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محــددات الجزائــري، وتحدیــد الــدور الــذي تلعبــه  الشــباب لــدى المقاوالتیــة تهــدف الدراســة إلــى إبـراز واقــع روح: الملخــص
تــم جمــع بیانــات هــذه الدراســة باســتخدام اســتبیان تــم  ، إذالجزائــري الشــباب لــدى الرغبــة هــذه خلــق أجــل مــن المقاوالتیــة

 .فقط 164استرجع  بینهامن الغرب الجزائري، ومن طالب وطالبة من مؤسستین جامعیتین  250على حوالي توزیعه 
ل اإلجابـة علـى هـذه اإلشـكالیة تـم اســتخدام التحلیـل العـاملي التوكیـدي لتنقیـة النمـوذج وتحدیـد األبعـاد الرئیســیة ومـن أجـ
-PLS المقاوالتیــــة، وتـــم اســــتخدام النمذجــــة باســــتخدام المعـــادالت الهیكلیــــة باســــتخدام مقاربــــة محــــددات ل المكونـــة

PMولقـد أظهـرت . الجزائـري الشـباب لـدى المقاوالتیـة وروح ةالمقاوالتیمحددات وتحدید العالقة بین  الفرضیات الختبار
المسـتهدفة، ولقـد أوصـت  العینـة لـدى المقاوالتیـة الـروح خلـق علـىمحـددات  لهـذه ایجـابي تـأثیر وجـود هذه الدراسة عـدم

عطائـه االجتماعي، المحیط والمرافقة، تعزیز الدعم أجهزة وبرامج عمل الدراسة على ضرورة تطویر  فیمـا محوریـا دورا وإ
 عـن الجزائـري الشـباب تنفـر التـي الربویـة الفوائد وغیرهم، إلغاء المتعلمین سواء الشباب، لدى المقاولة ثقافة خلق یخص
  .المقاولة مثل ما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة أو حتى بعض الدول العربیة واالفریقیة مجال

 ، دوافع الشاب الجامعي الجزائريالجزائري المقاوالتیة، محددات المقاولة ف: المفتاحیةالكلمات 
  ..jel: L26,  L29,  M2 رموز

Abstract: The purpose of this paper is to highlight the reality of entrepreneurial spirit among 
Algerian youth and to determine the role that played by Determinants of entrepreneurship in 
order to create this desire among Algerian youth. The data were collected through a 
questionnaire, which was distributed, to about 250 students from two institutions selected from 
the Algerian west, only 164 were retrieved and used for analysis. 

In order to answer this problem. We have used the Confirmatory Factor Analysis (CFA) to 
purify the model and to determine the main dimensions of Determinants of entrepreneurship. 
Where the modeling of structural equations was used through the Partial Least Squares - Path 
Modeling method (PLS-PM), so as to test hypotheses and to define the relationship between 
Determinants of entrepreneurship and entrepreneurial spirit among Algerian youth 

The findings of the study revealed there is no positive effect of these Determinants on the 
creation of the entrepreneurial spirit in the target sample. And it recommended the need to pay 
more attention to this philosophy by, Developing the work, and programs of the support, and 
accompaniment apparatus, Enhance the social environment, and give it a pivotal role, in creating 
a culture of entrepreneurship among young people, both educated and others, The abolition of 
interest rates, which are one of the most important obstacles, that alienate Algerian youth from 
the field of entrepreneurship such as those in some developed countries or even some Arab and 
African countries. 
Keywords: Entrepreneurship, Determinants of Entrepreneurship in Algeria, Motives for Algerian 
University Youth. 
(JEL) Classification : L26, L29, M2. 
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  :مقدمة. 1
منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى أواخر السـبعینیات، سـیطرت الشـركات الكبـرى علـى االقتصـاد واعتبـر 
الحجم الكبیر مرغوبا فیه، إن لـم یكـن حتمیـا، واعتبـر أن نمـو الشـركة أساسـیا لتحقیـق وفـورات الحجـم، وكـان ینظـر 

خـالل هـذه الفتـرة انخفـض عـدد الشـركات . اة الشـركةإلى الشركات الصغیرة والمتوسطة كمرحلة بسیطة فقط فـي حیـ
لدراسـة الشـركات الكبـرى، أو حتـى الشـركات  مؤاتیـالكل فرد في أوروبا والوالیـات المتحـدة وكـان المنـاخ االقتصـادي 

  .متعددة الجنسیات، ونتیجة لذلك كانت بحوث المقاوالتیة قلیلة الفائدة للباحثین
صـــول اقتصـــاد المعلومـــات قـــد قوضـــت افتـــراض حتمیـــة البعـــد الكبیـــر إن الركـــود االقتصـــادي واالنتعـــاش وو  

حیــــث انخفـــــض عـــــدد الشــــركات الكبیـــــرة خـــــالل الســــبعینیات والثمانینیـــــات، ثـــــم أصــــبح البـــــاحثون واعـــــین لألهمیـــــة 
، وعلى الرغم مـن أنهـا كانـت موضـوع أبحـاث معزولـة سـابقة وجـذورها التاریخیـة  ّا االقتصادیة للشركات الناشئة حدیًث

ى القــرن الثــامن عشــر، إال أن المجــال األكــادیمي للمقاوالتیــة قــد انطلــق فعــال فــي الثمانینیــات، ثــم تســارعت تعــود إلــ
هذه الحركة بشـكل كبیـر فـي أوائـل التسـعینیات، حیـث تـم إنشـاء بـرامج دراسـیة للمقاوالتیـة فـي العدیـد مـن الجامعـات 

 . والكلیات
ـــدولي فـــي االقتصـــاد فـــي أعقـــاب األزمـــة التـــي شـــهدتها الجزائـــر خـــالل الثمان ینیـــات وتـــدخل صـــندوق النقـــد ال

، ولقـد كـان لهـذه اإلصـالحات )المالیـة واالقتصـادیة والقانونیـة وغیرهـا(الجزائري، تـم إجـراء العدیـد مـن اإلصـالحات 
زیـادة الفقـر وتسـریح العمـال، : تأثیر سلبي على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة، حیث تمیزت بشكل رئیسي بمـا یلـي

ومـع ارتفـاع أسـعار الـنفط بشـكل كبیـر، تمكنـت . الشركات، وارتفاع معدالت التضخم، وارتفاع معدل البطالةإغالق 
٪ على الموارد الطاقویة من تحقیق مـداخیل مهمـة، حیـث تجـاوزت احتیاطیـات 98الجزائر وهي بلد یعتمد أكثر من 

ضــع منخفًضــا مقارنــًة بالــدول النامیــة التــي ملیــار دوالر، ولكــن ال یــزال معــدل النمــو المتوا 190العمــالت األجنبیــة 
  .تشهد نفس الظروف

مـن المهـم إذن تطــویر مـوارد أخـرى لــدعم االقتصـاد، لهـذا فــان المقاوالتیـة، وخاصـة خلــق األعمـال التجاریــة، 
هي وسیلة للتنمیة االقتصادیة، باإلضافة إلى تحقیق قیمة مضافة وتحسین النمو الـوطني، ومكافحـة البطالـة، فهـي 

بقــت العدیــد مــن المخططــات والبــرامج، ولكــن وعلــى الــرغم مــن تعتبــ ر المحــرك الجدیــد لالقتصــاد، وفــي الجزائــر، ُط
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الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة البطالة وتشجیع روح المقاولة، ال تزال المقاولـة الجزائریـة فـي تراجـع بالمقارنـة 
) لشــخص آخــر(میــولهم للعمــل فــي بعــض الشــركات مــع الــدول المجــاورة، مــا زال الكثیــر مــن الشــباب یعبــرون عــن 

بـــدًال مـــن بـــدء أعمـــالهم الخاصـــة، وأغلـــبهم یفضـــل الحصـــول علـــى مناصـــب عمـــل قـــارة فـــي المؤسســـات واإلدارات 
  .العمومیة، وهذا راجع إلى تخوفهم من الفشل ومن المحیط االقتصادي

  االشكالیة 1.1
مهـــم مالحظـــة أن هـــذه النیـــة تفســـر مـــن خـــالل هنـــاك حاجـــة إلـــى العمـــل علـــى نیـــة أو روح المقاولـــة، ومـــن ال

یئــة المحیطــة، وفــي الواقــع یمثــل المحــیط حــًدا أو حــدوًدا علــى ســلوك الفــرد، حتــى لــو  الخصــائص الفردیــة وكــذلك الب
ـا مـا تكـون هنـاك حـدود اقتصـادیة واجتماعیـة وثقافیـة یمكـن أن تتقـاطع لجعـل  كانت النیـة موجـودة فعـال، ولكـن غالبً

  .التنفیذ أكثر صعوبة
البطالـة (في حالة الجزائر نالحظ وجود بیئة عمل محددة، تتعلق أساسـا باألبعـاد االجتماعیـة واالقتصـادیة والثقافیـة 

، واإلجـــراءات اإلداریـــة المعقـــدة، ونقـــص التمویـــل، وكـــذلك عـــدم الیقـــین الـــذي ســـاد الســـوق )والعمـــل غیـــر الرســـمي
ة واآلثــار المقابلــة لهــا، وفــي محاولــة لرســم الخصــائص الجزائریــة منــذ عقــود، ولتقــدیم تحلیــل لهــذه المحــددات األولیــ

الممیزة والسمات التي لها أكبر صلة بعملیة صنع القرار المقاوالتي، سوف نحاول إسـقاط هـذه المحـددات علـى أهـم 
شــریحة مقبلــة علــى عــالم الشــغل والعمــل، وهــي فئــة الشــباب الجــامعي، عــن طریــق محاولــة اإلجابــة علــى اإلشــكالیة 

  ى أي مدى تساهم محددات المقاوالتیة في خلق الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي؟إل :التالیة
  :الفرضیة األساسیة والفرضیات الفرعیة 2.1

  :من أجل اإلجابة عن اإلشكالیة سابقة الذكر، تم صیاغة الفرضیة التالیة 
  مقاوالتیة لدى الشباب الجامعيیوجد أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة لمحددات المقاوالتیة على خلق الروح ال

  :وبغیة التفصیل أكثر في موضوع الدراسة تم تجزئة الفرضیة األساسیة إلى فرضیات فرعیة على النحو التالي
H1  :یوجد أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة إلمكانیة اإلنجاز على خلق الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي.  
H2  :إحصـــائیة للرغبـــات الشخصــیة واالجتماعیـــة علـــى خلـــق الـــروح المقاوالتیـــة لـــدى  یوجــد أثـــر إیجـــابي ذو داللـــة

  .الشباب الجامعي
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H3  :یوجد أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة للدوافع على خلق الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي.  
H4  : التیـــة لـــدى الشـــباب یوجـــد أثـــر إیجـــابي ذو داللـــة إحصـــائیة ألنظمـــة الـــدعم والمرافقـــة علـــى خلـــق الـــروح المقاو

  .الجامعي
 :نموذج الدراسة 3.1

  :انطالقا مما سبق وباالعتماد على إشكالیة وفرضیات الدراسة المراد إنجازها وفق النموذج التالي
 النموذج األولي للدراسة 01:الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحثین: المصدر

   :أهمیة الدراسة 4.1
 توضـیح وضـرورة المقاوالتیـة ترقیـة وتعزیـز الـروح أهمیـة مـن انطالقـا البحـث تناولهـا فـي الدراسـة أهمیـة هـذه تكمـن

 .المقـاوالتي نشاطه المقاول للتمكن من تجسید مشروعه ولنجاح في تتوفر أن یجب التي المحددات المقاوالتیة أهم
 لمقاوالتیـة، بحیـث یكتسـي هـذاوالـدوافع ا المقـاوالتي النشـاط نحـو التوجـه بـین العالقـة ماهیـة إبـراز إلـى باإلضـافة
مـن المیـدان مـن خـالل اسـتهدافه أهـم فئـة  حقـائق علـى والحصـول لتوضـیح المفـاهیم والـرؤى بالغـة أهمیـة موضـوع

