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وال أانطالقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري أن أتقدم 

ي مدنا الذبن أشنهو سيدي محمد  بالشكر واالمتنان إلى أستاذي ومشرفي األستاذ

علمه بالكثير، والذي ما توانا يوما عن مد يد المساعدة لنا وفي جميع من منابع 

أمري، وكذلك أتقدم بالشكر  املجاالت، وحمدا لله بأن يسره في دربي ويسر به

ور عس ى أن يطيل عمره ليبقى نبراسا متأللئا في نعبد الرزاق بن حبيب للبروفيسور 

ونتمنى من الله عز وجل أن عبد الرزاق  معالشالعلم والعلماء، ونشكر األستاذ 

من مساعدات إدارية، وأقدم شكري كذلك يكافئه في الدنيا واألخرة لما يقدمه 

 نشكر  ألعضاء لجنة المناقشة
 
كل من على تفضلهم بإثراء هذا العمل، اخيرا

 .ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنهاء هذا العمل  المتواضع
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 المقدمة عامة:

هور العديد من الحضارات العظيمة ظعبر التاريخ، اعتبرت المقاوالتية الركيزة األساسية ل

(Andersson et al., 2009)، منذف (Schumpeter, 1934)   القتصاديات  حاسما   والمقاول يعد محددا

 شريةع  لا فيو  االجتماعية العلوم عن تماما مستقل   واسعا   مجاال   المقاوالتية أصبحت البلدان، فقد

 .(Wickham, 2006)البحوث اإلدارية  عن امميز مجال ك صنفت األخيرة

 رأس بعد اإلنتاج من الرابع العاملبمثابة  المقاوالتية Carayannis et al. (2015)أعتبر لقد 

 النظام على الحفاظ في مهما   دورا   المقاول لعبي  Wickham (2006)  حسبو  ،واألرض العمل ،المال

 قاوالتيةللم العالمي المرصد تقديرات تظهر وأ، تطويرهيعمل على و  فيه نعيش الذي االقتصادي

(GEM) البيئات يف باالختلف تفسيره يمكن الدول بين االقتصادي النمو في الفرق  من %51 أن 

 فتشجيع المقاوالتية يعتبر حل  لزيادة العمالة وتوليد النمو، المقاوالتي بالنشاط الضارة أو الملئمة

 ,Creso M  & Kretz) قطاعات عدة فيو  واسع نطاق علىالمقاوالتية  احتضانتم  لهذاو االقتصادي 

 حسب( عمل عن والباحثون  والموظفون  الطلب) األفراد يرى ، أما من الناحية الشخصية .(2015

 ومنه ،اإلدماج إعادة أو واالجتماعي المهني للندماج وسيلة المقاوالتية أن ودوافعهم الشخصية وضاعهمأ

 قبلوذلك  حهمنجا فرص زيادة يريد فجميعهم مستقبلهم، على لسيطرةللستقلل وا سيلةيعتبرونها و 

 .(Fayolle, 2007) والمال الطاقة الوقت، العملية المقاوالتية المعروفة على أنها تستهلك في االنخراط

شاء مؤسسة نالتي يتم بها ا يةكيفال لتفسيرية قدمت مجهودات كبيرة إن األدبيات المقاوالت

ن ذلك مو تية المقاوالتية كعملية تقودها نية مقاوال، ف(Schlaegel & Koenig, 2014) ومتى يتم ذلك

قدرة على ال لها من إنشاء مؤسسة تمكنفهذه الفرص خلل استغلل الفرص الموجودة في البيئة، 

 الباحثينفهم النوايا يساعد ف ،(Mishra & Zachary, 2014)مشروع مربح  تفضي إلى امتلكو المنافسة 
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على اتجاه  تعطي تمثيل  فهي  ،(N. F. Krueger et al., 2000) المرتبطة بها ةوالتنظيريين لفهم الظاهر 

 ,.Moriano et al) تؤثر على اختيارات الفرد واتجاهاته وتحافظ على سلوكهو العمل المستقبلي 

 بدء ارقر  في جدا   مهما   دورا   تلعب النوايا بأن متزايدةال األدبيات مجموعة، ولقد أكدت (2011

و ذات وعي  اختياريةعملية  تعدء مؤسسة إنشا فمغامرة، (Liñán & Chen, 2006) جديد مشروع

(N. F. Krueger et al., 2000)، النية المقاوالتية يعتبر في كثير من األحيان الخطوة  لهذا فإن تطور

المقاوالتية كسلوك  اعتبارفيمكن إذا   ،(Tiago et al., 2014)الطويلة إلنشاء مؤسسة األولى في العملية

 Ajzen  (5995) أكد عليهفكما  ،(Ruhle et al., 2010)متعددة الخطوات  ،(B. Bird, 1988)مخطط 

  .(N. Krueger, 2009) كل سلوك مخطط يسبقه نية

ماذج ضعيفة للتنبؤ بالنية المقاوالتية ولهذا فإن نتعد المتغيرات الظرفية والفردية لوحدها  إن

 أوائل فمنذ ،(N. F. Krueger et al., 2000) لفهم وتنبؤ بالعمل المقاوالتي كبيرةالنية تعطينا فرصة 

 مما إطار لها،ك النية المقاوالتية نماذج التي استخدمت في البحوث انتشارا   التسعينات، ونحن نشهد

 N. F. Krueger et) وقد أكد  ،(Liñán & Fayolle, 2015) البيئات مختلف تطبيقها في قابلية يؤكد

al., 2000)  قوية تم استخدام هذه النماذج ال وقد أن نماذج النية لديها قوة كبيرة في التنبؤ بالسلوك

ن لماذا العديد من المقاولي لإلجابة على التساؤل:نا ، فنية السلوك تساعدفي العديد من المجاالت

لمقاوالتية نية للتنبؤ بالنية االمن أهم نماذج  إن .؟مؤسسة وهذا قبل حتى إيجاده للفرصإنشاء  يقررون 

 ,Shapero & Sokol)، ونموذج الحدث المقاوالتي (Ajzen, 1991)نموذج نظرية السلوك المخطط  ماه

 Liñán)  يةتحاولت التنبؤ بالنية المقاوال، وقد تم االستعانة بها في العديد من الدراسات التي (1982

& Fayolle, 2015).  (4791)  لـوفقا  و  Liles ،تتراوح خاص بهم ب األفراد الذين يؤسسون مشروعأغل 

سنة، لذلك من األهمية البالغة أن نقوم بالتركيز على األفراد الذين تقل  11إلى  71أعمارهم بين 

 Turker)سنة، و فهم العوامل التي تؤثر في نيتهم إلنشاء المؤسسة في المستقبل  71أعمارهم عن 
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& Sonmez Selçuk, 2009)  بها في تحقيق التنمية  ان من قدرات عالية يمكن أن يساهمو لما يملكو

في الحقيقة و  تعتمد على اإلبداع و التميز من قبل الشبابوف بيئة العمل المستقبلية سف، االقتصادية

لهذا و  ،(Henderson & Robertson, 2000)تية المقاوالحول  هذه الفئةإننا ال نعلم الكثير عن رأي 

 ,Alexander & Honig) :)على سبيل المثال مؤخرا بالشباب خاصة الطلبة الجامعيين البحوثاهتمت 

2016; Ambad & Damit, 2016; Botsaris & Vamvaka, 2016; Espíritu-Olmos & Sastre-Castillo, 

2015; Miranda et al., 2017; Ozaralli & Rivenburgh, 2016) فسير العوامل التي تؤثر ( وحاولت ت

 في نيتهم المقاوالتية. 

 شكالية: اإل

لمقاوالتية القد اقترحت الدراسات السابقة واختبرت تأثير العديد من المتغيرات الجديدة على النية 

على  ي دراساتهمف ركز بعد الباحثينف ،وهذا لزيادة معرفتنا للنية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين

 Denanyoh et al., 2015; Han et al., 2015; Lüthje & Franke, 2003; Presbitero)لعوامل البيئية ا

& Quita, 2017; Pruett et al., 2009; Stephen et al., 2005; Turker & Sonmez Selçuk, 2009) 
 ,Dutta et al., 2015; Espíritu-Olmos & Sastre-Castillo)للعوامل الشخصية  من تطرق   ومنهم

2015; Frank et al., 2007) كل هذه الدراسات من شأنها أن تساعدنا على اإلجابة عن ما الذي ،

 .(Schlaegel & Koenig, 2014)؟ عل أحدهم مقاوال على نقيض اآلخريج

مبادرات من ال ية قامت الحكومة الجزائرية بالعديدخلل العشرين السنة الماضففي الجزائر و 

كان ذلك من خلل أجهزة الدعم المختلفة على غرار: و ، إنشاء المؤسسات لمساعدة الشباب في

Ansej ،Cnac ،Angem.. ،إلخ (Zouba, 2007) ،  لكن على الرغم من ذلك ال يزال عدد هذه

ولهذا النقاش الحقيقي حول ما يجعل المقاول فعاال   ومعظمها تزول في بداياتها،المؤسسات قليل 

(Morales & Feldman, 2013)،  فحسبGnyawali and Fogel (1994)  فإن من أهم العوامل التي

 يملك بأنه ال المحتملتقوم بتطوير المقاوالتية هي المهارات المقاوالتية، فعندما يدرك المقاول 
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 ,Davidsson)المهارات المقاوالتية اللزمة فذلك يجعله يتراجع عن قراره للمباشرة في مشروعه الجديد 

 بين العلقات صميم في المهارات مفهوم المقاوالتية تضع أن (Fayolle, 2007)أقر قد و   ،(1995

يصبحوا  يك األفرادوتزيد احتمالية  ،يديرون أعمالها التي أو فيها يعملون  التي والمنظمات األفراد

 .متزايد بشكل مهاراتهم ويعززون  يتفاوضون  عندمامقاولين 

 بعدد كافي من الدراسات بل اتسمت التية بالنية المقاوالتية لم تحظرات المقاو إن علقة المها

ن وجدت هذه الدراسات فكان هدفها دائما دراسة العلقة المب ة على اشرة للمهارات المقاوالتيبالندرة وا 

تية أو على مكوناتها ولم توجد أي دراسة تبنت دراسة العلقة الغير المباشرة بين هذين نية المقاوالال

دراسة ك ورغم أن العديد من الدراسات حاولت تفسير النية المقاوالتيةالعاملين، أما في الجزائر 

(Benhabib et al., 2014)  لكنها لم تتطرق إلى المهارات المقاوالتية وهذا على الرغم من األهمية

 التي يكتسيها هذا العنصر في التنبؤ بالنية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين.

كالية ش، لإلجابة على اإلالسابقةالدراسات تبحث هذه الدراسة في المقاربات و على هذا األساس 

 التالية: 

 كيف إلدراك المهارات المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين أن تؤثر على نيتهم المقاوالتية؟

ويثير هذا البحث مجموعة من التساؤالت سيتم من خللها اإلجابة على إشكالية الدراسة، تتمثل 

 هذه التساؤالت فيما يلي: 

المقاوالتية بشكل موجب ومباشر فقط؟ أو لها تأثير هل تؤثر المهارات المقاوالتية على النية  .5
 غير مباشر؟

 ما هو أفضل نموذج للتنبؤ بالنية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين؟ .7
هل عوامل نموذج النية المقاوالتية المختار للدراسة تؤثر على النية المقاوالتية بشكل مباشر  .6

 وغير مباشر؟ 
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المبني على الدراسات السابقة على النية المقاوالتية لدى ما مدى قوة تفسير نموذج النظري  .1
 الطلبة الجامعيين؟

 على ضوء التساؤالت السالفة الذكر نقترح الفرضية الرئيسية التالية:

 تأثر المهارات المقاوالتية بشكل موجب على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين

 الدراسة هدف 

ترتكز و نهدف من وراء هذه الورقة البحثية إلى تفسير نية المقاولة لدى األفراد في الميدان األكاديمي، 

ة، كما على نوايا الطلبة في إنشاء المؤسس المهارات المقاوالتية وتأثيرهاالفكرة الجوهرية هنا على فهم 

النية  موضوع تنماذج التي عالجالمختلف المقاربات و ومقارنة ة إلى التطرق نهدف من وراء هذه الدراس

واختيار أفضل نموذج متنبأ بالنية المقاوالتية عبر تحليل مجموعة من الدراسات السابقة، وكذلك المقاوالتية 

معالجة أهم التطورات التي طرأت على هذا النموذج، وبعدها إدخال المهارات المقاوالتية على النموذج 

تلك  تأكيد حاولنف التطبيقيأما من الجانب  ، النظري انب النظري كعامل مستقل، هذا كله في الج

  ، ومما سبق تهدف دراستنا إلى:العلقات من خلل استخدام نمذجة قياسية مناسبة للظاهرة المدروسة

 تقييم نماذج النية المقاوالتية واختيار األفضل بينها. 
 دراسة.ي سيتم اختياره للمعرفة أهم التطورات التي طرأت على نموذج النية المقاوالتية الذ 
  التي تؤثر في نوايا الطلبة نحو المقاوالتية. عواملدراسة العلقة بين 
 .تحديد أثر المهارات المقاوالتية المباشر على عوامل نموذج النية المقاوالتية 
 .تحديد أثر المهارات المقاوالتية الغير المباشر على النية المقاوالتية 
 لدى طلبة الجامعيين في الجزائر. تقييم النية المقاوالتية 
 قوة تفسير النموذج النظري للنية المقاوالتية. تقدير 
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 الدراسة أهمية 

شرح عملية تكوين النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين في تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة 

معتبرة  هودا  بدلت الحكومة الجزائرية جتي، فلقد المقاوالسلوك الالتنبؤ بالجزائر، وهذا لما لها من أهمية في 

مهارات المقاوالتية يعتبر جد فاكتساب ال (Lazear, 2004)سعيا  منها لزيادة عدد المؤسسات، ولكن حسب 

في دراسة لامنه ستساعد هذه لكي يندفع الفرد بكل ثقة نحو المجال المقاوالتي كمهنة مستقبلية، و  مهم

 معرفة أثر المهارات المقاوالتية على النية  المقاوالتية للطلبة الجامعيين.  

 :المنهج المستخدم 

نتاجية، تاإلس-تم تصميم الدراسة الحالية اعتمادا  على مجموعة خطوات باتباع الطريقة اإلفتراضية

ارات النية المقاوالتية، المه ا:ولعوامل الدراسة منهنماذج النية المقاوالتية حيث تم تقديم شرح نظري ل

ة تم بناء على الدراسات السابق واعتمادا   .المقاوالتية، وعوامل نموذج النية المقاوالتية الذي سيتم اختياره

مجموعة من الفرضيات، وباالرتكاز على المنهج الكمي ثم اختبار هذه الفرضيات من أجل الخروج 

وتحليلها عن  بياناتالتعميمها على مجتمع الدراسة، ولهذا تم توزيع استبيان لجمع بمجموعة نتائج يمكن 

  .طريق أساليب إحصائية متقدمة

 هيكل الدراسة: 

، فصوليع أر من أجل معالجتنا لهذا الموضوع ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى 

 كما يلي: 

لإلطار النظري وبناء النموذج النظري، ويتكون هذا القسم من فصلين،  اخصصالفصلين األولين 

يتمحور حول اإلطار النظري لكل من المقاوالتية، المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية،  الفصل األول
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سات احاولنا مقارنة نماذج النية المقاوالتية واختيار األفضل بينها، بعدها وباستخدام الدر  الفصل الثانيو

 السابقة تم وضع الفرضيات والنموذج النظري.

