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 هتدف هذه الدراسة إىل قياس مستوى اخلصائص الشخصية الرايدية لعينة من رواد األعمال بوالية اجللفة وحتليل العالقة:امللخص
ِ  املستوى) فاست، اخلربة، السن،بينها وبني بعض املتغريات الشخصية والوظيفية (اجلنس
خدم هلذا الغرض املنهج الوصفي التحليلي
ُ
وحللت هاته األخرية وفق برانمج
ُ  استبانة) كأداة جلمع البياانت120( إضافةً إىل دراسة ميدانية استعملت فيها االستبانة
 كما َخلُصت إىل عدة نتائج أمهها ارتفاع مستوى خاصييت التحكم الذايت واحلاجة لإلجناز ورفض عزو مجيع اخلصائص،SPSS
.الرايدية للمتغريات الشخصية والوظيفية السابقة
. اجللفة، التفاؤل، النجاح، املخاطرة، الثقة ابلنفس، احلاجة لإلجناز، التحكم الذايت، رائد األعمال:الكلمات املفتاحية
Abstract : The aim of this study is to measure the level of personal characteristics of a
sample of entrepreneurs in Djelfa and analyze the relationship between them and some
variables (gender, age, experience, level) and used for this purpose the descriptive
analytical method in addition to a field study using the questionnaire (120
Questionnaire) as a tool for data collection The latter was analyzed according to the
SPSS program, as well as several outcomes, the most important of which was the high
level of self-control and the need for achievement and the refusal to attribute all the
entrepreneurial characteristics of the previous functional variables.
Key Words: Entrepreneur, self-control, need for achievement, self-confidence, risk,
success, optimism, Djelfa.
JEL Classification: L25, L26, L29, M12.
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املقدمة:
يُعد موضوع رايدة األعمال من املواضيع اليت انلت اهتمام الكثري من الباحثني منذ زمن طويل ،ويف حقول علمية
خمتلفة لعل أبرزها :اإلدارة االسرتاتيجية ،االقتصاد ،علم النفس ،االجتماع ،علم اإلنسان ،التاريخ ،وهو ما أدى
لتوسيع اختالف الباحثني فيها وفهم ما حيدث ابلظاهرة وصعب من وضع نظرية موحدة هلا حىت الساعة ولعل
اختالف طبيعة رواد األعمال وصفاهتم من زمان آلخر ومن مكان آلخر عزز من عدم ظهور أي اتفاق أو إمجاع يف
تفسريها ووضع أطر اثبتة لذلك ،ومن بني وجهات النظر املهمة يف هذا اجملال ما جاءت به كتاابت
 McCllellandوزمالءه واليت حاولت ربط سلوك رواد األعمال جبملة من الدوافع واخلصائص ،كما يعد هذا
التوجه ( البعد النفسي السلوكي ) من أحدث التوجهات يف فهم طبيعة الرايدة ويتجلى هذا يف ما أسهمت به آراء
كل من  Boltonو ،Thompsonوذلك من خالل الرتكيز على وجهة نظر " الفرد " ،ومن انحية أخرى يتنامى
اهتمام الدول ابلنهوض ابلظاهرة من خالل اإلجراءات والسياسات والربامج اليت تعمل على نشر ثقافة العمل احلر
وثقافة رايدة األعمال بصفة خاصةَ ،إال أ َن اخلصائص الشخصية تبقى هي األخرى ذات أمهية ابلغة يتطلب العمل
على حتليلها املزيد من البحث والدراسة.
إشكالية الدراسة :من خالل املنطلق السابق فإ َن إشكالية دراستنا تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل :إىل ماذا
تُعزى خصائص ومسات رواد األعمال اجلزائريني؟

أهداف الدراسة:
 تقدمي إطار معريف يتضمن متغريات البحث وأبعاده. قياس مستوى اخلصائص الشخصية لعينة من رواد األعمال بوالية اجللفة. حتليل العالقة بني املتغريات الشخصية والوظيفية والسمات الرايدية وتبيان أي املتغريات أكثر أتثريا. تقدمي توصيات تساعد متخذي القرار وصانعيه يف اجلزائر على وضع إجراءات تنمي ثقافة رايدة األعمال يفاجملتمع.
فرضيات الدراسة :يف ضوء اإلشكالية واألهداف آنفة الذكر وكذا األبعاد املختارة انطلقت الدراسة من خالل
الفرضيات األربع التالية:
 0,05حنو خصائص رائد األعمال تُعزى ملتغري اجلنس.
ـ ـ ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
 0,05حنو خصائص رائد األعمال تُعزى ملتغري السن.
ـ ـ ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
 0,05حنو خصائص رائد األعمال تُعزى ملتغري اخلربة.
ـ ـ ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
 0,05حنو خصائص رائد األعمال تُعزى ملتغري
ـ ـ ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
املستوى.
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منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لكونه من أنسب املناهج يف دراسة الظاهرة "رايدة
األعمال" حمل البحث ،والذي يقوم على دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع والتعبري عنها يف شكل كمي و/أو كيفي
مبا يُوضح حجم الظاهرة وخصائصها (قدي ،2009 ،ص .)50

دراسات سابقة:

 -دراسة بعنوان :قياس خصائص الرايدة لدى طلبة الدراسات العليا يف إدارة األعمال وأثرها يف األعمال