  .المستقبل في منها االستفادة یمكن الشأن بهذا وتوصیات نتائج والتوصل إلى یمكن أن تتوجه لهذا النشاط،
   

 المقاوالتية الروح محددات المقاوالتية

 إمكانية اإلنجاز

 الرغبات الشخصية

 الدوافع السلبية

 أنظمة الدعم

 خلق روح المقاولة
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  : أهداف الدراسة 5.1
ة إلـى تحلیـل مختلـف الـدوافع والمحـددات التـي یمكـن أن تـؤثر علـى خلـق الـروح المقاوالتیـة، وهـذا تهدف هذه الدراس

من وجهة نظر الشباب الجامعي الجزائري المقبل على سوق الشـغل، وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن هـذه الدراسـة تسـعى 
  :إلى تحقیق جملة من األهداف أهمها

 ـــة لـــدى الشـــباب وهـــذا كواحـــدة مـــن أهـــم تســـلیط الضـــوء علـــى مصـــطلح المقاوالتیـــة، دوافع هـــا وعلـــى روح المقاول
  المداخل من أجل تنویع االقتصاد الجزائري

 إبراز المساهمة الفعالة التي تلعبها الدوافع المقاوالتیة في خلق روح المقاولة لدى الشاب الجامعي الجزائري.  
  :منهجیة الدراسة 6.1

لبحــث إلــى أربعــة محــاور، ثالثــة منهــا خصصــت لجانــب النظــري مــن أجــل اإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالیة تــم تقســیم ا
حیـــث تـــم تنـــاول متغیـــرات الدراســـة، فبـــد التطـــرق إلـــى المقاوالتیـــة وروح المقاوالتیـــة، وخصائصـــها، تـــم التطـــرق فـــي 

لى أهم هذه المحددات بالنسبة لحالة الجزائر   .المحاول األخرى إلى دوافع المقاوالتیة، وإ
اســـقاطه علـــى عینـــة مكونـــة مـــن طلبـــة جـــامعیین كـــون انهـــم مقبلـــین علـــى عـــالم الشـــغل أمـــا الجانـــب التطبیقـــي فـــتم 

طالـب  250ومكونین في هذا المجال، حیث تم جمع بیانات هذه الدراسة باستخدام اسـتبیان تـم توزیعـه علـى حـوالي 
 164رجع اسـتبیان تـم توزیعـه، اسـت 250وطالبة من مؤسسـتین جـامعیتین مـن الغـرب الجزائـري، حیـث أنـه ومـن بـین 

 .فقط
ومـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى هـــذه اإلشـــكالیة تـــم اســـتخدام التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي لتنقیـــة النمـــوذج وتحدیـــد األبعـــاد 

 المقاوالتیــة، وتــم اســتخدام النمذجــة باســتخدام المعــادالت الهیكلیــة باســتخدام مقاربــة محــددات الرئیســیة المكونــة ل
PLS-PMالمقاوالتیـة وروح المقاوالتیـة لـدى الشـباب الجزائـري، محـددات ن وتحدیـد العالقـة بـی الفرضـیات الختبـار

  .وبعد الحكم على الفرضیات تم الخروج في األخیر بمجموعة من النتائج والتوصیات
  
  
  



 الشباب من عینة على میدانیة دراسة-  المقاوالتي النشاط نحو الجامعي الشباب توجه محددات
 -الجامعي

 حوحو. د ؛ القادر عبد هاملي. د
 مصطفى

 

25  

2018 JFBE   

  وخصائصها المقاوالتیة. 2
لقـــد أصـــبح مصـــطلح المقاوالتیـــة الیـــوم مـــن اهـــم المجـــاالت الخصـــبة للبحـــث، ولقـــد تنـــاول : تعریـــف المقاولـــة  1.2

القتصادیون مفهوم المقاولـة مـن عـدة جهـات، ونظـرا السـتعمال المقاوالتیـة فـي عـدة مجـاالت فانـه ال یمكـن حصـر ا
  .تعریف واحد متفق علیه

هــذه  Richard Cantillonعنــدما اســتخدم االقتصــادي اإلیرلنــدي  1732ومصــطلح المقاوالتیــة لــه تــاریخ یعــود إلــى 
، والتــي تنطــوي علــى )الموازنــة(الرغبــة فــي تنفیــذ أشــكال مــن المراجحــة األفــراد الــذین لهــم " :الكلمــة فــي اشــارة إلــى

والمقاولـــة هـــي تأســـیس مؤسســة تجاریـــة تقـــدم الســـلع والخـــدمات وتخلـــق فـــرص . "1"المخــاطر المالیـــة لمشـــروع جدیـــد
  .2"العمل، وتسهم في الدخل القومي والتنمیة االقتصادیة الشاملة

ولكنهـــا تفتقـــر إلـــى تعریـــف دقیـــق، ففـــي أوائـــل القـــرن العشـــرین نـــاقش والمقاوالتیـــة هـــي ظـــاهرة معتـــرف بهـــا عالمیـــا، 
دور المقاوالتیــة ودورهــا فــي تشــجیع االبتكــار، وتنفیــذ التغییــر فــي االقتصــاد كمـــن ) Schumpeter )1934شــامبتر 

  .3خالل ادخال منتجات أو خدمات جدیدة
 4،"واسـتغاللها تقسـیمها یـتم مسـتقبلیة وخـدمات لخلق سـلع فرص اكتشاف فیها یتم المراحل من سلسلة المقاولة هي"

 طریـق مـزج عـن نشـاط وتطـویر خلق من تمكن التي والطرق األفكار "نهاأعلى  االوروبي في حین یعرفها االتحاد
 التعـاون مـا تعریـف منظمـةأ 5."قائمـة أو جدیـدة مؤسسـة ضـمن وذلـك التسـییر فـي والفاعلیـة االبتكـارو المخـاطر

 أو إنشـاء خـالل مـن قیمـة لخلـق یسـعى الـذي الـدینامیكي النشـاط هـو" :لمقاولـةل) OCDE(والتنمیـة  االقتصـادي
  ."جدیدة أو أسواق جدیدة طرق جدیدة، منتجات واستغالل تحدید طریق وعن اقتصادي نشاط توسیع

  :هناك عدة تعاریف للمقاول نذكر منها ما یلي: تعریف المقاول 2.2
 Don Harvey et)ذلـك  یسـتطیعون ال بینما اآلخـرون اغتنامهاو  الفرص تمییز یستطیع الذي هو الشخص المقاول"

Donald).6  
 یقـوم حیـث ،االقتصـاديالنمـو  عجلـة یحـرك الـذي المبـدع الشـخص ذلـك"نـه أالمقـاول علـى  J.Shmpeterویعـرف 
 إنتـاج طـرق إدخـال جدیـدة، وخـدمات سـلع إنتـاج التالیـة، األشـكال نأخـذ اإلنتـاج لوسـائل تولیفـات جدیـدة بإیجـاد

 تقلیـدي غیـر فالمقـاول إنسـان 7."جدیـدة تنظیمیـة طریقـة وحتـى جدیـدة تمـوین مصـادر جدیـدة، فـتح أسـواق یـدة،جد
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 ترتفـع غامضـة ظـروف فـي القـرار اتخـاذ علـى قـادر أنـه ذلـك مـن واألهـم ممیـزة ومبتكـرة بطریقـة أعمـالالب یقـومو
 الممیـز األداء ذو اإلنسـان إنـه الهدف، وغلبل قویة دافعیة ولدیه سلوك اقتصادي ذو والمقاول .المخاطرة نسبة فیها

   8.الواسع والخیال
 علـى یـؤمن أن یجـب لكـن الـربح، تحقیـق أجـل مـن الفـرص انتهـاز یعـرف الـذي الشـخص" نـهأیضـا بأكمـا یعـرف 

 إنتاجیـة مـن االقتصـادیة المصـادر ینقـل أن یسـتطیع الـذي الشخص" P.drukerویعرفه  " 9.تصادفه التي األخطار
 هـو ذلـك الشـخص المبـدع" Joseph Schumpeterن المقـاول حسـب تعریـف إ10." مرتفعـة تاجیـةإن إلـى منخفضـة
، ابتكاریـة منتجـات لعـرض بالمسـتقبل الفـرص ویتنبـأ یسـتغل كیـف یعلـم الذي المبتكر أنه على عرفه حیث والمجدد،

  . 11."اإلبداعات قوتحقی نحو الروتین المیل على للقضاء الكافیة والطاقة القدرة لدیه الذي الشخص ذلك وهو
فـــي الســـنوات األخیـــرة، أصـــبحت الثـــروات االقتصـــادیة للبلـــدان المختلفـــة فـــي جمیـــع : تعریـــف روح المقاوالتیـــة 3.2

عـن الیـوم  وتبحـث الشـركاتا، أنحاء العالم أقل قابلیة للتنبؤ حیث أصبحت االقتصـادات الوطنیـة أكثـر انسـجاما مـع
تحقیـق  مـن أجـلیتحرك رأس المال بسرعة عبر الحـدود الوطنیـة  أرخص، في حینال المواقع ذات تكالیف التشغیل

وكثیـــر مـــن المجموعـــات الســـكانیة تجـــد نفســـها تتحـــرك لمتابعـــة فـــرص العمـــل أو لتـــأمین نوعیـــة حیـــاة  ،أعلـــى عائـــد
 .أفضل

وهــــو مجتمــــع یكــــافئ التكیــــف  المقاولــــةویــــتم اســــتبدال النمــــوذج القــــدیم للقــــرن العشــــرین بــــالنموذج الجدیــــد لمجتمــــع 
هــي  المقاولــةاآلن علــى أن روح  البــاحثینمعظــم  ویتفــق ،داعي، والبحــث عــن الفــرص، ودفــع األفكــار المبتكــرةاإلبــ

أحد العوامل الرئیسیة فیما إذا كانت المجتمعات قادرة على التغلـب بنجـاح علـى االختالفـات التـي أحـدثتها التغیـرات 
 .العالمیة

 أنـه إال المقاولـة، لموضـوع المتنامیـة لألهمیـة نظـرا زا كبیـراحیـ یشـغل المقاوالتیـة الـروح تطـویر موضـوع أصـبح فقلد
هـي  المؤسسـة فـروح ،وجـب التفرقـة بینهمـا لـذا المقاولـة وروح المؤسسـة روح المصـطلحین الخلـط بـین مـا یـتم غالبـا

 مـن أشـمل هـي المقاولـة روح فـي حـین والمقـاول، المؤسسـة مفهـوم إزاء واإلیجابیـة المواقـف العامـة مـن مجموعـة
 لهـم المقاولـة روح یملكـون الـذین فـاألفراد والنشـاط أكثـر بالمبـادرة مـرتبط أنـه علـى یعرف فهو المؤسسة روح ممفهو 
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 المقاولـة روح أن یعتبـرون اآلخـر والـبعض .مؤسسـة إلنشـاء ورغبـة اتجـاه لـدیهم ویكـون جدیـدة أشـیاء تجریـب إرادة
 12.لمؤسسة ویلهاتح أجل من والمختلفة الالزمة الموارد وجمع الفرص تحدید تتطلب
 نشــاط لبــدء الخاصــة أو أعمالــه امــتالك فــي الفــرد رغبــة أنهــا المقاولــة علــى نوایــا تعــرف مــا عــادة آنفــا، ذكــر وكمــا

المتوقـع  مـن النوایـا تشـكیل ما، وبمجـرد سلوك في لالنخراط الذاتي التنبؤ لوصف النوایا استخدمت تجاري، تاریخیا،
 للســـلوك وحیـــد مؤشـــر أفضـــل هـــي النیـــة أن والنفســـیة االجتماعیـــة تالدراســـا وتفتـــرض. الفعلـــي الســـلوك أن یحـــدث

 . 13الفعلیة السلوكیات على النوایا من التنبؤ صحة الدراسات من العدید أیدت الفعلي، وقد
 فـي المـألوف عـن الخـروج علـى بقدرتـه الفـرد یبـدیها التـي المبـادرة تلـك "أنهـا علـى المقاوالتیـة الـروح وتعـرف ایضـا

