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.الملخص

هتدف هذه الدراسة اىل اختبار عناصر مناخ االعمال وتأثريها على نية الطلبة اجلزائريني يف ممارسة
 باالعتماد على. وذلك مبعرفة االمهية النسبية لعناصر مناخ االعمال وحتديد مدى ارتباطها بالنية املقاوالتية.املقاوالتية
 أهم نتائج.حتليل نتائج االستبانة االلكرتونية وفقا جلملة من االدوات االحصائية كتحليل االرتباط والتحليل العاملي
 ولكن عند.الدراسة ان العوامل املكونة ملناخ االعمال ال حتفز على العمل املقاواليت حسب وجهه نظر الطلبة يف اجلزائر
 تبني وجود ارتباط ضعيف نسبيا بينها مما يدل على ان عامل،فحص عالقة االرتباط بني تلك العوامل والنية املقاوالتيه
. بل يعود ذلك اىل عوامل اخرى ثقافيه واجتماعية،مناخ االعمال ليس الوحيد الذي حيول دون النية املقاوالتية
. حتليل االرتباط، التحليل العاملي، النية املقاوالتية، مناخ االعمال:الكلمات المفتاحية
L26 :JEL تصنيف

Abstract .
This study aims to test the elements of the business climate and its
impact on the intention of Algerian students to practice entrepreneurship. By
recognizing the relative importance of the business climate elements and
determining their relevance to the business intention. Depending on the
electronic questionnaire analysis using statistical tools such as correlation
analysis and factor analysis.
The main results of this study are that the factors that make up the
business climate don’t stimulate the entrepreneurship according to the students
in Algeria. However, when we examine these factors and the business intention
correlation, there is a relatively weak correlation between them, which
indicates that the business climate factor is not the only one preventing the
entrepreneurial intention, but it due to other cultural and social factors .
Key words: business climate, entrepreneurial intention, correlation, factor
analysis.
JEL classification codes: L26.
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 .1مقدمة.
أصبح االهتمام باملقاوالتية يف تزايد مستمر يف اجلزائر خاصه بعد تراجع اسعار النفط
والبحث عن سبل لتنويع االقتصاد ،حيث تعد املقاوالتية أحد اهم التوجهات اليت تساعد على
زيادة الدخل الوطين .فأخذت الدولة على عاتقها دعم وتشجيع الشباب على اخلوض يف جمال
املقاوالتية .لكن هذه الفئة واجهت العديد من الصعوبات االمر الذي دفعه اىل التفكري يف
االسباب اليت حتول دون جناحهم .ويف هذا الصدد اصبحت اجلامعة جماال خصبا للعديد من
الدراسات واالحباث ،خاصة ان اول ما يلفت االنتباه اليه هو النسبة املنخفضة إلقبال طلبة
اجلامعة على جمال املقاوالتية ،حيث يفضل معظمهم التوجه للبحث عن وظائف يف القطاع
العام بالرغم من تشبعه وشح يف املناصب الشاغرة.
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الورقة للبحث عن النوايا املقاوالتية ،كوهنا مرحله مبكرة للتوجه
املقاواليت .هبدف عالجها وتوجيه الطلبة اجلامعيني بشكل أكثر حتديدا حنو املقاوالتيه باعتبارها
مهمة لالقتصاد .ولعل أحد اهم هذه العوامل اليت نشعر بضرورة البحث يف تأثريها على النوايا
املقاوالتية مناخ االعمال.
أ .اإلشكالية :تكمن اشكاليه البحث عن الدافعية املرتاجعة لدى طلبه اجلامعات اجلزائرية حنو
املقاوالتية بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف تنويع هيئات الدعم واملرافقة ،لكنهم غالبا ما
يعزفون على التوجه املقاواليت ويف املقابل فان هتيئه املناخ املالئم لتلك املشاريع ال تعرف نوع
من التطور هذا املنطلق حتاول هذه الورقة االجابة على التساؤل التايل :هل تؤثر مكونات
مناخ االعمال على نية طلبة الجامعة الجزائرية في التوجه نحو المقاوالتية؟

ب .أهمية الدراسة :تستمد هذه الدراسة امهيتها من البحث عن تشخيص وحتليل مواطن
القوة والضعف اليت يتميز هبا مناخ االعمال يف اجلزائر اهم العوامل احملفزة واملعيقة يف مناخ
االعمال من وجهه نظر الطلبة اجلامعيني باالعتماد على مجلة من االساليب االحصائية.
ج .فرضيات الدراسة:
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 تعترب برامج التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة ،العقارالصناعي ونقل البحث والتطوير من العوامل احملفزة ملمارسة املقاوالتية مستقبال من وجهة
نظر الطلبة.
 توجد عالقة ارتباط قوية بني جمموعة من العوامل االقتصادية ملناخ األعمال مثل برامجالتمويل ،مرونة القوانني ،السياسات حلكومية وبرامج الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي ونقل
البحث والتطوير وبني نوايا الطلبة يف ممارسة املقاوالتية.
 ختتلف األمهية النسبية لعوامل مناخ األعمال احملفزة واملعيقة ملمارسة النشاط املقاواليت حسبمستويات إدراك طلبة اجلامعة اجلزائرية هلا.