ذج لمنهجية الدراسة ونتائج الفرضيات، فبعد بناء الفرضيات والنمو  اخصص الفصلين الثالث والرابع

مت اختبار ت الفصل الرابعوضع المنهجية المناسبة لهذه الدراسة، ثم في  الفصل الثالثالنظري تم في 

الفرضيات ومناقشتها.
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 مقدمة الفصل:

إن الهدف من هذه الدراسة معرفة تأثير المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية، ولهذا علينا 

بناء النموذج النظري ووضع الفرضيات في هذا الفصل و  األدبياتتوضيح المصطلحات عبر معالجة 

يستعرض الفصل األول اإلطار النظري حول المقاوالتية والمقاول عبر تقديم  منهفي الفصل الثاني، و 

اإلنشاء التاريخي لهذين المصطلحين ونعزز ذلك بمجموعة من التعاريف من األدبيات، ثم نتطرق إلى 

 أهمية المقاوالتية، وبعدها نعرج على مفهوم المهارات المقاوالتية وأنواعها، وفي األخير نبرز مفهوم النية

وضح في الشكل مكما هو األول تم تقسيم الفصل لقد و المقاوالتية وأهم النماذج األساسية للنية المقاوالتية، 

(5-5.) 
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 هيكل الفصل األول (1-1) الشكل
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 :والمقاول المقاوالتية. 1.1
 تعريف المقاوالتية والمقاول: . 1.1.1

 ظاهرة متعدد الجوانب وتتخلل العديد منتعتبر المقاولة من أصعب المصطلحات تعريفا لكونها 

اشتقت كلمة المقاوالتية من الكلمة الفرنسية  اتهففي بداي ،(Schaper & Volery, 2007) التخصصات

entreprendre  إلشارة الى منظم الموسيقى وغيرها من وسائل الترفيه، ففي القرن لوالتي كانت تستعمل

ابع عشر في القرن الس استعملت الحقا  لإلشارة الى القادة العسكريين و  تستعمل تالسادس عشر اصبح

 Richardلإلشارة الى وظائف المهندسين و لكن اول من استعملها لإلشارة الى الوظائف االقتصادية هو 

Cantillon  عاش في فرنسا ةايرلنديذو أصول وهو(Hitt et al., 2001)،  وعرفCantillon   المقاوالتية

 Minniti)"الرغبة في القيام بموازنات إلنشاء مشروع جديد تنطوي عليها مخاطر مالية "بأنه  5267سنة 

& Lévesque, 2008, p. 603)،  وحسبJoseph A Schumpeter    فإن المقاوالتية هي في األساس

 أي يبتكر ذيال هو فالمقاول القيام بها بالشكل العادي، يتم البأمور  القيامب يتمحور وهو ،إبداعي نشاط

عملية ديناميكية على أنها " Gurrieri et al. (2014, p. 2) كما عرفها ،(Havinal, 2009) جديدة أعمال ينفذ

خدمات جديدة من خلل منتجات و تعتبر الفرص من أساسيات إنشاء مشروع جديد، كفرص إنتاج 

 شيء لقخ يحاول الذي الشخص بأنهأيضا  المقاول تعريف يمكنو  ،"استغللهاوتقييمها و  اكتشافها

 ,Havinal)يتعلق بالمؤسسة الذي االقتصادي التغير عدم ويعالج للمخاطر ويتعرض اإلنتاج وينظم جديد،

2009). 

 من كاراالبت استغلل حول أضيق هي وفرق، وبمعنى تغيير إحداث حول تتمحور إن المقاوالتية

 لقياماهنا يعني  واالبتكار من الناحية المالية، دائما تقاس أن يمكن الوهذه األخيرة  قيمة، خلق أجل

 اراألفك تحويلعلى  قدرةهي الالمقاوالتية إذن ف ،(Wickham, 2006) أفضل ومختلفة بطريقة جديدة بشيء

، ولهذا تفهم (Hitt et al., 2001) التجارة خلل من وبيعها شراءها يمكن وخدمات سلع إلى الجديدة
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 ي يمكننا بهاوهذه هي الطريقة الت ،مختلفة تكويناتو  بيئات في تتم أن يمكن عملية أنها علىالمقاوالتية 

 ألفرادا يطورها التي االبتكاراتإدخال  خلل منوذلك  قتصادي،اال النظام في يراتبعض التغي إدخال

 ثروة خلق هي العملية هذه ونتيجة معها، وتتفاعل اقتصادية فرصا االبتكارات هذه وتولد ،والمنظمات

 القيمة قخل أو الثروة فكرة على الضوء تسلط للمقاوالتية الرؤية هذه ،والمجتمع للفرد واقتصادية اجتماعية

(Fayolle, 2007).  

    مما سبق نرى أن مصطلح المقاول استعمل بطرق ووجهات نظر مختلفة وصنفت هذه الوجهات حسب   

Havinal (2009)  :المجازف، المنظم والمبتكر. الى ثلث مجموعات تشمل 

 ول كمجازفاالمق أوال:

ي فوهذا بهدف جمعها  االنتاجالمقاول على انه عميل يقوم بشراء عوامل  Richard Cantillonعرف     

ليها و دعم تعريفه بمثال عن فلح يقوم بدفع مداخيل متفق ع ،منتج يتم بيعه مستقبل بسعر غير مؤكد

والتي تعود الى اصحاب االرض و العمال و بيع انتاجه بمبالغ غير مؤكدة، كما ذكر ايضا التجار الذين 

 ,Havinal)مؤكدة في انتظار استلم غير مؤكدة، هذا ما يجعل كلهما عملء مجازفين يدفعون مبالغ 

 .(Fayolle, 2007)ان مصطلح المقاول و المجازف قريبان في المعنى Cantillonفحسب  ،(2009

 المقاول كمنظم ثانيًا:

راس مال، والعمال وصاحب  يجمع بين صاحب األرض فإن المقاول هو من   J Baptistحسب 

لخلق منتج وعرضه للسوق و من ثم بيعه و كنتيجة لذلك يقوم المقاول بإعطاء جزءا من االرباح لصاحب 

ان ف مفهومال من هذاو راس المال، ويخصص جزء لكراء االرض و كذا للعمال و ما يتبقى فهو ربحه، 

  .(Havinal, 2009) واإلشراف والتنظيم التنسيق بوظائف مصطلح المقاول مرتبط
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 المقاول كمبتكر  ثالثًا:

الى دور االبتكار الجوهري للمقاول واعتبر التطور االقتصادي  Joseph  A Schumpeterتطرق 

اإلنتاج  لعوام من جديدة تشكيلة إقامةر ديناميكي ناتج عن مجهودات المقاول الذي يقوم بدوره بيكتغي

 . (Havinal, 2009)أي االبتكارات

 أهمية المقاوالتية:. 1.1.1

ال  Crijns and Vermeulen (1009)الدول، فوفقا  لـ   اقتصادياتتلعب المقاوالتية دورا  كبيرا  في 

 و قد أقر بعض الباحثين و من أبرزهم القتصادي،ا االزدهاريمكن الفصل بين كلمة المقاوالتية و 

Reynolds and Miller (4771)  إنما يتعدى  و االستقرارالقيام بالمقاوالتية ليس فقط لتحقيق  رورةضعلى

( خلق الوظائف، 5دور المقاوالتية في: ) Fayolle (2007)وحصر  ،االقتصاديذلك إلى تحقيق النمو 

 الذاتية الةوالعم الجديدة المشاريع ظهرت السبعينيات، بداية منذ األخصوب السنوات، من عدد مدى علىف

 النمو( 7؛ )البطالة لمشكلة وكحل ،خلق الوظائفل هامة كمصادر والمتوسطة الصغيرة المؤسساتو 

 طويل شوطا تقطع قد االقتصادي النموب وثيقا ارتباطاالمقاوالتية  ترتبط التي فكرةال ن، إاالقتصادي

 أصحاب فإن Schumpeter (4731) ـ ل ووفقا، "اإلبداعي التدمير" و االبتكار( 6؛ )شومبيتر أعمال منذ

 يمكن ال لتيا الفرص تحديد خلل منف ،"اإلبداعي التدمير" لعملية الرئيسي المحرك يشكلون  المشاريع

 اقتصادية ةأنشط تولد التي والمفاهيم التكنولوجيات تطويروكذلك  ،االقتصاديون  الفاعلون  يراها أن

 رواد على يجبف ،االقتصادية للتنمية ناقل المقاول ويجعل جدا مهم االبتكار مفهوم فإن ولذلك، جديدة

 بدء فرص حول الصلة ذات والمعلومات المحتملة االبتكار ومصادر التغيير عن البحث األعمال

 لذلك، للنجاح صفر  بأفضل االبتكارات تنفيذ من تمكنهم التي المبادئ ويطبقوا يعرفوا أن ويجب األعمال

( 1؛ )فرصةك واستغلله عليه والعمل عليه، يعثر كيف يعرف الذي للمقاول قاعدة يشكل التغيير فإن
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 االقتصادي لنموا على تأثيره إلى وباإلضافة، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الهيكلية التغييرات

)دعمها،  لهيكليا للتغيير قويا ناقل األحيان من كثير في يشكل المشاريع خلق فإن سابقا، ذكرناه الذي

 العميقة لتغيراتا وهذه التنظيمي أو االجتماعي، التكنولوجي، السياسي والتغييراستغللها، وتسريعها(، 

 .اقتصادية أنشطة لخلق فرصا بدوره يولد مما االستقرار، وعدم اليقين عدم تولد

  المهارات المقاوالتية:. 1.1

 تعريف المهارات المقاوالتية: . 1.1.1

 مهامهم لوتشم ،العمليات ومديري  القادة بين" شطيرة في المربى" أو الغراء يشكلون  إن المقاولون 

 إلى عيوالس المؤسسات، الثقة بين على القائمة العلقات لدعم جديدة وموارد مهارات اجتذاب الرئيسية

 والسعي لفرصا وخلق المشتركة، والتطلعات الغايات روح لتعزيز اللزم األداء في مستمر تحسين تحقيق

  .(Andersson et al., 2009) للقادة الجديدة لألفكار وفقا تحقيقها إلى

 فهي "،العمل خلل من تتضح التي المعرفة على أنها " المهارة Wickham (2006, p. 100)عرف    

 إلى الفكرة هذه تحويلله  ويمكن جيدة عمل فكرة لديه من هوفالمقاول  ،معينة بطريقة داءاأل على القدرة

نما فحسب، الفرصة يحدد أال المشروع صاحب على يجب ناجحا يكون  ولكي ،ملموس واقع ل على يعم وا 

 في جوةفال اكتشاف على قادرين يكونوا أنعلى المقاولين  يجببشكل جد عميق، ولهذا  أيضافهمها 

التي  يزاتممالومنه معرفة  ،الفجوة هذه ستمأل التي الجديدة اتالخدم أو اتالمنتج على والتعرف السوق 

  .(Wickham, 2006) العميل يعملون على جذب ولماذالديهم 

 أنواع المهارات المقاوالتية:. 1.1.1

 هذا كل له، هتقديم الجديد وكيفية عن عرضه العميل إبلغ كيفية معرفة أيضا المقاول على يجب

ات، المهار  من نوعينإلى  يدعو واقع إلى فكرة تحويلف ،الصناعة من معين لقطاع دقيقة معرفة يتطلب

 دارةإل اللزمة والمالية المادية الموارد لتنظيم مطلوبةفهذه المهارات  ،العامة اإلدارة مهارات األولى هي
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 نجحي لكي اآلخرين من اللزم الدعم على لحصولمن أجل ا األفراد إدارة مهاراتوالثانية هي  المشروع،

  .(Wickham, 2006) المشروع

 :فيالمقاوالتية  إلدارةل العامة المهارات (Wickham, 2006)ولخص   

 وكيف وق،الس مع تناسبها عملية لفهم ككل، األعمال في النظر على القدرة استراتيجية: وهي مهارات 

 المنافسين؛ من بطريقة أفضل إضافية للعميل قيمة لتقدم تنظيمها يمكن

 على ثيرهتأ سيكون  وكيف المستقبل، يقدمه أن يمكن التنبؤ بما على القدرةهي  التخطيط: مهارات 

 اآلن؛ له للتحضير به القيام يجب وما األعمال

 لقدرةا فهي تكسب حاملها ومميزاتها، ةالماضي الشركات عروض رؤية على التسويق: القدرة مهارات 

 احتياجاتهم؛ ةتلبييتم  لكي معرفة ما الذي يجذب العميل لهم،على 

 النقدية، اتوالتدفق النفقات تتبعلالقدرة اكتساب  وعلى األموال، إدارة على المالية: هي القدرة المهارات 

 ؛ومخاطره إمكاناته حيث من االستثمارات تقييم القدرة على وأيضا

 ة،والتأكد الزمني الجداول وضع األهداف، تحديد المشاريع، تنظيم على هي القدرة المشاريع: إدارة مهارات

 المناسب؛ الوقت وفي المناسب المكان فيمتوفرة  اللزمة الموارد أن من

 لوظائفل األولوية إعطاء على والقدرة مثمر، بشكل الوقت استغلل على هي القدرة الوقت: إدارة مهارات 

نجاز الهامة   .حسب البرنامج األمور وا 

 ،رينوالمستثم والموردين العملء مثل المنظمة خارج من أشخاص دعم إلىتحتاج  إن المشاريعمما سبق 

 ةطريق في المهارات من واسعة مجموعة على يبرهن أن يجب فعاال، المشروع صاحب يكون  ولكي

 :(Wickham, 2006) األفراد إدارة مهارات بعضويمكن ذكر  ،خريناآل شخاصاأل مع تعامله
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 حلنجا اللزمة بالمهام واالطلع محددة بطريقة للعمل الناس إلهام على هي القدرة القيادة: مهارات 

 قيقتح على ومساعدتهم دعمهم أيضا هي بل الناس توجيه مجرد من أكثر هي القيادةإن  المشروع،

 تحديدها؛ تم التي األهداف

 مة لهم،المقد بالمهام الكامل تزاملاال إعطاء على وحملهم الناس إثارة على هي القدرة التحفيز: مهارات 

 أنه ننسى أن بغيين وال وظائفهم، من الذي يتوقعونه وما األفراد يدفع ما فهم تتطلب تحفيز على والقدرة

 ؛اآلخرين تحفيز على القدرة أهمية نفس ذاته لها تحفيز على فالقدرة بالنسبة للمقاول

 من  أكثر تطلبي الفعال فالتفويض األفراد، لمختلف المهام تخصيص على هي القدرة التفويض: مهارات

 يمكن وكيف ،مهاستخدا وكيفية األفراد، يمتلكه التي للمهارات كامل   فهما يتطلب فهو تعليمات،لاإعطاء 

 ؛المستقبلية االحتياجات لتلبية تطويره

 بلغو  األفكار عن للتعبير كتابيا  وشفويا   اللغة استخدام على فهي القدرة االتصال: مهارات  اآلخرين، ا 

 عمل لىع للتأثير اللغة باستخدام يتعلق فهو معلوماتلل تمرير مجرد من أكثر هو الجيد فالتواصل

 ؛األفراد

 يناريوهاتالس تحديد على القدرة يتمحور حول جيدا   مفاوضا   كون صاحب المشروع إن التفاوض: مهارات 

 ؛"بشدة المساومة" على قادرا   كونه من أكثر معهم، وكيفية التواصل للجانبين المربحة

 التفويض تطلبيو  ،تحفيز على القدرة تتطلب الجيدة القيادةف ،مترابطة المختلفة المهارات هذه جميعإن 

 فطرية، تليسفهي تعلمها  يجب األفراد مع للتعامل اللزمة المهاراتأما  ،التواصل على القدرة الفعال

 التحفيز ىعل القدرة ،الفعال التخطيط على القدرة هي ما بقدر مكتسبة مهارة هيف لقيادةوبالنسبة ل

 قدراتهم مراجعة المقاولين على يجب .المشاريع إدارة تقنياتتعلم  طريقة بنفس تعلمها يمكن والتفاوض

 هذه طويرت لكيفية والتخطيط القصور، وأوجه القوة بنقاط واالعتراف المجاالت، هذه في باستمرار

  .(Wickham, 2006)للمستقبل المهارات
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 إليها تطرقت التي المهارات أنواع حول كامل   ملخصا   لتعطي(Cooney, 2012) ة  دراس أتت ولقد   

 إلى المهارات (Cooney, 2012) قسم (7-1) الشكل ففي ،المهارات" "طقم   بـ وسماه السابقة الدراسات

 .اإلدارية توالمهارا التقنية المهارات المقاوالتية، مهارات: وهي مجموعات ثلثة

 طقم  المهارات (1-1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Cooney (2012, p. 7) 

 

 النية المقاوالتية:. 1.1

 تعريف النية المقاوالتية:. 1.1.1

 .B. J عرفو ،  (Liñán & Chen, 2006) كالسلو  شرح في األساسي العنصر النية تصبحلقد أ

Bird (1992, p. 11) طريقة أو ءشي نحو وسلوكه وخبرته الشخص انتباه توجه ذهنية حالة" بأنها لنيةا 

ما هي المجهودات ، و التحفيزية التي تؤثر على السلوك ، فالنية تعمل على استقطاب العوامل"تصرف معين

 السلوك في تؤثر لتيا التحفيزية للعوامل تعمل كملتقط أنها على تفهم المخططة لها للقيام بالسلوك، فالنية

 ألداءل الفرد قبل من لها المخطط المجهودات مقدار وما للمحاولة، الفرد استعداد مدى إلى بذلك وتشير

 المهارات المقاوالتية:

 االنضباط الداخلي 

  القدرة على اتخاذ

 المخاطر

 اإلبتكار 

  التوجهتغيير 

 صراراإل 

 

 :اإلدارة مهارات      

 التخطيط 

 القرار اتخاذ 

 تحفيز 

 التسويق 

 المالية 

 البيع 

 

 :تقنية مهارات         
 لصناعة محددة عمليات 

 االتصاالت مجال 

 التصميم 

 والتطوير البحث 

 البيئية المراقبة 
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 ,Lortie & Castogiovanni) السلوك لذلك الفرد أداء احتمالية من تزيد ما سلوك لفعل النية فقوة السلوك،

2015). 