الرايدية ،1دراسة مقارنة  ،للباحثني  :حممد جودت انصر وغسان العمري ،وهدفت الدراسة ملعرفة مستوى
خصائص الرايدة لدى طلبة الدراسات العليا (ماجستري ،دكتوراه) وقياس أثرها على األعمال الرايدية والطموح هلا،
وتضمنت أبعاد الرايدة جمموعة من اخلصائص والسلوكيات وهي :التحكم الذايت ،مستوى عايل من الطاقة ،احلاجة
لإلجناز ،حتمل الغموض ،الوعي مبرور الوقت ،الثقة ابلنفس ،وكانت أهم النتائج املتوصل إليها سيطرة الذكور بنسبة
 % 64.3على األعمال الرايدية مقابل  % 35.7لإلانث وتوجه الفئة العمرية ما بني  26و 30سنة بنسبة 40
 %من العينة املدروسة وهو ما يفسر أهنم أكثر طموحا من الفئات األخرى ،كما بينت وجود أثر ابلغ األمهية
خلصائص الرايدة على السلوك والطموح الرايديني بنسبة  % 7.8و % 25.2على التوايل.
 دراسة بعنوان :حنو تطوير املقاوالتية 2من خالل التعليم املقاواليت 3للباحث حممد علي اجلودي ،حيثهدفت الدراسة للبحث عن وجود عالقة بني تعليم رايدة األعمال للطلبة والروح الرايدية لديهم ،وتوصلت المتالكه
الشخصية الرايدية واليت تعكس درجة كبرية من الروح الرايدية ،كما كشفت عن عدم وجود اختالفات أو فروقات
للروح الرايدية لدى الطلبة ميكن أن تعزى للخصائص الشخصية كاجلنس والعمر واملستوى والنظام التعليمي ،أيضا
هناك عالقة ضعيفة بني تعليم رايدة األعمال والروح الرايدية واليت تشمل املهارات التقنية واملهارات اإلدارية واملهارات
الشخصية.
 دراسة بعنوان :مستوى توفر اخلصائص الرايدية وعالقته ببعض املتغريات الشخصية ،4دراسة تطبيقية علىطلبة البكالوريوس ختصص "إدارة أعمال" يف جامعات جنوب الضفة الغربية ،للباحثة سعدية " حممد شاهر"

سلطان ،حيث هدفت الدراسة لتبيان وجود عالقة بني مستوى توفر اخلصائص الرايدية وجمموعة من املتغريات
الشخصية ومعرفة االحتياجات الالزمة لدى الطلبة للتوجه حنو العمل الرايدي ،وخلصت الدراسة لتمتع الطلبة
خبصائص الشخص الرايدي بدرجة كبرية ،مرتبة كما يلي :التخطيط ،التحكم الذايت ،الثقة ابلنفس ،املستوى العايل
من الطاقة واملثابرة وااللتزام ،التواصل مع اآلخرين ،االستقاللية ،املخاطرة ،احلاجة لإلجناز ،كما بينت أن املتغريات
الشخصية كاجلنس ،املعدل اجلامعي ،الشهادة يف الثانوية ،والتكوين مل يكن هلا أتثري على متتع الطالب خبصائص
الشخص الرايدي بينما هناك أثر للجامعة على اخلصائص الرايدية.
 -دراسة بعنوانL'impact des caractéristique individuelles sur la réussite d'un :

 ،jeune entrepreneur5للباحثني :محيدي يوسف وجعيدر حسان ،هدفت الدراسة لتبيان اخلصائص
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الشخصية املؤثرة على جناح الشاب رائد األعمال احلاصل على مشروع عن طريق جهاز الـ  ANSEJوركزت على
اخلصائص الدميوغرافية (السن ،اجلنس ،احمليط العائلي ،مستوى الوالدين ،احلالة االجتماعية) والكف ــاءات الري ــادية
(املستوى الدراسي ،التكوين الرايدي ،الكفاءة املعرفية) واخلصائص النفسية املتمثلة يف دوافع إنشاء منظمة،
وتوصلت القرتاح منوذج حياكي النجاح بنسبة  % 82للمشاريع القابلة للتمويل من طرف  ANSEJوأبرز ما جاء
فيه :شاب ذكر متزوج ذو  36سنة ال ميارس والداه رايدة األعمال ابلضرورة ،مستواه اثنوي ال ميلك شهادة أو
مؤهل مهين حمدد أما معيار النجاح فتمثل يف جتاوز املنظمة ثالث سنوات من العمل.
 -دراسة بعنوان ،The characteristics of Turkish entrepreneurship6 :للباحثنيHakki :

 Eraslanو ،Aslihan Nasirدراسة استكشافية هدفت للتعرف على خصائص رواد األعمال األتراك ،وحتديد
عوامل البيئة اليت تؤثر على التوجه حنو رايدة األعمال يف تركيا ،وتوصلت الدراسة لوجود أتثري كبري للبيئة على امليل
حنو رايدة األعمال ،كما بينت أن نسبة كبرية من رواد األعمال األتراك يعتقدون أن امليل حنو الرايدة يكتسب يف
املرحلة الثانوية مما يتطلب وجود مناهج يف املدارس الثانوية واجلامعة تعزز هذا التوجه ملمارسة العمل الرايدي.
مميزات الدراسة احلالية :يتبني لنا من خالل استعراض الدراسات السابقة أهنا متت يف بيئات خمتلفة منها اجلزائرية
ومنها العربية وغريها ،وهلذه األخرية ظروفها االقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا وكانت يف فرتات متباينة ،وعموما
ميكن توضيح ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل النقاط التالية:
ـ نوع العينة املختارة وكذا اجملتمع خيتلف من حيث الطبيعة ،حيث ركزت الدراسات السابقة على فئة طلبة اجلامعة
وحاملي مشاريع جهاز الـ  ،ANSEJويعد هذا االختالف جوهراي ألن خصائص الطلبة ختتلف عن خصائص رواد
األعمال بصفة عامة كما حلاملي مشاريع جهاز الـ  ANSEJخصائص خاصة هبم.
مما ال شك فيه أن من بني شروط االستفادة من جهاز الـ  ANSEJشرط السن ،والذي ال ميكن أن يقل عن
 19سنة وأن ال يتجاوز  40سنة ،وهو ما جيعل العينة املختارة ال متثل جمتمع رواد األعمال الكلي ،كما أ َن العينة
املبحوثة يف الدراسات األخرى هي من فئة طلبة اجلامعات سواء كانوا يف مرحلة الليسانس أو املاسرت أو املاجستري
مستو علميا معينا ،أما الدراسة احلالية فسرتاعي طبيعة االختالف يف جمتمع رواد األعمال
أو الدكتوراه ،وهم ميثلون ً
من خالل متغري املستوى.
ـ لقد توصلت الدراسات السابقة لنتائج خمتلفة سببها األهداف اليت انطلقت منها وهو ما يكشف عن تباين
األسس النظرية واملنهجية فيها ،أما الدراسة احلالية فجاءت من زاوية خمتلفة ومعاجلة للموضوع املطروح وفق نظرة
مشولية كما ركزت على أهم األبعاد اليت ميكن أن يعاجل هبا املوضوع.