 والتغیـرات یواجههـا التـي للمشـكالت حساسـا الفـرد عنـدها یصـبح التـي العملیـة خـالل مـن لتغییـرا التفكیـر ویحصـل
 مجـال فـي وخاصـة العملیـة الحیـاة متطلبـات نحـو اإلبـداعي التفكیـر یوجـه فعنـدها المحیطـة فـي البیئـة تحـدث التـي

  14."األعمال
  دوافع توجه الشباب نحو المقاوالتیة  4.2

 باعتبارهــــا الریادیــــة الــــدوافع هــــذه حــــدد مــــن أوائــــل مــــن واحــــدا) 1952( تــــرشــــوم بی Schumpeterلقــــد كــــان 
 وتحقیـق جدیـد شـيء خلـق فـرح علـى تنطوي الدوافع من واحدة عائلة المشاریع، أنواع لتوصیف الرئیسیة المحركات

 أفكــار قیــقوتح الــذات، احتــرام االحتیاجــات، تلبیــة هــي التجاریــة األعمــال بــدء وراء الدافعــة القــوة فــإن الــذات، وهنــا،
 وتعزیــز الثــاني، والــدافع. للمقاوالتیــة أهمیــة األكثــر والســبب االســتقالل، أهمیــة تحمــل حدیثــة دراســات الفــرد، وأیضــا

 عالقــة لــه الثالــث الــدافع .االحتیاجــات بــبعض والوفــاء الــدخل وزیــادة هیبــة، زیــادة فــي الرغبــة وهــو والــدخل الوضــع
ـــدوافع هـــي النجـــاح فـــي لرغبـــةوا القتالیـــة الـــروح حیـــث إن: "للفـــوز بـــاإلرادة"  لحســـابهم یعملـــون لیصـــبحوا الرئیســـیة ال

ـــدافع. الخـــاص  اســـتمرار تتمثـــل فـــي وغالبـــا معینـــة، تقالیـــد مواصـــلة أو ودعـــم الهیاكـــل علـــى الحفـــاظ هـــو الرابـــع وال
  .15أجیال عدة مدى على العائلیة الشركات

یمكن إعادة تلخیصها فـي أهـم نمـوذج مقـدم فـي وتتعدد العوامل التي تدفع الشباب نحو التوجه المقاوالتي، غیر أنه 
،حیـث قامـا بوضـع  أهـم  A.Shapero et L.Sokolهـذا الخصـوص وهـو نمـوذج تكـون الحـدث المقـاوالتي للعالمـان 

مرجــع لألبحــاث فــي مجــال المقاولــة، وتكمــن الفكــرة الرئیســیة لهــذا النمــوذج أنــه لكــي یبــادر الفــرد نحــو القیــام بتغییــر 
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مثـل اتخــذ قـرار اســتحداث مؤسســة خاصـة بــه مـثال، یجــب أن یسـبق هــذا القـرار حــدث مهــم  كبیـر ومهــم فـي حیاتــه،
في حیاتـه یكسـر بـه الـروتین الـذي اعتـاد أن یعیشـه، ویشـیر هـذا النمـوذج إلـى وجـود ثالثـة أنـواع مـن العوامـل التـي 

  :تدفع األفراد نحو التوجه المقاوالتي وهي
  :16من خالل النموذج أعاله نالحظ ما یلي

 إلخ...مثل التسریح من العمل، الطالق، الهجرة، عدم الرضا عن العمل،: تقاالت السلبیةاالن.  
 إلخ...مثل تأثیر العائلة، وجود سوق أو مستثمرین محتملین: االنتقاالت اإلیجابیة.  
 مثل الخروج من الجیش، من المدرسة، أو من السجن: األوضاع الوسیطیة.  

ر أن تقـــوم بإحـــداث تغییـــر فـــي مســـار حیـــاة األفـــراد، والـــدافع الرئیســـي للفعـــل إذن یمكــن لهـــذه العوامـــل الســـالفة الـــذك
مثــــل الهجـــرة مـــثال، یمكـــن أن تـــدفع األفـــراد نحـــو العمــــل ) االنتقـــاالت الســـلبیة(المقـــاوالتي، فمـــثال العوامـــل األولـــى 

ســـتحداث المقـــاوالتي، وبالفعـــل قـــد تـــم مالحظـــة ذلـــك فـــي العدیـــد مـــن البلـــدان مـــن خـــالل قیـــام بعـــض المهـــاجرین با
، فتــؤثر بشــكل كبیــر علــى نظــم )األوضــاع الوســیطة(والثالثــة ) االنتقــاالت اإلیجابیــة(أم العوامــل الثانیــة . مؤسســات

  .القیم لألفراد وعلى رغباتهم
وزیـــادة علـــى هـــذه المتغیـــرات المفســـرة للنمـــوذج أضــــاف العالمـــان مجمـــوعتین إضـــافیتین مـــن المتغیـــرات الوســــیطة 

مكانیـــــات اإلنجـــــاز، واللـــــذان همـــــا نتـــــاج للمحـــــیط االقتصـــــادي، الثقـــــافي والمتمثلـــــة فـــــي إدراك الشـــــخص  لرغباتـــــه وإ
  .واالجتماعي، غیر أنها تختلف من شخص ألخر وتساعدان األفراد في تحدید األفعال التي یجب القیام بها

كمـا قلنـا سـابقا، ویتمثل في مجموع العوامل االجتماعیة والثقافیة التي تؤثر على قـیم األفـراد : إدراك الرغبات 1.4.2
أن أي مجتمـــع كلمـــا زاد اهتمامـــه باإلبـــداع، المخـــاطرة، واالســـتقاللیة الذاتیـــة، كلمـــا زاد التوجـــه المقـــاوالتي وبالتـــالي 

كمــا أن نظــام القــیم المشــكل مــن طــرف العائلــة الخاصــة بــاألبوین، تلعــب هــي . زیــادة عــدد المؤسســات المســتحدثة
تیـة، هـذا بـدون أن ننسـى تجـارب سـابقة فـي المقاوالتیـة سـواء بالنجـاح أو أیضا دورا محوریا في خلـق الرغبـة المقاوال

  .الفشل كلها عوامل تؤدي إلى خلق الرغبة لدى األفراد في خلق مقاوالتهم الخاصة
وینشــأ هـذا العنصــر مــن خـالل إدراك الفــرد لجمیـع أنــواع الـدعم والمســاعدة المتــوفرة : إدراك إمكانیـة اإلنجــاز 2.4.2

تســاعده علــى تحقیــق أو أنجــاز أفكــاره، فمــثال تــوفر المــوارد المالیــة لــه تــأثیر مباشــر علــى التوجــه  والتــي یمكــن أن
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المقــاوالتي للفــرد، وهــذا األخیــر یتولــد نتیجــة امــتالك الفــرد لمــدخرات خاصــة أو مســاهمات العائلــة، كمــا یوجــد تــأثیر 
لنصــــائح واالستشــــارات والتكــــوین مهـــم مــــن طــــرف المســــاعدة التـــي یقــــدمها األزواج لبعضــــهم، وأیضــــا األصـــدقاء، ا

الخــاص أیضــا فــي كیفیــة انشـــاء المؤسســات علــى مــدى إدراك إمكانیــة اإلنجـــاز لــدى األفــراد، كمــا یشــیر العالمـــان 
مكانیة أنجازه  .أیضا ألهمیة التكوین الخاص في المقاولة على تكون هذا االدراك لدى الفرد وإ

لنمــوذج الحــدث المقــاوالتي، هنــاك مجموعــة أخــرى مــن العوامــل  باإلضــافة إلــى العوامــل الثالثــة الســابق ذكرهــا وفقــا
  :التي یمكنها دفع الشباب نحو التوجه المقاوالتي والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

وهــي تلعــب دورا فعــاال فــي جمیــع مراحــل العملیــة المقاوالتیــة، أي انطالقــا مــن ظهــور الفرصــة إلــى : الخبــرة 3.4.2
للمقاولة، حیث أن اكتشاف وتحدید الفرص یعتمـد بدرجـة كبیـرة علـى الخبـرات السـابقة التـي تـم غایة التسییر الفعلي 

الحصول علیها، سواء من خالل الدراسة أو الحیاة العلمیة، أي كلما تمتع األفراد بمسـتوى علمـي عـالي سـاعد ذلـك 
 علــى والتــدریب المبـادرة روح ةتنمیــ فــي سـیما وال أساســي، التعلیمــي النظـام فــدور .علـى إنجــاز المهــام بشـكل أفضــل

 فـإن األغلبیـة ذلـك، واإلبـداع ومـع المبـادرة یعـزز التعلـیم أن على المفكرین في هذا المجال یتفقون المقاولة، فأغلبیة
 یعطـــي وال المشـــاریع تنظـــیم علـــى التـــدریب مـــن یكفـــي مـــا یقـــدم ال الجامعـــات الجزائریـــة فـــي التـــدریس أن یعتقـــدون
  .17التجاریة األعمال بإنشاء كافیة درایة على لیسوا الطالب األعمال، وأن لحیاة دجی لفهم الالزمة المفاهیم
حیث بینـت الدراسـات وجـود رابـط قـوي بـین بـروز الرغبـة المقاوالتیـة، وبـین وجـود : وجود نموذج في المحیط 4.4.2

س المقـاول لـه تـأثیر نموذج مقـاوالتي نـاجح فـي المحـیط الـذي یعـیش فیـه األفـراد، كمـا بینـت الدراسـات أیضـا أن جـن
 .معتبر أیضا على طموحات األفراد واختیاراتهم ومثال على ذلك المقاولة النسویة

 .لالســتقاللیة المقـاولین یولیهـا التــي االهمیـة عـن فضــال الضـروریة، والـدوافع بـالفرص العمــر ویـرتبط: العمـر 5.4.2
 بدایــة فــي الفــرص بــدوافع مــدفوعا تجاریــا شــاطان یبــدأوا أن المحتمــل مــن الشــباب المقــاولین أن إلــى األبحــاث وتشــیر
 مســـتوى أدنـــى وهـــو العمـــر، منتصـــف فـــي األعمـــال لریـــادة قـــوة أقـــل دافعـــا الفـــرص حـــافز ویصـــبح المهنیـــة، حیـــاتهم

 االعمــــال بمتابعــــة متزایــــدا اهتمامــــا+) 50( ســــنا األكبــــر المقــــاولین ویظهــــر األربعینــــات، منتصــــف فــــي للمقــــاولین
ـــ الفـــرص، هـــذه مـــن لالســـتفادة  تكـــون أن ویمكـــن جیـــدة، مهنـــة عـــن بحثـــا یجربـــون ســـنا األصـــغر األفـــراد یكـــون دوق
 مــن مجموعــة أمـام مفتوحــة) المالیـة أو األســریة االلتزامـات مثــل(األخــرى  االلتزامـات مــن نسـبیا منخفضــة مسـتویات
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 بشــكل الســائد وهــ الــذاتي والــدافع. الــنمط هــذا تناسـب الــذاتي والــدافع العمــر بــین الســلبیة العالقــة أن ویبــدو. الفـرص
 أكثــر أنهــم إلــى یشــیر ممــا ،)فصــاعدا 30 منتصــف مــن ویــنخفض( ســنا األصــغر المشــاریع أصــحاب بــین خــاص
األطفـال التـي  رعایـة التزامـات وخاصـة واألسـرة، الشـیخوخة، سـن فـي. الذات لتحقیق كوسیلة المقاولة لرؤیة عرضة

 عـن البحـث إلـى اهتمامـه تحویـل أخـرى، مـرة للفرد، نیمك وبالتالي مع مرور الوقت، كثافة أقل تصبح أن إلى تمیل
  . 18المقاولة خالل من الفرص
وهـذا نظـرا لكـون أن أي شـخص یریـد أنشـاء مؤسسـة یجـب أن یمتلـك األمـوال الكافیـة : توفر الموارد المالیة 6.4.2

