
 

 الثقافة المقاوالتية لدى الطالب الجامعي تنميةالحمالت اإلعالمية في  فعالية
 –قالمة  5491ماي  80دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة  -

 

 علي بياتة.أ     روابحية مريم. د       غالب صليحة .د
 ؛ الجزائرقالمة– 5491ماي  8جامعة 

 ; Country 

 

gmail.com:ghellab.saliha@ mail-E 

 
 

Received:  April 2017             Accepted:  May 2017             Published:   June 2017  

Abstract:  

The concept of entrepreneurial culture considered as science stream that logically imposes 

the interactivity of academic researches with the developments of its complex setting in 

composition and practice. As far as, the debate about the entrepreneurial culture from the 

socio-santhropological sight no longer tend to refer only to the social culture in all economic 

and social institutions - albeit its necessary - but the first intent is an entrepreneurial culture 

as a product of social entity which is interacted within the entrepreneurship as it is distinct 

organization that imposes its relative independence from  the surrounding circumference. In 

addition to the need to adopt an appropriate strategy to support the entrepreneurial thoughts 

and aims to instill the spirit of entrepreneurship at young people especially students, and 

therefore should design an intensive information campaigns to support the entrepreneurial 

culture and educating about its importance in the creation of their own, what made us shed 

more light on the subject. 
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 :ملخص

 التكوين يف املعقد حميطها مع تطورات البحث اجلامعي تفاعلية منطقيا يفرض علمي مسلك املقاوالتية ثقافةال مفهوم يعترب
 املؤسسات يف اجملتمع ثقافة عن احلديث به املراد ليس أنرتوبولوجية من الناحية السوسيو املقاولة ثقافة عن فاحلديث واملمارسة،

 داخل املتفاعل للكيان االجتماعي كنتاج املقاولة ثقافة هو األول القصد بل - رياضرو  كان وإن - فقط االقتصادية واالجتماعية
به، إضافة إىل وجوب اعتماد اسرتاتيجية  يوجد الذي عن احمليط النسبية استقالليته يفرض متميزا مؤسسيا تنظيما بصفتها املقاولة

الشباب خاصة منهم الطلبة اجلامعيني، وبالتايل البد من  مناسبة تدعم الفكر املقاواليت وهتدف إىل غرس روح املقاوالتية لدى
تصميم محالت إعالمية مكثفة لدعم الثقافة املقاوالتية وتوعية هؤالء بأمهيتها يف إنشاء مشاريعهم اخلاصة وهو ما جعلنا نسلط 

                                                                                                 .الضوء على هذا املوضوع
                                                        .احلمالت اإلعالمية الثقافة املقاوالتية، املقاوالتية، :المفتاحية الكلمات

 jel :M13 رموز
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 :مقدمة
 األمر انتهى إذ تواجه مقاويل املشاريع اليت تذليل املصاعب يف تسهم اليت املثلى والوسائل الطرق إجياد حول االهتمام ازداد

 الواقع أرض على أفكارهم جتسيد يف اليت هتدف إىل مساعدة ومتابعة املقاولني واملرافقة الدعم شبكات من للعديد احلكومات بإقامة
 وأيضا واملتوسطة الصغرية تاملؤسسا إنشاء اليت متر هبا عملية املراحل كل خيص فيما الالزمة واالستشارة بالنصح تزويدهم خالل من

 األولية األفكار أن باعتبار ومصادرها املشروع فكرة عن البحث اليت تتضمن األوىل املراحل يف خاصة تواجهها اليت املخاطر كل تفادي
 .ناضجة مشاريع إىل بعد فيما تتحول اليت هي

كثرية، أمهها  ألسباب فشال اجلامعات خرجيي عادة يؤسسها اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات من العديد ومع ذلك تعرف
محالت  اجملهودات املبذولة إلنشائها ودعمها، وعليه فاألمر يقتضي ضرورة إعداد من بالرغم املقاوالتية الثقافة وغياب التسيري سوء

 .املؤسسة طويروت وتدعيم تأسيس عمومها يف متس خمتلفة جماالت يف املشاريع هذه ألصحاب إعالمية يف اجملال املقاواليت
اليت  البديهية األشكال أحد يعد تدريسها أن كما والتطبيقي، األكادميي التدريس يف هدفا املقاوالتية تكون الثقافة أن وميكن

 بالشكل وتشجيع طلبتها التعليم تقدمي يف فعاال دورا تلعب أن اجلامعية التعليم مؤسسات فعلى لذلك مؤسسات، خللق األفراد هتيئ
 ومكتسباته الكبرية اجلامعة له نتائجه يف احلمالت اإلعالمية وإدماج وتعزيز نشر فيعترب البلوغ، سهلة املقاوالتية مهنة جيعل الذي

 هذا وإعداد املقاولني واملبدعني يف مجيع اجملاالت، من عريضة قاعدة خيلق ألنه املستدامة، النوعية التنمية على القوية وآثاره املستقبلية
  .واالجناز واالبتكار اإلبداع قوامها مقاوالتية لثقافة اجليل