جمتمع الدراسة وعينته :يعد حتديد جمتمع الدراسة وعينته ذو أمهية ابلغة ملا متثله من مصادر للحصول على
املعلومات املتعلقة ابلدراسة وكذا االستفادة منها يف الوصول لنتائج دقيقة وعملية ،وقد وقع االختيار على عينة من
رواد األعمال ينشطون يف قطاعات خدمية وإنتاجية بصفة عشوائية ميثلون اجملتمع الكلي املتمثل يف أصحاب
املشاريع الرايدية على املستوى الوطين ،ونظرا الستحالة الوصول جلميع مفردات هذا األخري جلأ الباحثان لعدة
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هيئات تعىن بتسجيل الشكل القانوين للمؤسسات على غرار املركز الوطين للسجل التجاري ،غرفة الصناعة
التقليدية ،غرفة الفالحة على املستوى احمللي ،للحصول على معلومات رواد أعمال واختيارهم كعينة للدراسة ،حيث
كانت عينة الدراسة  120 :رائد (ة) أعمال موزعة على  53 :صاحب (ة) سجل جتاري 42 ،صاحب (ة)
بطاقة حريف 25 ،صاحب (ة) بطاقة فالح.

أدوات الدراسة :يف سبيل احلصول على املعلومات الضرورية هلذه الدراسة مت االعتماد على العديد من املصادر
العربية واألجنبية ،إضافة إىل الشبكة العاملية للمعلومات ( االنرتنت ) يف اجلانب النظري ،أما اجلانب التطبيقي فتم
استخدام االستبانة كأداة رئيسية للقياس حيث مت تصميمها لقياس املتغريات املستقلة املتمثلة يف (اجلنس ،السن،
اخلربة ،املستوى) من خالل االستفادة من الدراسات السابقة والتوسع فيها ،ومن املعلوم فإن اجلنس سيتوزع بني
الذكر واألنثى  ،أما السن فانطلق من سن  18سنة على  04فئات طول كل فئة  11سنة ،أما اخلربة فانطلقت من
العدم ،مث توزعت على  03فئات هي األخرى بطول  11سنة لكل فئة ،أما املستوى فجاء على النحو التايل:
حيسن القراءة والكتابة  ،ابتدائي ،متوسط  ،اثنوي  ،تكوين مهين ،ليسانس ،ماسرت ،ماجستري ،دكتوراه ،وشهادات
أخرى إن وجدت ،أما املتغري التابع فتم قياسه من خالل  30فقرة موزعة ابلتساوي على األبعاد التالية :التحكم
الذايت ،احلاجة لإلجناز ،الثقة ابلنفس ،االستعداد للمخاطرة ،الرغبة يف النجاح ،التفاؤل ،كما مت االعتماد على
أسلوب تقدمي االستبانة مع املقابلة الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،بغية الوقوف على آرائهم خبصوص متغريات
الدراسة وتوضيح فقرات االستبانة ولضمان الدقة يف االجاابت مع احلذر لتجنب نفور رواد األعمال منا.
حدود الدراس ــة:

 احلدود املوضوعية :ستكون احلدود املوضوعية موضحة يف أبعاد الدراسة املتمثلة يف املتغريات املستقلة وهي:(جنس رائد األعمال وسنه وخربته السابقة ومستواه) أما املتغري التابع املتمثل يف خصائص ومسات رواد األعمال فقد
أُعتمد على أكثرها تداوال واتفاقا بني الباحثني املتخصصني يف الرايدة وهي على النحو التايل (التحكم الذايت،
احلاجة لإلجناز ،الثقة ابلنفس ،االستعداد للمخاطرة ،الرغبة يف النجاح ،التفاؤل).
 -احلدود الزمانية :استمر العمل امليداين قرابة الشهرين ابتداء من  2018/12/01إىل .2019/01/27

 احلدود املكانية :نظرا التساع جمتمع الدراسة تعذر الوصول جلميع مفرداته وقع االختيار على عينة من رواداألعمال بوالية اجللفة (اجلزائر).

صعوابت الدراسة :لعل أهم صعوبة واجهتنا هي الوصول لرواد األعمال وإجياد طريقة إلقناعهم أبمهية الدراسة
واإلجابة على االستبانة ونظرا الهنماك راود األعمال يف مشاريعهم اضطرران لالتصال هبم عدة مرات مث القيام
بزايرات ميدانية ملقراهتم مما أدى لتكاليف مادية إضافية.
أمنوذج الدراسة :انطالقا من األبعاد املختارة ووفق ما تقتضيه أهداف الدراسة وإشكاليتها اعتمد الباحثان على
أمنوذج الدراسة التايل:
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الشكل  :01أمنوذج الدراسة
التحكم الذايت

املتغريات

املستقلة
( الوظيفية )
X

اجلنس

احلاجة إىل اإلجناز

السن

الثقة ابلنفس

اخلربة

االستعداد للمخاطرة

املستوى

الرغبة يف النجاح

املتغري التابع
(اخلصائص)
Y

التفاؤل
املصدر :من إعداد الباحثني.

تقسيمات الدراسة :لإلجابة على إشكالية الدراسة والوصول إىل حتقيق األهداف قسمت الدراسة إىل العناصر
 اإلطار النظري لرايدة األعمال وخصائص رواد األعمال؛التالية:
 دراسة ميدانية لعينة من رواد األعمال بوالية اجللفة؛ -االستنتاجات والتوصيات.