حجــم الفرصــة  لبــدء المشــروع، والــدلیل علــى أهمیــة هــذا العنصــر هــو أن حجــم األمــوال المتــوفرة یحــدد بدرجــة كبیــر
  .التي یمكن استغاللها

 السـلوك دوافـع أصـل علـى موقفـا تتخذ النفس علم من مختلفة مجاالت إن: الحوافز الشخصیة واالجتماعیة 7.4.2
 تقـــدیر االنتمـــاء، األمـــن، الفســـیولوجیة،: احتیاجاتـــه یحفـــزه اإلنســـان فـــإن ،)1954( ماســـلو إلـــى فبالنســـبة البشـــري،
 عـن للمـدافعین بالنسـبة أعلـى، حاجـة إلـى االنتقال قبل حاجة كل تفي أن ویجب وفاء،ال أو الذات وتحقیق اآلخرین
 وأخیـرا، أخـرى أمـور بـین مـن فروید اقترح كما والغریزة، والنبضات الدافع یحفزه السلوك فإن النفسي، التحلیل نظریة
  .19والتوقع القیادة من تأتي األشیاء أهم أن إلى االجتماعي، النفس لعلم داعیة وهو ،)1943( هال یشیر

وهنا نتكلم عن الهدف وهم الموظفین الـذي غالیـا مـا یریـدون فـي تغییـر نشـاطهم : الحوافز المهنیة التجاریة 8.4.2
 .والعمل لحسابهم الخاص، باإلضافة إلى الرغبة في استغالل الفرص أو استغالل أسواق معینة

 األهمیـة، بـالغ یعتبـر الخطـر كـان إذا ألنـه جدیـد مـلع إنشـاء عنـد حاسـم عـامال أیضـا هو :المخاطر تقییم  9.4.2
 تصــور ویتــأثر للغایــة، جــذابا الخیــار هــذا كــان لــو حتــى التجاریــة، األعمــال إنشــاء رفــض الضــروري مــن یكــون قــد

 الجــــودة أو المعیــــاري اإلطــــار مثــــل المؤسســــي، الطــــابع وبــــین بینهــــا نمیــــز أن یمكــــن مختلفــــة، بعوامــــل المخــــاطر
 مثــل لألفــراد، الشخصــیة بالخصــائص المتعلقــة األخــرى العوامــل االعتبــار فــي نأخــذ أن ننســى أن دون المؤسســیة،

 النظـرة جانـب إلـى أنـه، نتـذكر أن یجـب أخـرى، ناحیـة ومـن .20أخـرى أمـور بـین من الجنسیة، أو الجنس أو. السن
األمـر مـن  هـاعلی ینطـوي التـي التحـدیات لمواجهـة مسـتعدین النـاس یكـون أن الضـروري فمـن التجاریـة، الفرص إلى

  التجاریة األعمال وتوحید أجل إنشاء
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والتي تتمثل في الحاجة إلى النقود، شروط العمل الغیر مقبولـة، التمییـز والمحسـوبیة فـي : الدوافع السلبیة 10.4.2
  .منح مناصب العمل والحرمان من الترقیات، بدون أن ننسى أهم عنصر دافع لدى الشباب وهو البطالة

حیـث أن أي مقـاول البـد أن یتـوفر لـه فـي حیاتـه دافـع نفسـي قـوي، ومثـال علـى ذلـك مـا  :لنفسیةالدوافع ا 11.4.2
ســبق وقلنــاه مثــل البطالــة، أو عــدم الرضــا الــوظیفي، الرغبــة فــي الهجــرة، وهــذا القلــق النفســي هــو مــا یولــد حلــة مــن 

 .الخوف والقلق وبالتالي دافعا نحو النجاح
 والمتوســـطة الصـــغیرة المشـــاریع نجـــاح علـــى تـــؤثر التـــي المتغیـــرات مـــن امختلفـــ نوعـــا عدیـــدة دراســـات ولقــد أظهـــرت

 وشخصــیة النفســیة الســمات: المتغیــرات مثــل مــن مجموعــات عــدة علــى مرتبــة الدراســات هــذه معظــم ولكــن الحجــم،
 مثــل النفســیة الســمات أن وجــد وقــد. الخارجیــة والبیئــة األعمــال، رجــال وتــدریب اإلداریــة المهــارات األعمــال، رجــال

 ذات بالنجــاح، وهــي تــرتبط التنافســیة والطبیعــة المخــاطر مــن والموقــف االبتكــاري، والتوجــه االســتقاللیة نحــو قیــادةال
 المشـاریع نجـاح فـي تسـاهم النفسیة السمات أن كما. صعبة بیئة أعمال في أعمال رجل یعمل عندما خاصة أهمیة

 وبیئـــة محـــددة إداریـــة ومهـــارات والتـــدریب بـــةللتجر  خاضـــعة تكـــون مـــا غالبـــا ولكنهـــا الحجـــم، والمتوســـطة الصـــغیرة
 المهـارات وتشـمل. أكبـر بسـهولة وتغییرهـا تطویرهـا السیاسـات واضـعي علـى یسـهل عوامـل وهـي التجاریـة، األعمال
 البیئیـــة الظـــروف أن حـــین فـــي المحاســـبیة، الســـجالت علـــى والحفـــاظ المـــوظفین شـــؤون إدارة علـــى القـــدرة اإلداریـــة
  .21)واألصدقاء األسرة ودعم المال رأس على والحصول المرضي، وميالحك بالدعم مرتبطة ستكون

یمكــن لهــذه األنظمــة أن تــؤثر بشــكل كبیــر علــى إمكانیــة خلــق العوامــل الســابقة، : أنظمــة الــدعم والمرافقــة 12.4.2
وهــــذا مــــا یعنــــي مــــثال إمكانیــــة تــــوفیر الــــدفع المــــالي، المرافقــــة والــــدعم وتقــــدیم النصــــح، تــــوفیر التكــــوین الضــــروري 

حیث یمكن توفیر هذه العوامل إما عن طریق شبكة العالقـات الشخصـیة مثـل األصـدقاء أو العائلـة، أو . والمناسب
 : مثل ما توفره الدولة من أجهزة دعم ومرافقة ومثال على ذلك في الجزائر نجد

 تشـغیل لـدعم الوطنیـة ، الوكالـةANDI االسـتثمار لتنمیة الوطنیة ، الوكالةAPSI االستثمار لتشجیع الوطنیة الوكالة
 المصـــغر القـــرض لتســـییر الوطنیـــة الوكالـــة ،CNACالبطالـــة  علـــى للتـــأمین الـــوطني ، الصـــندوقl'ANSEJ الشــباب

ANGEM، ــــة لتطــــویر المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة ــــة الوطنی  التســــهیل، المشــــاتل مراكــــز ،ANDPME الوكال
  .االعمال وحاضنات
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ــرامج. 13  9 إلــى 0 مــن( المتحــدة المملكــة فــي الصــغیرة الشــركات علــى یــتأجر  دراســة وأظهــرت: أخــرى تشــغیل ب
 لتنمیـــة الطمـــوح إلـــى تفتقـــر العمـــل، أصـــحاب وغیـــر الوحیـــدین المـــالكین الســـیما الصـــغیرة، الشـــركات أن )مـــوظفین

 فیمـا مـا حـد إلـى أخـرى تصـورات لـدیهم یكـون قـد األعمـال أصـحاب مـن المجموعة هذه أن إلى یشیر أعمالها، مما
 وكـانوا ،"أعمـال مسـیري" أنفسـهم یـروا لـم المقـاولین مـن المجموعة هذه. بالنمو المتعلقة والعقبات وباتبالصع یتعلق

 علــى للحصــول الخــاص لحســابهم یعملــون أصــبحوا أنهــم إلــى یشــیر أن یمكــن المســؤولیة، وهــذا تحمــل فــي متــرددین
ـــذاتي الحكـــم  وتوظیـــف أعمـــالهم تنمیـــة طریـــق عـــن التخلـــي أن هنـــاك خطـــر یشـــعرون ولكـــنهم أیضـــا واالســـتقالل ال

  .22اآلخرین
 :محددات المقاوالتیة في الجزائر .3

تعتبــر الســوق الجزائریــة ســوقا نامیــا وخصــبا لالســتثمار والمقاولــة، غیــر أنــه وبســبب توجههــا نحــو اقتصــاد الســوق 
ام بهــا وكونهــا حدیثــة النشــأة، فــان هــذا یحــتم علیهــا مواجهــة مجموعــة مــن التحــدیات التــي یجــب علــى المقــاول االلمــ

ومحاولة التكیف معها، من أجـل الـتمكن مـن اقتنـاص الفـرص ومواجهـة مختلـف التحـدیات، وتتمثـل هـذه المحـددات 
  :23فیما یلي

لقد رافق انفتاح السوق الجزائریة على مختلف المنتجات األجنبیـة موجـة كبیـرة مـن : االستیراد والسلع الصینیة 1.3
یــد مــن التجــار الشــرعیون والغیــر شــرعیون نحــو اســتیراد المنتجــات الســلع المســتوردة مــن الصــین، حیــث توجــه العد

الصــینیة والســبب یعــود بالدرجــة األولــى إلــى انخفــاض تكلفتهــا، غیــر أن اغلــب هــذه المنتجــات هــي منتجــات مقلــدة 
مـن منتجاتهـا توجـه  %50وردیئة، وهذا ال یعني بالضرورة أنت المنتجـات الصـینیة ردیئـة والـدلیل علـى ذلـك هـو أن 

أوروبـا، ولكـن المسـتوردین الجزائـریین یسـتوردون السـلع الرخیصـة التـي تلبـي القـدرة الشـرائیة للمـواطن الجزائـري  نحـو
وبالتـالي هــذا یـؤثر علــى نوعیـة المــواد التـي تــدخل فـي انتــاج هـذه الســلع، وهـذا مــا كـان لــه تـأثیر ســلبي علـى ســلوك 

یجــب ان یــدفع المقــاول الجزائــري إلــى محاولــة خلـــق  المســتهلك الجزائــري اتجــاه هــذه المنتجــات، وبالتــالي هــذا كلــه
مقــاوالت قــادرة علــى منافســة هــذه الســلع وكســب ثقــة المســتهلك مــن خــالل انتــاج منتجــات ذات جــودة عالیــة وقــادرة 

  .على منافسو السلع الصینیة من حیث السعر خاصة أن تكالیف اإلنتاج في الجزائر هي أیضا منخفضة
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عــن السـوق المــوازي نــتكلم أیضـا عــن االقتصـاد المــوازي والــذي هـو مجموعــة مــن  بالحــدیث: السـوق الموازیــة 2.3
 إلــى المــوازي االقتصــاد النشــاطات التــي تــدر عائــدا غیــر أنهــا غیــر مصــرح بهــا لــدى الســلطات العمومیــة، ویشــیر

 .االجتماعیـة األهـداف مـع یتـوازى أن هـو االقتصـاد هذا من الهدف یكون حیث االقتصاد في مرخصة غیر وظیفة
 االقتصــاد" "المشــروع غیــر االقتصــاد" "المفقــود غیــر االقتصــاد" األســود االقتصــاد المــوازي االقتصــاد علــى ویطلــق
 .24"به المصرح غیر االقتصاد" أو" الظل االقتصاد" "الجوف

 علـــى الحكومــة، قبـــل مــن مراقبـــة وال للضــرائب یخضـــع ال الــذي االقتصـــادي النشــاط هـــو الرســمي غیـــر واالقتصــاد
 لتلـــك اإلجمـــالي القـــومي النـــاتج یشـــمله ال الرســـمي غیـــر االقتصـــاد فـــإن وبالتـــالي الرســـمي، االقتصـــاد مـــن النقـــیض

 االقتصـــادیة النظریـــة جوانـــب مـــن العدیـــد تشـــمل دینامیـــة عملیـــة هـــو الرســـمي غیـــر االقتصـــادي فالنشـــاط الحكومــة،
 الرسـمي، االقتصـاد ونمـو السـتقرار خطیـرا تهدیـدا وهـو یشـكل .واإلنفـاذ والتنظـیم، التبـادل، ذلك في بما واالجتماعیة