 يكون دائما متعمد ويمكن السلوك المقاوالتي بأن N. F. Krueger and Carsrud (4773) أقر وقد

النية هي المتنبئ الوحيد واألفضل  N. F. Krueger et al. (2000) حسبالتنبؤ به عن طريق النية، ف

ية تتنبأ سلوك المقصود، فنماذج النالمقاوالتية، ففهم سوابق النية تزيد من فهمنا للك للسلوك المخطط

 هي والتيةولهذا فالمقا .بالسلوك أفضل من العوامل الفردية )الشخصية( أو الظرفية )كالحالة الوظيفية(

 المشاريع، قوخل الفرص، على التعرف سلوكيات لتنفيذ إدراكيالها  األفراد يخطط حيث مقصودة عملية

 . (Lortie & Castogiovanni, 2015) المشاريع وتطوير

 نية " إلى ، فهي تشير(B. Bird, 1988)مؤسسة لفهم عملية انشاء  المفتاح الوحيدتعد النية المقاوالتية 

 مشروع إلنشاء والمتعمدة الواعية الرغبة بأنها أو، (Engle et al., 2010, p. 37)" جديد عمل لبدء الفرد

 قبل من هاتنفيذ سيتم التي لإلجراءات إدراكي تمثيل المقاوالتية نيةال وتعتبر ،(B. Bird, 1988) جديد

 Espíritu-Olmos) القائمة الشركات داخل جديدة قيمة لخلق أو جديدة مستقلة مشاريع إلقامة إما األفراد

& Sastre-Castillo, 2015)، لإلجراءات تؤدي التي المخطط والعزم الوعي أنها على عنها ولهذا يعبر 

 من القصد " نا Thompson (2009, p. 676) وحسب ، (Thompson, 2009)مؤسسة إلنشاء الضرورية

 للقيام وعيب والتخطيط جديد مشروع إقامة اعتزامه شخص قبل من ذاتيال عترافهو اال النية المقاوالتية

  ."المستقبل من ما مرحلة في به

 نماذج النية المقاوالتية: . 1.1.1

تطورت  (Shapero & Sokol, 1982) (EEM)نموذج الحدث المقاوالتي  ظهورمنذ الثمانينات وبعد 

، المجالكتبت في هذا  البحوث، فالعديد من (Liñán & Fayolle, 2015)األدبيات المقاوالتية بشكل سريع 

يظهر  ما، وكهذه المقارباتعلى تقوية هذه األخيرة إضافة النظريات االجتماعية والنفسية عملت مع و 
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أتت بشكل متسلسل وأن بعض النماذج مطور من النماذج  فإن نماذج النية المقاوالتية (6-1)الشكل 

 التي سبقتها.

 تطور نماذج النية المقاوالتية (1-1)شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:
  سيتم التطرق لهذه النماذج بشكل مفصل.ما يلي وفي    

 (: EEMنموذج الحدث المقاوالتي ). 1.1.1.1

يعتبر نموذج الحدث المقاوالتي نموذج للنية خاص بالمجال المقاوالتي، فهو يتنبأ بالنية المقاوالتية عن طريق 

دراك الرغبات والميول للفعلإدراك الجدوى  نموذج فإن الجمود يغطي الحسب  ،(N. F. Krueger et al., 2000) وا 

ه ما يكون هذا الحدث سلبي كخسارة العمل والطلق، ويمكن حدث يكسر هذا الجمود، وغالبا  سلوك الفرد إلى أن يأتي 

وكما في   (N. F. Krueger et al., 2000) اليانصيب في الفوز أو الميراث على الحصول مثلأن يكون إيجابي 

التأثير لوك، بل تعمل بفان العوامل الخارجية ال تأثر مباشرة في النية أو الس (Ajzen, 1991)نظرية السلوك المخطط 

 . (N. F. Krueger et al., 2000)بشكل غير مباشر عبر إدراك الجدوى وا دراك الرغبات والميول للفعل 

  (EEM) المقاوالتينموذج الحدث 

 (TRA) نموذج الحدث المسبب 

 (EPM) نموذج المقاوالتي المحتمل 

  (EIMR) نموذج النية المقاوالتية المعدل

   

 (EIM) نموذج النية المقاوالتية

 (TPB) نموذج نظرية السلوك المخطط

 (E-PM) النفسي-االقتصادينموذج 
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نية انشاء مؤسسة، وهذه تؤثر على من ثلثة عوامل  (1-1)ويتكون نموذج الحدث المقاوالتي كما في الشكل 

 : (N. F. Krueger et al., 2000) العوامل هي

 ية والخارجية،الشخص عواملللتأثيرات كل البما في ذلك الجاذبية الشخصية لبدء مشروع  : إدراك الرغبات هيأوالً 

 إلخ.. ..والمعلمينوالمتمثلة في الثقافة، العائلة، الزوج)ة(، األصدقاء 

يرتفع هذا و   (N. F. Krueger et al., 2000)مشروع  بدء على بالقدرة الفرد شعور: إدراك الجدوى هي درجة ثانياً 

 إلخ.. ..ركاءمالية، القدوات، المعلمين و الشالمساعدات الشعور بتوفر ال

 سأفعل)" للنوايا ةاإلرادي الجوانب يعكس مماه، قرارات على للعمل الفرد شخصيا   االستعداد : الميول للفعل هوثالثاً 

على  عملل للإن الميو  النظرية الناحية من ،التصرف إلى ميلال دون  جيد بشكل نواياال تشكل الصعب منف ،"(ذلك

  .اإلجراءات اتخاذ في كسب التحكم في الرغبةومنه  السيطرة إدراك على يعتمد فرصة

 نموذج الحدث المقاوالتي (4-1)شكل 

 

 

Source: N. F. Krueger et al. (2000, p. 418) 

 

 :B. Bird (1988)لـ  نموذج النية المقاوالتية . 1.1.1.1

وهو  (Boyd & Vozikis, 1994)مقاول  70النية المقاوالتي من خلل مقابلة مع  لقد طور نموذج         

دارة المؤسسات، فحسب النموذج فإن (1-1)في الشكل  حموض ، فالنموذج يعد دليل للمقاولين إلنشاء وا 

 ،النية المقاوالتية يمكن التنبؤ بها عن طريق العوامل الشخصية كالخبرة المقاوالتية السابقة والقدرات

 الميول للفعل نية إنشاء مؤسسة

 إدراك الجدوى

 رغبات خاصة إدراك الرغبات 

 إدراك فاعلية الذات
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عاملين يأتي ال نالسياسية، االقتصادية واالجتماعية، ثم من هاذيوالعوامل الخارجية والمتمثلة في العوامل 

اللذان يتنبآن مباشرة  يعاملين متمثلين في الخلفية وهما التفكير الشمولي البديهي والتفكير التحليلي العقلن

 األنشطةمن  اوغيره الفرص وتقييم األعمال، خططم إعداد عمليات تشملالعملية التفكيرية  هذه، بالنوايا

 ذهنية الةحال النموذج هذا فيالنية المقاوالتية  وتعكس ،جديدة شركة إلنشاء المطلوبة ألهدافل الموجهة

  .(Boyd & Vozikis, 1994) هم المقاوالتيةأفكار  تنفيذ إلى األعمال رواد توجهالتي 

 Birdنموذج النية المقاوالتية لـ  (5-1)شكل 
 

 

 

Source : Boyd and Vozikis (1994, p. 65) 

 
 :Boyd and Vozikis (1994)المعدل  النية المقاوالتية موذجن. 1.1.1.1

حيث تم إضافة   Bird’s (1988)لـ النية المقاوالتية  نموذج  بتعديل  Boyd and Vozikis (1994)قام 

 ماتالمعلو  من مزيد يوفر الذات لفعالية اإلضافي التأثير إن، (3-1)كما في الشكل  متغير فعالية الذات

 تحدد النية المقاوالتية في النموذج المعدل عبر التفكير الشمولي .المعرفية العملية في النية أشكال حول

والتفكير التحليلي العقلني الذي يؤذي إلى اإلدراكات والمواقف،  لية الذاتاالبديهي الذي يؤدي إلى فع

العوامل االجتماعية، السياسية 

 واالقتصادية 

 السيرة الشخصية، 

 القدرات والشخصية

التفكير التحليلي 

 العقالني

التفكير الشمولي 

 البديهي

 النوايا

 الفعل



 األول                                                                                 اإلطار النظريالفصل  

28 

 

فعالية الذات في النموذج نتيجة عملية معرفية وتعمل على تعديل العلقة بين النية المقاوالتية تعد 

 بالملحظة، مالتعل السابقة، التجارب عبر وتتطور معرفية، فكرية لعملية نتيجة كذلك هيوالسلوك، ف

دراك االجتماعي االقتناع  النموذج فحسب ،والخارجية الشخصية المتغيرات من تنبع التي المادية الرفاهية وا 

 ةفرص اكبإدر  قوية علقة له الذات فعالية كانت إذا إال المقاوالتي بالسلوك يقوم لن الشخص أن كذلك

 .(Boyd & Vozikis, 1994)الشخصي اإلحراج مثلللفشل  النفسية التكاليف أيضا الفرد وسيقيم معينة،

 نموذج النية المقاوالتية المعدل (6-1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Boyd and Vozikis (1994, p. 69) 
 

 (:TPBظرية السلوك المخطط )ن. 4.1.1.1

فحص على منظور اإلدراك االجتماعي تساعد  من( TPBالمخطط )ظرية السلوك إن ن

األساسي لنظرية  فاالفتراض ،(Alexander & Honig, 2016) السوابق الرئيسية ألداء السلوكوتفسير 

العوامل العوامل الخارجية، 

 االجتماعية، السياسية واالقتصادية
 السيرة الشخصية، 

 القدرات والشخصية

والمواقفاإلدراكات   فعالية الذات 

 النوايا

 الفعل

التفكير التحليلي 

 العقالني
التفكير الشمولي 

 البديهي

 معلومات مخزنة )اعتقادات(
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 ,Lortie & Castogiovanni)  سبق بسلوك مخططيالسلوك المخطط أن كل نوع من النوايا اتجاه سلوك 

، (Alexander & Honig, 2016)في البحوث المقاوالتية  وقد ازداد استخدام هذه النظرية ،(2015

وكما في  ،(TRA)األصلية الحدث المسبب  لنظريةلامتداد  (TPB)ظرية السلوك المخطط نوتعتبر 

للوصول  النيةفالركيزة األساسية في النموذجين هي  (TRA)الحدث المسبب  لنظريةالنموذج األصلي 

إلى سلوك معين، هذه النظرية التي يشوبها بعض القصور في التعامل مع األفراد ذوي السيطرة االختيارية 

وكقاعدة  ،والمعيار الشخصي الغير مكتملة ألنها تحتوي على عاملين فقط وهما الموقف اتجاه السلوك

 يكون  أن ينبغي ذلك ومعتزيد من احتمال أداء هذا السلوك،  ألداء سلوك معين عامة فإن قوة النية

ولهذا  ،صودالمق السلوكيمكن التحكم في  إذا إال السلوك عن تعبر أن يمكن ال السلوكية نيةال أن واضحا  

المال و  قد تحتاج إلى عوامل أخرى كتوفر الفرص والموارد اللزمة من الوقت السلوكياتفإن بعض 

ومهارات... إلخ، فهذه العوامل تمثل السيطرة الفعلية في السلوك وبقدر ما يتمتع الفرد بالفرص والموارد 

بإضافة عامل ثالث  (Ajzen, 1991)ولهذا قام   ،اللزمة ويعتزم أداء السلوك فيمكنه أن ينجح في ذلك

 للنظرية السلوك المخطط وهو إدراك التحكم في السلوك.  

 (TPB)نموذج نظرية السلوك المخطط  (7-1) شكل
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Source: Ajzen (1991, p. 182)  

الموقف 

 المقاوالتي

المعيار 

 الشخصي

إدراك 

التحكم في  

 السلوك

النية 

 ةيالمقاوالت
السلوك 

 المقاوالتي
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  وهي: (7-1)كما في الشكل على ثلثة عوامل  تبنيإذن نظرية السلوك المخطط 

مينه اإليجابي أو غير اإليجابي، أو تث الشخص تقييم درجة إلى يشيرفهو  الموقف اتجاه السلوك: أوالً  

إدراك يهتم ب السلوك عامل   اتجاهففي هذا النسق يعتبر الموقف  ،(Ajzen, 1991)للسلوك بحد ذاته 

وكقاعدة عامة فإنه كلما زاد ، (Liñán et al., 2011c)الرغبات التي تؤثر على النية المقاوالتية 

 .(Alexander & Honig, 2016) الموقف اإليجابي نحو السلوك زادت النية ألداء ذلك السلوك

 ,Ajzen)سلوك معين  أداء عدم أو ألداء المجتمع ضغط إدراك إلى يشيرو  المعيار الشخصي: ثانياً 

 ,.N. F. Krueger et al) معين سلوك هألدائ الفرد حياة في المهمون  الناس رأي ويعبر عن ،(1991

دعم المجتمع وتشجيعه للمقاوالتية يعد أمر مهما للمتخرجين ألن ف ومن ناحية أخرى  ، (2000

أن المعيار الشخصي هو  Ajzen (1991)وذكر  ،(Alexander & Honig, 2016)يكونوا مقاولين 

 .عنصرأضعف 

 رباالتج كسعي أن ويفترضهو إدراك سهولة أو صعوبة أداء سلوك معين  إدراك التحكم في السلوك: ثالثاً 

هو ف (N. F. Krueger et al., 2000)حسب و ، Ajzen (1991)وكذلك العوائق المتوقعة والعقبات  السابقة

 ينبعاتية، والذ إدراك الفرد لسهولة أو صعوبة أن يصبح مقاوال ، فهذا المصطلح مشابه نوعا  ما لفعالية

 لكفاءاتا بسبب تحقيقها، يمكن المهمة بأن اعتقاده ويعني الذاتية، بقدراته المرء إيمان من

 بشرية،ال) الموارد من االستفادة على الفرد بقدرة اإليمان فإن ولذلك الخاصة التي يمتلكه،

 حسابهل العمل يمكنه هل يحدد لكي المفتاح هو مؤسسة إلنشاء( وغيرها والمالية االجتماعية

  .(Alexander & Honig, 2016)ال  أم الخاص

دراك التحكم في السلوك  ،الموقف اتجاه السلوككانت هذه عوامل الثلثة: فإذا  وية قالمعيار الشخصي وا 

ة هذه العوامل وتتفاوت أهميومنه احتمال أن الفرد يقوم بسلوك معين، فإن نية سلوك معين ترتفع،  وموجبة

 .Ajzen (1991)سلوك ألخر حسب 
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يعكس كل من الموقف اتجاه المقاوالتية والمعيار الشخصي في نموذج نظرية السلوك المخطط 

إدراك القدرة على أما  (Shapero & Sokol, 1982) عند Perceived desirabilityعامل إدراك الرغبات 

  أو إدراك الجدوى  (Bandura, 1997) عند self-efficacyالتحكم في السلوك يعكس فعالية الذات 

Perceived feasibility  عند (Shapero & Sokol, 1982) ولكن أكدت الدراسات أن إدراك التحكم في ،

السلوك يختلف عن المصطلحين األخرين في أنه باإلضافة الحتوائه على القدرة يحتوي أيضا على إدراك 

  . (N. F. Krueger et al., 2000)السيطرة على السلوك

 

 (:EPM)نموذج المقاوالتي المحتمل . 5.1.1.1

 the  (EPM)نموذج المقاوالتي المحتمل  N. F. Krueger and Brazeal (1994)طور 

entrepreneurial potential model  باالعتماد على ثلثة نماذج  (5-1)كما هو موضح في الشكل

 ونموذج الحدث المقاوالتي (TPB) ، نظرية السلوك المخطط( TRA)وهي: نظرية الحدث المسبب 

(EEM) فكل هذه النماذج أعطت أهمية كبيرة لإلدراك لدى األفراد، فحسب هذا النموذج فإن إدراك  ،

إدراك الجدوى هي فعالية الذات، أما  الرغبات ماهي إال الموقف المقاوالتية والمعيار الشخصي، واعتبر

وجب كالميراث، مويمكنه أيضا أن يكون في اتجاه  الحدث المعجل فيمكن أن يتسم بالسلبية كفقدان العمل،

 ينظر أن تطلبتف المصداقيةأما اتجاه السلوك نحو المقاوالتية،  ولهذا فيمكن للحدث المعجل أن يغير في

 ذلك ومع ،مستقرة شخصية اصيةخك للعمل الميل يعتبرو  .وممكن فيه مرغوب أمر أنه على السلوك إلى