د .اهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة اىل حتقيق ما يلي:
 تشخيص مناخ االعمال يف اجلزائر؛ التعرف على صعوبات املقاولة يف اجلزائر؛ حتديد احلوافز والعراقيل اليت متيز مناخ األعمال من وجهه نظر الطلبة؛ التعرف على ماذا تؤثر النية املقاوالتية للطالب اجلامعي اجلزائري بتلك العوامل.ه .الدراسات السابقة:

دراسة (ريم رمضان :)2013،هدفت هذه الدراسة إىل التحري عن عناصر البيئة
−
اخلارجية احملفزة واملعيقة لطالب اجلامعات السورية للشروع بأعمال ريادية والوقوف على
األمهية النسبية لكل عامل من تلك العوامل وحتليل العالقة اإلحصائية بينها وبني النية الريادية,
باستخدام متغريات من املرصد العاملي لريادة االعمال وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متغريات
السياسات احلكومية ,والثقافة الوطنية ,والربامج احلكومية ,وبرامج التمويل ,والتشريعات,
والقوانني املرتبطة بريادة األعمال بشكل عام ,تعد من أهم العوامل املعيقة لطالب اجلامعات
السورية للشروع يف أعمال ريادية.
دراسة (بوسيف سيد أحمد وبن أشنهو سيدي محمد :)2016 ،هتدف هذه
−
الدراسة اىل تفسري النية املقاوالتية لدى طالبات املاسرت باستخدام نظرية احلدث املقاواليت
املطورة من طرف  ،)1982( Kruegerفباعتبار ان نية املقاوالتية تتأثر حسب هذا
النموذج تتأثر بعاملني أساسيني  :إدراك الرغبة ،و إدراك اجلدوى من املقاوالتية .فتم اختبار
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ذلك على عينة من  319طالبة ماسرت جبامعة جزائرية ،باستخدام طريقة املعادالت البنيوية.
فمكنت النتائج اليت توصلنا إليها من تأكيد التأثري االجيايب للرغبة واجلدوى من املقاولة على
النية املقاوالتية لدى الطلبات حمل الدراسة والدور األساسي ل "الرغبة يف العمل" يف التنبؤ
بالنية املقاوالتية لدى طلبة املاسرت.

دراسة (بعيط آمال  :)2017،هتدف الدراسة اىل حتليل مدى جناعة برامج املرافقة
−
املقاوالتية يف اجلزائر ،وتوصلت الدراسة اىل الدور اإلجيايب الذي تلعبه هذه األليات يف انشاء
مؤسسات صغرية ومتوسطة ،لكن عدم التجانس وغياب التكامل فيمما بينها حيد من حتقيقها
ألهدافها التنموية.
 .2مفاهيم حول المقاول والنية المقاوالتية

 .1.2تعريف المقاول :عرف مصطلح املقاول تعريفات عديدة تطورت عرب الزمن حيث عرف
 Shumpeterاملقاول انه الشخص الذي ميلك اإلرادة والقدرة على حتويل فكرة جديدة او
اخرتاع جديد إىل ابتكار (خذري توفيق و بن الطاهر حسني.)3 ،2013 ،
كما يعرف املقاول على انه الشخص الذي ينمي ويبتكر شيئا ذا قيمة من ال شيء ،ويستمر يف
اخذ الفرص املتعلقة باملوارد وااللتزام بالرؤيا وكذلك اخذ عنصر املخاطرة (خذري توفيق وحسني
بن الطاهر.)4 ،2013،
وقد وجدت عدة مقاربات لتعريف املقاولة كاملقاربة السلوكية اليت ركزت على اجلانب السلوكي
ملقاول واملقاربة الوصفية اليت ركزت على وصف دور املقاول يف احمليط السوسيو -اقتصادي،
واملقاربة املرحلية حيث تركز هذه األخرية على التعداد الزمين للعوامل الشخصية احملرضة أو املانعة
إلمناء الروح املقاوالتية .إذ تعرف هذه املقاربة املقاولة على أهنا تعاقب جلملة من املراحل تبدأ
بامليول للمقاوالتية متبوعا باالستعداد أو اإلرادة الفورية أو ما يسمى بالتوجه املقاواليت ليتم
بعدها اختاذ قرار الدخول يف جمال املقاولة ويف األخري ممارسة النشاط او السلوك املقاواليت
(أشواق بن قدور وحممد باخلري.)344 ،2017 ،
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وقد أصبح مفهوم املقاولة متداوال بشكل واسع ،ويعد بيتر دراكر من األوائل الذين أشاروا إىل
ذلك يف سنة  1985من خالل إشارته إىل حتول االقتصاديات احلديثة من اقتصاديات التسيري
إىل اقتصاديات مقاوالتية (العريب تيقاوي.)9 ،2010 ،