 والتعقیــد الحجــم فــي والمـزورة التــي تنمــو الكبیــرة األمــوال الســوداء والصــفقات حجـم أن حقیقــة مــن ینبــع هــو وبالتأكیـد
 .25بالخطر ینذر بمعدل

 بتهـر  التـي قانونیـة، غیـر أو قانونیـة كانـت سـواء السـوق، إلـى المسـتندة والخـدمات السـلع إنتـاج" ویعرف أیضا بأنـه
 المســتمد والــدخل االقتصــادیة األنشــطة"...  هــو أو ،"اإلجمــالي المحلــي للنــاتج الرســمیة التقــدیرات فــي الكشــف مــن
  .26"المراقبة أو الضرائب أو الحكومي التنظیم یتجنب أو یتحایل الذي منها
 فـــراداأل ألن الموازیـــة االقتصـــادیة األنشـــطة عـــن دقیقـــة معلومـــات علـــى الحصـــول الصـــعب مـــن أنـــه الواضـــح ومـــن

 االقتصـــاد حجــم حـــول یــذكر اتفــاق یوجـــد ال وبالتــالي مجهـــولین، البقــاء فــي یرغبـــون األنشــطة هـــذه فــي المشــاركین
 وتشـیر فـي حـد ذاتهـا، مشـكلة األقل على للقیاس محاوالت أي اعتبار ویمكن الكلي، االقتصاد إلى بالنسبة الموازي

 10و 8 بـین مـا یتـراوح عنـه المبلـغ غیـر االقتصـادي شـاطالن/  المـوازي االقتصـادي النشـاط نطـاق أن إلـى التقدیرات
 أكثـر إلـى االقتصـادي المیـدان فـي والتنمیـة التعـاون منظمة بلدان بعض في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في
 .27وأفریقیا آسیا في النامیة البلدان بعض في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 50 من

القتصاد الموازي على نمو المؤسسات والمقاوالت من حیث أنه یعد منافسـا غیـر شـرعي فـي ویتجلى األثر السلبي ل
النشاط االقتصادي كون أنه ال یتحمل أیـة تكـالیف ممـا یسـاعد فـي تصـریف منتجاتـه وخدماتـه بأسـعار أقـل، عكـس 
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الضــرائب، الشــيء  المؤسســات التــي تنشــط بطریقــة رســمیة وقانونیــة، والتــي تتحمــل العدیــد مــن التكــالیف أهمهــا دفــع
الــذي یــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار منتجاتهــا وخــدماتها وبالتــالي تصــبح غیــر قــادرة علــى منافســة المؤسســات الموازیــة، 
بــدون أن ننســى اختــراق حقــوق الملكیــة مــن طــرف األســواق الموازیــة، ممــا یحــد مــن رغبــة المســتثمرین فــي دخــول 

بمحدودیـة منـاخ المنافسـة الـذي یحـد مـن اتسـاع رقعـة توسـع  األسواق وتحملهم عناء المخاطرة نظرا لعلمهم المسـبق
  .القطاع الرسمي في النشاط االقتصادي

تعتبــر المؤسســات العائلیــة النــواة الرئیســیة للنســیج االقتصــادي خاصــة فــي : المؤسســات العائلیــة فــي الجزائــر 3.3
ف واتخـاذ القـرار، فالمؤسسـة العائلیــة الـدول النامیـة، االمـر الـذي یـؤثر مباشـرة علـى هیكلهـا التنظیمـي ونظـام التوظیـ

نما یتم ذلك من خـالل تفاعـل الثنائیـة  ال یمكن ضبطها من خالل األنماط القانونیة أو من خالل حجم المؤسسة، وإ
العائلـة، فهـي فـي أغلـب األحیـان تمـرر ملكیــة المؤسسـة إلـى الجیـل الثـاني، فـروح المؤسسـة تتغـذى مــن / المؤسسـة 

  .أن العائلة هي مجال للتعاون، حیث تحل الثقة محل المصلحة أو المنفعة روح العائلة، إضافة إلى
وتتبـع االسـرة الجزائریـة النظـام األبـوي منـذ القـدم، حیـث ان السـمة االبویـة هـي السـمة األساسـیة للمجتمـع الجزائــري، 

علـى المـرأة وهیمنـة ویشیر النظام األبوي إلى نمط توزیع السلطة داخـل األسـرة الجزائریـة علـى أسـاس هیمنـة الرجـل 
ضــف إلـى ذلــك أن المؤسســات . الكبـار علــى الصـغار، ممــا یعنــي توزیعـا هرمیــا یرتكــز علـى عــاملي السـن والجــنس

زوج، زوجــة، وأحیانــا (الصــغیرة والمتوســطة الفرنســیة تأسســت علــى الشــكل المتعــارف علیــه حــول دینامیكیــة زوجیــة 
أمــا الزوجــات ) األب واألبنــاء، وأحیانــا األعمــام واألخــوال(لــدم ، أمــا الجزائریــة فیــدور هیكلهــا حــول روابــط ا)األوالد

  .وزوجات األبناء وبقیة األقارب فهم في الغالب على هامش عملیات اإلنتاج واتخاذ القرار
مــن ممیــزات القطــاع الخــاص فــي الجزائــر أنــه یتكــون مــن مجموعــة مــن المؤسســات الفردیــة : القطــاع الخــاص 4.3

خاصــة الصــغیرة الحجــم، والتــي تعــاني مــن ضــعف رأس المــال المســتثمر، ومــن نقــص الیــد  والعائلیـة كمــا قلنــا ســابقا
وغالبـا مـا تتوجـه هـذه المؤسسـات إلـى المجـاالت التـي تتمیـز . العاملة المؤهلة، وأیضا ضعف التكنلوجیا المستخدمة

ودة إلـى أهـم القطاعــات بـالربح السـریع والمرتفـع، وال تخضـع ألي رقابـة سـعریة أو تنظیمیــة مـن جانـب الدولـة، وبـالع
جذبا باستثمار في السنوات األخیرة نجد أنها تتمثل خاصة فـي قطـاع النقـل، الخـدمات، التجـارة واالشـغال العمومیـة 
بعیـدا عــن القطــاع اإلنتـاجي، مــا یؤكــد تخـوف المقــاول الجزائــري مـن العملیــة اإلنتاجیــة كـون ان هــذه األخیــرة تتمیــز 
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نهـــا یجـــب أن تنـــافس أیضـــا المنتجـــات األجنبیـــة خاصـــة الصـــینیة ذات الســـعر بدرجـــة كبیـــرة مـــن المخـــاطرة، كـــون أ
  .المنخفض

ضف إلى ذلك البرامج اإلصالحیة للقطاع االقتصادي والمتمثلة في حریة االستیراد وتخفیض العملة، وعـدم فـرض 
متكافئــة بــین  القیــود علــى المــدفوعات الخارجیــة، أثــر ســلبا علــى القطــاع اإلنتــاجي وأصــبحت المنافســة شــدیدة وغیــر

عــادة  المنتجــات المحلیــة والمســتوردة، وهــذا مــا یــدفع المقــاول الجزائــري إلــى اســتیراد الســلع والخــدمات مــن الخــارج وإ
بیعهـــا فـــي الجزائـــر مـــن أجـــل تحقیـــق هـــامش ربـــح معتبـــر فـــي إطـــار مـــا یصـــطلح علیـــه اقتصـــاد البـــازار بـــدل مـــن 

  .المخاطرة
ناعیة مــن بــین أهــم االســتراتیجیات الحدیثــة المتبعــة فــي مختلــف دول تعتبــر العناقیــد الصــ: العناقیــد الصــناعیة 5.3

العــالم، والتــي تهــدف إلــى تنمیــة وتطــویر المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة الحجــم، ومســاعدتها علــى التغلــب علــى 
  .مختلف المشاكل التي تواجهها خاصة نظرا لصغر حجمها

میـــة أو عالمیـــة لمجموعـــة مـــن الشـــركات والمؤسســـات تجمعـــات جغرافیـــة محلیـــة، إقلی: "وتعـــرف العناقیـــد علـــى أنهـــا
المرتبطــة والمتصــلة ببعضـــها الــبعض فـــي مجــال معــین، ممـــا یجعلهــا تمثـــل نظامــا متكــامال مـــن األنشــطة الالزمـــة 

وتبعــــا لــــذلك فــــان العناقیــــد تتكــــون مــــن المصــــنعین والمــــوردین للمــــدخالت والمعــــدات . 28"لتشــــجیع ودعــــم التنافســــیة
نتاجیــــة او المــــوردین لــــبعض الخــــدمات الخاصــــة بالبنیــــة التحتیــــة الخاصــــة بالصــــناعة المســــتخدمة فــــي العملیــــة اإل

باإلضافة إلى قنوات التسویق، ومنجـي المنتجـات المكملـة والشـركات التـي تسـتخدم مـدخالت متشـابهة أو عمالـة أو 
ویمكــن أن یتســع مفهــوم العناقیــد الصــناعیة لیشــمل هیئــات التمویــل، والهیئــات الحكومیــة والغیــر . تكنولوجیــا متقاربــة

حكومیــة مثـــل الجامعـــات ومراكــز التكـــوین والـــدعم الفنــي بمـــا یعبـــر عــن عالقـــات تشـــابك خلفیــة وأمامیـــة قویـــة بـــین 
العناقیـد مـن حیـث درجـة العمـق  وحدات العنقود، ویمثل هذا العنقـود السلسـلة الكاملـة للقیمـة المضـافة ولكـن تختلـف

  .والتعقید ولكنها غالبا ما تضم جمیع المراحل اإلنتاجیة
" إیطالیـا الثالثــة"ولقـد تزایـد االهتمـام العـالمي بالتجمعـات والمنـاطق الصـناعیة بعــد بـروز تجربـة ناجحـة عرفـت باسـم 

كـان فیـه الشـمال الغربـي اإلیطـالي  في فترة السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضـي، حیـث انـه فـي الوقـت الـذي
یشــهد نمــوا ضــعیفا، ) إیطالیــا الثانیــة(الغنــي تاریخیــا یعــاني أزمــة اقتصــادیة حــادة والقســم الجنــوبي ) إیطالیــا األولــى(
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تحقیـــق نمـــو ســـریع وذلـــك بفضـــل ازدهـــار القطاعـــات ) إیطالیـــا الثالثـــة(اســـتطاع القســـم الشـــمالي الشـــرقي واألوســـط 
شــركات الغیــرة التــي اجتمعــت لتعمــل فــي نفــس المجــال وفــي مواقــع محــددة، االمــر الــذي الصــناعیة التــي تســودها ال

 2.200.000عنقــود یعمـل بهــا  200ب ویقـدر عــدد العناقیـد فــي إیطالیـا . 29مكنهـا مــن اقتحـام أســواق عالمیـة جدیــدة
المؤسسـات بهـا  مـن الیـد العاملـة فـي إیطالیـا، ویبلـغ عـدد %42.5عامل في القطاع الصـناعي والـذین یمثلـون نسـبة 

ــــار أورو وبحــــج صــــادرات یتعــــدى  67ب مؤسســــة بــــرقم أعمــــال یقــــدر  90.000 ــــار دوالر 90ملی ، ولقــــد هــــذه 30ملی
ـــــاث،  ـــــب الجلدیـــــة، األلبســـــة، األث الشـــــركات نجاحـــــات بـــــاهرة خاصـــــة فـــــي انتـــــاج الســـــلع التقلیدیـــــة كاألحذیـــــة، حقائ

  .الخ...القرمید
یـة مازالـت تخضــع للتبعیـة الخارجیــة فـي عـدة مجــاالت، حیـث نجــد وبـالرجوع إلـى الجزائــر نجـد أن المقــاوالت الجزائر 