 مهارات همتعليم كننافيم استقللية، أكثر بشكل التصرف على األفراد تدريب كننامي أنه إلى حوثبال تشير

 .الشدائد مع التعامل ومهارات الذات، ادارة
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 نموذج المقاوالتي المحتمل (8-1)شكل 
 

Source: N. F. Krueger and Brazeal (1994, p. 95) 

 
 

 :(E-PM) النفسي-االقتصادنموذج . 6.1.1.1

الدمج بين العديد من النماذج وتطوير نموذج  (Davidsson, 1995) النفسي-االقتصادحاول نموذج 

ويختبر نموذج حيث  ،(9-1)كما موضح في الشكل  يختص بكشف النية المقاوالتية لدى الطلبة

Davidsson (1995)  العوامل االقتصادية والنفسية لنية الفرد نحو المقاوالتية، وقد تم اختبار النموذج دفع

سنة، ودعمت نتائج الدراسة  10و 61سويدي تتراوح أعمارهم بين  5656من مكونة على ستة عينات 

بشكل كبير النموذج، وأهم إضافة ميزت هذا النموذج عن النماذج السابقة هو عامل االقتناع كمحدد أول 

للنية المقاوالتية هذا المصطلح شبيه لحد ما إلدراك فعالية الذات، وأعتبر النموذج أن الخلفية الشخصية 

 تقييم تنافسية،ال القدرة ،االتجاه تغييرل الموقف العام في تؤثر على الموقف العام ونطاق الموقف، ويتمث

 المعتقدات من مركب المؤشر هذا، أما نطاق الموقف في العائد فالذاتي الحكماإلنجاز و  حافز المال،

تعلق ت المساهمة في المجتمعأما المقاول،  يتوقعها التي المالية والمكاسب والمخاطر العمل بحجم المتعلقة

 ،الذاتب علقت أكثر هوعرف كيف؟ وبالنسبة أل، ها هذا العمل المقاوالتي للمجتمعالتي يضيفبالقيمة 

 .تحقيق يريد جيدله مشروع  كان إذامن طرف الشخص  به القيام يجب ماب ويتعلق

 إمكانية  النوايا

 إدراك الرغبات

)الموقف والمعيار 

 الشخصي(

  

 إدراك الجدوى

 )فعالية الذات(

   

 المصداقية 

 الميل نحو الفعل
 الحدث المعجل 
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 النفسي-االقتصادنموذج  (9-1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Davidsson (1995, p. 5) 
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 الوضعية
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 الفصل: خاتمة

تم من خلل هذا الفصل عرض اإلطار النظري لعوامل الدراسة، حيث تم التطرق إلى مفهوم 

ن مصطلح المقاوالتية يحمل في طياته ثلثة سمات: على ااتفق أغلب الباحثون و المقاوالتية والمقاول، 

ة واالجتماعية، ، السياسياالقتصاديةاالبتكار، التنظيم والمخاطرة، ولقد أبرزنا أهمية المقاوالتية من الناحية 

على المهارات المقاوالتية هذا العامل الذي تقل فيه األدبيات بشكل كبير، ولكن حاولنا تعريف  تم عرجنا

المهارات المقاوالتية وتقديم مجموعة من أنواعها، وقد عالج الجزء األخير مفهوم النية المقاوالتية والنماذج 

 ية بداية بنموذج الحدث المقاوالتي إلى أخر نموذج وهو نموذج االقتصادي النفسي.األساسية للنية المقاوالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 النموذج النظري وفرضيات الدراسة. 1
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 مقدمة الفصل:

،  المهارات المقاوالتية وقدمنا من خلل الفصل السابق نظرة شاملة حول اإلطار النظري للنية   

ذا على الرغم هلم تحظى بعدد كافي من الدراسات و  لنية المقاوالتيةاالمهارات المقاوالتية و  بين علقةفال

ومن أجل  يين،لبة الجامعمن األهمية التي يكتسيها هذا العنصر في التنبؤ بالنية المقاوالتية لدى الط

والتية لدى الطلبة بالنية المقا للتنبؤأفضل نموذج  اختيارفي هذا الفصل نحاول لعلقة لهذه ازيادة معرفتنا 

التعرف و ، (1الفصل في  التي تناولناهاالسابقة )عن طريق مقارنة أهم نماذج النية المقاوالتية  الجامعيين

النموذج الذي وقع اختياره، وفي األخير نحاول وضع نموذج يوضح على آخر التطورات التي طرأت على 

وغ غايتنا الدراسات السابقة، لبل وذلك باالعتماد علىالنية المقاوالتية العلقة بين المهارات المقاوالتية و 

.(5-7)الشكل المنشودة قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع أقسام كما هو موضح في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني                                                     النموذج النظري وفرضيات الدراسةالفصل    
 

37 

 

 هيكل الفصل الثاني (1-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثالمصدر: 

 

 

 بالنية المقاوالتية ؤاختيار أفضل نموذج للتنب. 1.1

 تطور نموذج نظرية السلوك المخطط. 1.1

 

 العالقة بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية. 2.1

 للدراسة . النموذج النهائي2.1

. نظرية السلوك المخطط 1.4.1

بالنية  ؤكأفضل نموذج للتنب

 المقاوالتية

. مقارنة بين نماذج النية 4.4.1

 المقاوالتية

 . العالقة بين عوامل النموذج والنية المقاوالتية4.1.1

 . عالقة المعيار الشخصي بالموقف اتجاه السلوك وإدراك التحكم في السلوك1.1.1

 عالقة إدراك التحكم في السلوك مع الموقف إتجاه السلوك. 3.1.1
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 بالنية المقاوالتية: للتنبؤاختيار أفضل نموذج  .1.1

وال إجراء مقارنة يجب علينا أالملئم لدراستنا قبل أن نختار أفضل نموذج للتنبؤ بالنية المقاوالتية 
 .النية المقاوالتيةبين جميع نماذج 

 مقارنة بين نماذج النية المقاوالتية:تحليلية دراسة  .1.1.1

كما تم التطرق إليه سابقا، معظم نماذج النية التي تم تطويرها في مجال البحوث المقاوالتية تم   

 ,EEM (Shapero & Sokolهي: نموذج الحدث المقاوالتي على ثلثة نماذج أصلية و  ها بناء  تطوير 

 ,EIM (B. Bird ونموذج النية المقاوالتية TPB  (Ajzen, 1991) السلوك المخطط نموذج نظرية ،(1982

 Boyd and Vozikis (1994) فعلى سبيل المثال نموذج ،(6-5في الشكل ) ا  سابقكما هو موضح  (1988

 النفسي-، أما نموذج االقتصاد B. Bird (1988)لـ EIM يعد نسخة معدلة من نموذج  النية المقاوالتية

EPM لـ Davidsson (1995)  نظرية السلوك المخططعلى ثلثة نماذج هي نموذج  باالعتمادفلقد طوره 

TPB ،نموذج النية المقاوالتية EIM  المعدل و نموذج الحدث المقاوالتيEEM.، االقتصادنموذج  إن-

 Boyd and و (B. Bird, 1988)لـ نموذجي النية المقاوالتية  و Davidsson (1995)لـ  EPM النفسي

Vozikis (1994)  المعلومات الكافية حول كيفية عمل النية المقاوالتية للتنبؤ بالسلوك المقاوالتي لم يقدموا

وتكوينها من المستوى الفردي أو االجتماعي، فنجد أن منهم من أهمل المعيار الشخصي )رأي العائلة 

الي ع الحالوضط على متغيرات البيئة الخارجية و اعتمد فقالمقاوالتية، و واألصدقاء( أو المواقف اتجاه 

ها النماذج باإلضافة إلى قلة االعتماد علي للفرد، على هذا األساس و بسبب النقائص التي تشوب هذه

 .من قبل الباحثين  في الدراسات السابقة ال يمكننا االعتماد عليها

بين العوامل الداخلية  يجمعان EEMونموذج الحدث المقاوالتي  TPB نظرية السلوك المخططإن 

من النماذج  امقارنة بنظيراتهفي الدراسات،  استخداما  األكثر  انعتبر ي)الشخصية( والخارجية )البيئية( و 

السابقة الذكر، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو أي نموذج يعتبر األكثر ملئمة للكشف عن نية 
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ار نا إلى القيام بمقارنة بين هذين النموذجين الختيب ىالمقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين؟ هذا السؤال أد

 أفضل نموذج للنية المقاوالتية الذي يتلءم مع اإلشكالية المطروحة. 

ونظرية الحدث  TPBأظهرت نتيجة الدراسة المقارنة بين نموذج نظرية السلوك المخطط 

في الواليات المتحدة األمريكية على عينة    N. F. Krueger et al. (2000) قام بها والتي  EEMالمقاوالتي 

التخرج، أن نموذج الحدث المقاوالتي طالب جامعي تخصص إدارة األعمال الذين على أبواب  92من 

أكد على  N. F. Krueger et al. (2000)تفوق بشكل قليل على نموذج نظرية السلوك المخطط، ولكن 

وضح أ إمكانية استعمال النموذجين من طرف الباحثين في المستقبل كأداة لفهم عملية إنشاء مؤسسة، فقد

N. F. Krueger et al. (2000)  يعطي فهما  شامل  في الهيكل النظري،  إن نموذج نظرية السلوك المخطط

و على عكس النماذج األخرى فهو ي مكن من تفسير أي سلوك بشري آخذا  بعين االعتبار الجانب 

في دراسة مقارنة أخرى قام بها و ؛  (N. F. Krueger et al., 2000)الشخصي و العوامل االجتماعية 

Schlaegel and Koenig (2014) وجد أن نموذج  ،فرد 551002عينة منفردة بمجموع  576 على

قاوالتية من نظيره نموذج الحدث المقاوالتي، نظرية السلوك المخطط هو أكثر دقة في تحديد النية الم

لنموذج نظرية السلوك المخطط ) الموقف اتجاه السلوك،  التحفيزيةأن جميع العوامل أيضا وجد كما 

بالنسبة لنموذج و على النية المقاوالتية،  إيجابيا  المعيار الشخصي والقدرة على التحكم في السلوك( تؤثر 

مكانية اإلنجاز للفرد متغيراته )إدراك الرغبة والحدث المقاوالتي وجد أن   يجابيإتؤثران بشكل  (وا 

 Zapkau)غير دال إحصائيا يؤثر وأنه ال بوجد الميل نحو الفعل أما متغير  ،على النية المقاوالتية

et al., 2015).  

وجدا قبواٌل  EEMونموذج الحدث المقاوالتي  TPB إن كل من نموذج نظرية السلوك المخطط

أوال ألن  ، (Schlaegel & Koenig, 2014)المجاالت في العديد منوهذا إجمالي في الدراسات السابقة 
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هذين النموذجين يرتكزان على رابط معرفي بين المتغيرات التحفيزية والنية المقاوالتية وكذلك 

وثانيا هذان النموذجان تم اختبارهما  ،السلوك المقاوالتيمع هناك رابط أخر بين النية 

 ذلك كل النموذجين يلعب مع ،(Zhang et al., 2014)  صادقة عليهما من طرف دراسات سابقوالم

أخده بعين االعتبار عند اختيار األفضل منهما أو باألحرى من هو النموذج هذا ما يجب و دورا مختلفا 

البنائي للنموذجين نجد أن نظرية السلوك  الوضعمن ناحية  الذي يتناسب مع خطة و أهداف البحث،

الجانب االجتماعي وهو المعيار الشخصي )رأي  فيحتوي على متغير متميز عن غيره ت TPBالمخطط 

هذا المتغير بل ويضم على ال يحتوي الذي  EEMنموذج الحدث المقاوالتي  عكسالعائلة واألصدقاء(، 

، علوة على (Van Gelderen et al., 2008)الجانب االجتماعي كله تحت مضلة متغير إدراك الرغبات 

أن أية نظرية تحتوي على عامل الميول للفعل  N. F. Krueger et al. (2000)أكد ذلك 

“propensity to act”  نموذج الحدث المقاوالتي كما يحتويهEEM حتاج إلى دراسات طويلة ت يفه

مكانية اإلنجاز للفردمثل إدراك الفرص التي تدفع إدراك  قاوالتي. نحو السلوك الم الرغبات وا 

عينة منفردة بمجموع  576 على Schlaegel and Koenig (2014)أما في الدراسة التي قام بها 

كثر دقة في تحديد النية األفرد وجد أن نموذج نظرية السلوك المخطط هو  551002

ظرية ن لنموذجالمقاوالتية من نظيره نموذج الحدث المقاوالتي، ووجد أن جميع العوامل 

السلوك، المعيار الشخصي والقدرة على التحكم في  اتجاهالسلوك المخطط ) الموقف 

وجد  يالسلوك( تؤثر باإليجاب على النية المقاوالتية، أما بالنسبة لنموذج الحدث المقاوالت

مكانية اإلنجاز للفردإدراك الرغبة أن متغيراته  مقاوالتية بشكل موجب على النية ال تؤثران وا 

  وجد أنه ال يؤثر وغير دال إحصائيا. عامل الميول للفعل أما 

إن نموذج الحدث المقاوالتي يعطي معلومات شحيحة عن عامل المعيار الشخصي، عكس 

نموذج نظرية السلوك المخطط، علوة على ذلك إن متغير إدراك الرغبة في نموذج الحدث المقاوالتي 
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 بالنسبة لنموذج نظرية السلوك المخططو االجتماعي، كمصطلح واسع يضم الجانب الشخصي و يعتبر 

الموقف اتجاه السلوك يتنبأ باهتمام و جاذبية الشخص اتجاه السلوك المقاوالتي و كذلك فإن متغير 

زية )الموقف لمتغيرات التحفيموقفه الذي يرجع إلى تأثير المجتمع، لذلك فإن هذا النموذج بتفصيله ل

موذج ناتجاه السلوك، المعيار الشخصي، القدرة على التحكم في السلوك( يعطي معلومات أكثر دقة من 

مكانية اإلنجاز للفردالحدث المقاوالتي ) الفرد  في الواقع ال يكتفي(، أو الجدوى  إدراك الرغبات وا 

  طين بهاألشخاص المحيرأي بل يأخذ بعين االعتبار )يتأثر(  بالتقييم الشخصي للمقاوالتية لوحده

ين ظرة األشخاص المقربكالوالدين، الزوجة و األصدقاء ولهذا فإن عامل المعيار الشخصي يشير إلى ن

 بالمقاوالتية، فيحتمل أن يندفع الفرد للقيام (Ajzen, 2005)حول اندفاع الفرد نحو السلوك المقاوالتي 

 ح بتجنب الفرد السلوكخاصة إذا أدرك موافقة األشخاص المقربين على فعله ذلك، والعكس صحي

 من األشخاص المقربين له.   إذا رأى رفضا   المقاوالتي

معيين االمعيار الشخصي مهم بشكل خاص في دراسة نوايا الطلبة الج يعد متغير، سبق ممابناءا  

اء الخبرة اللزمتين الختيار المهنة المستقبلية، فبإمكان كل من الوالدين واألصدقو بما أنهم يفتقدون للثقة 

حول  ةنموذج نظرية السلوك المخطط يقدم صورة واضح كل أسهل على قراراتهم، ولهذا فإنأن يؤثرا بش

 N. F. Krueger etك أكثر دقة من نموذج الحدث المقاوالتي. وفقا  لـ لهو بذتكوين النية المقاوالتية و 

al. (2000) السلوك المخطط ألن  إن نموذج الحدث المقاوالتي يعبر فقط على جزء من نموذج نظرية

 .األول أكثر تفصيل  منهذا األخير 

في األخير يمكننا الخروج بخلصة فحواها أن نموذج نظرية السلوك المخطط يتفوق على 

نظيراته من النماذج األخرى لدراسة النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين واستعمل في دراسات عدة 

 نموذج أساسي لدراستنا.  ولهذا فإنه يعتبر األكثر ملئمة ك
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 نموذج للتنبؤ بالنية المقاوالتيةأفضل : نظرية السلوك المخطط .1.1.1

إن نموذج نظرية السلوك المخطط كسب استحسان العديد من العلوم  Segal et al. (2005)وفقا  لـ 

ة في مجاالت أخرى، وهذا ما يعطينا فرص السلوكياتالسلوكية وأستعمل في مشاهد عدة للتنبؤ وفهم 

م ظاهرة فهعلى الباحثين وأصحاب القرار  يسهللى ذلك أكبر للتنبؤ بالعمل المقاوالتي، علوة ع

 . (do Paço et al., 2011) المقاوالتية

 إن من أهم الدراسات التي أكدت على قوة التنبؤ لنموذج نظرية السلوك المخطط هي دراسة

Lortie and Castogiovanni (2015) نموذج هذا العن طريق تحليل شامل لألدبيات السابقة التي تطرقت ل

 Lortie andو استخدمته للتنبؤ بالنية المقاوالتية، أصبحت نظرية السلوك المخطط حسب 

Castogiovanni (2015)  األكثر استخداما  في المسح األدبي الذي يهتم بشرح و فهم سلوك الفرد، ولقد

مرة  1000لنظرية السلوك المخطط  كمرجع أكثر من  5955وكتاب  5995تم استعمال مقال سنة 

في العديد من المجاالت البحثية، كعلوم  والسلوكياتللكشف عن النوايا  the Web of Scienceحسب موقع 

واستخدمت أيضا في العلوم االجتماعية في  وتسويقية دراسات نفسية ،دراسات أوقات الفراغ ،الصحة

 ;Engle et al., 2010) مجاالت مختلفة كدراسة سلوكات التدخين، السلوكات العرقية، ونشاطات اإلنترنت

Lortie & Castogiovanni, 2015)أكد( 2-2كما هو ملحظ في الشكل )  ؛ Lortie and Castogiovanni 

ولو بصفة جزئية من طرف العديد من  استخدمت (Ajzen, 1991)نظرية السلوك المخطط  أن (2015)

الباحثين في مجال المقاوالتية لكونها نظرية مؤكدة، و هذا كان السبب وراء تطور انتاج البحوث المتعلقة 

 بالنية المقاوالتية بشكل كبير خاصة بعد ظهور هذا النموذج.