 .2.2تعريف النية المقاوالتية :لقد أصبحت النية العنصر األساسي يف شرح السلوك حيث
أهنا تعرف بأهنا " حالة ذهنية توجه انتباه الشخص وخربته وسلوكه حنو شيء أو طريقة تصرف
معني" ،فالنية تعمل على استقطاب العوامل التحفيزية اليت تؤثر على السلوك ،وما هي
اجملهودات املخططة هلا للقيام بالسلوك .فهي تفهم على أهنا تعمل كملتقط للعوامل التحفيزية
اليت تؤثر يف السلوك ،وتشري بذلك إىل مدى استعداد الفرد للمحاولة ،وما مقدار اجملهودات
املخطط هلا من قبل الفرد ألداء السلوك ،فقوة النية لفعل ما تزيد من احتمالية أداء الفرد لذلك
السلوك (بوسيف سيد أمحد.)24 ،2018/2017 ،
من هذا املنطلق ال يوجد أمثل من التنبؤ بالنية املقاوالتية إذا ما أردنا التنبؤ بالسلوك املقاواليت.
اذ ان فهم سوابق النية تزيد من فهمنا للسلوك املقصود.
وتتيح لنا مناذج النية التنبؤ بالسلوك أفضل من العوامل الفردية (الشخصية) أو الظرفية (كاحلالة
الوظيفية) وهلذا فاملقاوالتية هي عملية مقصودة حيث خيطط هلا إدراكيا لتنفيذ سلوكيات التعرف
على الفرص ،وخلق املشاريع وتطوير املشاريع.
تعد النية املقاوالتية املفتاح الوحيد لفهم عملية انشاء مؤسسة اذ تعترب متثيل ادراكي لإلجراءات
اليت سيتم تنفيذها من قبل االفراد إما إلقامة مشاريع مستقلة جديدة أو خللق قيمة جديدة
داخل الشركات القائمة .وهلذا يعرب عنها على أهنا الوعي والعزم املخطط اليت تؤدي إلجراءات
االنشاء ،وهي جممال االعرتاف الذايت من قبل شخص اعتزامه إقامة مشروع جديد والتخطيط
بوعي للقيام به يف مرحلة ما من املستقبل (بوسيف سيد أمحد.)24 ،2018/2017 ،
 .3تشخيص مناخ االعمال في الجزائر

 .1.3تعريف مناخ االعمال :يعرف البنك العاملي مناخ االعمال بانه جمموعه العوامل اخلاصة
مبوقع حمدد واليت حتدد شكل الفرص واحلوافز اليت تتيح للشركات االستثمار بطريقه منتجة وخلق
فرص العمل .ويعترب لتوسع السياسات احلكومية تأثري قوي على مناخ االعمال من خالل
تأثريها على التكاليف واملخاطر والعوائق امام املنافسة (جمدوب جابرة.)6 ،2016 ،
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كما يعرف على انه جمموعه االوضاع والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية
اليت تتم فيها عمليات انتاج السلع واخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات اخلاصة اساسا
والعمومية استثناء .يف إطار اقتصاد سوق حر تسوده املنافسة واليت قد تنعكس سلبا او اجيابا
على فرص عمل وجناح هذه املؤسسات .حبيث تعترب عوامل جذب او حجب هلا مشكله بذلك
حافزا إلقدام او عائقا إلحجام هذه األخرية (جمدوب جابرة.)6 ،2016 ،
ويف تعريف اخر هو جمموع االوضاع املكونة من احمليط الذي تتم فيه العملية االستثمارية .فهي
تؤثر بذلك سلبا او اجيابا على فرص جناح املشروعات ،وكذلك يتعلق االمر من جممل االوضاع
السياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤثرة على توجهات وحركه رؤوس االموال (قدي
عبد اجمليد.)145 ،2017 ،
 .2.3مكونات مناخ االعمال :كما هو مشار اليه يف التعريف مناخ االعمال يتكون من مجله
من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية:
• العوامل السياسية :وتشمل مؤشرات االمن واالستقرار السياسي.

• العوامل االقتصادية :وتشمل خمتلف العوامل الطابع االقتصادي كوضوح السياسة
االقتصادية وتوفر البنية التحتية واخلدمات.
• العوامل القانونية :ويقصد هبا خمتلف املعامالت واالجراءات اليت يوفرها القانون يف
إطار تشجيع االستثمار.
• العوامل االجتماعية :تتمثل يف االبعاد االجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد
واملستوى التعليمي والفقر وغريها.

