ة يا  ركز  صكدف  هتشجقع لت عق  لصزاراق

 صشزلع إنشوء صؤسس . يستفق  اةشبوب ص  خال، إنشوء صؤسس :
صؤسس  عيوصق   :CNACعلى البطالة مني أللتالصندوق الوطين -1

ةدضيون اهاجتيوعي تعيل عدى قحاقق  اآلثو  اهاجتيوعق  املتعوقب  اةمومج  
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ذ تعيل عدى متويل ع  تسزيح اةعيو، األجزاء يف اةاقطوع اهاقتاوري إ

 سم . 43ل 33صشو يع اةبطوةني )إنشوء  توسقع( اةبوةغ سما  هني 

د  ح: متثل ANGEM الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر-3

 حجاز  احلكوص  حملو ه  اةبطوة  ص  صاوصه تسقري جاو  اةاقزض املاغز.

شا ت اةوكوة   : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -4

ت يف إطو  اإلصالدوت األلىل اةيت مت صبوشزتاو يف اجلزائز خال، نشوحاةيت 

اةتسعقموت لاملكدف  هوهاستثيو  تطو ات تا ف ةدتكقف صع تغريات 

اهاقتاوري  لاهاجتيوعق  ةدبالر. خوةت هلذه املؤسس  صاي  اةورعق  

 .تساقل لتزقق  لصزاراق  اهاستثيو 

اةتعدق  هاف  ّ  يع املؤسسات اجلامعيةرابعا: ثقافة املقاوالتية و

عوص  لاجلوصعي هاف  خوص  حمو ا حسوسقو ةمشز اةثاقور  املاقولهاتق  ل لح 

  إذ جيب حن تتضي  املاقز ات اة  اسق  صو يكفل تشجقع اإله اع

ق  تاهاستاقالةق  لاملثوهز   اةثاق  هوةمفس لغريمو ص  املاو ات املاقولها

ق  تر  اخلوص  هوملاقولهامو  يف هموء املعز ًااألخزى  كيو حن ةدجوصع  رل 

لت  يس املفومق  اةعديق  اةيت تبمى عدقاو. لميك  نشز اةثاقور  املاقولهاتق  

 ص  خال،:

تعيق  صفاو  املاقولهاتق  ة ى طدب  اجلوصع  لقحسقسا  هأن املاقولة   -

 اختقو  لةقس ه يل يف ظل ع   لجور رزص ةدتوظقف.
رخوهلو يف صاقويقس تعكس املاقولة  ملختدف اةتخااوت لات  يس  -

ص  خال، اهانتوجق  اةوطمق  يف ةديسومي  ركز اةطوةب اجلوصعي 

 صسومي  اةاقطوع اخلوص.
تاقزيب مقئوت اة ع  لاملزاراق  ص  اجلوصع   كيو مو احلو، هوةمسب   -

 .اعيو، لهزاصج را  املاقولهاتق 

 يور  املدتاققوت لاحملورزات ع  اةفكز املاقولهاتي يف خمتدف كدقوت  -

 لصعوم  اجلوصع .
رتح رزلع حلورموت األعيو، عدى صستوى اجلوصع  تعيل عدى  -

 اةتكفل هأركو  صشو يع اةطدب  ررعا  ةتجسق مو.
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لاهاقتاوري اهاجتيوعي عالق  هوحملقط عدى اةطوةب قحسقس اةطوةب إىل حن  -

ع  طزي  توققع اهاتفوققوت صع خمتدف املؤسسوت لتفعقداو ةفتح جمو، 

 اةرتهاوت املق انق .

 املشو يع لتأسقس هوإلنتوجةتخااوت  هط خمتدف ا -

: عاق  رل ات ت  يبق   استعزاض اةطالهق نشوطوت املمظيوت  -

 صسوهاقوت   يو ات لصعو ض طالهق . إجيورلاستضور  منوذج نوجح   
 ص  خال، اةعزض اةسوه  ميك  استمتوج صو يدي: االستنتاجات سادسا:

ه  ص  تميق   لح  ارت اة لة  ررع اةشبوب حنو املاقولهاتق  رالحإذا صو  -

 املاقولة  لنشز ثاقور  املاقولهاتق   كوناو حمزكو اسوسقو ةعيدق  اةتميق .
 ار  داققاقق  ص  اة لة  ةتورري إيتطدب نشز ثاقور  املاقولهاتق  لجور  -

املموخ املالئ  لاهاصكونوت اةال ص  ةتحاقق  ر جوت عوةق  ص  اةوعي 

 جبونب املاقولهاتق .
مي  يف نشز ثاقور  املاقولهاتق  تشجقع اةاقطوع اخلوص عدى املسو -

 لتميق   لح املبور  .
 ثاقور  نشز عدى تعيل صتكوصد  صمظوص  خد  يف اةتفكري رزل   -

اجملتيع  يكون ملختدف صؤسسوت  يف املاقولهاتي احلس لإنعوش املاقولهاتق 

 .اةتعدق  اة ل  األسوسي ري  مذه املمظوص 
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
خذ ي تورق  لدسني ه  اةطومز  املاقولة  كخقو  رعو، ةمجوح املؤسسوت اةاغري  ( 1)

املسو ات لاحمل رات  املدتاقى اةوطين دو، لاقع لآروق اةمظو  -لاملتوسط  اجلزائزي 

  3502صوي  50ل 50  يوصي احملوسيب املوةي يف املؤسسوت اةاغري  لاملتوسط  يف اجلزائز

 . 2جوصع  اةواري ص

 .4املزجع نفسه  ص ( 2)

صم    سوييب  سريل   إنشوء املؤسس  لحسوةقب املزاراق   را  املاقولهاتق  قسمطقم   ( 3)

 .0  ص 3552-3505

 .0املزجع نفسه  ص ( 4)

 ةتيقز لا ةديمورس  اسرتاتقجي ص خل اةاغري   املشزلعوت إرا   احلسقين  دس  رالح( 5)

 .44  44 ص



(333) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
)6) Ensembles des enseignants de l’université de Québec ;invitation à la 

culture entrepreneuriale, université de Québec,2008,P20.  