حلل الباحثان فيها مجموعة من الدراسات السابقة للنية ف  Liñán and Fayolle (2015)دراسة أما
أقر و المقاوالتية وكان الهدف من وراء ذلك إعطاء صورة واضحة ألصناف الدراسات في النية المقاوالتية، 

فيها الباحثان أن نموذج نظرية السلوك المخطط هو األكثر استعمااٌل متبوعا بنموذج الحدث المقاوالتي، 
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الدور الرئيسي في جعل نظرية السلوك  كان لها  Krueger and Carsrud (1993)راسة وأكدا أيضا أن د
 المخطط كمرجع نظري لبحوث النية المقاوالتية.

دور القيم و الحوافز لفهم العملية اإلدراكية حول    Fayolle et al. (2014)و في دراسة أخرى لـ
سابقة تحليلهم للنماذج الللمقاوالتية من خلل تحليل مجموعة من الدراسات السابقة، أكد الباحثين في 

للنية المقاوالتية أن نموذج نظرية السلوك المخطط اليزال يعد األكثر استخداما  لكونه النظرية األكثر 
من  العديد شمولية التي ساهمت و بشكل واضح في شرح النية المقاوالتية، على الرغم من مساهمة

 ,B. Bird)و نموذج النية المقاوالتية لـ  (Shapero & Sokol, 1982) لـالنماذج كنموذج الحدث المقاوالتي 

 أثيرا  كن أكثر تتلم  اإال أنه، للكشف عن النية المقاوالتيةمن النماذج التي استخدمت  غيرها و (1988
 نموذج نظرية السلوك المخطط أعطى أكثرف ،(Liñán & Chen, 2009) نظرية السلوك المخططنموذج ك

ة بل كذلك لعوامل الشخصيليس فقط ا االعتبارفهم لعملية النية المقاوالتية بشكل شامل ألخذه بعين 
 .(N. F. Krueger et al., 2000)للعوامل االجتماعية 

*عدد مقاالت المقاوالتية التي استخدمت نظرية السلوك المخطط (1-1الشكل )
 

 

Source: Lortie and Castogiovanni (2015)
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طلبة اإلدارة في  على عينة من Van Gelderen et al. (2008)قام بها  دراسة من جهة أخرى في

 اختيارهمطالب أستخدم فيه نموذج السلوك المخطط وبرروا عدم  5195مختلفة بمجموع  ستة جامعة

مكانية اإلنجاز للفردإدراك الرغبة لنموذج الحدث المقاوالتي لكون عامل  ص، غامضين بشكل خا وا 

 من الدراسات التي نصحت ، والعديدواالنسجامولهذا فإن نموذج نظرية السلوك المخطط يمتاز بالدقة 

 تية.  استخدام هذا النموذج للكشف عن النية المقاوالتمة أثبتت أيضا هذه الدراسة على ، وفي الخاباستخدامه

السلوك المخطط في التنبؤ بنية الـطلبة  نموذج نظريةمتغيرات قدرة  Engle et al. (2010) ودرس

نت وكا استبيان 5251التي تم جمعها  االستبياناتدولة مختلفة، بحيث بلغ عدد  57الجامعيين في 

نتيجة الدراسة نجاح نظرية السلوك المخطط في الكشف عن النية المقاوالتية  في كل دولة، االختلف 

 كان فقط في الداللة اإلحصائية و نسبة التباين في النموذج، التي اختلفت من دولة إلى أخرى.  

واقع األمر أعطى نموذج نظرية السلوك المخطط نتائج جيدة لشرح االختلفات في السلوكات  في

لمهنة ا الختياروهذا خاصة على عينات تتميز بعدم الثقة والخبرة  ،(Armitage & Conner, 2001) والنوايا

ولهذا أستعمل نموذج نظرية السلوك المخطط في العديد من الدراسات لفهم المستقبلية كالطلبة الجامعيين 

، (N. F. Krueger et al., 2000) الواليات المتحدة األمريكيةك لمقاوالتية لدى الطلبة الجامعيينالنية ا

 ،(Kolvereid, 1996) نرويجال ،(Van Gelderen et al., 2008)هولندا ،(Peng et al., 2013) الصين

 ,.Mahmoudi et al) تونس،  (Ibrahim & Lucky, 2014)نيجيريا ، (Pihie & Bagheri, 2013)ماليزيا

 ,.Benhabib et al)، الجزائر (Zampetakis et al., 2015) اليونان ،(Koubaa, 2011) ، المغرب(2014

اوالتية للستعانة به في دراستنا للنية المقالسلوك المخطط تحفزنا وهذه نقطة قوة أخرى للنموذج ، .(2014

 على الطلبة الجامعيين في الجزائر.
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ربعة أ يمكن استخدامه فينظرية السلوك المخطط وفي األخير لقد أبرزت الدراسات السابقة أن 

( أثر جوهر نظرية السلوك المخطط على النية المقاوالتية؛ 1: )(Liñán et al., 2013) مختلفةاتجاهات 

( أثر رأس المال البشري واالجتماعي )مثل: المهارات المقاوالتية، والعلقات االجتماعية( على نظرية 1)

 لسلوكالمقاوالتي على نظرية ا طمحيال( أثر اإلدراك والوعي حول 1) ؛لسلوك المخطط والنية المقاوالتيةا

 تعدد الثقافات.ب خاصةبحوث و  (4؛ )المخطط والنية المقاوالتية

هو األنسب  TPB (Ajzen, 1991)من كل ما سبق نستنتج أن نموذج نظرية السلوك المخطط 

بشكل واسع في دراسات النية المقاوالتية  ااستخدامه( 1أسباب: ) لثلثةلدراسة إشكاليتنا وهذا راجع 

ي القيام بإنشاء الطلبة ف بنية تمكن بنوع من الدقة من التنبؤنتائج إيجابية  مساهمتها في إعطاء السابقة و

( لكونه أكثر 1من دراسة النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين وهذا )ا ن  ن  ك   م  ي   و كونه (1، )المؤسسة

درة السلوك، المعيار الشخصي، إدراك الق اتجاه عوامله التحفيزية )الموقف و وضوحا  من حيثتفصيل 

و كذلك من حيث المعلومات الذي تقدمها النظرية حول عمل النموذج للتنبؤ  لتحكم في السلوك(على ا

 .لمقاوالتيةبالنية ا

 . تطور نموذج نظرية السلوك المخطط1.1

 السلوك المخططسنة الماضية، عمل الباحثون بشكل حريص على استخدام نظرية  70خلل 

(Ajzen, 1991)  (6-7) لشكلاان  ،السلوكيات في األدبيات المقاوالتية بكل أنواع النوايا و ؤتنباللشرح و 

في نموذج يحتوي على مجموعة من اإلضافات و التغيرات التي طرأت على نظرية السلوك  يتمثل

، فمعظم هذه اإلضافات كانت (Lortie & Castogiovanni, 2015)المخطط بفضل الدراسات السابقة 

 المعيار الشخصي و إدراك التحكم في السلوك، ومنهعلى شكل متغيرات تسبق الموقف اتجاه السلوك، 

 عمد الباحثون على تطوير نماذجهم باالرتكاز على النموذج األصلي للنظرية. 
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*توسع وتعديلت نموذج نظرية السلوك المخطط في الدراسات السابقة للمقاوالتية (1-1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Lortie & Castogiovanni, 2015) 

 

 

 

ذلك و  (Ajzen, 1991)لتي عرفها نموذج نظرية السلوك المخطط فيما يلي سنتطرق إلى أهم التطورات ا
 عبر جملة من الدراسات السابقة، وهذا لنستعين بها لبناء فرضيات دراستنا.
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 المقاوالتية. العالقة بين عوامل النموذج والنية 1.1.1

 The attitude كالسلو  اتجاهإن من العوامل التي تتضمنها نظرية السلوك المخطط هي الموقف 

towards behavior (ATB) والمعيار الشخصيSubjective norms (SN)   دراك التحكم في السلوك وا 

Perceived behavioural control (PBC) ،األول تم تعريفه من طرف فالعامل  Veciana et al. (2005, 

p. 168)  ..." فالموقف  "درجة التقييم اإليجابي أو السلبي للفرد أو تثمينه لسلوك معين في حد ذاتهعلى أنه

المقاوالتية هو  اتجاه، إذن فالموقف (Autio et al., 2001) هو اإلدراك الشخصي لجاذبية الهدف السلوكي

نظرة الفرد للنشاط المقاوالتي وتقييمه له، فكلما كان تقييم الفرد إيجابي للنشاط المقاوالتي يزيد ذلك من 

نيته لكي يصبح مقاوال، و العكس فإذا أدرك الفرد تقييما  سلبيا  على النشاط المقاوالتي فهذا يضعف نيته 

 للتوجه المقاوالتي.

هو "... Liñán et al. (2011a, p. 199) عرفهثل في المعيار الشخصي أما العامل الثاني المتم

ـ "، فحسب دراسات إمبريقية لأو لعدم االهتمام بهذا السلوك المقاوالتي للهتمامإدراك ضغط المجتمع 

(Ajzen, 1991)  نوه فيها أن المعيار الشخصي دائما يميل إلى االشتراك األضعف في النية بالنسبة

، و منه يمكن لهذه الوضعية أن تتكرر في السلوكيات   (Liñán et al., 2011a)لسلوكيات مختلفة

 . (N. F. Krueger et al., 2000)المقاوالتية

ا الشخصي في معناه الضيق يلعب دور بصفة خاصة فإن بعض الباحثين لمحوا إلى أن المعيار 

فالعديد من الدراسات أكدت وجود أن المعيار ، (Sommer & Haug, 2011) ةفي بعض القرارات المقاوالتي

، أما (Kolvereid & Isaksen, 2006; Tkachev & Kolvereid, 1999)والتية الشخصي يفسر النية المقا

 . (do Paço et al., 2011; N. F. Krueger et al., 2000)دراسات األخرى وجدت عكس ذلك 
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متنبأ قوي  (PBC)بعكس المعيار الشخصي، يعد العامل الثالث وهو إدراك التحكم في السلوك   

، وهذا المتغير يتشابه إلى حد بعيد بفعالية الذات (Sommer & Haug, 2011)للنية المقاوالتية 

(Bandura, 1997)، فقد عرفه Liñán et al. (2011a, p. 199)  ..." على أنه إدراك سهولة أو صعوبة

إن الموارد و   TPBنظرية السلوك المخطط  "، فحسبالفرد لتحقيق السلوك المهتم به )أن يصبح مقاول(

ق في المقاوالتية ومنه االنطل الفرص المتوفرة للفرد يمكنها أن توسع احتمال نطاق قدرته للوصول إلى السلوك

(Veciana et al., 2005)له المتعلقة بالنشاط المقاوالتي المحيطة بالفرد يجع لما ارتفعت الموارد و الفرص، فك

قادر على الشروع في النشاط المقاوالتي وترفع من نيته في مقاوالتية، والعكس فإذا أدرك الفرد قلة الفرص 

 . ةوالموارد في محيطه يؤدي ذلك إلدراكه بانخفاض قدرته وهذا ما يؤدي لضعف نيته المقاوالتي

دراك التحكم في السلوك على النية المقاوالتية تم تأكيده في العديد    إن تأثير الموقف اتجاه السلوك وا 

من الدراسات أما المعيار الشخصي فكانت نتائج الدراسات فيه مختلفة، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسات 

 التي أقيمت بهذا الخصوص: 

طالب ماليزي،  615عن النية المقاوالتية لدى  للكشف Ambad and Damit (2016)  هدفت دراسة

دراك باستخدام نظرية السلوك المخطط، وأدخل على ا لنموذج إدراك الدعم الجامعي، إدراك الدعم الهيكلي وا 

الدعم العلئقي لقياس تأثيرها المباشر على النية المقاوالتية، ووجد أن من بين المتغيرات الثلثة إال إدراك 

الدعم العلئقي هو الذي يؤثر على النية المقاوالتية، وعمدت الدراسة إلى نزع المعيار الشخصي من نموذج 

دراك ن ظرية السلوك المقاوالتي، وكانت النتيجة أن إال كل من الموقف الشخصي، إدراك التحكم في السلوك وا 

 الدعم العلئقي يؤثرون على النية المقاوالتية؛ 

تأثير خبرة العمل والقدوات المقاوالتية على النية    Zapkau et al. (2015)لقد اختبرت دراسة 

طالب جامعي  772المقاوالتية باالرتكاز على نموذج نظرية السلوك المخطط على عينة متكونة من 
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وع مشر  ءاتجاه بدعامل مهني من ألمانيا، ولقد أكدت الدراسة تأثير المباشر لكل من الموقف  512و

دراك التحكم في   شروع؛السلوك على البدء في موالمعيار الشخصي وا 

المقاوالتية في الكشف على النية  اتجاهعلى أهمية الموقف  Lüthje and Franke (2003)و نوه 

ي فطالب جامعي في الواليات المتحدة األمريكية، وأكد كذلك  157المقاوالتية وهذا في دراسة أقامه على 

و يمكن لعوامل   دراسته أن النية المقاوالتية لدى الطلبة تتأثر مباشرة بإدراكهم للحواجز و الدعم المقاوالتي

شاط المقاوالتي وهذا يؤثر على اإلدراك في نسبة التكلفة والربح لعملية المحيط أن تسهل أو تعيق الن

 ؛اء النية المقاوالتية بين الطلبةلعب دورا أساسيا في بنيأيضا أن  يمكنهما  هذاإنشاء مشروع، و 

ية السلوك نظر  باستعمالوفي مقارنة بين طلبة جامعيين من تركيا والواليات المتحدة األمريكية، 

أن النية المقاوالتية ضعيفة في كل البلدين، اما   Ozaralli and Rivenburgh (2016)المخطط وجد

دراك التحكم في السلوك كان تأثيرهما قوي  ذي بالمقارنة مع المعيار الشخصي الالموقف المقاوالتي وا 

   ؛ضعيف على النية المقاوالتيةكان 

 Miralles et al. (2015)ومن أجل دراسة العلقة بين المعرفة المقاوالتية والنية المقاوالتية استخدم 

من العمال، أظهرت النتائج أن عوامل نموذج  165طريقة نموذج المعادالت الهيكلية لتحليل أجوبة عينة 

نظرية السلوك المخطط )الموقف الشخصي، المعيار الشخصي، إدراك التحكم في السلوك( كلها تؤثر 

لعب هذه العوامل تمع العلم أن تأثير المعيار الشخصي كان جد ضعيف، وأن على النية المقاوالتية، 

 نية المقاوالتية؛   دور الوسيط بين المعرفة المقاوالتية وال

طالب جامعي في  665بينما في دراسة أثر القدوات واختلف الجنس على نية المقاوالتية لـ 

التية عبر أن القدوات تؤثر بشكل غير مباشر على النية المقاو   Karimi et al. (2013)إيران، وجد 

دراك التحكاتجاه ولقد أكدت الدراسة تأثير الموقف  متغيرات نموذج نظرية السلوك المخطط، م المقاوالتية وا 
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في السلوك على النية المقاوالتية لدى الجنسين مع اختلف في قوة التأثير بين اإلناث والذكور، فكان 

ي من العائلة أقوى لدى الطالبات ولم يجد أ تأثير الموقف لدى الطلبة أقوى، أما تأثير المعيار الشخصي

دراك التحكم في السلوك له التأثير األقوى على النية  تأثير لهذا العامل على الذكور،  وأستنتج أن وا 

أيضا إلى دور الجنس كمتغير معدل  Bagheri and Pihie (2014)المقاوالتية لكل الطرفين؛ وقد تطرق 

جامعات في ماليزيا، أكدت النتائج أن الجنس له دور معدل  1طالب جامعي من  259للنية المقاوالتية لـ 

بين النية المقاوالتية ومتغيراتها، حيث أن الموقف وفعالية الذات لها تأثير كبير على الرجال لكي يصبحوا 

ناث؛ وقام إلمقاولين، بينما كان تأثير المعيار الشخصي والموقف أثرهما أكبر على النية المقاوالتية لدى ا

M. C. Díaz-García and Jiménez-Moreno (2010) ،بدراسة دور الجنس على النية المقاوالتية 

أكد أن كل من الموقف، فعالية الذات والمعيار الشخصي يؤثرون  وباستعماله نظرية السلوك المخطط

 على النية المقاوالتية لجميع طلبة العينة.