 1ـ اإلطار النظري لرايدة األعمال وخصائص رواد األعمال

يُعد مصطلح الرايدة  Entrepreneurshipمصطلحا شائع االستخدام بني مفردات أغلب الكتاب والباحثني
يف الوقت احلايل ،وقد شغل هذا املوضوع موقعا ابرزا يف البحوث املقدمة من قبل خمتلف املختصني يف جماالت
متنوعة مثل علم األجناس البشرية ،التاريخ ،اإلدارة ،علم النفس ،االجتماع ،االقتصاد ... ،وغريها ( زكر،2012 ،
ص  ،) 12أما جذورها وأصوهلا احلديثة فتعود إىل النظرية االقتصادية وحتديدا لنظرية احتكار القلة Oligopoly
 ، Theoryولقد مرت حبقبة زمنية مليئة ابإلسهامات العلمية املختلفة والغزيرة ابآلراء والنظرايت العلمية ،حيث من
الصعب أن تتطور يف حقل علمي منفرد ( مبارك ،2010 ،ص ص ،)18 17وهي مشتقة من املصطلح الفرنسي
 Entreprendreواليت تعين الذي يباشر ويف مفاهيم إدارة األعمال تعين خلق املغامرة اجلديدة ( إمساعيل،
 ،2010ص .)70
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كما يرى  Hisrich Robertأ َن الرايدة ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد ويعتمد التعريف احلديث ملفهوم الرايدة
على اإلطار واملنظور الذي يتم من خالله تناول معىن الرايدة ،فقد ينبثق املفهوم عن منظور اجتماعي أو اقتصادي
أو إداري وال خيضع لتعريف موحد ) ،( Hisrich, 2005, P 08إال أنه حياول فيما بعد أن يعطي هلا تعريفا فريى
أهنا عملية خلق وتوليد شيء جديد ذي قيمة من خالل تكريس الوقت واجلهد الالزمني ،وافرتاض املخاطر املالية
والنفسية كنتيجة هلذه العملية ) ،(Hisrich ,Peters, 2010, P 06بينما جيمع كل من ،Stevenson
 ،Barringer ،Grousbeck ،Robertsو  Irelandعلى أن مفهوم الرايدة يعين السعي لتحقيق الفرص بغض
النظر عن مدى توفر املوارد املتوفرة لتحقيقها ) ،(Dollinger, 2008, P 09أما  Baronفيعتقد أن املقصود
ابلرايدة هو عملي ة البحث إلدراك الفرص أو السعي هلا وذلك يف شكل خلق األشياء اجلديدة واليت تكتشف وتنشأ
من طرف أفراد معينني يستخدمون خمتلف وسائل االستغالل واالستثمار وتطوير الفرص)،(Baron, 2012, P 05
أما  Shaneو Venkatarmanفيعرفان رايدة األعمال على أساس أهنا " العملية اليت يتم من خالهلا اكتشاف
وتثمني واستغالل الفرص اليت تسمح خبلق منتجات و خدمات مستقبلية ) ،( Dollinger, 2008, P 09من
جهته يرى  Koulterأهنا العملية أو الطريقة اإلبداعية املنظمة اليت تستخدم من قبل الفرد أو التنظيم هبدف
الوصول إىل حتقيق قيمة مضافة وتطوير العمل مبا ينسجم مع احلاجات والرغبات )،( Koutler, 2001, P 09
ولعل أهم تعريف طرح من طرف الباحثني العرب هو تعريف الشميمري واملبرييك حيث يراي أبن رايدة األعمال
نشاط ينصب على إنشاء عمل حر ويقدم فعالية اقتصادية مضافة ،كما تعين إدارة املوارد بكفاءة وأهلية متميزة
لتقدمي شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وإداري جديد ،وتتسم بنوع من املخاطرة ولكنها املخاطرة املدروسة (
الشميمري ،املبرييك ،2016 ،ص  ،)10أما العامري والغاليب فينظران هلا على أساس أهنا خصائص وسلوكيات
تتعلق ابالبتداء بعمل والتخطيط له وتنظيمه وحتمل خماطره واإلبداع يف إدارته (العامري ،الغاليب ،2008 ،ص
 ،)172واجلدير ابلذكر أن رايدة األعمال ظاهرة قدمية تتشابك فيها عدة جماالت وختصصات ،كما أهنا تعرب عن
حالة من النشاط اإلنساين تقودها ضرورات عديدة ،منها االقتصادية واالجتماعية والنفسية وحىت التارخيية والثقافية
واملرتاكمة فوق بعضها وهو ما خلق هذا التعقد يف الظاهرة وهو ما يبني كذلك الصعوابت اليت تكتنف األحباث يف
جمال رايدة األعمال ،وقد ننظر لرايدة األعمال كنتيجة هلذه الرتاكمات كما تتضمن جوانب مادية وأخرى روحية،
وبصفة عامة فإن جوهرها يكمن يف مدى توفر األفراد الذين حيملون نوعا معينا من الصفات واخلصائص وواقعهم
االقتصادي واالجتماعي.
ومن جهته يرى مبارك أن الرايدة علم وفن معا قد مجعت بني املعرفة العلمية واملهارات الشخصية واإلدارية والتقنية
لتطوير كفاءات رائد األعمال وقدراته وحتقيق النجاح بكفاءة وفعالية (مبارك ،2010 ،ص .)36
أما من انحية األمهية فالرايدة ترتكز على االبتكار واإلبداع كمرتكزات أساسية يف بقاء منظمات األعمال ،إذ