كما تلعب دور املقاوالتية داخل اجلامعات دورا فعاال لدعم الشباب اجلامعي من خالل احلمالت اإلعالمية اليت تقدمها 
الالزمة إلنشاء مؤسساهتم لتنمية الثقافة املقاوالتية لديه، خاصة من خالل تزويد فئة الطلبة املقبلني على التخرج باملعارف واملهارات 

اخلاصة وضمان استمراريتها والعمل على تطويرها، مما يعين ذلك أن احلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا دور املقاوالتية داخل اجلامعات 
فيه اجلامعة  إىل جمتمعات كانت ميكن أن تكون قادرة      على خلق روح املقاوالتية لدى الطالب يف الوقت اليت حتولت فيه اجملتمعات

 .هي احلاضنة الطبيعية واملرجعية احلقيقية لتنمية الثقافة املقاوالتية
 :الرئيسية اإلشكالية

اإلشكالية  بطرح قمنا الطلبة لدى املقاوالتية الثقافة وتنمية احلمالت اإلعالمية بني االرتباط أمهية وإبراز املوضوع هذا ولدراسة
 :التالية

 الجامعيين؟ الطلبة لدى المقاوالتية تطوير الثقافة عالمية فيالحمالت اإل مساهمة مدى ما
 :الفرعية التساؤالت

 :التالية الفرعية التساؤالت بطرح قمنا معمقة بطريقة ودراستها اإلشكالية هذه ولتحليل

 قاملة؟ 5491ماي  8لدى طلبة جامعة  املقاوالتية واقع الثقافة هو ما -

 قاملة؟ 5491ماي  8 اجملال املقاواليت لدى طلبة جامعة محالت اإلعالمية يف اسرتاتيجيات ماهي -

 لديه؟ املقاوالتية وتعزيز الثقافة الطالب بتهيئة باجلامعة تقوم احلمالت اإلعالمية مدى أي إىل -
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 :الدراسة أهداف
 :يلي ما أمهها األهداف من مجلة لتحقيق نسعى املوضوع هذا خالل من

 .ت اإلعالمية املتعلقة باجملال املقاواليتاحلمال وبرامج اسرتاتيجيات على التعرف .5
 .احلمالت اإلعالمية املتعلقة باجملال املقاواليت برامج حمتويات على التعرف .2
 يف بأن يشرع للطالب املقاواليت تسمح اجملال يف احلالية احلمالت اإلعالمية تقدمها اليت واملؤهالت املعارف كانت إذا فيما التعرف .3

 .ناجحا عمال منه جتعل اليت األسس وفق ريهوتسي صغري مشروع تأسيس
 .لديه املقاوالتية والثقافة الطالب تعليم بني معنوي ارتباط وجود عن البحث .9

 :الدراسة أهمية
 االجتاهات أن باعتبار وتطويرها، دعمها وسبل واملتوسطة الصغرية املؤسسات ظروف يف تتجلى امهية الدراسة يف كوهنا ختوض

 متغريين حول الدراسة موضوع ويركز .االقتصادية التنمية يف فعال دور من هلا ملا املؤسسات هذه أشكال مدع هي للدول احلديثة
 والثقافة الروح لتعزيز وتطوير أساسي كمتطلب واحلمالت اإلعالمية يف هذا اجملال الطلبة لدى املقاوالتية الثقافة ومها أساسيني
 وترابطها تفاعلها يف هذه املتغريات أمهية من تأيت البحث أمهية فإن فلهذا .املقاوالتية باملهارات إمدادهم وكذلك لديهم املقاوالتية

 .االقتصاد من القطاع هذا خلدمة
 :وملعاجلة هذا املوضوع قمنا بالتطرق إىل العناصر التالية

 :للدراسة امليدانية خمصص أخري وفصل نظرية ثالثة حماور منها أربع اىل البحث بتقسيم قمنا املوضوع تغطية أجل ومن
 اإلطار العام حول الثقافة المقاوالتية: المحور األول

 مفهوم المقاوالتية -أوال
أصبح مفهوم املقاوالتية شائع االستعمال ومتداول بشكل واسع، بعد أن تناول العديد من االقتصاديني واإلداريني مسألة 

من خالل إشارته إىل  5481من األوائل الذين أشاروا إىل ذلك سنة ( Peter Drucker) بيتر دراكراملبادرة الفردية واملقاولة، ويعد 
  i.حتول االقتصاديات احلديثة من اقتصاديات التسيري إىل اقتصاديات مقاوالتية

حيث استخدم مفهوم املقاوالتية على نطاق واسع يف عامل األعمال اليابانية أين تنتشر مؤسسات األعمال املقاوالتية نتيجة 
دم التكنولوجي والسلعي واخلدمي، فلقد كانت املقاولة تعين دائما االستحداث، أما يف حقل إدارة األعمال فيقصد هبا إنشاء التق

 ii. مشروع جديد أو تقدمي فعالية مضافة إىل االقتصاد
طريق إنشاء حركية إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن :" وميكن تعريف املقاولة بأهنا

  iii." منظمات جديدة من أجل خلق القيمة
 الثقافة المقاوالتية -ثانيا

إن االشتغال حول مفهوم الثقافة املقاوالتية هو مسلك علمي يفرض منطقيا تفاعلية البحث اجلامعي مع تطورات حميطها 
عنها كنتاج للكيان االجتماعي املتفاعل داخل املقاولة فعند احلديث عن الثقافة املقاوالتية جيب احلديث "املعقد يف التكوين واملمارسة، 