 .3.3تحليل وضعيه مناخ االعمال في الجزائر :تعترب بيئة االعمال يف اجلزائر متميزة بالنظر
اىل امكانيه تنوع جماالت النشاط وتعدد القطاعات االقتصادية املرنة واليت تعترب فرصا استثماريه
مغريه حتليل مؤشرات مناخ االعمال نص الضوء على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة
باعتبارها املكون االساسي لبيئة االعمال يف اجلزائر.
ما هو متعارف عليه ان اجلزائر تعتمد على مورد مايل وحيد للدخل وهو عائدات احملروقات،
االمر الذي جيعل الوضعية االقتصادية مرتبطة تقلبات اسعاره يف السوق العاملية .فبالرغم من
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االصالحات الكثرية اليت طبقتها اجلزائر استعاده مكانتها االقتصادية ،اال اهنا مل حتقق تلك
االهداف ومجاهلا مع اخنفاض سعر النفط  .2014اين تراجع الناتج الداخلي اخلام واخنفضت
القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع ملعدل التضخم وكذلك تراجع ميزان املدفوعات .كل هذه
التغريات نتجت عن هشاشة االقتصاد اليت سببتها التبعية التامة للنفط .فقط اضطرت احلكومة
اىل تأجيل وجتميد العديد من املشاريع بسبب اخنفاض االيرادات.
من جهة اخرى جند عوامل ومؤشرات اخرى ينظر هلا الكثري للحكم على بيئة االعمال من بينها
مؤشر سهولة اداء االعمال الذي يضم  10مؤشرات فرعية هي :مؤشر بدء النشاط التجاري،
مؤشر استخراج تراخيص البناء ،مؤشر احلصول على الكهرباء ،مؤشر تسجيل امللكية ،مؤشر
احلصول على القروض ،مؤشر محاية املستثمرين ،مؤشر دفع الضرائب ،مؤشر التجارة مع بلدان
اجلوار مؤشر تنفيذ العقود ،مؤشر تصفيه االعمال.
شكل .1ترتيب اجلزائر حسب مؤشرات بيئة االعمال للبنك الدويل

املصدر :اعداد الباحثتين باالعتماد على تقارير doing Business
http://francais.doingbusiness.org/ 2018/2015/2014

أ .مؤشر سهوله اداء االعمال :وهو مؤشر مركب مكون من  10مؤشرات فرعية يصدر هذا
املؤشر عن البنك الدويل ،وفيما يلي نعرض هذه املؤشرات الفرعية:

 −مؤشر بدء النشاط التجاري :ويقيس سهوله عمليات النشاط ويعرض هذا املؤشر تأخر
اجلزائر بالرغم من حتسن مرتبة اجلزائر يف سنه  2015اال انه عدد تراجع جمددا سنة
 ،2018وهذا يدل على املعيقات الكثرية اليت يواجهها املقاول قبل بدء نشاطه.
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 −مؤشر استخراج تراخيص البناء :يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص البناء والتشييد
التجاري للمباين .ما ميكن مالحظته هو صعوبات كبريه يف استصدار ترخيص يف اجلزائر
سنه  2018كون ان اجلزائر تراجعت  19مرتبه عن ( 2015راجع اجلدول  6بامللحق).
 −مؤشر احلصول على الكهرباء :من خالل هذا املؤشر ميكن مقارنه خدمات توصيل الكهرباء
وما ميكن مالحظته هو التقدم احلاصل يف املراتب من سنه اىل اخرى االمر الذي يعكس
حتسن يف جانب اخلدمات املقدمة يف جمال توصيل الكهرباء.
 −مؤشر تسجيل امللكية :ميكن احلكم من خالل هذا املؤشر على مدى مرونة او النصوص
القانونية واالجراءات اإلدارية املنظمة لعمليه تسهيل او نقل ملكيه االصول العقارية.
وحسب الشكل اعاله جند ان اجلزائر تسجل حتسن يف ترتيبها العاملي وفق هذا املؤشر سنه
 2015لكنها تراجعت سنه .2018
 −مؤشر احلصول على القروض :هذا املؤشر يقيس مدى سهوله وصعوبة احلصول على
القروض متويل املشاريع يف اجلزائر تشهد مرتبتها العاملية تراجعا كبريا منذ .2014
 −مؤشر محاية املستثمرين :يقيس مدى محاية املسامهني دوي احلصص املنخفضة من اساءة
املدراء وباقي اعضاء جملس اإلدارة ايضا يعرف هذا املؤشر تراجعا كبريا منذ .2014
 −مؤشر الدفع الضرائب :ويعرب هذا املؤشر عن مرونة نظام حتصيل الضرائب والسياسة
الضريبية ويشهدوا ترتيب اجلزائر حسب هذا املؤشر تقدم من ويعود ذلك اىل اجلهود اليت
تتبناها الدولة يف حتصيل الضرائب مؤخرا.
 −مؤشر التجارة مع بلدان اجلوار :يقيس هذا املؤشر تكلفه التبادل التجاري من عمليات
تصدير واسترياد وتشهد رتبة اجلزائر حسب هذا املؤشر تراجع منذ  .2015فبعد ان كانت
حتتل الرتبة  131اصبحت حتتل الرتبة  181سنة .2018
 −مؤشر تنفيذ العقود :ويعكس هذا املؤشر مدى مرونة النصوص القانونية واالجراءات اإلدارية
لألنظمة القضائية ،حساب املؤشر تعريف اجلزائر تقدما نسبيا يف ترتيبها.
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 −مؤشر تصفيه االعمال :يقيس هذا املؤشر مدى مرونة القوانني وسرعة تنفيذها .يشار اىل ان
ترتيب اجلزائر حسب هذا املؤشر تراجع هو االخر فبعد ان كانت حتتل الرتبة 60عامليا سنة
 ،2014تراجعت اىل الرتبة 71سنة .2018
وميكن القول جممال انه يف اغلب املؤشرات السابقة مل يبدو ان اجلزائر حسنت من مناخ
االستثمار عموما ،ويدعم هذا القول رتبة اجلزائر وفقا ملؤشر سهولة اداء االعمال حيث حتتل
الرتبة  166عامليا سنة  .2018وهو ما يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات النظرية
والتطبيقية.
ب .مؤشرات أخرى :هناك مؤشرات اخرى تعرب عن مدى فعالية مناخ االعمال من بينها:

 −مؤشر التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي دافوس والذي يقيس القدرة
التنافسية للدول فحص نقاط القوة والضعف يف مناخ االعمال.
 −مؤشر احلرية االقتصادية الذي يقيس درجه تدخل احلكومة يف االقتصاد وتأثري ذلك على
احلرية االقتصادية ألفراد اجملتمع

 −مؤشرات مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمه الشفافية الدولية يعرب عن حجم
الفساد يف القطاع العام خاصة.
ضمن هذا الصدد جند ان اجلزائر ترتاجع يف ترتيبها الدويل ضمن تقارير التنافسية العاملية
للسنوات االخرية .كما اهنا صنفت ضمن منطقه احلرية االقتصادية شبه املعدومة واملعدومة ،وهي
متأخرة كثريا يف الرتتيب العاملي .كما اهنا ترتاجع سنويا من حيث التنقيط ويعود سبب هذا
الرتاجع اىل االنفتاح التجاري الضيق للجزائر وتعاملها مع بقية دول العامل .باإلضافة اىل العديد
من املعوقات اإلدارية والبريوقراطية والتجارية فضال عن عدم كفاءه القوانني اخلاصة
باالستثمارات ،اليت تعترب غري مشجعه على االستثمار االجنيب املباشر اما عن قيمه مؤشر
الشفافية الدولية يف اجلزائر قيم ضعيفة تعرب عن انتشار الفساد بنسبه كبريه (آمال بعيط،
.)119 ،2017
 .4.3صعوبات المقاوالتية في الجزائر
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تعترب اجلزائر سوقا بكرا وجماال خصبا لالستثمار لكن باملقابل توجد مجلة من املخاطر ،جيب
على املقاولني واملستثمرين معرفتها وحماولة التكيف معها للحصول على فرص ممارسة املقاوالتية
والولوج اىل عامل األعمال ،تتمثل هذه القيود فيما يلي:
● هيمنة السلع الصينية :يف اآلونة األخرية يتضح أن حصة الصني من الواردات اجلزائرية
فاهم ما مييز هذه السلع اهنا رديئة ذات الثمان منخفضه.
● السوق املوازية :تؤثر السوق املوازية بشكل سيء على قطاع اخلاص كونه ال يتحمل
تكاليفا ويعمل على تصريف املنتجات بأسعار منخفضه كما انه ال يدفع اي ضرائب.
● الطبيعة العائلية ملؤسسات القطاع اخلاص :ما مييز مؤسسات القطاع اخلاص يف اجلزائر هو
اهنا مؤسسات فرديه عائليه صغريه احلجم تسري وفق املنطق االب يف االسرة ،وتعاين من
العديد من املشاكل يف قله املؤهالت الفنية التطورات التكنولوجية ،حيث يرتكز معظم ها
النشاط التجاري واخلدمايت.
ما ميكن اإلشارة اليه هو ان العوامل السابقة وغريها ال ميكن ان تقدم صوره وانطباعا جيدا لدى
الطالب لتحسني افكاره والتوجه حنو املقاوالتية.
وحبسب العديد من الدراسات اليت تناولت املشاريع الصغرية يف اجلزائر ان هذه األخرية تعاين من
فشل يف السنوات االوىل من التأسيس .ويعود هذا اىل مجله من االسباب جزء منها يعود اىل
الصفات الشخصية للمقاول وما حيمله من معارف مقاوالتية .واخرى اىل حالة الكساد
االقتصادي وظروف املنافسة وصعوبة التسويق .واخرى تعود اىل سوء ادارة املوارد املالية (آمال
بعيط.)119 ،2017 ،