 يف اةاغري  املؤسسوت إرا   لتفعقل تأمقل صتطدبوت حمح   هوسايني حمح   هوشمون ( 7)

 يف لاملتوسط  اةاغري  املؤسسوت تأمقل صتطدبوت  لةياة املدتاقى يف اجلزائز  ص اخد 

 .3550 حرزيل 04-04 اةشدف  يوصي جوصع  اةعزهق   اة ل،

لي  رل  دورموت األعيو، يف هموء اةاق    اةتمورسق  يف املؤسسوت اةاغري  واةعزهي تقاق( 8)

 لهاتق :ولهاتق   ص اخد  ري  املدتاقى اة لةي دو،: املاقولاملتوسط  كميوذج ةدياق

 .2  جوصع  هسكز   اجلزائز  ص3505حرزيل  4-0 يوصي اةتكوي  لرزص اةعيل

)9( Tonnes Azzedine, L’intension entrepreneuriale, thèse de doctorat en 

sciences de gestion, université de Rouen, 2003, P 35. 

اغري  يف هوشمور  حمح  لآخزلن  صتطدبوت تأمقل لتفعقل إرا   املؤسسوت اة( 10)

اجلزائز  ص اخد  ري  املدتاقى اة لةي دو،: صتطدبوت تأمقل املؤسسوت 

  جوصع  3550حرزيل  04-04اةاغري  لاملتوسط  يف اة ل، اةعزهق  يوصي:

 .2اةشدف  اجلزائز  ص

(11) Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les compétences 

entrepreneuriales, le 8èmecongrés international Francophone : 

l'internationalisation des PME et ses conséquences sur les 

stratégies entrepreneuriales, Haute école de gestion Frigourg, 

Suisse, 25-27 Octobre2006,p4. 
 .4-0 ص   سوه  صزجع املؤسس   إنشوء سريل   سوييب  صم   ( 12)

 ر اس : اجلوصع  خلزجيي اةبطوة  ملشكد  كحل عيو ي  املاقولهاتق  خذ ي تورق  لعدي( 13)

 عدى ةداقضوء احلكوص  إسرتاتقجق  دو، اة لةي هوتم   املدتاقى جوصع  ةطدب  دوة 

 .00  ص 00/00/3500-00 املسقد   يوصي املست اص   جوصع  اةتميق  لقحاقق  اةبطوة 

اةمجوح لاةتيقز  املؤمتز اةعديي  عثيون دس  عثيون  رل  ثاقور  املمظي  يف قحاقق ( 14)

صو س  05ل 52اة لةي دو، اهاراء املتيقز ةديمظيوت لاحلكوصوت  جوصع  ل قد  يوصي 

 .0  ص3550

عثيون دس  عثيون  قحو، ثاقور  املؤسس  يف ظل اةعومل   جمد  اةعدو  اهاقتاوري  ( 15)

 .40  ص 3554  54لعدو  اةتسقري  اةع ر 

 دو، األل، اةوطين املدتاقى ري  ص اخد  املؤسس   لثاقور  تاةتحوها اهلل  عب  عدي( 16)

-35 يوصي اةبدق    جوصع  اهاقتاوري   اةعدو  كدق  اةثوةث   األةفق  اجلزائزي اهاقتاور

 اسرتاتقجق  – عيو   اةسق  قحق  تزمج  لندسون    ناقال ع  رارقتس3553 صوي 30

 020ص 0220 لاةتو يع ةدمشز فجزاة را -اةتغقري إرا   يف لصموظزات صفومق  اةتغقري

 .4املزجع نفسه  ص ( 17)

 ي  اة ي  هزلس لحلس  م ا   رل  اةثاقور  اةتمظقيق  يف إرا   اةتغقري يف املؤسس  ( 18)

 )هتازف(. 00  ص3554  جوان50لإرا ي   اةع راقتاوري  حبوث حاهاقتاوري  اجلزائزي   



  بالخير د. بن قدور ود....     أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاوالتي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (333) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 . )هتازف(00املزجع نفسه  ص ( 19)

 . )هتازف(0صزجع سب  ذكزه  ص   اهلل عب  عدي( 20)

 ملزي  ص  اةتفوصقل  اجع:( 21)

T.E. Deal & Kennedy corporate cultures ; in Jesper S.Pedersen & Jesper 
S.Sorensen organizational cultures in theory & Practice;  England 
Gower Publishing co 1989 ; P2. 

 كدق  رلة  ركتو   حطزلد -اةعيوصق  املؤسسوت حراء عدىاةبقئ   حثز اهلل  عدي عب ( 22)

 . )هتازف(.333ص 0222 اجلزائز جوصع  اةتسقري لعدو  اهاقتاوري  اةعدو 

صمري  سالصي  اةتوجه املاقولهاتي ةدشبوب يف اجلزائز: هني صتطدبوت اةثاقور  لرزل   ( 23)

ملؤسسوت اةاغري  الصزاراق  اةتمظق  اسرتاتقجقوت املزاراق   املدتاقى اةوطين دو، 

 .2-3  ص 3503حرزيل  02ل  04لاملتوسط  يف اجلزائز يوصي 