ينتج عن الروح اإلبداعية حسن استغالل الفرص املتاحة مما يدعم املنافسة يف األسواق وزايدة القدرة على التكامل
ويعزز فرص األمن االقتصادي ومحاية النسيج االقتصادي ،لذلك ازدهرت املبادرات الفردية واألعمال الرايدية يف
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أماكن عديدة من العامل ،وكان أتسيس األعمال الرايدية من أهم األسباب املسؤولة عن النمو االقتصادي يف الدول
املتقدمة وسامهت يف خلق عدد كبري من فرص العمل (إيثار ،2011 ،ص  ،)11وتعزو بعض الدراسات العلمية
منو االقتصاد الغريب يف العقود األخرية إىل انتشار النزعة الرايدية بني األشخاص الذين أقاموا أعماال صغرية حولوها
ألعمال كبرية انجحة (برنوطي ،2008 ،ص .)29
كما يتضح دورها من خالل ما يلي:7
ـ خلق فرص عمل جديدة :تُعد رايدة األعمال من أهم الوسائل حملاربة البطالة واحلد منها ،فمهما كانت الدولة
متقدمة ،فلن تستطيع توفري فرص عمل لكافة األفراد ،لذلك يربز دور رواد األعمال يف خلق فرص عمل جديدة
للشباب واحلرفيني وغريهم؛
ـ تقدم الدولة :تعمل رايدة األعمال على تقدم الدول واالرتقاء هبا من خالل خلق أسواق جديدة ،وابلتايل جذب
املستثمرين وتنشيط حركة التبادل التجاري واالقتصادي؛
ـ دعم االقتصاد :اجلزء الكبري من اقتصاد أي دولة يقوم على املشاريع الصغرية واملتوسطة ،لذلك انعدام رايدة
األعمال خاصة يف الطبقات املتوسطة يضر كثرياً ابقتصاد الدولة ،ويضع عبء كبري على عاتقها ،بسبب تزايد
معدالت البطالة ،وابلتايل تزايد الدعم والعمل على خلق فرص عمل جديدة مبفردها دون مساندة ،ابلتايل يُصبح
اقتصاد الدولة ضعيف بسبب استنفاذ مواردها األساسية يف غري موضعها؛
دعم املستهلك :توفر رايدة األعمال ميزة تنافسية كبرية يف األسواق تصب لصاحل املستهلكني ،فمع ظهور منتجات
جديدة وأسواق خمتلفة طوال الوقت ،تتعدد االختيارات أمام املستهلكني ،ابلتايل ينتفي جانب االحتكار ،وتسعى
كافة املنظمات إلرضاء العمالء وجذهبم من خالل تطوير منتجاهتا بشكل مستمر ،والسعي لتقدمي أفضل جودة
ممكنة أبقل سعر ،ابإلضافة للعروض الرتوجيية املختلفة ،ابلتايل يُصبح املستهلك هو املستفيد األول يف هذه احلالة؛
االحتفاظ ابأليدي العاملة :األيدي العاملة أو املوارد البشرية هي أكرب وأهم رأس مال اقتصادي يف أي دولة ،لكن
نقص املشاريع االستثمارية وفرص العمل املناسبة تدفع أصحاب اخلربات واملواهب للهجرة ،وابلتايل يزداد التخلف
االقتصادي واالجتماعي.
تتطلب رايدة األعمال روحا وذهنية خاصة قبل كل شيء فرائد األعمال هو شخص جريء يريد أن أيخذ مصريه
بيده ،وهو متفائل بطبيعته ومؤمن حبتمية النجاح ابلرغم من وجود خماطر قد تؤدي إىل الفشل ،وميتلك طاقة وقوة
دافعة متكنه من ختطي الصعوابت اليت تقف عائقا يف سبيل حتقيق أهدافه ،كما يشعر ابرتياح لفكرة استحداثه
ملشروع عمل جديد واملسامهة يف اجملتمع من خالل مبادرته اخلاصة وإبداعه وعمله الشاق ،لذا فرائد األعمال ميتلك
خصائص قد تكون فريدة وله دور مهم( إمساعيل ،2010 ،ص .)73
عندما حناول حتديد خصائص ومسات رواد األعمال فإننا جند أنفسنا أمام نوع حمدد من الناس أو طبقة اجتماعية
حمددة أييت منها رواد األعمال ،وسوف جند من رواد األعمال من كانوا أغنياء ،ومن كانوا فقراء وسوف جند أيضا
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فيهم الذكور واإلانث ،املتعلمني وغري املتعلمني فرواد الغد قد يكونوا اليوم حرفيني أو بنائني أو أطباء أو حماميني ،قد
يكون رؤساء أو مرؤوسني لكنهم يشرتكون يف الكثري من اخلصائص (لفقري ،2009 ،ص .)15
إ َن مهمة بدء عمل جديد تتطلب من الفرد أن يكون لديه إميان ابملستقبل وأنه قادر على الضبط والسيطرة على
العوامل اخلارجية املؤثرة به ،وهذه مسة عكس مسة التحكم اخلارجي اليت جتعل من صاحبها متأثرا ابلعوامل اخلارجية
إىل درجة سيطرهتا عليه يف قراراته(انصر ،العمري ،2011 ،ص  ، )148كما ينطوي على قدر من املخاطرة وكلما
ارتفعت املخاطرة اليت يواجهها رائد األعمال ارتفع العائد املتوقع منها ،ولعل هذا هو السبب الذي جيعل رواد
األعمال مييلون إىل تقييم املخاطر بدقة (زيدان ،2007 ،ص .)126