بصفتها تنظيما مؤسسيا متميزا يفرض استقالليته النسبية عن احمليط الذي يوجد به، فثقافة املقاولة تعترب جمموع من القواعد القيمية 
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اإلسهام يف تطوير اجملتمع مبا تنتجه من منافع والعملية اليت يتقامسها املنتمون للمقاولة يف حتقيق أهدافها االقتصادية وحل مشاكلها و 
اقتصادية واجتماعية للدولة واجملتمع ومن تلك القيم التنظيم والتدبري واألخالق والتنافسية واملهنية والكفاءة والقدرة على التجديد 

 iv". واالبتكار
 :يلي مبا مرتبطة خصوصية املفهوم هلذا ويبقى

 بل والبشرية، التقنية املالية، املوارد أي جمموعة من واجتماعية، اقتصادية قانونية، وبنية تنظيم عن عبارة فقط ليست هي املقاوالتية -
 الفعلي النشاط وبداية التأسيس إىل الفكرة من مقاواليت منطق استعمال تتطلب املراحل اليت من وجمموعة مسار هي ذلك من أكثر
 .املقاول هو الذي الروح هذه حلامل روح مقاوالتية أي

 الفعل على مباشرة بصفة يؤثر الذي القانوين والتكنولوجي السياسي، الثقايف، االقتصادي، االجتماعي، الوسط يف املتمثلة البيئة -
 .كبحها أو مقاوالتية ثقافة تكون تشجيع يف وحاسم مهم تشكل عامل املعقدة الرتكيبة فهذه املقاواليت،

 المقاوالتية تنمية الثقافة عناصر -ثالثا
 املقاوالتية من خالل الربامج يف التكوين" خالل من املقاولة أمهية على التأكيد على والعمل التحسيس وهي ثقافة املقاوالتية طويرلت 

 يف األساسي العنصر يعترب الذي ملقاولة تشجيع االهتمام اخل، وهذا ألجل...التدريبية والورشات واألكادميية املهنية املسالك التدريسية،
وحتضريها  األفكار خمتلف ودعم تبين خالل من املقاوالتية، واملمارسات السلوكات أي تشجيع التثمني، بعدها تأيت املقاوالتية، الثقافة

 واهلدف املؤسسات وإنشاء بيئة خلق على اجلامعة انفتاح هي العالقة هذه يف األساسية النقطة تأيت مث مشاريع، شكل يف وإخراجها
 ومؤسسات اجلامعة بني العالقة أن يظهر وعليه الدعم، والتنفيذ واستقطاب الفعل إىل واملشروع لفكرةا من االنتقال هو ذلك من

 :ذلك يوضح التايل والشكل v ".واملتابعة الدعم التكوين، التحسيس، ثالثية خالل تتمحور من املقاولة بثقافة البحث
 محاور تطوير الثقافة المقاوالتية(: 10)شكل رقم 
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 .83، ص 2159-2151

 خالل من فاملقاول اجلامعية والبحثية، املؤسسة رحم من قاوالتيةاملالثقافة  تنشئة عن نتحدث فنحن احملاور هذه خالل من
  .املايل والقطب العالئقي املعريف، القطب :أقطاب أساسية ثالثة من يتمفصل اجتماعي رأمسال سيمتلك املنظور هذا

 مدخل عام إلى الحمالت اإلعالمية: المحور الثاني
 تعريف الحمالت اإلعالمية -أوال

انفتاح اجلامعة على بيئة خلق 
املتابعة )وإنشاء املؤسسات 

(والدعم  

تشجيع االهتمام باملقاولة 
(التحسيس)  

 تثمني وترقية السلوك املقاواليت
(التكوين)  

محاور تطوير الثقافة 
 المقاوالتية
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الباحثني واملهتمني بشؤون االتصال إىل تقدمي تعريفات من النشاطات االتصالية املهمة، مما دفع العديد من  تعد احلملة اإلعالمية 
وحتديد مفاهيم خمتلفة هلا، منطلقني من اهتماماهتم وطبيعة اختصاصاهتم والوظائف اليت تؤديها احلملة، واألهداف املراد حتقيقها من 

  .جراء تنظيمها، إضافة إىل عناصرها وخصائصها
جهود اتصالية وقتية تستند  إىل سلوك :"ة اإلعالمية بأهنا احلمل ( DENIS MCQUIL ) يعرف دينس ما كويل

مؤسسي أو مجعي يكون متوافقا مع املعايري والقيم السائدة هبدف توجيه وتدعيم وحتفيز اجتاهات اجلمهور حنو أهداف مقبولة 
 vi".اجتماعيا

ة ويتعامل  مع موضوع حمدد النشاط املكثف الذي ميتد لفرتة زمنية حمدد:" فيعرفها بأهنا (HIDBROW ) أما هدبرو
 vii".ويستخدم عادة جمموعة من الوسائل