 .4الجانب الميداني للدراسة وعرض النتائج
إن دراسة موضوع مناخ االعمال وتأثريه على النية املقاوالتية يقتضي االستعانة مبجموعة
من االدوات الالزمة لدراسة اجلوانب املختلفة للموضوع  .اعتمدت الدراسة على األسلوب
الوصفي التحليلي واالستكشايف باالعتماد على االستبانة االلكرتونية ،وتكون جمتمع الدراسة من
طلبة اجلامعات اجلزائرية ملختلف املستويات ،وقد بلغت العينة  60طالبا اختريوا عشوائيا.
تتكون استمارة البحث من ثالثة أجزاء رئيسية كما يلي:
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الجزء األول :ويتكون من أسئلة متعلقة مبعلومات عامة للمجيب؛

الجزء الثاني :متعلق بالعوامل اليت تعرب عن مناخ االعمال وهي عبارات تسهم يف دراسة
العناصر احملفزة واملعيقة ملناخ االعمال حبسب األبعاد احملددة يف هذه الدراسة وهي برامج
التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي ونقل
البحث والتطوير.
الجزء الثالث :متعلق بالعبارات اليت تعرب عن النوايا املقاوالتية؛
وتكون اإلجابة على كل هذه العبارات وفق مقياس " ليكرت" الذي حيتوي على مخس درجات
والذي يعترب من املقاييس املناسبة لقياس اإلدراك واإلجتاه  ،حيث طلب من العميل إعطاء درجة
موافقته على كل عبارة من العبارات األربعة والثالثني وفق مقياس " ليكرت" كمايلي
العبارات غري موافق بشدة غري موافق حمايد اوافق أوافق بشدة
األوزان

1

2

3

4

5

مت مجع بيانات االستبيان ،وبعد ذلك قمنا بإعداد وحتضري هذه القوائم كخطوة متهيدية قبل
القيام بالتحليل املطلوب هلا باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة.

 .1.4المعالجــة اإلحصــائية للبيانــات :للقيــام بعمليــات التحليــل اإلحصــائي ومعاجلــة بيانــات
هـذه الدراسـة اسـتعان الباحثتـان بالربنـامج اإلحصـائي " "spssاإلصـدار  ،25و هبـدف اختبـار
فرضـيات الدراسـة مت االعتمـاد علـى مجلـة مـن االدوات و األسـاليب اإلحصـائية كمقيـاس ثبـات
االستبيان (ألفا كرونبـاخ)  ،واملتوسـط احلسـايب ،االحنـراف املعيـاري ملعرفـة مـدى تشـتت إجابـات
عينـة الدراسـة .ومعامـل بريسـون لالرتبـاط ملعرفـة مـدى االرتبـاط بـني العوامـل احملفـزة /املعيقـة مبنـاخ
االعمال وبني النية حنو ممارسة املقاوالتية.
أ .اختبار ثبات وصدق االستبيان:
يقصـد بثبـات االسـتبيان؛ أنه يعطـي نفـس النتيجـة لـو مت إعـادة توزيـع االسـتبيان أكثـر مـن مرة،
حتت نفس الظروف والشـروط ،أو بعبـارة أخـرى ،أن ثبـات االسـتبيان؛ يعـين االسـتقرار يف نتـائج
االسـتبيان ،وعـدم تغيريها بشكل كبري ،فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة ،عدة مرات،
خالل فرتات زمنية معينـة ،وقـد مت التحقـق من ثبات استبيان الدراسة ،من خالل معامل ألفا
كرونباخ ( ،)Alpha Cronbach'sكما هو مبني يف اجلدول التايل:
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جدول .1معامالت الفا كرونباخ اخلاصة باالستبيان
أقسام االستبيان

االعمال

العوامل اليت تعرب عن مناخ

العبارات

معامل Alpha de
Cronbach

عدد

اوال :برامج التمويل

5

0,841

ثانيا :مرونة القوانني

4

0,771

ثالثا :السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة

4

0,758

رابعا :العقار الصناعي

4

0,806

خامسا :نقل البحث والتطوير

3

0,632

النوايا املقاوالتية

14

0,782

مجيع عبارات االستبيان

34

0,801

المصدر :اعداد الباحثتان باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.25
ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لكل حماور االستبيان ترتاوح
بني ( )0.632 -0.841وهي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل ألفا جلميع عبارات
االستبيان معا بلغ  0.801وهذا يدل على أن ألداة الدراسة ذات ثبات كبري مما جيعلنا على
ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل وتفسري نتائج الدراسة واختبار الفرضيات جتدر
اإلشارة إىل أن معامل الثبات ألفا كرونباخ ،ترتاوح بني (  ،)0-1وكلما أقرتب من الواحد؛ دل
على وجود ثبات عال ،وكلما اقرتب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات .وان احلد األدىن
املتفق عليه ملعامل ألفا كرونباخ هو .0.6 :ومنه نستنتج أن االستبانة املقدمة ملعاجلة االشكال
املطروح صـادقة وثابتـة يف مجيـع فقراهتا وهـي جـاهزة للتطبيق على عينة الدراسة.
 .2.4تحليل بيانات االستبيان