وتؤكد خاصية احلاجة لإلجناز الرغبة واالندفاع لتقدمي األفضل والتفوق يف موقف تنافسي معني ،فالراغب
بتقدمي أفضل إجناز يتحمل مسؤولية بلوغ اهلدف جبدارة ومييل إىل حتمل املصاعب ،ويف الوقت ذاته يتوقع
ردود فعل سريعة جتاه نشاطه واجنازاته ،إذ يؤكد رواد األعمال على قياس جناحاهتم بقابلياهتم على بلوغ
األهداف ،وهم ابلوقت ذاته ميالون إىل التحديث وحتمل األعباء اجلسام وصوال إىل أهدافهم املخططة
(صاحل ،2013 ،ص ص  ، )145 146كما تفسر خاصية احلاجة لإلجناز كشعور ينتاب رائد األعمال لتقدمي

أفضل أداء والسعي إىل إجناز األهداف وحتمل املسؤولية والعمل على االبتكار والتطوير املستمر والتميز ،وهو ما
جيعل رائد األعمال يقيم أداءه وإجنازه يف ضوء معايري قياسية وغري اعتيادية (بدراوي ،2015 ،ص .)78
كما مييلون إىل التفاؤل وهم على علم أبن الفشل هو حلقة من حلقات النجاح وهو ما يؤكد اتصافهم ابلتفكري
اإلجيايب ومن مث التفاؤل الذي يساعد على حتقيق النجاح (رشدي ،2013 ،ص  ،)32ويطغى على رواد األعمال
التطلع حنو املستقبل والتفكري ابملردود املايل ،مبعىن آخر ميتلك مثل هؤالء األفراد تفاؤل عال ابملكتسبات والتقدم،
ابعتبارمها أهم مؤشرين إلجنازاهتم ،وتالزم نظرهتم التفاؤلية احلالة العقالنية واالعتيادية جتاه األعمال اليت ميارسوهنا
(السكارنة ،2007 ،ص .)53
كما يثق رائد األعمال بنفسه وقدراته ويعرب عنها إبجناز مهامه ومواجهة حتدايت العمل ويتمسك آبرائه الشخصية
يف مواجهة كل ما يعرتض طريقه ويصر على االستقالل من سلطة وسيطرة اآلخرين ،ويكون قادرا على حتمل
املسؤولية للنجاح والفشل بنفسه (صاحل ،2013 ،ص  ، )148وتساعد الثقة ابلنفس رائد األعمال على النجاح
يف عمله من خالل القدرة على التغلب على املشكالت ،وعدم اخلوف من الوقوع يف اخلطأ ،والعمل على تصحيح
األخطاء واالحنرافات وعدم تكرارها واإلبداع والتطوير وإضافة قيم جديدة للمجتمع ( املري ،2013 ،ص ، )33
وتقوده أيضا إىل كسب املزيد من الزابئن والتعامل مع التفاصيل الفنية وإدامة حركة العمل (انصر ،العمري،
 ،2011ص .)148
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كما يعتقد رائد األعمال أبن حتقيق النجاحات وضمان استمراريتها ،إمنا يتحقق من خالل املثابرة والصرب
والتضحية برغبات آنية من أجل حتقيق آمال وغاايت مستقبلية ،ولذلك فالضمانة األكيدة هلذه املشاريع إمنا تنبع
من خالل اجلد واالجتهاد والعطاء ( بدراوي ،2015 ،ص .)78

واجلدير ابلذكر أن هناك صعوبة يف توفر كل هذه اخلصائص يف شخص واحد ،إضافة إىل أن بعض هذه
اخلصائص تولد مع الشخص يف حني أن البعض منها ميكن تعلمها وحتسينها ،ونظرا ألمهية كل منها

يستحسن لرائد األعمال أن ميتلك قدرا متوسطا من جمموع خمتلف هذه الصفات(دابح ،2012،ص .)12
 2ـ دراسة ميدانية لعينة من رواد األعمال بوالية اجللفة
بعد الفراغ من ضبط متغريات الدراسة قام الباحثان إبعداد أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة سالف الذكر
وتوزيعها على  200رائد (ة) أعمال توزعت على خمتلف بلدايت والية اجللفة ،حيث متكنا من اسرتجاع 120
استبانة قابلة للتحليل اإلحصائي وكانت نسبة االسرتجاع ( )% 60وهي نسبة معتربة ومقبولة نظرا الهنماك رواد
األعمال يف أشغاهلم وحرصا منا على عدم إزعاجهم إلعطاء أجوبة حقيقية وصحيحة يف آن واحد.
بعد ذلك قام الباحثان إبفراغ حمتوى االستباانت املسرتجعة يف برانمج  ،SPSSحيث كانت النتائج املتحصل
عليها وفق النقاط التالية:
 .1.2اختبار ثبات وصدق االستبانة :قصد اختبار ثبات أداة الدراسة استعمل الباحثان معامل ألفا كرونباخ
حيث بلغت قيمته  ،0.904وهو ما يدل على أن عبارات االستبانة اثبتة وأن أجوبة املبحوثني مستقرة ومرتابطة
فيما بينها ،ولقياس صدق االستبانة قمنا حبساب اجلذر الرتبيعي لذات املعامل فكانت نتيجة صدق االستبانة بقيمة
 0.950وهو ما يدل على أن األداة صادقة ملا وضعت لقياسه بدرجة ممتازة وذلك لدنو قيمة صدقها من الـ .1
 .2.2حتليل اختبار التوزيع الطبيعي :من أجل اختبار توزيع املتغريات استخدم الباحثان اختبار One sample

Kolmogorov-Smirnov Testومتثلت النتائج املتحصل عليها يف اجلدول التايل:

جدول  :01اختبار التوزيع الطبيعي لـ Kolmogorov-Smirnov

اجملال

قيمة Z

القيمة االحتمالية Sig

التحكم الذايت

1.075

0.198

احلاجة لإلجناز

1.339

0.056

الثقة ابلنفس

1.105

0.174

االستعداد للمخاطرة

0.861

0.448

الرغبة يف النجاح

0.968

0.306

التفاؤل

0.996

0.214

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج .SPSS
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من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى القيمة االحتمالية جلميع اجملاالت أكرب من  0.05وهو ما يدل
على أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي وبذلك سنستخدم االختبارات املعلمية.

 .3.2حتليل ووصف عينة الدراسة :يوضح اجلدول املوايل توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية
(الشخصية):
جدول  :02توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية

املتغري
اجلنس

السن

اخلربة املهنية

املستوى

البياانت الشخصية

العدد

النسبة

ذكر

111

% 92.50

أنثى

09

% 07.50

من  18إىل  29سنة

29

% 24.17

من  30إىل  41سنة

56

% 46.67

من  42إىل  53سنة

27

% 22.50

من  54إىل  65سنة

08

% 6.67

من  00إىل  11سنة

91

% 75.83

من  12إىل  23سنة

26

% 21.67

من  24إىل  35سنة

03

% 02.50

حيسن القراءة والكتابة

00

% 00.00

ابتدائي

04

% 03.33

متوسط

25

% 20.83

اثنوي

45

% 37.50

تكوين مهين

28

% 23.33

ليسانس

12

% 10.00

ماسرت أو مهندس

04

% 03.33

ماجستري

00

% 00.00

دكتوراه

02

% 01.67

شهادات أخرى

00

% 00.00

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج .SPSS

دراسة اجتاهات وميوالت رواد األعمال :من أجل دراسة اجتاهات رواد األعمال وميوالهتم اجتاه أبعاد الدراسة
عمد الباحثان إىل حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املرجحة لكل بعد فتحصال على النتائج التالية:
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جدول  :03املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد الدراسة
البعد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتبة

مستوى األمهية

التحكم الذايت

3.76

0.72

02

مرتفع

احلاجة لإلجناز

3.94

0.64

01

مرتفع

الثقة ابلنفس

3.27

0.75

04

متوسط

االستعداد للمخاطرة

3.11

0.94

06

متوسط

الرغبة يف النجاح

3.14

0.98

05

متوسط

التفاؤل

3.42

1.05

03

متوسط

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج .SPSS
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن خاصيت احلاجة لإلجناز والتحكم الذايت ذات أمهية ابلغة وهو ما يؤكد وجود
حاجة كبرية لرواد األعمال يف إجناز مشاريعهم وأداءهم هلا ،كما يتصفون بقدرة كبرية على التحكم الذايت األمر الذي
يدعوان للقول أن رواد األعمال يتمتعون بعوامل حتكم داخلية كبرية وأهنم ال يرون أنفسهم متأثرين ابلبيئة ،كما
جاءت خاصية التفاؤل يف املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة عليها ومبستوى أمهية متوسط غري أهنا تتضمن أعلى
قيمة لالحنراف املعياري من بني اخلصائص املختارة وهو ما يدل على أن رواد األعمال متفائلون ولكن ليس ابلقدر
الكبري ،لتلي ذلك خاصية الثقة ابلنفس ولكن ابحنراف معياري أقل مما يوحي بشعور رواد األعمال بثقة ابلنفس ،أما
رغبة رواد األعمال يف النجاح فكانت متوسطة كذلك مع احنراف معياري مرتفع قليال ،لتأيت خاصية االستعداد
للمخاطرة يف الرتبة األخرية ومستوى أمهية متوسط هو اآلخر وهو ما يفسر ابخنفاض املخاطرة يف االنشطة الرايدية
عموما يف اجلزائر وهذا ما يتقاطع مع تصنيف املرصد العاملي لرايدة األعمال لرواد األعمال اجلزائريني (رواد ضرورة).

 8ـ  4اختبار صحة فرضيات الدراسة :الختبار صحة الفرضيات اعتمد الباحثان على عدة االختبارات املعلمية
على اعتبار أن مجيع اجملاالت اتبعت التوزيع الطبيعي ولقد كانت النتائج املتحصل عليها كالتايل:
 0,05حنو خصائص رائد األعمال
أ ـ الفرضية األوىل :ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
تعزى ملتغري اجلنس ،وقد مت وضع اختبار  T-Testوجاءت نتائجه وفق اجلدول التايل:
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جدول  :04نتائج اختبار  T-Testللفروق يف اجتاهات رواد األعمال حنو اخلصائص والسمات تعزى ملتغري
اجلنس

املتغري

اجلنس

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

التحكم

ذكر

111

3.7452

0.72146

أنثى

09

3.7395

0.37842

ذكر

111

3.9412

0.66458

لإلجناز

أنثى

09

4.2321

0.38487

الثقة

ذكر

111

3.1745

0.81632

ابلنفس

أنثى

09

3.6543

0.59414

االستعداد

ذكر

111

3.0547

0.92548

أنثى

09

3.1406

1.00721

ذكر

111

3.1841

1.02284

أنثى

09

3.4119

1.11473

ذكر

111

3.6243

0.94672

أنثى

09

3.7658

0.99148

الذايت

احلاجة

للمخاطرة
الرغبة يف
النجاح

التفاؤل

قيمة t

القيمة االحتمالية

0.822

0.374

0.653

0.287

0.605

0.302

0.084

0.864

0.412

0.871

0.059

0.094
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من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيم  tوكذا  Sigكلها تفوق  0.05لكل املتغريات وعليه يتم قبول الفرضية
األوىل ،أي ال توجد فروق يف تصورات رواد األعمال حنو خصائصهم ومساهتم تعزى ملتغري اجلنس.
 0,05حنو خصائص رائد األعمال
ب ـ الفرضية الثانية :ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
تعزى ملتغري السن ،وقد أًستخدم اختبار التباين األحادي (  ) One Way Anovaوكانت نتائجه كالتايل:
جدول  :05نتائج اختبار  One Way Anovaللفروق يف اجتاهات رواد األعمال حنو اخلصائص والسمات
تعزى ملتغري السن

احملور
التحكم
الذايت

احلاجة

لإلجناز

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

14

8.133

2.033

داخل اجملموعات

106

38.667

1.547

اجملموع

120

46.800

بني اجملموعات

14

6.200

1.550

داخل اجملموعات

106

26.767

1.071

اجملموع

120

32.967

قيمة F
1.315

1.448

Sig
0.292

0.248
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الثقة

ابلنفس
االستعداد
للمخاطرة
الرغبة يف
النجاح

التفاؤل

بني اجملموعات

14

0.217

0.054

داخل اجملموعات

106

2.750

0.110

اجملموع

120

2.967

بني اجملموعات

14

0.800

0.200

داخل اجملموعات

106

4.567

0.183

اجملموع

120

5.367

بني اجملموعات

14

0.983

0.246

داخل اجملموعات

106

7.817

0.313

اجملموع

120

8.800

بني اجملموعات

14

1.533

0.383

داخل اجملموعات

106

4.333

0.173

اجملموع

120

5.867

0.492

1.095

0.786

2.212

0.741

0.381

0.545

0.097
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من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيم  Fوكذا  Sigكلها تفوق  0.05لكل املتغريات وعليه يتم قبول الفرضية
الثانية ،أي ال توجد فروق يف تصورات رواد األعمال حنو خصائصهم ومساهتم تعزى ملتغري السن.