عملية إقناع منظمة ومتناسقة تقوم هبا عادة وسائل اإلعالم اجلماهريية وتتوجه إىل الرأي العام " وعليه ميكن تعريفها على أهنا
ؤسسات واجملموعات واألشخاص يف سعيهم والسلوك يف حماولة لتحقيق جمموعة من األهداف، وميكن أن تقوم هبا طائفة واسعة من امل

 viii".لتحقيق مصاحلهم اخلاصة
 مراحل القيام بالحملة اإلعالمية -ثانيا

 :اخلطوات العلمية والعملية اليت تساعد على جناحها، واليت تتمثل يف وإتباعجيب العمل على ختطيط سليم للحمالت اإلعالمية  
أال  اإلعالميةالتعريف باملشكل، حيث ينبغي على القائم باالتصال يف احلمالت ويتم فيها  :تحديد المشكل وجمع المعلومات  -

تقتصر حدود معرفته باملشكل بل متتد إىل حماولة الكشف من خالل البحوث والدراسات عن حجم هذه املشكلة أو االحتياجات 
 .واملمارسات السائدة عنها يف اجملتمع

عن املوارد املالية والبشرية املطلوبة لتنفيذ  كل شيء فيما خيص احلملة، مثل مجع املعلوماتكما تشتمل هذه املرحلة مجع املعلومات عن  
احلملة ومجع معلومات عن املوارد احلقيقية املتاحة لذلك وتشتمل أيضًا على مجع معلومات عن اجلمهور املستهدف من احلملة، وعن  

 ix .كافة السبل والوسائل املتاحة للوصول إليه
أي حتديد الوضع املطلوب الوصول إليه أو املطلوب حتقيقه مع هناية تنفيذ احلملة،  :ياغة أهداف الحملة اإلعالميةتحديد وص -

 .اإلعالميةوعندما تتبلور املشكلة وتتضح االحتياجات اخلاصة بالقائم باالتصال واجلمهور، يصبح من السهل حتديد أهداف احلملة 
 .استمالة مؤثرة على عدد أكرب من اجلمهور  إحداثهو  اإلعالميةلقائم باالتصال يف احلملة إال أن اهلدف األساسي واألمسى لدى ا

باختالف أنواعها هو أن توجه احلملة  اإلعالميةإّن أكرب خطأ يؤدي إىل فشل كثري من احلمالت  :تحديد الجمهور المستهدف -
سمع وأفالم ال ترى كم من نشرات ال تقرأ وإذاعات ال ت:" هبقول "تشارلز رايت " إىل مجهور أوسع ليس باملستهدف ويؤّكد ذلك 

 ." كثرهتا وما يبذل فيها من جهد فين كبري على الّرغم من
جيب فهم خصوصيات اجلمهور املقصود هبذه احلملة، احتياجاته، رغباته، عاداته، قيمه، تعرضه لوسائل االعالم، فهذا يعد ضروريا يف 

 :ر إىل نوعني رئيسينيأي محلة إعالمية، ويقسم اجلمهو 
 .وهو اجلمهور الرئيسي الذي تسعى احلملة االعالمية إىل التأثري فيه  :اجلمهور األوىل_ 
 x.وهو اجلمهور الذي ميكن أن يساعد يف جناح احلملة بسبب اتصاله املباشر وغري املباشر باجلمهور األويل  :اجلمهور الثانوي -
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وقف خطوات تصور وتصميم وإجناز الرسالة على أهداف خمطط االتصال وخصائص اجلمهور تت :إعداد الرســـالة اإلعالميـــة -
 xi.والوسائل اإلعالمية اخلاصة باحلملة

 .وعلى الرسالة أن تكون حمددة، قصرية، معربة، وبصيغة مقبولة لدى اجلمهور، كما جيب أن تكون فريدة وجديدة
 :االتصال املناسبة للحملة البد منالختيار وسائل  :تحديد الوسائل وقنوات االتصال -
 .حتديد أهداف احلملة وما يريده اجلمهور والفئات املقصودة -
إقصاء الوسائل الدعائية اليت ال تتناسب واحلملة، فقد يكون استخدام بعض الوسائل مستحيال نظرا الرتفاع سعر الكلفة كما هو  -

 .احلال عند بعض الوسائل
 .اليت تتناسب وموضوع احلملة اختيار الوسائل االعالمية -
إىل أخرى سواء باالعتماد  ميم احلمالت اإلعالمية من محلةخيتلف أسلوب التنظيم يف تص :تحديد المخطط اإلداري والتنظيمي -

على خمتصني يف هذا اجملال يعملون يف املؤسسة أو باالستعانة مبستشار خارجي للحمالت، وذلك باختالف األهداف واألنشطة 
اهري اليت تسعى إىل كسب تأييدها ولذلك نستطيع القول سلفا أن هذا األسلوب أفضل من ذلك، أو أن اجلمع بني األسلوبني واجلم

يف اط جاهزة صاحلة للتطبيق  هو الطريق األمثل لتحقيق وظائف احلملة فليس هناك تفصيل مطلق يف هذا اجملال كما ال توجد أمن
 xii.حاالت حمددة

حتتاج إدارة احلمالت لتنفيذ براجمها إىل موارد مالية وبشرية ينبغي أن حيدد ما هو متاح وما هو حمتمل،   :تـاحةتحديد الموارد الم -
          ألنشطة، ومن هنا يتضح أن التصميمكما أن اخلبري يف احلمالت ال يستطيع أن حيدد احتياجاته ما مل يكن لديه تصور تقرييب حلجم ا