ان المقاول الجزائري یضطر في الكثیر من األوقات إلى رفع األسـعار بشـكل فجـائي نتیجـة ارتباطـه بالمـادة األولیـة 
دم المســتوردة مــن الخــارج وارتفــاع أســعارها، كمــا أنــه یلجــأ فــي العدیــد مــن األحیــان إلــى توقیــف نشــاطه اإلنتــاجي لعــ

  .توفر قطع الغیار، بدون أن ننسى تذبذب انتاجه خاصة في المجال الفالحي نتیجة تذبذب الموسم الفالحي
  دوافع توجه الشباب الجامعي الجزائري نحو المقاوالتیة .4

توجـه  ترقیـة المقاوالتیـة ودعمهـا، ومعرفـة مـدى إن الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تسلیط الضـوء علـى أهمیـة
الجامعي نحو هذا المجال ومعرفة أهم المحددات التـي تـؤثر علـى انشـاء مؤسسـات خاصـة بهـم، أو بتعبیـر  الشباب

آخر أهم العوامـل التـي إمـا تحفـزهم علـى ولـوج مجـال المقاوالتیـة أو التـي تنفـرهم منهـا خاصـة فـي ظـل رغبـة أغلبیـة 
رة بالمؤسسـات العمومیـة كمـا سـبق الشـباب المتخـرج حـدیثا مـن المؤسسـات الجامعیـة فـي الحصـول علـى وظـائف قـا

  .وقلنا من قبل
الطلبــة الجــامعیین ســواء فــي مرحلــة بالنســبة لعینــة الدراســة؛ فقــد قمنــا باســتهداف : وعینــة الدراســة مجتمــع 1.4

حیــث تــم اختیــار مؤسســتین غــرب الــوطن،  جامعــات علــى مسـتوىوهــذا  اللیسـانس أو الــذین هــم فــي طــور الماســتر،
تـین فـي المركـز الجـامعي لمغنیـة، والمركـز الجـامعي أحمـد زبانـة بغلیـزان وهـذا باسـتهداف جامعیتین متباعدتین ممثل

طلبة معهدا العلوم االقتصـادیة والتجاریـة وعلـوم التسـییر لكـال المؤسسـتین، باعتبـار أنهـم أهـم فئـة یمكـن لهـا التوجـه 
كـان یتكـون مـن حـوالي تمـع الدراسـة مج حیث أن. إلى مجال المقاوالتیة نظرا لما یتلقونه من تكوین في هذا المجال
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اســــتمارة صــــالحة  164وبعــــد اســــترجاع االســــتبیانات الموزعــــة تــــم حصــــر اســــتبیان،  220تــــم توزیــــع ، طالــــب 2500
  .للتحلیل

محــددات بعــد القیــام بدراسـة شــاملة للدراســات الســابقة التــي حاولـت تحدیــد العالقــة بــین : أداة ونمــوذج الدراســة 2.4
سـابقة الـذكر، قمنـا بتصـمیم أداة الدراسـة متمثلـة فــي ال، وانطالقـا مـن إشـكالیة الدراسـة اوالتیـةالمقاوالتیـة والـروح المق

أساســیة  رمحــاو  5، حیــث احتـوى االســتبیان علـى أدنـاهاالسـتبیان الــذي تـم توزیعــه علـى عینــة الدراسـة وفقــا للجــدول 
  :تحدد متغیرات الدراسة وفقا للجدول الموالي

  الدراسةوصف متغیرات : 01 الجدول رقم
  المتغيرات المشاهدة  المتغيرات الكامنة  

ات
حدد

م
التية  

قاو
الم

  

 D.PCH1 , D.PCH2 , D.PCH3, D.PCH4 , D.PCH5  إمكانية اإلنجاز

  ,D.PR1, D.PR2, D.PR3, D.PR4, D.PR5  الرغبات الشخصية واالجتماعية
  D.NG1, D.NG2, D.NG3, D.NG4, D.NG5  الدوافع السلبية
  D.SSA1, D.SSA2, D.SSA3, D.SSA4, D.SSA5  المرافقةأنظمة الدعم و 

وح 
ـــــــر

ــــــــــــ
ـــــــــــــ

ال
التية

قاو
الم

  

  INT.ER1, INT.ER2, INT.ER2, INT.ER4, INT.ER5  الروح المقاوالتية

  من إعداد الباحثین: المصدر
 :  التحلیل العاملي باستخدام المركبات األساسیة 1.2.4

ـر بالشـكل الكـافي یهدف القیام بتحلیـل المركبـات األساسـیة إلـى تنقیـة ن مـوذج الدراسـة واسـتبعاد العبـارات التـي ال تعبّ
ـر عـن مـدى تناسـق العبـارات وهـل تقـیس بصـفة مطابقـة  KMOعن أبعاد الدراسـة، وذلـك بحسـاب معامـل  الـذي یعبّ

للدائریــة  Bartlettســنقوم بــإجراء اختبــار  ؛بعــد ذلــك، 0.5المفهـوم موضــوع الدراســة والــذي یجــب أن یكــون أكبــر مــن 
أي أنــه یقــیس  هــو عبــارة عــن مؤشــر لقیــاس العالقــة بــین المتغیــرات؛یقــوم باختبــار مصــفوفة االرتبــاط، والــذي  الــذي

٪، وذلــك 5مــدى التــرابط الــداخلي لعبــارات االســتبیان، حیــث یجــب أن یكــون مســتوى الداللــة لهــذه العالقــة أقــل مــن 
عینـــة الدراســة ممثلـــة، وهــذا مـــا یســـمح حتــى نســـتطیع التأكــد مـــن أن هــذه العالقـــة دالــة إحصـــائیا وكـــذلك یفســر أن 

بــالمرور للمرحلــة المقبلــة والمتمثلــة فــي اســتخراج المركبــات األساســیة وقبــل ذلــك حــذف العبــارات غیــر المعبــرة ألن 
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، وبعـــد ذلـــك نقـــوم بحســـاب 0.4معامـــل الشـــیوع الـــذي یعبـــر عـــن التبـــاین المفســـر لكـــل بنـــد یجـــب أن تتجـــاوز قیمتـــه 
  :من محاول الدراسة وهذا ما یوضحه  الجدول المواليمعامل ألفا كرونباخ لكل محور 

  نتائج الدراسة بعد القیام بتحلیل المركبات األساسیة: 02الجدول رقم 
  Bartlett KMO تحليل االشتراكيات استخراج المركبات ألفا كرونباخ
0.751 / D.PCH1 - D.PCH4 - D.PCH5 0.000 0.625 D.PCH 
0.516 / D.PR5 0.000 0.588 D.PR 

0.631 / D.NG4 0.000 0.634 D.NG 
0.831 / D.SSA5 0.000 0.763 D.SSA 
0.806 / INT.ER1 - INT.ER6 0.000 0.829 INT.ER 

  من إعداد الباحث :المصدر
  :النمذجة باستخدام المعادالت الهیكلیة 2.2.4

م التحلیـل العـاملي، سـوف ننتقـل إلـى بعد االنتهاء من تنقیة النموذج العام للدراسة واستنتاج مركبات جدیـدة باسـتخدا
وهــذا  الـروح المقاوالتیـة لـدى العینـة محـل الدراسـة،علـى دوافـع المقاوالتیـة المرحلـة الثانیـة والمتمثلـة فـي دراسـة تـأثیر 
ــــة  ــــة والمعروفــــة باســــم باســــتخدام النمذجــــة بالمعــــادالت الهیكلی  PLS-PMوفقــــا لمقاربــــة المربعــــات الصــــغرى الجزئی

(Partial Least Square-Path Modling) حیــث تســمح هــذه المقاربــة بنمذجــة العالقــات المتشــعبة والمعقــدة بــین ،
  .للقیام بهذه المقاربة XL-STATمتغیرات الدراسة، وسوف نقوم باالستعانة ببرنامج 

  نموذج الدراسة بعد التعدیل 02: الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحثین: المصدر

 الروح المقاوالتية

 إمكانية اإلنجاز

 الرغبات الشخصية

 الدوافع السلبية

 أنظمة الدعم والمرافقة

H1  

H2 

H3 

H4  
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مــن أجــل اختبــار فرضــیات الدراســة تــم االعتمــاد علــى طریقــة : اختبــار فرضــیات الدراســةو  تحلیــل البیانــات 3.2.4
 ب وفقــا لمقاربـة المربعــات الجزئیــة الصــغرى المعروفــة «Structural Equations Modeling»المعـادالت الهیكلیــة 

PLS-PM "Partial Least Square-Path Modeling"أساســیتین ، حیــث اشــتملت للدراســة الكمیــة علــى مــرحلتین 
  :كاآلتي

أو مـــا یعـــرف بـــالنموذج " Measurement Model"یـــتم فیهـــا التأكـــد مـــن صـــحة نمـــوذج القیـــاس  :المرحلـــة األولـــى
محیــث . الخــارجي  Eigen"الذاتیــة  ســنقوم بقیــاس أحادیــة بعــد المتغیــرات الكامنــة للدراســة عــن طریــق تحلیــل القــیّ

Value "حــد، ثــم نقــوم بتحلیــل الصــدق الــداخلي التــي یجــب أن تتجــاوز بالنســبة لكــل عبــارة الوا (Convergent 

Analysis) عــن طریــق تحلیــل متوســط الشــیوع(AVE : Average Variance Extracted)   لكــل متغیــر كــامن
بالنسبة لمجموع المتغیرات، مـا یـدل علـى أن هنـاك ارتبـاط  0.4أكبر من    AVEویشترط أن یكون متوسط الشیوع 

  LV). (بالنسبة لكل متغیر كامن ) MV(لمشاهدة داخلي قوي بین المتغیرات ا
أو مـا یعـرف " Structural Model"سیتم من خاللها التحقق من مدى صحة النموذج الهیكلـي  :أما المرحلة الثانیة
  .بالنموذج الداخلي

؛ فیقصـــــد بــــه مــــدى قــــدرة عبــــارات الدراســــة علــــى تفســـــیر (Convergent Validity)وبالنســــبة للصــــدق الــــداخلي 
ــر، فمــن خـــالل الجــدول رقــم  جالنمــوذ یمكـــن أن نالحــظ أن متوســـط  03وكــذلك لتقیـــیم صــالحیة التّقــارب لكـــل متغیّ

بالنســـبة لمجمـــوع المتغیـــرات، مـــا یـــدل علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط داخلـــي قـــوي بـــین  0.4أكبـــر مـــن   (AVE)الشـــیوع 
 Discriminant(ارجي ، كمــا أن تحلیــل الصــدق الخــ(LV)بالنســبة لكــل متغیــر كــامن ) MV(المتغیــرات المشــاهدة 

Validity(  یسـمح بالتأكـد مـن مـدى قابلیـة المتغیـرات الكامنـة علـى تفسـیر أو قیـاس متغیـرات أخـرى وبصـفة عامــة؛
  .فإن المتغیرات الكامنة في نموذج دراستنا كما یوضح الجدول الموالي، كلها تسمح بتفسیر متغیر واحد فقط
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  خارجيتحلیل الصدق الداخلي وال: 03الجدول رقم 
Validité discriminante (Corrélations carrées < AVE) (Dimension 1) :  
  D.PCH D.PR D.NG D.SSA INT.ER Moyenne Communalités (AVE) 

D.PCH 1 
0,04
0 

0,015 0,131 0,016 0,682 
D.PR 0,040 1 0,113 0,028 0,342 0,420 

D.NG 0,015 
0,11
3 1 0,022 0,050 0,568 

D.SSA 0,131 
0,02
8 

0,022 1 0,012 0,551 

INT.ER 0,016 
0,34
2 

0,050 0,012 1 0,621 
Moyenne Communalités 
(AVE) 0,682 

0,42
0 

0,568 0,551 0,621 0 

  XL-STAT مخرجات برنامج: المصدر
المشــاهدة تتمیــز بدرجــة مصــداقیة عالیــة ودرجــة  أن المتغیــراتمــا یمكــن اســتنتاجه مــن الجــدول أعــاله هــو ف