في فرنسا، وجد أن تكوين  على حاملي مشاريع  Delanoë and Brulhart (2011)وفي دراسة 

النية المقاوالتية يتحكم فيه الموقف اتجاه المقاوالتية لدى حاملي المشاريع والمعيار الشخصي أي األفراد 

 وبدرجة أقل إدراك فاعلية الذات؛المحيطين بهم، 

طالب فرنسي بدراسة إمبريقية،  311تفسير النية المقاوالتية لدى  Boissin et al. (2009)كما حاول 

ووجد أن الموقف له وزن كبير على نية إنشاء مؤسسة لدى الطلبة تم يليه إدراك التحكم في السلوك 

راسة أن إدراك القدرة على إنشاء مؤسسة تكون أكبر خاصة إذا أنجز الفرد سابقا مهاما صعبة، ونوهت الد

 صي على النية المقاوالتية للطلبة؛ولم يؤثر المعيار الشخ

طلبة مدرسة  5055دراسة النية المقاوالتية لدى    Xu et al. (2016)وعلى عينة من المراهقين حاول

السمات  ، وتمت دراسة التعليم المقاوالتي،طريقة نموذج المعادالت الهيكليةالثانوية في الصين باستخدام 
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السلوك المخطط كقاعدة لنموذج الدراسة، وأكدت النتائج أن الشخصية والديمغرافية مع نموذج نظرية 

التعليم المقاوالتي والسمات الشخصية يأثران بشكل موجب على النية المقاوالتية، وكذلك أكدت النتيجة 

دراك التحكم في السلوك يؤثران  أن نظرية السلوك المخطط متنبأ بالنية المقاوالتية، ووجد أن الموقف وا 

 له علقة ذو داللة إحصائية مع النية المقاوالتية؛  قاوالتية أما المعيار الشخصي فلم يجد المعلى النية 

القتراح نموذج من أجل تحسين مبادرات التعليم  Liñán et al. (2011a)دراسة إمبريقية لـ في  أما

كدت نتيجة الدراسة ، أدى الطلبةومنه رفع مستوى النية المقاوالتية لفي جامعتين إسبانيتين  المقاوالتي

دراك التحكم في السلوك هما األكثر تعريفا للنية المقاوالتية لدى  طالب  611أن الموقف الشخصي وا 

 جامعي، ولم يجد أي تأثير للمعيار الشخصي على النية المقاوالتية؛ 

 Sommer and Haugمدير لمؤسسات صغيرة ومتوسطة في ألمانيا، أستخدم  100وبدراسة على 

نظرية السلوك المخطط إلنشاء نموذج إدراكي من أجل معرفة نية هؤالء المديرين نحو المقاوالتية  (2011)

العالمية، وأعطت الدراسة نتائج من أهمها: إن نظرية السلوك المخطط تمكننا من معرفة كيف تبني نية 

موقف ، وأكدت الدراسة تأثير الالمقاوالتية الدولية لألصحاب القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دراك التحكم في السلوك على نية  ى قرارات علالمقاوالتية الدولية، أما المعيار الشخصي فلم يؤثر وا 

 ة والمتوسطة نحو المجال الدولي؛ المديرين في توسيع مؤسساتهم الصغير 

بإدخال  وذلكاستكشافية طويلة األمد  بدراسة  Obschonka et al. (2015)وفي ألمانيا أيضا قام

متغير تقدير الذات المقاوالتية على نموذج نظرية السلوك المخطط للكشف عن النية المقاوالتية لدى 

دراك التحكم  عمال باحثين في جامعة ألمانية، وجدت الدراسة علقة بين كل من الموقف اتجاه السلوك وا 

ة أي علقة له الدراسالمعيار الشخصي فلم تجد  لعاملبالنسبة  في السلوك على النية المقاوالتية، ولكن

 مع النية المقاوالتية؛ 
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استخدام نظرية السلوك   Alexander and Honig (2016)حاولوفي إفريقيا وبالتحديد كينيا، 

المخطط للتحقق من دور الثقافات العرقية على عوامل النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، وأكدت 

دراك التحكم في السلوك يؤثران بشكل موجب على النية  المعيار  المقاوالتية عكسالنتائج أن الموقف وا 

 الدراسة أن هناك فرق في النية المقاوالتية لدى الثقافات العرقية؛ الشخصي فلم يتنبأ بها، وأكدت

سبانية، في دراسة و  للنية المقاوالتية على دولتين مختلفتين من حيث الثقافة واالقتصاد: السنغال وا 

باالرتكاز على نظرية السلوك المخطط بتوزيع استبيان على  García-Rodríguez et al. (2015)قام 

دراك التحكم بالسلوك يتنبأن  550 طالب جامعي في كل البلدين، كانت النتيجة أن كل من الموقف وا 

بالنية المقاوالتية، أما المعيار الشخصي لم يؤثر ال على النية المقاوالتية، وال حتى على الموقف اتجاه 

در   اك التحكم في السلوك في كل البلدين.  المقاوالتية وا 

الستعمال نظرية   Van Acker et al. (2013)ومن وجهة نظر مخالفة عما سبق هدفت دراسة 

 Information and Communicationعلى تكنولوجيا اإلعلم واالتصال  TPBالسلوك المخطط 

Technology (ICT)  وباألخص أدوت التعليم الرقميdigital learning materials (DLMs)  الهدف و

أستاذ، ووجد أن نية استعمال  5151زيادة استعمال هذه األدوات من طرف األساتذة، أقيمة الدراسة على 

خصي فعالية الذات أما المعيار الشأدوات التعليم الرقمي تتأثر بالدرجة األولى من الموقف أوال ثم يليها 

 األساتذة.فكان دوره جد محدود لدى 

 ,Alexander & Honig, 2016; Ambad & Damit) سابقاإن معظم الدراسات التي تطرقنا إليها 

2016; Bagheri & Pihie, 2014; Boissin et al., 2009; Delanoë & Brulhart, 2011; M. C. Díaz-

García & Jiménez-Moreno, 2010; Karimi et al., 2013; Liñán et al., 2011a; Lüthje & Franke, 

2003; Miralles et al., 2015; Obschonka et al., 2015; Ozaralli & Rivenburgh, 2016; Sommer 

& Haug, 2011; Xu et al., 2016; Zapkau et al., 2015) ، ان كل من الموقف اتجاه المقاوالتية و تؤكد
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على النية المقاوالتية بشكل إيجابي، و كان ذلك حتى في الدراسات إدراك التحكم في السلوك يؤثران 

مع العلم أن هناك  (Van Acker et al., 2013)  األخرى كنية استخدام تكنولوجيا اإلعلم واالتصال

 (Kolvereid & Isaksen, 2006)دراسات لم تجد علقة بين فاعلية الذات )إدراك التحكم في السلوك( 

 والنية المقاوالتية، وهذا يقودنا إلى وضع الفرضيتين التاليتين:

 تأثير موجب على النية المقاوالتية له ةالمقاوالتياتجاه الموقف  1.1ف

 التحكم في السلوك له تأثير موجب على النية المقاوالتية إدراك 1.1ف

النموذج األولي  (1-7)الدراسات السابقة يمكننا وضع شكل  التي توصلت إليها نتائجلل تبعا  

دراك التحكم في السلوك  ، الذي يتضمنلنظرية السلوك المخطط  ية المقاوالتية:مع النالعلقة بين الموقف وا 

 لنظرية السلوك المخططالمطور النموذج األولي  (4-1)شكل 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. المصدر:

 

ة اتجاهين مختلفين بين تأثير المعيار الشخصي على الني نللباحثيأما المعيار الشخصي فكان 

، (M. C. Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2010; Liñán, 2008; Zapkau et al., 2015)المقاوالتية 

وأخرون ، (Miralles et al., 2015; Ozaralli & Rivenburgh, 2016) جد ضعيف له تأثيرا   وامن وجدوبين 

 Alexander & Honig, 2016; Delanoë)أكدوا عدم وجود علقة بين المعيار الشخصي والنية المقاوالتية

المقاوالتية اتجاهالموقف   
(ATB) 

 

( 

النية المقاوالتية 
(EI) 

إدراك التحكم في السلوك 
(PBC) 
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& Brulhart, 2011; García-Rodríguez et al., 2015; Karimi et al., 2013; Liñán et al., 2011a; 

Obschonka et al., 2015; Sommer & Haug, 2011; Xu et al., 2016).  

من المحتمل أن يكون المعيار الشخصي مهما في أنه  (N. F. Krueger et al., 2000) رأى

مية ربما هناك اختلف في الثقافات حول أها تقاليد قوية في المقاوالتية، و المجموعات العرقية التي له

 حيث حاول  (Moriano et al., 2011) دراسةالمعيار الشخصي في النشاط االقتصادي، و هذا ما أكدته 

نظرية السلوك  من خلل تطبيق طالب جامعي 5021عينة من لالثقافة على النية المقاوالتية  دورمعرفة 

قد و  ،على ستة دول ذات ثقافات مختلفة )ألمانيا، الهند، إيران، بولندا، إسبانيا وهولندا( TPBالمخطط 

دراك التحكم في تؤثر توصلت الدراسة إلى أن الثقافة  على النية المقاوالتية، كذلك وجد أن الموقف وا 

ي أما أثر المعيار الشخص ،الدراسة محل دولالتؤثر في النية المقاوالتية في جميع  TPBالسلوك لنموذج 

  بين ستة دول. من (الهند وهولندا)ي إال في دولتين ه لدى الطلبة لم يكن له تأثيرالنية المقاوالتية  على

إلى  (Lortie & Castogiovanni, 2015) توصل الباحثين مقاال،  17لـ هم تحليلخلل دراستهم و 

 51 النية المقاوالتية لم يتم التأكد منها إال في لعلقة بين المعيار الشخصي واستنتاج عام فحواه أن ا

سلوك علقات األخرى في نموذج نظرية اللاتعد هذه العلقة األقل قوة في التأثير من بين  ، ومقاال فقط

  من هذه الدراسات. %53بنسبة المخطط 

خاص ألشالمعيار الشخصي على النية المقاوالتية ربما يرجع إلى حقيقة أن اإن ضعف تأثير 

ف، فعالية )الموق ةالشخصي للعتباراتالمقاوالتية كمهنة  لمزاولة همقرار  صغيري السن يرجعون اتخاذ

 ,.Autio et al., 2001; Moriano et al)الذات( أكثر من االعتبارات االجتماعية )العائلة واألصدقاء( 

مباشر بعدم تأثير المعيار الشخصي ال ، وهذا ما تأكده الدراسات التي أقيمت على الطلبة الجامعيين(2011

 ,.Bagheri & Pihie, 2014; Boissin et al., 2009; Karimi et al) على مستقبلهم المهني كالمقاوالتية

2013; Liñán et al., 2011a). 
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 عن العلقة المباشرة بين المعيار الشخصي باالستغناءبعيدا  ذهبتإن بعض الدراسات الحديثة 

علقة غير مباشرة باستخدام تعويضها منها من قامت ب، (Ambad & Damit, 2016) والنية المقاوالتية

دراك التحكم في السلوك  .وهذا ما نتطرق إليه فيما يلي عبر الموقف المقاوالتي وا 

دراك التحكم في السلوك. 1.1.1  عالقة المعيار الشخصي بالموقف اتجاه السلوك وا 

 تجاهاولهذا فإن موقف شخص  يمكن للمعيار الشخصي أن يؤثر على الموقف اتجاه المقاوالتية،

 & Eagly)سلوك معين يمكنه أن يتأثر باألخرين، وهذه العلقة السببية يمكن شرحها بنظرية اإلقناع 

Chaiken, 1993)،   يعيدففنظرية اإلقناع تؤكد أن االتصال باإلقناع تؤثر في معتقدات ومواقف الشخص 

هم و صحنأن يفي رأي األخرين و أن يتدخلوا ومن هذا المنطلق يمكن لألشخاص  ،بنائه لمعتقدات جديدة

ألخرين ، فبعض المعلومات والرسائل التي يتلقاه الفرد من السلوك معين للتوجهيغير موقفهم تدريجيا  مما

 مباشر في قراراتهم، ولكن يمكنها أن تؤثر في القرارات المستقبلية لهالليس بالضرورة أن تغير بشكل 

 عندما يتخذ رأي األخرين بعين االعتبار.  

مكن أن يحمل موقفا سلبيا نحو المقاوالتية عندما يدرك أن في الميدان المقاوالتي، الفرد ي

األشخاص المهمين في حياته ال يشجعون العمل المقاوالتي، والعكس فإذا أدرك أن أهم األشخاص في 

حياته يدعمون مواصلة حياته المهنية في المقاوالتية، فإن ذلك يرفع مباشرة من موقفه االيجابي اتجاه 

ده بشكل كبير عند الطلبة الجامعيين الذين يفتقدون للثقة والخبرة اللزمين الختيار المقاوالتية، وهذا نج

 توجههم المستقبلي. 

عبر عن إيمان الفرد بتحكمه بالسلوك المقاوالتي من ناحية المهارات يان إدراك التحكم في السلوك 

المقاوالتية، المعرفة، الموارد أو الفرص، إن هذا العامل مرتبط بإدراك القدرات ) كفعالية الذات( ألداء 

فإن معتقدات   (Bandura, 1977)السلوك المقاوالتي، فحسب نظرية التعلم االجتماعي التي أتى بها 
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لوكا  س، ومنه يمكنه أن يؤمن بقدراته ومهاراته لكي يؤدي بنفسهالمجتمع تلعب دورا مهما في إيمان الفرد 

ء الثقة "أنا أعلم أنك ستنجح" تمكنه من بنايقوله له شخص مهم في حياته مثل بنجاح، فبعبارة   معينا  

اللزمة للوصول لهدفه، فهذا النوع من التشجيع من األشخاص المقربين يقلل من عدم الثقة في نفسه 

، ولهذا فالتعليقات ذات اإلقناع تمكن الفرد من الثقة في (Bandura, 1997)وسيركز طاقاته ألداء المهمة 

ابية لألشخاص تعليقات اإليجالقدراته وتضمن له التحكم بشكل أكثر في السلوك وما يحيط به، ومنه فإن 

الطالب للنطلق في السلوك المقاوالتي تقوي له إيمانه بقدراته إلداء السلوك الذي المهمين على قرارات 

 يريد الوصول إليه.