 .نبا إىل جنب مع حتديد امليزانيةالتخطيط للحمالت يسري ج أو
 .البد من اختيار الوقت املناسب إلجراء وتنفيذ احلملة اإلعالمية: وضع جدول زمني للحملة اإلعالمية -
وتكون علة عدة مراحل بداية من عرض احلملة والعمل على انتشارها باستخدام خمتلف الوسائل : تنفيــذ الحملة اإلعالمية -

املناسبة، إضافة إىل مرحلة الرتكيز واليت يتم فيها الرتكيز على اجلمهور املستهدف، وصوال إىل مرحلة احلسم من  االتصالية والرسائل
 xiii.خالل اهلجوم على املنافس وحتويل املعارضني إىل مؤيدين

عترب من األمور املهمة، ألهنا تبدأ مرحلة املتابعة واملراقبة منذ اليوم األول لوضع احلملة حيث ت: متابعة وتقييم الحملة اإلعالمية -
على االحتياجات اليت يتطلبها العمل التطبيقي خالل مراحل  والصعوبات والتعرف تساعد يف الوقوف على النجاحات واالخفاقات 

 .التنفيذ
إجنازه من أنشطة فيما يعد تقييم احلمالت املرحلة األخرية من مراحل تصميم احلمالت اإلعالمية واملقصود به هو تقدمي قيمة ما مّت 

 xiv.خدمية أو اتصالية خالل احلملة اإلعالمية والتعرف على التأثريات املختلفة هلذه األنشطة على اجلمهور
  .التقييم الشامل التقييم املرحلي، التقييم القبلي، ومن أساليب التقييم جند
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 تيةدعم وتعزيز الثقافة المقاوال أهمية الحمالت اإلعالمية في: المحور الثالث

يرى العديد من املهتمني بشؤون املؤسسات املصغرة اليت يؤسسها عادة خرجيي اجلامعات، أن الكثري منها عرف فشال ألسباب كثرية،   
سوء التسيري وغياب روح املقاوالتية، وعدم وجود إسرتاتيجية اتصالية واضحة املعامل للتعريف هبا، وحماولة غرس الثقافة املقاوالتية  أمهها
 :الطالب اجلامعي، وعليه تكمن أمهية تصميم محالت إعالمية يف هذا الشأن يف لدى

 .التعريف باملقاوالتية وحماولة غرس ثقافتها لدى الشباب عامة والطالب اجلامعي خاصة -

اليت تلعب دورا أساسي يف الدفع من كثافة املقاولة، وحماولة خلق تقارب بني الشباب التعريف هبيئات أو مؤسسات الدعم املرافقة  -
 xv.والطلبة وخمتلف هذه اهليئات لتوضيح واإلجابة عن كل استفساراهتم املتعلقة باملوضوع

     لشخصية أو اجلمعوية الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة من الشباب أو الطالب اجلزائريني من خالل اعتماد خمتلف وسائل االتصال ا -
 .أو اجلماهريية لتوصيل الرسائل االتصالية املناسبة لنشر الثقافة املقاوالتية

 .دتوعية الطلبة بأمهية تبين املشاريع اخلاصة هبم، وبالتايل املسامهة يف التنمية االقتصادية والتقليل       من نسبة البطالة يف البال -

جود لدى أغلبية الطلبة من التوجه إىل التخصصات املهنية وتفضيل األكادميية عليها، وذلك بسبب عدم حماربة الرتدد والتخوف املو  -
 .توفر الثقة الكافية يف أفكارهم ومواهبهم، وعدم امتالك اجلرأة لتنفيذها يف مشاريع خاصة خوفا من الفشل

 .ة وتبديد خماوفهم جتاههاتكثيف احلمالت اإلعالمية لتوعية الشباب والطلبة بأمهية املقاوالتي  -
 

 الجانب التطبيقي :المحور الرابع
 :يف هذه الدراسة على جمموعة من اإلجراءات للوصول إىل النتائج العامة للدراسة وذلك كما يلي مت االعتماد 

 : المنهج المستخدم -أوال
سية للدراسات الوصفية يف دراسة الظواهر املنهج املعتمد يف هذه الدراسة هو املنهج املسحي الذي يعترب أحد املناهج األسا

يف الدور   ولقد مت اختار هذا  املنهج باعتباره أنسب املناهج املالئمة لتناول موضوع الدراسة واملتمثل...االجتماعية والسلوكية وغريها
 .الذي تلعبه احلمالت اإلعالمية يف دعم الثقافة املقاوالتية لدى الطالب اجلامعي

 
 الدراسة جتمع البحث وعينةتحديد م -ثانيا

املعرضني للحمالت اإلعالمية املختلفة اليت تقوم  -قاملة – 5491ماي  18يتمثل جمتمع البحث يف الطلبة اجلامعيني جبامعة 
 . هبا دار املقوالتية على مستوى اجلامعة حملاولة غرس الثقافة املقاوالتية فيهم من أجل حتفيزهم على تبين مشاريعهم اخلاصة