أ .تحليل القسم األول من االستبيان
من خالل بيانات اجلزء األول من االستبيان ،ميكن التعرف على املعلومات الشخصية
ألفراد عينة الدارسة ،توزعت اإلجابات بني طلبة الليسانس  % 74.5ونسبة  % 25.5لطلبة
املاسرت ،حيث وزعت اجابات طلبة الليسانس كما يلي :نسبة اجابات طلبة السنة أوىل 4.2
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%والسنة الثانية % 28.6ويف السنة الثالثة  ،41.7%وبلغت نسبة اجمليبني من الذكور
 82.1%أما اإلناث بلغت نسبتهم .17.9 %

ب .اختبار فرضيات الدراسة:

✓ اختبار الفرضية األولى :تعترب برامج التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج
الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي ونقل البحث والتطوير من العوامل احملفزة ملمارسة املقاوالتية
مستقبال من وجهة نظر الطلبة.
جدول .2نتائج بيانات الوصف اإلحصائي (املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري) ملناخ
االعمال
البعد

المتوسط

االنحراف

برامج التمويل

1.52

0,87

دون املتوسط

مرونة القوانني

1.02

0.02

دون املتوسط

السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة

1,73

0.85

دون املتوسط

العقار الصناعي

2.06

0.92

دون املتوسطة

نقل البحث والتطوير

1.67

0,59

دون املتوسط

تقييم مناخ األعمال

1,60

0,65

دون المتوسط

الحسابي

المعياري

درجة الموافقة

المصدر :اعداد الباحثتان باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.25
من خالل اجلدول نالحظ ان درجة موافقة إجابات الطلبة عن مناخ االعمال من خالل كل
حمور ،وتركز مجيع اإلجابات تركزها دون املتوسط وتشتت اإلجابات معرب عنه باالحنراف املعياري
دون ) (1.ويعين هذا وجود اتفاق عام بني الطلبة على ان احملاور السابقة تعترب معوقات أمام
اشاء مقاوالهتم ،وعليه نستطيع القول :إن الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر يدركون أن العوامل املتعلقة
بربامج التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي
ونقل البحث والتطوير تشكل عائقاً أمام انشاء املقاوالت من وجهة نظرهم .ومن مث نرفض
الفرضية االوىل اليت تعترب العوامل السابقة الذكر تشكل حافزا ملمارسة املقاوالتية مستقبال.
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✓ اختبار الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباط قوية بني جمموعة من العوامل االقتصادية ملناخ
األعمال مثل برامج التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات حلكومية وبرامج الدعم واملرافقة،
العقار الصناعي ونقل البحث والتطوير وبني نوايا الطلبة يف ممارسة املقاوالتية.
جدول .3اختبار وجود عالقة ارتباط بني مناخ االعمال والنية املقاوالتية
معامل االرتباط

معامل

برامج التمويل* النية املقاوالتية

**0,65

0,42

مرونة القوانني* النية املقاوالتية

*-0,44

0,19

السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة* النية املقاوالتية

*0,29

0,08

العقار الصناعي* النية املقاوالتية

**0,47

0,22

نقل البحث والتطوير* النية املقاوالتية

-0,61

0,37

بيرسون

التحديد

(**) :معنوية عند  %5؛ (*) :معنوية عند %10

المصدر :اعداد الباحثتان باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.25
من أجل دراسة قوة االرتباط بني متغريات مناخ االعمال والنية املقاوالتية نستخدم اختبار
 Pearsonلالرتباط ،ويبني اجلدول رقم ( )3مصفوفة االرتباط بني املتغري املستقل (متغريات
البيئة مناخ االعمال) وبني املتغري التابع النية الريادية ،ويشري إىل وجود عالقات ارتباط ضعيفة
نسبيا بني مجيع متغريات مناخ األعمال باجلزائر والنية املقاوالتية.
ومن مث نستطيع رفض الفرض الذي يعد وجود عالقة ارتباط قوية بني جمموعة من العوامل
االقتصادية ملناخ االعمال على غرار برامج التمويل ،مرونة القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج
الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي ونقل البحث والتطوير وبني نية الطلبة للشروع يف ممارسة
املقاوالتية.