ارب جـــد معبـــرة إضـــافة إلـــى صـــالحیة تمـــایز مقبولـــة إلـــى حـــد بعیـــد، وهـــذا مـــا یعنـــي صـــالحیة نمـــوذج القیـــاس، تقـــ
  .وبالتالي المرور للمرحلة الموالیة والمتمثلة في اختبار فرضیات الدراسة

 الدراسة جنوعیة التعدیل لنموذ: 04الجدول رقم 
Qualité de l'ajustement (GoF) (1) : 

 GoF 
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Absolu 0,43
6 

0,45
5 

0,049 8,957 0,342 0,568 
0,33
1 

0,424 0,460 
0,48
3 

0,57
7 

Relatif 0,88
1 

0,83
6 

0,063 
13,96
7 

0,704 0,960 
0,65
4 

0,799 0,842 
0,86
9 

0,99
4 

Modèle externe 0,96
0 

0,93
5 

0,047 
20,27
0 

0,822 1,000 
0,80
8 

0,899 0,935 
0,96
9 

1,04
8 

Modèle interne 0,91
8 

0,89
3 

0,045 
20,34
3 

0,764 0,964 
0,73
4 

0,872 0,902 
0,92
5 

0,96
6 

  XL-STAT مخرجات برنامج: المصدر
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 0.436 قیمتهـا بلغـت  GoF-Absoluن قیمـة نوعیـة التعـدیل المطلقـة أحـظ نال) 04(رقـم مـن خـالل الجـدول 
وهـي قیمـة  0.881فكانـت فـي حـدود   GoF- Relatifنوعیـة التعـدیل النسـبیة  مقبولـة، أمـا بالنسـبة إلـى  قیمـة وهـي

غــت فقــد بل GoF- Modèle externe بالنســبة لنوعیــة التعــدیل للنمــوذج الخــارجي ممتـازة وجــد مقبولــة أیضــا، كــذلك
فقـد بلغـت  GoF- Modèle interneنوعیـة التعـدیل للنمـوذج الـداخلي  وهـي أیضـا قیمـة جـد مقبولـة، وأخیـرا 0.960
النسـبیة والمطلقـة والخاصـة  GoFهي أیضا، وبالتالي مـا یمكـن استخالصـه مـن هـذه النتـائج ومـن معـدالت  0.918

ـــداخلي والنمـــوذج الخـــارجي، أنهـــا جیـــدة كونهـــا قریبـــة جـــدا وتفســـر نوعیـــة تعـــدیل ممتـــازة  1مـــن الواحـــد  بـــالنموذج ال
للنمــوذج مقارنـــة ببیانـــات الدراســـة، وهـــذا مـــا یعكـــس قـــدرة النمـــوذج المقتـــرح للدراســـة علـــى تفســـیر اشـــكالیة محـــددات 

  .المقاوالتیة ودورها في خلق الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي
  :مرحلتین أساسیتین هماوعلى الجانب اآلخر؛ فإن تحلیل النموذج الهیكلي یمر كذلك ب

 2حســـاب معامـــل التحدیـــد  :أوالR  الـــذي یســـمح بتحدیـــد مســـاهمة التغیـــر فـــي المتغیـــر التـــابع نتیجـــة التغیـــر فـــي
 .0.5المتغیر المستقل والذي یجب أن یتجاوز 

 حســاب المعــامالت الهیكلیــة :ثانیــا(Path Coefficient)   التــي تســمح بتحدیــد المعــادالت الهیكلیــة لكــل متغیــر
  .0.1والتي یشترط أن تكون أكبر من  كامن

 محل الدراسة محددات المقاوالتیة في العینةدراسة  4.2.4
من خالل هذا العنصر سوف نقـوم بمحاولـة اسـقاط أو إجـراء مقارنـة بـین الجانـب النظـري والتطبیقـي لهـذه الدراسـة، 

  .محل الدراسةینة في الع دوافع توجه الشباب نحو المقاوالتیةحیث سوف نقوم بدراسة مدى توفر 
قد بلغ قیمته القصوى وكان في حدود الواحد، وهـذا مـا  R² نالحظ أن معامل التحدید 05: ومن خالل الجدول رقم 

) 100%(المعتمـدة فـي دراسـتنا تفسـر  األربعـة) المتغیـرات الكامنـة( محددات توجه الشباب نحو المقاوالتیـةیعني أن 
  .محل الدراسةال محددات المقاوالتیة في العینةكلیا 
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  محددات المقاوالتیةمعامل التحدید للمتغیر  05: الجدول رقم
R² (DT.ER / 1) : 
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333271,65
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0.000 1,000 0,000 6637,060 0,999 1,000 

  XL-STATمخرجات برنامج : المصدر
كلهـا فاقـت "  Path coefficients ''نالحـظ أن قـیم المعـامالت الهیكلیـة  06: من خالل الجـدول المـوالي رقـم

ولكــن ،  DT.ERمحــددات المقاوالتیــةوبالتــالي هــذا یثبــت التــأثیر االیجــابي لهــذه العناصــر فــي تكــوین  0.1القیمــة 
" D.SSA" أنظمـة الـدعم والمرافقـةهـو تكوین هـذه محـددات ر عنصر ساهم في بنسب متفاوتة، حیث نالحظ أن أكب

ا أخــذان الــذ "D.PCH"ودوافــع اإلنجـاز " D.PR" الرغبـات الشخصــیة واالجتماعیـة ا، ثـم عنصــر0.517بقیمـة بلغــت 
غ قیمتـه تـأثیر بلـبسـاهمت والتي " D.NG" على التوالي وأخیرا الدوافع السلبیة 0.332و، 0.338 تقریبا قیمةال نفس

محـددات تسـاهم فـي بنـاء  األبعـاد األربعـة، أي أن كـل R²ومجموع هذه المعـامالت یسـاوي معامـل التحدیـد . 0.313
 .دراسةالمحل للعینة  DT.ERالمقاوالتیة 

  محددات المقاوالتیةالمعامالت الهیكلیة للمتغیر  06: الجدول رقم
Path coefficients (DT.ER / 1) :  
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D.PCH 0,332 0,001 346,417 0,000 759,522 0,328 0,025 13,352 0,280 0,373 
D.PR 0,338 0,001 355,894 0,000 801,649 0,330 0,041 8,221 0,244 0,425 
D.NG 0,313 0,001 343,204 0,000 745,502 0,303 0,038 8,285 0,236 0,388 
D.SSA 0,517 0,001 548,322 0,000 1902,892 0,514 0,043 11,974 0,427 0,607 

 XL-STATمخرجات برنامج : المصدر
  :تأخذ الشكل التالي بمحددات المقاوالتیةهیكلیة الخاصة وبالتالي انطالقا مما ذكر سابقا فان المعادلة ال
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محـــــــددات مـــــــن توزیـــــــع بیانـــــــات المتغیـــــــر  100%أي  1 خـــــــذ القیمـــــــةأ R2لقـــــــد ذكرنـــــــا ســـــــابقا أن معامـــــــل التحدیـــــــد

ه محـددات فـي هـذ، وهذا یدل علـى أن هنـاك تـأثیر إیجـابي مـن المتغیـرات الكامنـة علـى تكـوین   DT.ERالمقاوالتیة
فـیمكن القـول أنهـا كانــت  R2فـي معامـل التحدیــد هــذه األبعـاددراسـة، أمـا فیمــا یخـص درجـة مسـاهمة المحـل العینـة 

أنظمــة مواكبــة لقیمــة المعــامالت الهیكلیــة التــي شــرحناها ســابقا، حیــث أن أكبــر نســبة مســاهمة كانــت مــن نصــیب 
 الرغبــــات الشخصــــیة واالجتماعیــــة اعنصــــرم یلــــي ثـــ، 38.98%بقیمــــة مســــاهمة بلغــــت " D.SSA" الـــدعم والمرافقــــة

"D.PR " ودوافــع اإلنجــاز"D.PCH" الــدوافع الســلبیةأمــا علــى التــوالي،  22.01%و ،22.35%بقیمــة  اســاهم اللــذان 
"D.NG " 16.64%فساهمت.  

  المقاوالتیة محدداتاألبعاد األربعة تكوین نسب تأثیر ومساهمة  07: الجدول رقم
Impact et contribution des variables pour DT.ER (Dimension 1) : 

 D.SSA D.PCH D.PR D.NG 
Corrélation 0,755 0,673 0,651 0,531 
Path coefficient 0,517 0,332 0,338 0,313 
Corrélation * coefficient 0,390 0,224 0,220 0,166 
Contribution au R² (%) 38,988 22,358 22,012 16,642 
% cumulé 38,988 61,346 83,358 100,000 

 XL-STATمخرجات برنامج : المصدر
  R2نسبة مساهمة تأثیر األبعاد األربعة على معامل التحدید : 03 الشكل رقم

  
  XL-STATمخرجات برنامج : المصدر
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  محددات المقاوالتیة على الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعياختبار تأثیر . أ
هــذا مــن توزیــع بیانــات  34.2%تفســر مــا مقــداره  دوافــع المقاوالتیــةدنــاه نالحــظ أن أبعــاد مــن خــالل الجــدول أ

لـدى  INT.ERخلـق روح المقاوالتیـة هناك تأثیر إیجـابي مـن هـذا المتغیـر علـى لیس  ه، وهذا یدل على أنالمتغیر
فــیمكن أن ترجــع إلــى    INT.ERروح المقاوالتیــة التــأثیر علــى  هــذا ، أمــا النســبة المتبقیــة فــيالعینــة محــل الدراســة

  .عوامل أخرى
  روح المقاوالتیة معامل التحدید للمتغیر 08: الجدول رقم

R² (INT.ER / 1) : 
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0,342 20,574 0,000 0,393 0,063 5,454 0,236 0,512 

 XL-STATمخرجات برنامج : المصدر

خلـق الـروح لهـا تـأثیر إیجـابي علـى  المقاوالتیـة لـیسمحـددات من خالل الجدول أدناه یتبین لنا أن كـل أبعـاد 
، والـدلیل علـى ذلـك هـو أن " D.PR" الرغبات الشخصـیة واالجتماعیـة" ماعدا المتغیر الكامن  INT.ER المقاوالتیة

، أي باسـتثناء البعـد الـذي ذكرنـاهباسـتثناء  0.1مـن  أقـلأخذت قـیم " Path coefficients"یكلیة جمیع المعامالت اله
لـدى الشـباب الجـامعي والـدلیل علـى ذلــك   INT.ERالـذي سـاهم فـي خلـق الــروح المقاوالتیـة  الثـانيالمتغیـر الكـامن 

فكانــت شــبه منعدمــة والــدلیل علــى  أمــا مســاهمة الــدوافع األخــرى، 0,573أن قیمــة المعامــل الهیكلــي لهــذا البعــد هــي 
دوافــع اإلنجــاز ذلــك أن قــیم معامالتهــا الهیكلیــة أخــذت قــیم قریبــة مــن الصــفر، حیــث كانــت أقــل قیمــة مــن نصــیب 

"D.PCH"وأنظمـة الــدعم والمرافقــة "D.SSA"   علــى التــوالي،  0,008  و 0,005التــي أخــذت معامالتهــا الهیكلیــة قــیم
  .0,573الذي بلغت قیمة معامله الهیكلي  "D.NG" وأخیرا بعد الدوافع السلبیة
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  روح المقاوالتیةالمعامالت الهیكلیة للمتغیر  09: الجدول رقم

Path coefficients (INT.ER / 1) : 
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D.PCH 0,005 0,070 0,070 0,944 0,000 -0,006 0,100 0,049 -0,238 0,148 
D.PR 0,573 0,070 8,215 0,000 0,427 0,576 0,069 8,299 0,408 0,710 
D.NG 0,029 0,069 0,415 0,679 0,001 0,049 0,075 0,381 -0,097 0,243 
D.SSA 0,008 0,070 0,116 0,908 0,000 -0,027 0,104 0,078 -0,242 0,153 

 XL-STATمخرجات برنامج : المصدر

  :تأخذ الشكل التالي INT.ERبروح المقاوالتیة وبالتالي انطالقا مما ذكر سابقا فان المعادلة الهیكلیة الخاصة 