د مت اعتماد العينة الصدفية واملتمثلة يف جمموع الطلبة الذين قاموا بزيارة دار املقاوالتية من أجل طرح استفساراهتم وق 
 .22/12/2152إىل غاية   11/12/2152من  وانشغاالهتم، وذلك طوال فرتة إجرائنا هلذه الدراسة يف الفرتة املمتدة 
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منها، وبالتايل بلغت عينة  9استمارة، كما مت رفض  48ني مت اسرتجاع طالب، يف ح 512حيث مت توزيع االستمارة على 
 .طالب 49الدراسة 

على املعلومات الكافية  ، وذلك للحصول-قاملة  – 5491ماي  18كما مت إجراء مقابلة مع رئيس دار املقاوالتية جبامعة 
 .املتعلقة باملوضوع

 من خالل تحليل نتائج الدراسة افة المقاوالتيةتحديد أهمية الحمالت اإلعالمية في دعم الثق -ثالثا
 .سنقوم بتحليل البيانات املتوصل إليها للوصول إىل نتائج الدراسة

 متابعة الطالب للدراسة في الماستر(: 0)جدول رقم 
 النسبة :تفضل متابعة دراستك في ماستر -5

 ٪ 28.22 أكادميي

 ٪ 25.22 مهين

 ٪ 011 المجموع

 .الباحثتنيمن إعداد : املصدر
 

من خالل ماسرت أكادميي،    –إذا ما أتيحت هلم الفرصة  -تشري النتائج أن أغلبية أفراد العينة يفضلون متابعة دراستهم
وذلك على أمل استكمال دراساهتم العليا واحلصول على شهادة الدكتوراه إن أمكنهم ذلك، حيث أهنم يعتقدون أن اختيار ماسرت 

٪ منهم أن اختيار  25.22٪، يف حني يرى  28.22ظل عدم توفر فرص العمل يف اجلزائر، وذلك ما أكده مهين غري جمد خاصة يف 
 .ماسرت مهين يعترب فرصة هلم لتوجيههم للحياة العملية بشكل أسرع وأفضل وأجنح

 
 ة المفاوالتية بين الطلبةالوسائل التي تعتمد عليها دار المقاوالتية للقيام بحمالتها اإلعالمية لنشر الثقاف(: 2)جدول رقم 

ما هي الوسائل التي تعتمد عليها دار المقاوالتية للقيام بحمالتها  -2
 اإلعالمية لنشر الثقافة المقاوالتية بين الطلبة

 النسبة

 ٪ 22.39 امللتقيات والندوات

 ٪ 54.59 الدورات التكوينية

 ٪ 8.38 (صحف، إذاعة، تلفزيون)وسائل االتصال اجلماهريي 

 ٪ 31.51 (مواقع إلكرتونية، الشبكات االجتماعية)نرتنت اإل

 ٪ 52.12 املطويات وامللصقات داخل اجلامعة

 ٪011 المجموع

 .من إعداد الباحثتني: املصدر
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٪ من املبحوثني حتصلوا على املعلومات الالزمة حول الفكر املقاواليت من خالل  31.51يتضح من خالل اجلدول أن 
اليت قامت هبا دار املقاوالتية من خالل اإلنرتنت عن طريق املوقع اإللكرتوين اخلاص هبا والشبكات االجتماعية  احلمالت اإلعالمية

متمثلة خاصة يف الفايسبوك، هذا األخري أصبح فضاء للحوار والنقاش والتشارك وتداول املعلومات، حيث يقوم الطلبة بنشر املعلومات 
 . تبين ثقافة مقاوالتيةفيما بينهم، وبالتايل املسامهة  يف

٪ منهم حصوله على خمتلف املعلومات من خالل امللتقيات والندوات اليت تقوم هبا دار املقاوالتية  22.39يف حني أكد 
على مستوى اجلامعة، بينما عرب جمموعة من املبحوثني عن فعالية احلمالت اإلعالمية عن طريق الدورات التكوينية اليت تقوم هبا دار 

اوالتية ، إضافة إىل املطويات وامللصقات اليت توزع على الطلبة يف خمتلف الكليات والتخصصات، وذلك للتعريف بالفكر املقاواليت املق
 .٪  على التوايل 54.59٪ و  22.39وحماولة زرع ثقافة مقاوالتية لدى الطالب اجلامعي، وذلك بنسبة 

صحف، )هلا عن املعلومات عن طريق وسائل االتصال اجلماهريي يف حني أكدت نسبة قليلة جدا من املبحوثني عن حصو 
٪ فقط، ويعود ذلك إىل عدم تعرض الطلبة اجلامعيني هلذه الوسائل واعتمادهم الكبري  8.38، وذلك ما متثله نسبة (إذاعة، تلفزيون

 .على اإلنرتنت مقارنة هبا
 نشاء مشروع الطلبة الخاصالمعلومات الكافية إلتوفير الحمالت اإلعالمية (: 3)جدول رقم 

هل تعتقد أن الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها دار المقاوالتية على مستوى  -3
 الجامعة توفر لك المعلومات الكافية إلنشاء مشروعك الخاص