✓ اختبار الفرضية الثالثة :ختتلف األمهية النسبية لعوامل مناخ األعمال احملفزة واملعيقة ملمارسة
النشاط املقاواليت حسب مستويات إدراك طلبة اجلامعة اجلزائرية هلا.
ملعرفة العوامل االكثر توافقا من وجهة نظر املبحوثني نلجأ اىل التحليل العاملي الذي ميكننا من
ختفيض عدد املتغريات (العوامل) اليت متثلها الفقرات املعربة عن مناخ األعمال.
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يشري اجلدول (  )4يف امللحق إىل قيمة التباين املفسر لكل متغري من املتغريات ،ومن مث تشري
االشرتاكيات إىل نسبة التباين يف متغري ما اليت تعود إىل عوامل مشرتكة ,وبلغ جمموع ما تفسره
العوامل مخسة عوامل  65.420%من التباين الكلي.
فمثالً بالنسبة إىل السؤال األول عن حجم القرض ال يكفي لتغطية االحتياجات فإن 59.6
 %من التباين يف اإلجابات يرتبط بالسؤال األول اجلدول  ،4وبلغت قيمة اجلذور الكامنة
للعامل األول ( )7.299وميثل االجراءات االدارية للحصول على متويل جد طويلة) اجلدول 5
راجع امللحق) ،تفسر تباينات هذا العامل ( )%36.497من التباين الكلي .وبلغت قيمة
اجلذور الكامنة للعامل الثاين ( )2.934وميثل السياسات احلكومية متيل لصاحل املشروعات
اجلديدة بشكل غري متسق ،وتفسر نسبة ( )% 6.987من التباين الكلي .وبلغت قيمة
اجلذور الكامنة للعامل الثالث ( )0.579وميثل البنك يفرض ضمانات جد قاسية ،ويفسر
نسبة ( )% 8.023من التباين الكلي .وبلغت قيمة اجلذور الكامنة للعامل الرابع ()0.720
وميثل املتابعة التقنية واالدارية وأجهزة الدولة ال تعزز املقاوالتية ،ويفسر نسبة ( )%6.111من
التباين الكلي .وقيمة اجلذور الكامنة للعامل اخلامس ( )0.731وميثل احلرية يف اختيار املكان
املناسب لتأسيس املشروع ويفسر نسبة ( )% 5.073من التباين الكلي.
من خالل ما سبق ميكن استنتاج ان العوامل اخلمسة السابقة جمتمعة تفسر نسبة تفسر نسبة
 % 65.420من التباين املوجود يف املتغريات األساسية ،وكل عامل من تلك العوامل يفسر
نسبة مئوية خمتلفة.
وباالستناد إىل نتائج التحليل العاملي ميكننا قبول الفرضية الرابعة اليت تنص على اختالف
األمهية النسبية لعوامل مناخ األعمال احملفزة واملعيقة ملمارسة النشاط املقاواليت حسب مستويات
إدراك طلبة اجلامعة اجلزائرية هلا.
 .5الخاتمة.
من أهم توصلت اليه هذه الدراسة ما يأيت:
 أسفر حتليل مناخ االعمال باجلزائر عن مجلة من املعيقات من بينها معيقات البدءمبشروعات ريادية ،اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية احلكومية ،ومتطلبات الرتخيص الذي
يعد احلصول عليه صعباً وحيتاج إىل وقت طويل.

64

2
أشواق بن قدور ،1وسيلة السبيت
اجمللد  / 7الع ــدد(11 :مكرر) جوان( ،)2019ص68-50
مناخ األعمال وعالقته بالنية املقاوالتية للطلبة باجلامعة اجلزائرية

-
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-

يتميز مناخ االعمال باجلزائر بعدم كفاية برامج التمويل والربامج احلكومية فيما يتعلق
حباجات املشاريع الريادية يف التمويل وخاصة الضمانات القاسية لإلقراض.
ارتفاع تكلفة الدخول إىل األسواق مما يشكل عائقاً أمام الشروع باألعمال الريادية.
ضعف البنية التحتية املالئمة واملساندة للمشاريع الصغرية.
ان طبيعة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تعطي انطباعا حسنا عن قدرة الولوج اىل جمال
االعمال دون خربة مسبقة
تبني الدراسة امليدانية ان العوامل االقتصادية املكونة ملناخ االعمال (برامج التمويل ،مرونة
القوانني ،السياسات احلكومية وبرامج الدعم واملرافقة ،العقار الصناعي ونقل البحث
والتطوير) ال حتفز على العمل املقاواليت حسب وجهه نظر الطلبة يف اجلزائر.
يبدي فحص عالقة االرتباط بني تلك العوامل والنية املقاوالتية عالقة ارتباط ضعيفة نسبيا
مما يدل على ان عامل مناخ االعمال ليس الوحيد الذي حيول دون النية املقاوالتية ،بل
ميكن ان يفسر بعوامل اخرى ثقافيه واجتماعيه.
ترى النسبة الكربى من عينة الدراسة أن االجراءات االدارية للحصول على متويل جد طويلة
واهنا اكرب عائق للممارسة املقاوالتية يف نظرهم.
تبني الدراسة امليدانية أن السياسات احلكومية حنو ريادة األعمال غري متسقة وغري واضحة
االمر الذي يؤثر على نواياهم املقاوالتية.
إن ضعف التشريعات والقوانني املنظمة واملتابعة التقنية واالدارية خاصة محاية امللكية
الفكرية؛ مما ال يشجع على ظهور األفكار الريادية خوفاً االجراءات الردعية.
متثل عوامل طول االجراءات االدارية يف احلصول على متويل وعدم وضوح السياسات
احلكومية لصاحل املشروعات اجلديدة ،شوط ضمانات القروض وعدم ومرونة القوانني
ومشاكل منح العقار اهم العراقيل اليت تعرتض النوايا املقاوالتية للطلبة.

قائمة المراجع.
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