 0,05حنو خصائص رائد األعمال
ج ـ الفرضية الثالثة :ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
تعزى ملتغري اخلربة ،وقد أًستخدم اختبار التباين األحادي (  ) One Way Anovaوكانت نتائجه كالتايل:
جدول  :06نتائج اختبار  One Way Anovaللفروق يف اجتاهات رواد األعمال حنو اخلصائص والسمات
تعزى ملتغري اخلربة

احملور
التحكم
الذايت

احلاجة

لإلجناز
الثقة

ابلنفس

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

14

1.733

0.433

داخل اجملموعات

106

41.233

1.649

اجملموع

120

42.967

بني اجملموعات

14

0.533

0.133

داخل اجملموعات

106

6.267

0.251

اجملموع

120

6.800

بني اجملموعات

14

0.800

0.200

داخل اجملموعات

106

6.567

0.263

اجملموع

120

7.367

14

0.467

االستعداد بني اجملموعات

0.117

قيمة F

Sig

0.899 0.263

0.713 0.532

0.560 0.761
0.708 0.540

436

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس ،العدد  ،2أوت )2019

للمخاطرة
الرغبة يف
النجاح

التفاؤل

0.216

داخل اجملموعات

106

5.400

اجملموع

120

5.867

بني اجملموعات

14

1.300

0.325

داخل اجملموعات

106

6.167

0.247

اجملموع

120

7.467

بني اجملموعات

14

0.450

0.113

داخل اجملموعات

106

12.517

0.501

اجملموع

120

12.967

0.291 1.318

0.922 0.225

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج .SPSS
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيم  Fوكذا  Sigكلها تفوق  0.05لكل املتغريات وعليه يتم قبول الفرضية
الثالثة ،أي ال توجد فروق يف تصورات رواد األعمال حنو خصائصهم ومساهتم تعزى ملتغري اخلربة.

 0,05حنو خصائص رائد األعمال
د ـ الفرضية الرابعة :ال توجد فروق دالة إحصائيا لدى مستوى معنوية
تعزى ملتغري املستوى ،وقد أًستخدم اختبار التباين األحادي (  ) One Way Anovaوكانت نتائجه كالتايل:

جدول  :06نتائج اختبار  One Way Anovaللفروق يف اجتاهات رواد األعمال حنو اخلصائص والسمات
تعزى ملتغري املستوى

احملور
التحكم
الذايت

احلاجة

لإلجناز
الثقة

ابلنفس
االستعداد
للمخاطرة

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

14

0.300

0.300

داخل اجملموعات

106

46.500

1.661

اجملموع

120

46.800

بني اجملموعات

14

0.008

0.008

داخل اجملموعات

106

2.958

1.177

اجملموع

120

2.967

بني اجملموعات

14

0.075

0.008

داخل اجملموعات

106

5.292

0.106

اجملموع

120

5.367

بني اجملموعات

14

0.133

0.075

داخل اجملموعات

106

8.667

0.189

اجملموع

120

8.800

قيمة F

Sig

0.674 0.181

0.781 0.079

0.534 0.397

0.517 0.431
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الرغبة يف
النجاح

التفاؤل

بني اجملموعات

14

0.533

0.133

داخل اجملموعات

106

5.333

0.310

اجملموع

120

5.867

بني اجملموعات

14

0.300

0.300

داخل اجملموعات

106

6.500

0.232

اجملموع

120

6.800

0.105 2.800

0.265 1.292

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج .SPSS
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيم  Fوكذا  Sigكلها تفوق  0.05لكل املتغريات وعليه يتم قبول الفرضية
الثالثة ،أي ال توجد فروق يف تصورات رواد األعمال حنو خصائصهم ومساهتم تعزى ملتغري املستوى.
اخلامتة:
من خالل ما مت التطرق إليه سابقا نستنتج أ َن جمال رايدة األعمال ال يزال جماالً خصباً للبحث خاصة فيما يتعلق
ِ
ِ
توصلت الدراسة إىل ارتفاع مستوى التحكم الذايت واحلاجة لإلجناز لدى رواد
ابخلصائص الشخصية والنفسية ،ولقد
األعمال ،كما كان مستوى اخلصائص األخرى (الثقة ابلنفس ،االستعداد للمخاطرة ،الرغبة يف النجاح ،التفاؤل)
متوسطاً بصفة عامة ،وهو ما ي َفسر بوجود دوافع تتحكم يف سلوك رواد األعمال جتعلهم يفضلون السيطرة على
العوامل احمليطة وذلك حلاجتهم لإلجناز.
لعدم وجود فروق ِ
لقد توصلت الدراسة ِ
ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05لكل خصائص
ومسات رواد األعمال (التحكم الذايت ،احلاجة لإلجناز ،الثقة ابلنفس ،االستعداد للمخاطرة ،الرغبة يف النجاح،
التفاؤل) من ِ
وجهة نظر رواد األعمال بوالية اجللفة تعزى جلمي ِع املتغريات الشخصية املقرتحة (اجلنس ،السن ،اخلربة،
واملستوى).
ومن خالل هاته النتائج يتقدم الباحثان ابلتوصيات التالية:
 جيب الرتكيز على نشر ثقافة رايدة األعمال بني اجلنسني من خالل بعث برامج تعزز من زايدة الفرص الرايديةوالنسائية مع مراعاة الفروق الفردية بني رائدات ورواد األعمال.
 جيب غرس وزايدة الوعي لدى كل الفئات العمرية من خالل املؤسسات اليت تعىن بتطوير رايدة األعمال بطريقةمباشرة وغري مباشرة.
 تنمية احلس الرايدي بتثمني اخلربات املكتسبة وتناقلها بني األجيال دون إمهال خصوصية كل جيل ومتطلباتهوثقافته ويؤدي هذا الدور الوزارات واإلدارات املركزية وكذا اجلامعات.
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 على املؤسسات ذات العالقة برواد األعمال سواء كانت بنوكاً أو مراكز تسجيل أو ضرائب املسامهة يف حتسنيمستوى رواد األعمال وتطويره مما يساعدها لتوطيد عالقتها هبم ومبا خيلق الثقة.
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