 النسبة

 ٪ 23.91 نعم

 ٪ 28.14 ال

 ٪ 011 المجموع

 .من إعداد الباحثتني: املصدر

٪ من املبحوثني يعتقدون أن املعلومات اليت تريد دار املقاوالتية إيصاهلا للطلبة اجلامعيني  28.14 تشري النتائج املبينة أعاله أن
عن طريق احلمالت اإلعالمية املوجهة هلم من أجل التعريف بالفكر املقاواليت هي غري كافية، حيث أهنم ال ينكرون جهود دار 

ة عن طريق العديد من الوسائل االتصالية، لكنهم يعتربوهنا غري كافية ملساعدهتم على املقاوالتية يف القيام بالعديد من احلمالت اإلعالمي
٪ منهم أن هذه احلمالت اإلعالمية توفر املعلومات الالزمة  23.91جتسيد أفكارهم وإبداعاهتم يف مشاريع خاصة هبم، يف حني يعترب 

 .جعلهم يفكرون يف إنشاء مشاريع خاصة هبم هلم، وأن هلا الدور الكبري يف نشر ثقافة مقاوالتية لديهم مما
 تقدم الحمالت اإلعالمية معلومات كافية حول إمتيازات هيئات الدعم المرافقة(: 4)جدول رقم 

تقدم لك الحمالت اإلعالمية معلومات كافية حول اإلمتيازات التي تقدمها  -4
 هيئات الدعم المرافقة

 النسبة

 ٪ 22.39 نعم
 ٪ 22.81 ال

 ٪ 011 المجموع
 .من إعداد الباحثتني: املصدر
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من خالل النتائج يتضح أن أغلبية أفراد العينة يرون أن املعلومات اليت توفرها احلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا دار املقاوالتية 
من املبحوثني، والذين ال ٪  22.81على مستوى اجلامعة حول اإلمتيازات اليت تقدمها هيئات الدعم املرافقة غري كافية ، وهو ما أكده 

والصندوق الوطين  « Ansej »يزالون جيهلون اإلمتيازات اليت تقدمها خمتلف هذه اهليئات كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
، وبالتايل جهلهم لكيفية حصوهلم على الدعم « Angem »، والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر « Cnac »للتأمني عن البطالة 

٪ من املبحوثني أن احلمالت اإلعالمية اليت قامت هبا دار  22.39لتنفيذ أفكارهم يف مشاريع على أرض الواقع، يف حني يعترب 
 .املقاوالتية قدمت كل املعلومات الالزمة حول هيئات الدعم اليت ينبغي على الطلبة التعامل معها إلنشاء مشاريعم اخلاصة

 رافقة للمشاريع الجديدةهيئات الدعم الم(: 10)جدول رقم 
 النسبة ماهي هيئات الدعم المرافقة التي ستعتمد عليها لتمويل مشروعك الخاص؟ -0

 Ansej» 51.41»الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 Cnac» 55.21»الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 

 Angem» 8.15»الوكالة الوطنية لتسيري القرض الصغر 

 83.82 يئات السابقةمجيع اهل

 011 المجموع

 من إعداد الباحثتني: المصدر
من املبحوثني توافق أن الوكاالت الثالث املذكورة يف اجلدول هي الداعمة ماليا للمشاريع  83.82يوضح اجلدول أن نسبة 

باملقارنة مع الصندوق الوطين للتأمني  «Ansej»فتعود إىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  51.41اجلديدة للطلبة، أما نسبة 
اليت مثلت نسبة  «Angem»وكذلك الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  55.21اليت قاربت بنسبة  «Cnac»عن البطالة 

8.15 ومن خالل النسب السابقة نستنتج عدم توفر املعلومات الالزمة لدى الطلبة حول االمتيازات اليت توفرها اهليئات. فقط 
قاملة عند إجرائنا معه مقابلة شخصية بعقد الدار اتفاقية مع الوكالة  5491ماي  8الثالث، حيث وضح لنا مدير دار املقاوالتية جلامعة 

 .فقط هليئة داعمة للمشاريع اجلديدة اليت يقوم هبا الطلبة اجلامعيني «Ansej»الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 يع جديدةمبادرة إنشاء مشار (: 10)جدول رقم 

 
 من إعداد الباحثتني :المصدر

من الطلبة الذين ال يرغبون يف إنشاء  83.82فيما خيص عبارة املبادرة بإنشاء مشاريع خاصة باملبحوثني فتبينت نسبة 
فتبني  92.11أما نسبة . كن يرجع ذلك لعدم قدرهتم على مثل هذه اخلطوة حاليا وذلك ألسباب عديدةمشروعهم اخلاص، ومم

 النسبة هل تنوي مستقبال المبادرة بإنشاء مشروع خاص بك؟ -0
 92.11 نعم

 83.82 ال

 011 المجموع
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وجود رغبة من طرف املبحوثني يف تقدمي مبادرات وهذا ما يعكس وجود أفكار جديدة وطموحات مستقبلية هلذه الفئة تنتظر الدعم 
 .بشكل صحيح وكايف يف اجملال املقاواليتواملرافقة والتبين اجليد هلا، والتحصل على املعلومات 

 أسباب عزوف الطلبة عن إنشاء مشاريع خاصة بهم(: 10)جدول رقم 
 النسبة حسب رأيك ما هي أسباب عزوف الشباب عن إنشاء مشاريعهم الخاصة؟ -0