هناك العديد من الدراسات المقاوالتية التي أكدت وجود تأثير للمعيار الشخصي على الموقف 

دراك التحكم في السلوك سنحاول التطرق إلى أحدثها فيما يلي:   اتجاه المقاوالتية وا 

استعمال نظرية السلوك المخطط لبناء استبيان النية المقاوالتية  Liñán and Chen (2009) حاول 

Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ)   طالب  159وتحليل خصائصه البسيكومترية على

من إسبانيا وتايوان قاموا بدراسة النموذج المطور لنظرية السلوك المخطط، باستخدام طريقة المعادالت 

دراك التحكم في السلوك يؤثران على النية المقاوالتية أما المعيار وج SEMالهيكلية  د أن كل من الموقف وا 

ليها عبر يأثر بشكل غير مباشر ع هالشخصي فلم يجدوا له تأثيرا مباشرا على النية المقاوالتية، ولكن

دراك التحكم في السلوك؛ ةالمقاوالتياتجاه تأثيره في الموقف   وا 

ف في إدراك المقاوالتية بين اإلقليم الكتالوني بدراسة االختل  Liñán et al. (2011c)وقام 

دراك و طالب جامعي،  119على  (Catalonia and Andalusia)واألندلسي  وجد أن كل من الموقف وا 

تي وأكدا أيضا أن نظرة المجتمع وتقييمه للعمل المقاوال التحكم في السلوك يؤثران على النية المقاوالتية

 يؤثر على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين؛
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فكان الهدف منها معرفة دور التدريس كمتغير معدل   Entrialgo and Iglesias (2016) أما دراسة

على النية المقاوالتية، وتم االستعانة بنظرية السلوك المخطط لبناء نموذج الدراسة، وتمت الدراسة في 

جامعي، وكانت النتيجة أن متغير التدريس م عدل للعلقة بين المعيار  طالب 665إسبانيا على عينة من 

دراك التحكم في السلوك، ووجد أن المعيار الشخصي يؤثر  الشخصي والموقف، والمعيار الشخصي وا 

دراك التحكم في السلوك؛  في الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

 51بدراسة على طلبة مدرسة الثانوية أعمارهم بين   do Paço et al. (2011)وفي سياق خاص قام 

سنة للكشف عن نيتهم المقاوالتية، باستعمال نموذج نظرية السلوك المخطط، وجد أن كل من  51والـ 

دراك التحكم في السلوك يؤثران في النية المقاوالتية أما  له أي االمعيار الشخصي فلم يجدو  الموقف وا 

دراك  تأثير مباشر على النية المقاوالتية، وفرضت الدراسة أن المعيار الشخصي يؤثر على الموقف وا 

 التحكم في السلوك ولم ت أكد إال الفرضية األولى فقط؛

أن المعيار  Matlay et al. (2012)وفي نفس السياق وعلى عينة من نفس العمر أكدت دراسة 

 الشخصي يؤثر إال بشكل غير مباشر على النية المقاوالتية من خلل الموقف المقاوالتي فقط؛ 

طالب جامعي، قامت  7050على تسعة جامعات صينية بعينة من  Peng et al. (2013)وفي دراسة 

الدراسة باستخدام نموذج نظرية السلوك المخطط للتنبؤ بالمقاوالتية حيث تم تغيير إدراك التحكم في السلوك 

النموذج العديد من المتغيرات الشخصية وأخرى خارجية كالمتغيرات االجتماعية،  بفعالية الذات وأدخلوا على

لعوامل الثلثة هذه الالدراسة وجود تأثير للمعيار الشخصي على الموقف وفعالية الذات، ووجود تأثير وأكدت 

 النية المقاوالتية؛ على 

طالب جامعي في سنتهم  553شمال وجنوب إسبانيا على في في دراسة أقيمت بجنوب بريطانيا و 

 في  Santos and Liñán (2010)انالباحثنظرية السلوك المخطط قام نموذج  باستعمالهماألخيرة للتخرج، 
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عن علقة المعيار الشخصي بالنية المقاوالتية وفرضوا أنها تأثر بشكل غير مباشر عبر  باالستغناءنموذجهم 

دراك التحكم في السلوك وهذا ما أكدوه في نتائجهم، وكذلك وجدو   ةاوالتيالمقاتجاه ا أن الموقف الموقف وا 

دراك التحكم في السلوك يؤثران على النية المقاوالتية  ؛وا 

 Guerrero andوقد تم االستغناء عن علقة المعيار الشخصي بالنية المقاوالتية أيضا في دراسة 

Urbano (2014) على نظرية  فباالرتكازthe knowledge spillover theory of entrepreneurship  ونظرية

دور نية إنشاء مؤسسة من طرف الجامعيين وتسريب  استكشافإلى هدفت الدراسة  TPBالسلوك المخطط 

على عينة  براختنموذج للدراسة  اقتراحوقد تم المعرفة على عملية نقل المعرفة في الجامعات المقاوالتية، 

طريقة المعادالت الهيكلية، وأكدت النتائج أن  باستعمالوهذا طالب في الجامعات اإلسبانية  702من 

دراك التحكم في السلوك يؤثران على تسرب المعرفة  العوامل التحفيزية وهي الموقف نحو المقاوالتية وا 

أما المعيار الشخصي فوجد أنه يؤثر بشكل غير مباشر على النية لنية إنشاء مؤسسة لدى الجامعيين. 

 ؛والقدرة على التحكم في السلوك ةالمقاوالتياتجاه المقاوالتية عبر الموقف 

الذكر دعمت فكرة أن األشخاص المحيطين بالفرد يمكن أن يؤثروا بطريقة  إن الدراسات السابقة

دراكه لقدراته تجاه المقاوالتية   ;do Paço et al., 2011)غير مباشرة على النية المقاوالتية و يغيروا موقفه وا 

Guerrero & Urbano, 2014; Liñán & Chen, 2009; Matlay et al., 2012; Peng et al., 2013; Santos 

& Liñán, 2010) ومن هذه الدراسات من دعمت فكرة االستغناء عن العلقة المباشرة بين المعيار ،

دراك التحكم في السلوك  الشخصي والنية المقاوالتية وتعويضها بالعلقة الغير مباشرة عبر الموقف وا 

(Guerrero & Urbano, 2014; Liñán, 2008; Liñán & Chen, 2009; Liñán et al., 2011c; Santos 

& Liñán, 2010)  ومن هذا المنطلق بما أننا نهدف في دراستنا للتعرف على النية المقاوالتية لدى الطلبة

عيار أكثر بطريقة غير مباشرة من طرف الم الطلبة ستتأثر نيتهم المقاوالتية الجامعيين فإننا نرى أن

ة وال يمكن بالخصوصي تتميزألنهم يرون أن قراراتهم حول مستقبلهم المهني كمقاولين وهذا الشخصي 
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دراكهم لقدراتهم و للعائلة واألصدقاء التأثير عليهم  نضع هذا لإال بطريقة غير مباشرة عبر تغيير موقفهم وا 

 الفرضيات التالية:

 ةالمقاوالتياتجاه على الموقف المعيار الشخصي له تأثير موجب  1.1ف

 المعيار الشخصي له تأثير موجب على إدراك التحكم في السلوك 1.1ف

  لموقف المعيار الشخصي على النية المقاوالتية عبر لغير مباشر موجب يوجد تأثير  1.1ف
  المقاوالتيةاتجاه 

دراك إ لمعيار الشخصي على النية المقاوالتية عبرلغير مباشر موجب يوجد تأثير  4.1ف
 السلوكفي   التحكم 

 .(1-7)ومن الفرضيات يمكننا توضيح النموذج الثاني المطور لنظرية السلوك المخطط في الشكل 

 لنظرية السلوك المخطط المطور الثانيالنموذج  (5-1)شكل 
 
 
 
 

 
 
 

 على الدراسات السابقة. باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
 

 مؤسسةإنشاء  اتجاهمع الموقف  المقاوالتية التحكم في سلوك. عالقة إدراك 1.1.1
ى وعدم التأكد، ومن أجل نجاحها يحتاج الفرد إل تعتبر المقاوالتية عملية معقدة وتقتضي المخاطرة 

المهارات، القدرات، الثقة والموارد اللزمة ليجاري عدم التأكد وليتحكم في العملية المقاوالتية، فكلما كان 

إدراكه لتحكمه عاٍل، كلما كان موقفه موجب لنتيجة العملية المقاوالتية، فحسب نظرية السلوك المخطط 

المقاوالتيةالموقف إتجاه   
(ATB) 

 

( 
النية المقاوالتية 

(EI) 

إدراك التحكم في السلوك 
(PBC) 

 

  

 المعيار الشخصي
(SN) 
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قاوالتي هو اإليمان حول توقع نتيجة المقاوالتية، وهو ما يعكس موقف الفرد نحو تقدير السلوك الم

 .(Ajzen, 2005)المقاوالتية 

لشخص الذي يؤمن بأن العملية المقاوالتية ستنجح، سيحمل موقفا  إيجابيا نحو قيامه بالعملية إن ا
المقاوالتية، ومنه فإن إدراك الفرد لقدرته في تحقيق نتيجة إيجابية سينعكس ذلك على الموقف نحو 

على طلبة مغاربة تم توزيع االستبيان عبر البريد  Koubaa (2011)المقاوالتية وهذا ما أكدته دراسة 
استبيان، وجد أن إدراك الطالب لقدراته تؤثر على  607شخص واسترجعوا منها  7000اإللكتروني على 

على أيضا  Mahmoudi et al. (2014)لدى الطلبة المغاربة وهذه النتيجة أكدها  ةالمقاوالتياتجاه الموقف 
مستوى إدراك التحكم في السلوك عاليا كلما  ، ومن هذا المنطلق كلما كانطالب تونسي 511عينة من 

 ومن التحليل السابق نطرح الفرضية التالي: كان موقف اتجاه السلوك المقاوالتي موجبا  

 ةالمقاوالتياتجاه الموقف إدراك التحكم في السلوك له تأثير موجب على  1ف

 .(3-7) المخطط في الشكل ر لنظرية السلوكالنموذج األخير المطو  رسمومن الفرضية السابقة يمكننا 

 لنظرية السلوك المخطط المطور الثالثالنموذج  (6-1)شكل 
 
 
 
 

 
 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. المصدر:
 

 . العالقة بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية1.1

 .Lazear (2004, p" إن المقاولين هم األشخاص الذين يستثمرون في أكثر من مهارة واحدة"...

أحدث األبحاث التي أكدت على أهم العوامل التي ترفع احتمالية الفرد لكي ، هذه العبارة تدعم  (209

، balanced skill-mix (Lazear, 2004)يصبح مقاوال وهي احتواءه على خليط من المهارات المتكافئة 

المقاوالتية اتجاهالموقف   
(ATB) 

 

( 
النية المقاوالتية 

(EI) 
 المعيار الشخصي

(SN) 

 

  
إدراك التحكم في السلوك 

(PBC) 
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 theor y the jack-of-all-trades (JAT)هذه الفكرة تسمى بنظرية الشخص الذي يتقن عدة صناعات 

، وهي ترتكز على دراسات واقعية في عدة دول، هذه النظرية مؤكد ألن على المقاولين إدارة العديد من 

جي باالعتماد على دليل المهن  لخريفالمهام والعمال، ولهذا يحتاجون ليكونوا متمكنين في عدة مجاالت، 

الذين أنتهى بهم المطاف  أن خريجي الجامعة  Lazearماستر إدارة األعمال في جامعة ستانفورد، الحظ 

أكثر شمولية، وبالعكس فإن من أنتهى به الحال كعامل  )تخصص في الجامعة( كمقاولين أتبعوا منهجا

 . (Morales & Feldman, 2013)اتبع منهجا أكثر تخصصا

تشير إلى ثقة الفرد بامتلكه  إدراك المهارات المقاوالتية بأنها " Liñán (2008, p. 261) لقد عرف

اول، هي أي مق فيالمهارات التي تتراكم ف"، مستوى كاف من بعض المهارات المرتبطة بالمقاوالتية

فقلة مهارات إدارة األعمال هي خاصية  ،(Fini et al., 2009) يبالنشاط المقاوالت متنبأفي الحقيقة 

  .(Morales & Feldman, 2013) في إدارتهم لمؤسساتهم أصحاب األعمال صغيري السن الفاشلين

إن المقاولين حديثي التخرج إما أن كانوا تقنيين، محاسبين، أو باحثين اجتماعيين، يحتاجون مهارات 

ه المهارات خاصة المهارات التقنية تتضح قلتها أكثر في مرحلة تطوير المؤسسة على المدى إدارية وهذ

فالمهارات أيضا تؤثر على كفاءة المؤسسات الجديدة حيث  ،(Morales & Feldman, 2013) البعيد

أن المقاولين الشباب الذين يرون في قلة المهارات عائقا أساسي  Brixiova et al. (2015)ذكر 

 لعملياتهم، شهدوا انخفاض ملحظ لكفاءة مؤسساتهم أكثر من الذين يرون عكس ذلك.

تقترح   (Morales & Feldman, 2013)لسابقة رغم ندرتها في هذا المجالولهذا فإن الدراسات ا

للمقاولين المحتملين أن يدركوا محفظة الفرص المتاحة، وليشعروا بثقة حول امتلكهم المهارات األساسية 

 .Van Gelderen et al الحظ  حيث ،(Gnyawali & Fogel, 1994) للنطلق نحو تأسيس مؤسسة

أن العدد الكبير من األشخاص الذين يفضلون العمل لحسابهم من المحتمل أنهم كسبوا  (2008)
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أن المستوى  (Roberts & Fusfeld, 1981) ولقد أكدالمهارات، والمعرفة والخبرات اللزمة قبل ذلك، 

العال من المهارات اإلدارية هي من احتياجات األفراد الذين يسعون إلنشاء شركات ذات التكنولوجيا 

المهارات التقنية أساسية لمعرفة حدة  أوضح أن (Gupta & Govindarajan, 2000)أماالمتطورة، 

  .(Fini et al., 2009) البيئة المقاوالتية

فهناك بعض من  ،(C. C. Chen et al., 1998)  المقاوالتيةكذلك إن المهارات له أثر أيضا على النية 

 الدراسات التي أكدت ذلك نستعرضها فيما يلي:

طالب نيجيري، تم توزيع االستبيان  511على عينة من  Ibrahim and Lucky (2014)في دراسة 

النية  ععليهم لمعرفة العلقة بين كل من التوجه المقاوالتي، المهارات المقاوالتية وعوامل المحيط م

المقاوالتية، باستعمال تحليل االنحدار وجد أن المهارات المقاوالتية والتوجه المقاوالتي لهما أثر قوي على 

النية المقاوالتية، ولم تجد الدراسة أية علقة بين عوامل المحيط والنية المقاوالتية، وهذا ما يؤكد أهمية 

 ؛ة بالفردالمهارات المقاوالتية بالمقارنة مع عوامل المحيط

 Ibrahim and Mas’udالجزئية قام الصغرى  في نفس السياق ولكن باستعمال طريقة المربعات

بدراسة النية المقاوالتية لدى طلبة جامعيين في نيجيريا ووجد أن المهارات المقاوالتية لها أثر   (2016)

   ؛مباشر على النية المقاوالتية

 702أثر بعض العوامل على النية المقاوالتية لدى  Ghazali et al. (2012) أما في ماليزيا درس

ي ارة الذاتية، الرغبة فطالب جامعي، ولقد غطت الدراسة العوامل الديمغرافية، االبتكار واإلبداع، اإلد

النجاح والمهارات المقاوالتية بما فيها: مهارات حل المشاكل، المهارات القيادية، المهارات المالية والمهارات 

مهنة المتخرجين الجامعيين الختيار المقاوالتية ك م  له  الدراسة أن بعض هذه المهارات ت   تالتسويقية، وجد

  ؛مستقبلية
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طالب من ماليزيا، وحاولت الدراسة فرض  700على  Siam et al. (2015)كما اعتمدت دراسة 

أن كل من المهارات المقاوالتية، دعم المحيط والعوامل التحفيزية لها أثر مباشر على النية المقاوالتية 

للطلبة، وهذا ما أكده الجانب التطبيقي للدراسة، واستنتج الباحثين أن كل طالب جامعي لديه المهارات 

 التعرف على الفرص من المحتمل أن تتكون لديه النية المقاوالتية.  وقدرتتقنية والاإلدارية 

من خلل عرض أهم ما قيل في العلقة بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية يمكن صياغة الفرضية 

 التالية:

 المهارات المقاوالتية له تأثير موجب مباشر على النية المقاوالتية إدراك 4ف

النظريات التي تشرح قرارات الفرد لتبني سلوك معين كالنية المقاوالتية للطلبة هي إن 

عملية متداخلة بين العوامل الثلثة )الموقف، إدراك التحكم في السلوك، المعيار الشخصي( 

الدراسات السابقة عدة مهارات خاصة )مثل: فلقد حددت ،  (Liñán, 2008)والعوامل التمكينية األخرى 

اإلبداع، حل المشاكل( واقترحت أن هذه المهارات يمكنها أن تؤثر على العوامل التحفيزية للنية المقاوالتية 

دراك التحكم في السلوك(، ولهذا يزداد مستوى إدراك الفرد  )الموقف اتجاه السلوك، المعيار الشخصي وا 

لسهولة إتباعه لمهنة المقاوالتية، وكذلك يرفع من موقفه اإليجابي نحو المقاوالتية واستحسان األشخاص 

  .(Liñán et al., 2013) المهمين في حياته

توقعات التقييم المقاوالتي و اليشير إلى أهمية  ذيفالعامل األول وهو الموقف اتجاه المقاوالتية، ال

ئية اتجاه المقاوالتية من عدة عوامل شخصية وبي هموقفالطالب يؤخذ ف، عن المشروع قبل بدايته الناتجة

الموقف المقاوالتي  أن تصميمولهذا أرجع بعض الباحثين ، (Liñán, 2008) كالمهارات المقاوالتية والقيم 

أن الموقف يلعب دور  (Kolvereid, 1996)، فوضح الدور المهم الذي تلعبه المهاراتإلى  يرجع

 (Ajzen & Fishbein, 1980)الوسيط بين المهارات والنية المقاوالتية، هذه النتيجة مرتبطة بافتراض 
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أن تطوير الكفاءات لها تأثير غير مباشر على النية عبر تأثيرها على العوامل الوسيطة األكثر  على