  
محـــددات مـــن توزیـــع بیانـــات المتغیـــر  34.2%أي أن  0.342اخـــذ القیمـــة  R2أن معامـــل التحدیـــد ســـابقالقـــد ذكرنـــا 
لـدى  INT.ERخلـق الـروح المقاوالتیـة هنـاك تـأثیر إیجـابي مـن هـذا المتغیـر علـى  ه، وهـذا یـدل علـى أنالمقاوالتیة

قـول فـیمكن ال R2 معامـل التحدیـدفـي  محـددات المقاوالتیـة، أمـا فیمـا یخـص درجـة مسـاهمة أبعـاد الشـباب الجـامعي
فـي معامـل األهـم  مسـاهمةالقـا، حیـث نالحـظ أن بأنها كانت مواكبة لقیمة المعـامالت الهیكلیـة التـي شـرحناها سـا

أم بـاقي التـأثیر  %97.70بنسـبة بلغـت " D.PR" الرغبـات الشخصـیة واالجتماعیـة"التحدید كانت من نصیب متغیر 
لبعــد الــدوافع ، %01.86 بلغــت  مســاهمةبنســبة  وهــو تــأثیر ضــعیف وهامشــي فیرجــع إلــى األبعــاد الثالثــة المتبقیــة

 "D.SSA" وأنظمـــة الـــدعم والمرافقـــة"D.PCH"دوافـــع اإلنجـــاز ثـــم جـــاءت بعـــدها مســـاهمة متغیـــر  "D.NG" الســـلبیة
الرغبــات الشخصــیة "بعــد علــى التــوالي، وهــذا ســمح لنــا الخــروج بخالصــة، حیــث أن  %00.25 % 00.17بنســب 

، ولقـد اتضـح ذلـك خلـق روح المقاوالتیـة لـدى الشـبابلـه تـأثیر إیجـابي علـى  يهو الوحیـد الـذ" D.PR" واالجتماعیة
  .قریبة من الصفر ات المتغیرات األخرىجلیا من خالل المعادلة الهیكلیة أین كانت قیمة معامل
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  الروح المقاوالتیةعلى  محددات المقاوالتیةتأثیر ومساهمة أبعاد  10: الجدول رقم
Impact et contribution des variables pour INT.ER (Dimension 1) : 

  D.PR D.NG D.PCH D.SSA 
Corrélation 0,584 0,223 0,125 0,109 
Path coefficient 0,573 0,029 0,005 0,008 
Corrélation * coefficient 0,335 0,006 0,001 0,001 
Contribution au R² (%) 97,701 1,862 0,179 0,258 
% cumulé 97,701 99,562 99,742 100,000 

  XL-STATمخرجات برنامج : المصدر

  لروح المقاوالتیة  R2على معامل التحدید  محددات المقاوالتیةنسبة مساهمة تأثیر  04: الشكل رقم

  
  XL-STATمخرجات برنامج : المصدر

  تحلیل النتائج والحكم على الفرضیات. ب
اء مـن انجــاز التحلیـل العـاملي التوكیــدي والـذي سـمح لنــا بغربلـة و تصـفیة نمــوذج الدراسـة واسـتنتاج أهــم بعـد االنتهـ

عــن طریــق  المركبــات األساســیة التــي تــؤثر فــي النمــوذج، انتقلنــا إلــى مرحلــة أخــرى وهــي تحلیــل فرضــیات الدراســة
وبعـد االنتهــاء . XL-STATنـامج وهـذا باالعتمـاد علـى بر   PLS-PMاسـتخدام المعـادالت الهیكلیـة حسـب مقاربـة 

  :توصلنا إلى النتائج التالیة من هذه األخیر
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H1 :  لمتغیــر إمكانیــة اإلنجــاز یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائیة الD.PCH"  علــى خلــق الــروح المقاوالتیــةINT.ER 
بة وبنســــ 0.1أي أنهـــا أقـــل مـــن  0,005الهیكلـــي  ه، حیـــث بینـــت الدراســـة أن قیمــــة معامـــللـــدى الشـــباب الجـــامعي

علــى خلــق  "D.PCH"دوافــع اإلنجــاز وهــذا مــا یــدل علــى عــدم وجــود تــأثیر ایجــابي لبعــد  01.79% مســاهمة بلغــت

 .هذه الفرضیة نرفض، وبالتالي لدى الشباب الجامعي INT.ERالروح المقاوالتیة 
H2 :  لمتغیــر الرغبــات الشخصــیة واالجتماعیــة یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائیةD.PR "قاوالتیــة علــى خلــق الــروح الم

INT.ER 0.1أي أنهـــا تجـــاوزت  0,573الهیكلــي  ه، حیـــث بینــت الدراســـة أن قیمــة معامـــللــدى الشـــباب الجــامعي 
 الرغبــات الشخصــیة واالجتماعیــة"هــذا مــا یــدل علــى وجــود تــأثیر ایجــابي لبعــد و    97.70%وبنســبة مســاهمة بلغــت

"D.PR " على خلق الروح المقاوالتیةINT.ER هذه الفرضیة نقبلوبالتالي ، لدى الشباب الجامعي.  
H3 :  لمتغیـر الـدوافع السـلبیة یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الD.NG"  علـى خلـق الـروح المقاوالتیـةINT.ER   لـدى

وبنســبة مســاهمة  0.1أي أنهــا أقــل مــن  0.029الهیكلــي  ه، حیــث بینــت الدراســة أن قیمــة معامــلالشــباب الجــامعي
علـــى خلـــق الـــروح  "D.NG" الـــدوافع الســـلبیةجـــود تـــأثیر ایجـــابي لبعـــد وهـــذا مـــا یـــدل علـــى عـــدم و  % 01.86بلغـــت

 .هذه الفرضیة نرفض، وبالتالي لدى الشباب الجامعي INT.ERالمقاوالتیة 
H4 :  لمتغیــــر أنظمــــة الــــدعم والمرافقــــة یوجـــد أثــــر ذو داللــــة إحصــــائیة الD.SSA"  علــــى خلــــق الــــروح المقاوالتیــــة

INT.ER 0.1أي أنهــا أقـــل مـــن  0.008الهیكلـــي  هالدراســـة أن قیمــة معامـــل ، حیــث بینـــتلــدى الشـــباب الجـــامعي 
 "D.SSA" أنظمـة الـدعم والمرافقـةوهذا ما یدل على عـدم وجـود تـأثیر ایجـابي لبعـد  % 00.25بلغتوبنسبة مساهمة 

   .هذه الفرضیة نرفض، وبالتالي لدى الشباب الجامعي INT.ERعلى خلق الروح المقاوالتیة 
 ج اختبار الفرضیاتنتائ: 11الجدول رقم 

  الترتيب  نسبة المساهمة  النتيجة  المعامل الهيكلي  العالقة السببية  الفرضية األولى
H1  D.PCH                       INT.ER 0.005  3  %01.79  مرفوضة  

H2  D.PR                          INT.ER 0.573  1  %97.70 مقبولة  

H3  D.NG                         INT.ER 0.029  2  %01.86 مرفوضة  
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  من إعداد الباحثین: المصدر
  
  
  
  
  
  
  

  النموذج النهائي للدراسة: 05الشكل رقم 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  من إعداد الباحثین: المصدر

  :الخاتمة. 5
لســـنوات األخیـــرة، ونــــال حصـــة األســـد مـــن اهتمامـــات الحكومــــات لقـــد أخـــذ موضـــوع المقاوالتیـــة حیــــزا هامـــا فـــي ا 

المتعاقبة ومختلف المنظمات، وأیضا الباحثین في هـذا المجـال، وال یمكـن انكـار التطـور القـانوني أو التشـریعي فـي 
هــذا المجــال، حیــث قامــت الدولــة الجزائریــة فــي الســنوات األخیــرة التــي صــاحبت اإلصــالحات االقتصــادیة، بخلــق 

مـــن الهیئـــات واألجهـــزة، والتـــي هـــدفها هـــو تـــوفیر الـــدعم المـــادي مـــن خـــالل تـــوفیر التمویـــل الـــالزم وبعـــض  العدیـــد

H4  D.SSA                        INT.ER 0.008  4  %00.25 مرفوضة  

فان نتائج الدراسـة بینـت عـدم وجـود تـأثیر ایجـابي  0.4أي أقل من  0.342لتحدید كان في حدود بما أن معامل ا
ألبعاد دوافع المقاوالتیة على الروح المقاوالتیة لدى الشباب الجامعي وبالتـالي نـرفض الفرضـیة الرئیسـیة أي لـیس 

  .دى الشباب الجامعيهناك أثر ذو داللة إحصائیة لدوافع المقاوالتیة على الروح المقاوالتیة ل

 المقاوالتية الروح محددات المقاوالتية

 إمكانية اإلنجاز

 الرغبات الشخصية

 الدوافع السلبية

 أنظمة الدعم

 خلق روح المقاولة

0.005 

0.573 

0.029 

0.008 

0.342 
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المعطیـات، وتســهیل عملیــة انشــاء المؤسسـات، بــدون أن ننســى تعــدیل قــانون االسـتثمار، وأیضــا قــوانین المالیــة بمــا 
  .تیة على مستوى المؤسسات الجامعیةیتناسب مع اإلصالحات االقتصادیة، وأیضا إنشاء العدید من دور المقاوال

ولكــن فــي الواقــع العملــي فــنالحظ ارتفــاع فــي نســبة البطالــة خاصــة فــي فئــة ذوي الشــهادات الجامعیــة، وتفضــیلهم 
المنصـب اإلداریـة فــي اإلدارات العمومیـة، ضـف إلــى ذلـك مشـكل آخــر، حیـث وبـرغم العــدد الكبیـر مـن المؤسســات 

غیـر أن عـدد وفیـات هـذه المؤسسـات الكبیـرة، ومـن أسـباب كـل هـذا هـو نقـص  الصغیرة والمتوسطة التي تم انشائها
المرافقـة لفئـة الشـباب، وغیـاب الحــافز سـواء السـلبي أو اإلیجـابي، وافتقـارهم ألهــم المعـارف والمهـارات االزمـة لخلــق 

  .وتسییر ومواجهة مختلف التحدیات أثناء ممارسة النشاط المقاوالتي
  :ظر في هذه المشكلة ومحاولة تجدید سیاسة التعلیم المقاوالتي وهذا من خاللومن أجل ذلك وجب إعادة الن

  إدراج مقــاییس حــول موضــوع المقاوالتیــة فــي جمیــع مســتویات التعلــیم، وتعزیــز الحجــم الســاعي لمــا هــو موجــود
  .حالیا
  تعمـیم ذلـك علـى عدم االكتفاء بتدریس هذه المقاییس لطلبة العلوم االقتصادیة وبالضـبط طلبـة إدارة األعمـال و

  .باقي التخصصات
  عطائــــه دورا محوریــــا فیمــــا یخــــص خلــــق ثقافــــة المقاولــــة لــــدى الشــــباب، ســــواء تعزیــــز المحــــیط االجتمــــاعي، وإ

  .المتعلمین وغیرهم
 تطویر عمل وبرامج أجهزة الدعم والمرافقة.  
 خلق عالقة قویة ووضع نظام معلومات بین المؤسسات التعلیمیة وأجهزة الدعم والمرافقة.  
  وضع قاعدة للبیانات تمكن األشخاص الـراغبین الولـوج إلـى مجـال المقاولـة مـن إمكانیـة معرفـة األخطـار التـي

  .یمكنهم مواجهتها
  نشـــر الفكـــر المقـــاوالتي بـــین الطلبـــة خاصـــة عـــن طریـــق اســـتعراض المشـــاریع الناجحـــة، وأیضـــا القیـــام بزیـــارات

  .میدانیة لهذه المؤسسات
 عتبر من أهم العوائق التي تنفر الشباب الجزائري عن مجال المقاولةإلغاء الفوائد الربویة التي ت.  

  قائمة المراجع. 6
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