 92.11 نقص املعلومات حول طريقة فتح مشروع

 2.99 التخوف من فشل املشروع

 55.21 الوظيف العمومي الرغبة يف العمل لدى

 22.39 عدم توفر املوارد املالية الالزمة

 51.41 جهل االمتيازات اليت تقدمها هيئات الدعم املرافقة

 011 المجموع

 من إعداد الباحثتني :المصدر

يوضح  من الشباب اجلامعي بوجود نقص يف املعلومات حول طريقة فتح مشروعهم اخلاصة، إذ 92.11صرح ما يقارب  
،  «startup»ذلك فعال عدم وجود معلومات واضحة للطلبة حول تفسري طريقة فتحهم ملشروعهم اخلاص خاصة يف املرحلة األولية 

الية الالزمة ممثلة للشباب الذين يرغبون يف إنشاء مشروع خاص لكن ما يعيقهم يف ذلك نقص يف املوارد امل 22.39كما تعترب نسبة 
فرتجع للفئة اليت ترغب التوجه مباشرة إىل  55.21متالك مبلغ مايل معترب لفتح مشروع جديد، أما نسبة على الطالب اإذ جيب  

الوظيف العمومي وهذا االعتقاد السائد سببه اعتبار هذا القطاع األضمن مستقبال، أما عبارة جهل االمتيازات اليت تقدمها هيئات 
 .لتمثل التخوف من فشل املشروع 2.99نسبة ، وتظهر أقل 51.41الدعم املرافقة فنجد نسبة 

 لدراسةالنتائج العامة ل -رابعا
يفضل أغلبية الطلبة عند متابعة دراستهم اجلامعية اختيار ماسرت أكادميي مقارنة مباسرت مهين، وذلك على أمل استكمال دراساهتم  -

 .العليا عوض التوجه إىل احلياة العملية خاصة يف ظل عدم توفر فرص العمل
قيام دار املقاوالتية على مستوى اجلامعة بالعديد من احلمالت اإلعالمية للتعريف بالفكر املقاواليت ونشر الثقافة املقاوالتية لدى  -

، ملتقيات، (مواقع إلكرتونية، الشبكات االجتماعية)الطلبة اجلامعيني، معتمدة يف ذلك على خمتلف الوسائل االتصالية من إنرتنت 
 .ية، مطويات وملصقات، إضافة إىل وسائل االتصال اجلماهرييدورات تكوين

على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل دار املقاوالتية للتعريف باملقاوالتية من خالل احلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا، إال أن  -
 .املعلومات املقدمة للطلبة تعترب غري كافية

هيئات الدعم املرافقة، وذلك نتيجة عدم الرتكيز عليها ضمن احلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا جهل الطلبة لإلمتيازات اليت تقدمها  -
 . دار املقاوالتية على مستوى جامعة قاملة

هي الوكالة الوحيدة من ضمن هيئات  «Ansej»عدم توفر املعلومة لدى مجيع الطلبة بأن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -
 .تقدم امتيازات للطلبة اجلامعني وتدعمهم ماديا إلنشاء مشاريعهم اخلاصة دعم مرافقة اليت
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رغم امتالك الكثري من الطلبة اجلامعيني العديد من األفكار والرغبة يف إنشاء مشاريع خاصة هبم إال أهنم ال يبادرون يف إنشائها  -
 .وذلك لعدم قدرهتم على مثل هذه اخلطوة حاليا لعدة أسباب

عوائق اليت تعيق الطلبة املبحوثني عدم توفر املعلومات الالزمة اليت تقدمها دار املقاوالتية واملتمثلة يف احلمالت اإلعالمية من ضمن ال -
اليت تقوم هبا على مستوى اجلامعة واليت تساهم يف تبديد خماوف الطلبة من فشل املشاريع أو رغبتهم يف العمل لدى الوظيف العمومي 

ازفة إضافة إىل عدم امتالكهم املعلومات اليت تقدمها هيئات الدعم املرافقة، كذلك يعترب العامل املادي مهما جدا وبالتايل عدم اجمل
 .لدى الطالب ويعترب عائقا يعيقه على إنشاء مشروعه اخلاص

 
 

 :الخاتمة
 تطرق ومنها من ستغالهلا،ا وجب فرصة أنه على تناوله من فهناك عديدة، نظر وجهات من تناوله مت املقاوالتية موضوع إن

البد من  الثقافة املقاوالتية هذه األخرية مبصطلح ُقرنت ما اخل، وكثرياً ...وحدة إبداع اعتربه من هناك وأيضا تنظيمية، ظاهرة أنه على إليه
ت كافية حول العمل على نشرها لدى الشباب وخاصة الطلبة اجلامعيني من خالل احلمالت اإلعالمية املكثفة اليت تتضمن معلوما

الفكر املقاواليت وهيئات الدعم املرافقة واليت من شأهنا أن تساعد الطلبة على جتسيد أفكارهم على أرض الواقع من خالل إنشاء 
مشاريعهم اخلاص، كما يقرتح أيضا توسيع احلمالت اإلعالمية لدى مجيع الكليات والتخصصات على األقسام على مستوى اجلامعة 

 .لطلبة احلصول على املعلومات الالزمةحىت يتسىن لكل ا
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