أن مهارات الفرد تؤثر بشكل  Souitaris et al. (2007) وكذلك أكد ،(Fini et al., 2009) ارتباطا  بها

 . (Fini et al., 2009) ومنه بشكل غير مباشر على النية المقاوالتية واضح ومباشر على الموقف

ته يشير إلى إدراك الفرد لقدراو التحكم اتجاه السلوك فهو القدرة في العامل الثاني أما 

قدرته بمهام المقاوالتية، فالمهارات المقاوالتية المرتفعة تؤثر على إحساس الفرد الومهاراته ألداء 

فل يتعلق األمر بما يمتلكه  ،(Liñán, 2008) على أداه المهام اللزمة التي يحتاجها إلنشاء مشروعه

كها مهما كانت المهارات التي يمتلبهذه المهارات الفرد من مهارات، بل بحكمه بما يستطيع القيام به 

(Engle et al., 2010)  دراك التحكم في السلوكولهذا  ,Liñán) فهناك علقة واضحة بين المهارات وا 

 . (Liñán, 2008) امتلك الفرد لهذه المهارات تجعله يشعر بقدرة أكبر إلنشاء مؤسسة ومنه ،(2008

أخيرا العامل الثالث هو المعيار الشخصي الذي يتمثل في إدراك الفرد لرأي األشخاص المهمين 

ك الفرد فعندما يدر ، له، كتقييم العائلة واألصدقاء ودعمهم إلنشاء مؤسساتهم والميل للستجابة معهم

، ولهذا فإن (Y. Chen & He, 2011) المقاوالتيةمساندة األشخاص المهمين في حياته يزيد ذلك من نيته 

موقف( الجاذبية الشخصية )المن بمستوى عال ات المقاوالتية يكون مرتبط للمهار للطالب اإلدراك القوي 

وتأييد من العائلة وأصدقاء للشروع في المقاوالتية خاصة إذا الحظوا أنه يكتسب المهارات المقاوالتية 

 . (Boyd & Vozikis, 1994) االزمة

إن البحث في العلقة بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية عبر عوامل نموذج نظرية السلوك 

دراك التحكم في السلوك( يحتاج إلى المزيد من  المخطط )الموقف اتجاه المقاوالتية، المعيار الشخصي وا 

إليه  لالتوصألهم ما تم اإلضافات، إذ أن هناك القليل من الدراسات في هذا المجال وفيما يأتي عرض 

 من هذه الدراسات:
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إلى  Fini et al. (2012) ، هدفت دراسة(Ajzen, 1991)بالتركيز على نظرية السلوك المخطط 

م ؤسس لشركة تكنولوجية جديدة، أدخل في النموذج العوامل  566استكشاف العوامل التي أثرت على 

دراك التحكم في السلوك يؤثران علىاتجاه الفردية والخارجية، وكانت النتيجة أن الموقف   المقاوالتية وا 

مهارات مقاوالتية، وبالنسبة للالنية المقاوالتية أما المعيار الشخصي فلم يجد له أية علقة مع النية ال

 الفردية فوجدت أنها تؤثر بطريقة غير مباشرة على النية المقاوالتية عبر الموقف اتجاه المقاوالتية. 

طالب  719بدراسة إدراك المهارات والقيم والنية المقاوالتية على (Liñán, 2008)  في إسبانيا، قام

جامعي، وانطلقت مقاربته من نموذج نظرية السلوك المخطط لقياس دور اإلدراك المختلف على نية الفرد 

دراك  لنية المهارات على العوامل المحددة لليصبح مقاوال، وحاولت الدراسة معرفة إمكانية تأثير المجتمع وا 

دراك التحكم في السلوك يؤثران على النية المقاوالتية،  المقاوالتية، ووجدت الدراسة أن كل من الموقف وا 

ك ير مباشرة عبر إدراك التحكم في السلو غوأن المعيار الشخصي يؤثر على النية المقاوالتية بطريقة 

والموقف اتجاه المقاوالتية، واستنتج أن إدراك المهارات المقاوالتية لديها أثر على النية المقاوالتية عبر 

دراك التحكم في السلوك، ولهذا فإن تطوير المهارات  الموقف اتجاه المقاوالتية، المعيار الشخصي وا 

دراك الفرص، حل ا  لمشاكل، القيادة واالتصال جد مهمة لنجاح المقاوالتية.كاإلبداع وا 

 بتطوير  (Liñán et al., 2013)طالب، قام 5001يرة وعلى عينة من أما الدراسة األخ

نموذجه باالرتكاز على نظرية السلوك المخطط وهذا بإدخال دور الثقافة والمهارات ومعرفة 

سبانيا باستعمال   لصغرى ا طريقة المربعاتالمحيط، وباختبار النموذج على كل من بريطانيا وا 

دراك التحكم في السلوك على النية المقاوالتية، الجزئية،  أن  جدو و أكدت نتيجة الدراسة تأثير الموقف وا 

دراك التحكم في السلوك، واستنجت الدراسة أن اتجاه المعيار الشخصي يؤثر على الموقف  المقاوالتية وا 

دراك التحكم فالمقاوالتيةاتجاه الموقف كل من المهارات المقاوالتية تؤثر على  ي ، المعيار الشخصي وا 
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  جمالية للبلدين معا.السلوك ومنه على النية المقاوالتية، هذه النتائج كانت للعينة اإل

 واعتمادا على ما تم تناوله يمكن صياغة الفرضية التالية:  

 المقاوالتيةاتجاه إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على الموقف  1.5ف

 إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على المعيار الشخصي 1.5ف

 إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على إدراك التحكم في السلوك 1.5ف

  برع المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك 4.5ف

 .المقاوالتيةاتجاه الموقف 

   برع المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك 5.5ف

 .الشخصي المعيار

 بر ع المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك 6.5ف

 .إدراك التحكم في السلوك

 النهائي للدراسة النظري النموذج .4.1

 (: 5-7تم تلخيص فرضيات الدراسة والدراسات السابقة في الجدول )
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 لفرضيات الدراسة مع المصدر من الدراسات السابقة ملخص (1-1)الجدول 

 المصدر الفرضية رقم الفرضية
 5.5ف
 
 7.5ف

  نية له تأثير موجب على الالمقاوالتية اتجاه الموقف
 المقاوالتية

  ية تأثير موجب على النإدراك التحكم في السلوك له
 المقاوالتية

(Ambad & Damit, 2016) (Ozaralli & 

Rivenburgh, 2016)  (Alexander & Honig, 

2016) (Miralles et al., 2015) (Zapkau et 

al., 2015) (Obschonka et al., 2015) 

(Lüthje & Franke, 2003) (Karimi et al., 

2013) (Bagheri & Pihie, 2014) (Delanoë 

& Brulhart, 2011) (Boissin et al., 2009) 

(Liñán et al., 2011a) (Van Acker et al., 

2013) (Kolvereid & Isaksen, 2006) (M. 

C. Díaz-García & Jiménez-Moreno, 

2010) 

 5.7ف
 
 7.7ف
 
 6.7ف
 1.7ف

  المعيار الشخصي له تأثير موجب على الموقف
 المقاوالتيةاتجاه 

  المعيار الشخصي له تأثير موجب على إدراك
 التحكم في السلوك

  ي للمعيار الشخصيوجد تأثير إيجابي غير مباشر
اوالتية المقاتجاه الموقف على النية المقاوالتية عبر 

 إدراك التحكم في السلوك عبر /

(Liñán & Chen, 2009) (do Paço et al., 

2011) (Matlay et al., 2012) (Peng et al., 

2013) (Santos & Liñán, 2010) (Guerrero 

& Urbano, 2014) (Liñán et al., 2011c) 

(Entrialgo & Iglesias, 2016)  

إدراك التحكم في السلوك له تأثير موجب على   6ف
 المقاوالتيةاتجاه الموقف 

(Koubaa, 2011) (Mahmoudi et al., 2014)  

المهارات المقاوالتية له تأثير موجب مباشر  إدراك  1ف
 على النية المقاوالتية

(Ibrahim & Lucky, 2014)  (Ibrahim & 

Mas’ud, 2016) (Ghazali et al., 2012)  

(Siam et al., 2015) 

 5.1ف
 
 7.1ف
 
 6.1ف
 
 1.1ف
 1.1ف
 3.1ف

  إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على
 المقاوالتيةاتجاه الموقف 

  إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على
 المعيار الشخصي

  إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على
 إدراك التحكم في السلوك

  المهارات إيجابي غير مباشر إلدراكيوجد تأثير 
اتجاه  الموقفعبر  المقاوالتية على النية المقاوالتية

إدراك  عبر/ المعيار الشخصي عبر /المقاوالتية
 التحكم في السلوك.

 

 

 

 

 

 
(Liñán et al., 2013) (Liñán, 2008)  (Fini 

et al., 2012) (Souitaris et al., 2007) 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:
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 انطلقا من الجدول السابق يمكن تمثيل نموذج النهائي للدراسة كما يأتي:

 نموذج الدراسة (7-1)شكل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة. المصدر:

 تفسير نموذج الدراسة

يعطي نظرة كاملة عن العلقة بين المهارات  (2-7) نموذج الدراسة كما موضح في الشكل

دراك التحك اتجاهتتعلق بـأثر الموقف  1.1ف، 1.1فالمقاوالتية والنية المقاوالتية، فالفرضية  م المقاوالتية وا 

  1ف و 4.1ف، 1.1ف، 1.1ف، 1.1ففي السلوك على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، أما 

فتدرس العلقة الموجودة بين عوامل النموذج نظرية السلوك المخطط فيما بينها، فحسب الدراسات السابقة 

دراك التحكم في يؤثر فالمعيار الشخصي وهو رأي العائلة واألصدقاء  على الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

لى النية السلوك لها أثر موجب عالسلوك ومنه على النية المقاوالتية، وفرضنا أيضا أن إدراك التحكم في 

فهي تدرس العلقة المباشرة بين إدراك المهارات المقاوالتية والنية   4فالمقاوالتي، وبنسبة للفرضية 

إدراك  متعلقة بعلقة 6.5ف، 5.5ف، 4.5ف و 1.5ف، 1.5ف، 1.5فالمقاوالتية، والفرضيات 

 المخطط ومنه على النية المقاوالتية.المهارات المقاوالتية وعوامل نموذج نظرية السلوك 

المقاوالتية اتجاهالموقف   
(ATB) 

 

( 
 النية المقاوالتية

(EI) 
 المعيار الشخصي

(SN) 

 

 إدراك التحكم في السلوك  
(PBC) 

 

  

 إدراك المهارات المقاوالتية

 (PESK) 
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 بالمقارنة مع النماذج السابقة فنموذج الدراسة له الميزات التالية:

فهو يرتكز على نظرية السلوك المخطط كقاعدة أساسية للتنبؤ بالنية المقاوالتية بما أنه  أوال

شوء النية كثر توضيحا لعملية ناألكثر استعماال  خاصة لدراسة نية الطلبة الجامعيين نحو المقاوالتية واأل

تم استخدام نموذج نظرية السلوك المخطط مطور بإدخال تغييرات على النموذج األصلي  ثانياالمقاوالتية، 

تم إضافة إدراك المهارات المقاوالتية على النموذج لدراسة  ثالثاوهذا اعتمادا  على الدراسات السابقة، 

 حولات السابقة الدراس ية لدى الطلبة وهذا بالرغم من شحتأثيره المباشر والغير مباشر على النية المقاوالت

 هذا العامل.
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 خاتمة الفصل:

إن هذا الفصل يقدم استعراضا  كامل  لرأي الدراسات السابقة حول العلقة بين متغيرات الدراسة   

فيما يتعلق بعلقة إدراك المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية، حيث ركزت معظم البحوث السابقة حول 

إلنشاء  ةهمعد متتية الذي العلقة بين العوامل الشخصية والبيئية بشكل عام وأهملت المهارات المقاوال

 مؤسسة أو لنجاحها بعد عملية اإلنشاء.

ومحاولة لبناء نموذج للعلقة بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية، تم القيام بمقارنة بين 

نماذج النية المقاوالتية السابقة، وانتهى بنا المطاف الختيار نموذج نظرية السلوك المخطط وهذا بسبب 

قدرته على التنبؤ بالنية المقاوالتية وتميزه بالتفصيل من حيث العوامل المكونة له، وكذلك الستعماله بشكل 

واسع من قبل الدراسات السابقة وخاصة للتنبؤ بالنية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، وبعد ذلك قمنا 

أت عن مجمل التطورات التي طر  بتحليل الدراسات السابقة حول نموذج نظرية السلوك المخطط للكشف

على العلقات بين عوامل النموذج ومنه قمنا بوضع فرضيات تخص نموذج نظرية السلوك المخطط 

المطور، بعد وضعنا لنموذج نظرية السلوك المخطط المطور حاولنا معرفة العلقة بين إدراك المهارات 

مباشرة ابقة حول هذا العامل وجدنا أنها تأكد العلقة الالمقاوالتية والنية المقاوالتية، فرغم قلت الدراسات الس

بين المهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية، وكذلك العلقة الغير مباشرة بين العامل المستقل والتابع عبر 

العوامل الوسيطة لنموذج نظرية السلوك المخطط والمتمثل في الموقف اتجاه المقاوالتية، المعيار 

در   اك المهارات المقاوالتية.الشخصي وا 

قيل تم وضع فرضيات الدراسة، وتطوير نموذج لدراسة العلقة بين إدراك  أهم ما استعراضبعد 

 هالمهارات المقاوالتية والنية المقاوالتية، وتقديم تفسير لهذا النموذج مع إعطاء رأي الباحث لتبني هذ

المتغيرات، وسيتم فيما يأتي صياغة منهجية الدراسة ثم اختبار نموذج الدراسة.



 

 

 

 

 

 

الثالثالفصل  
 منهجية الدراسة .3
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  مقدمة الفصل:

تقصي أثر إدراك المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية لدى الطلبة لهذه الدراسة  تسعى

استعراض منهجية بحث متكاملة تتناسب مع فرضيات الدراسة من  ففي هذا الفصل نحاولالجامعيين، 

الوصول إلى  حة، ولهذا نحاول من خلل هذا الفصل على سبعة أجزاءو أجل حل اإلشكالية المطر 

 لمجتمع وعينة الدراسة، ثم يليه الجزء الثاني ا  ، فكان الجزء األول مخصصمنهجية المناسبة للدراسةال

ي الجزء الرابع ف، ثم التوزيع الطبيعي للعينةفيه نختبر الذي لث فالجزء الثاألداة القياس،  خصصالذي 

في الجزء الخامس نتطرق إلى نمذجة و ، االحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب نعرج على

العاملي  نختبر سللم القياس عن طريق تحليل ، ثم سادسا  لبنيوية وتحليل العاملي التوكيديبالمعادالت ا

، ابقة النموذجطختبار صدق و ثبات أداة القياس وجودة مال، وأخيرا في الجزء السابع نتطرق كشافياالست

 يوضح هرمية تقسيم الفصل الثالث. (1-6)و الشكل 
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 الثالثهيكل الفصل  (1-1)الشكل 

 من إعداد الباحثالمصدر: 

 

 . مجتمع وعينة الدراسة1.1

 . أداة القياس1.1

 

 مجتمع الدراسة1.1.3. 
 أسباب اختيار العينة2.1.3. 
وحجم عينة طبيعة 3.1.3. 
 الدراسة

 
  تكوين أداة القياس1.2.3. 

عملية توزيع االستبيان 2.2.3. 
 وجمع البيانات وترميزها

 

 . اختبار التوزيع الطبيعي للعينة1.1

. أساليب التحليل اإلحصائي 4.1
 المستخدمة

5.1 .(SEM)   و(CFA) 

 .1.5.3 (SEM) 

 .2.5.3(CFA) 
 

 EFA. اختبار ساللم القياس لتصفية العبارات بواسطة 6.1

 EFAتوفر القواعد األساسية في  1.6.3. 
 اختيار طريقة االستخراج والتدوير 2.6.3. 
 عملية تصفية العبارات   3.6.3.

 
 اختبار صدق، ثبات وجودة مطابقة النموذج ألداة القياس .7.1 

 

 اختبار صدق أداة الدراسة 1.7.3. 
 اختبار ثبات أداة الدراسة 2.7.3. 
 اختبار جودة مطابقة نموذج القياس 3.7.3.
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 . مجتمع وعينة الدراسة1.1

  لعينة.اواألسباب التي جعلتنا نختار  مجتمع الدراسةيجب معرفة للدراسة تحديد العينة المناسبة ل

 مجتمع الدراسة. 1.1.1

ي فطلبة الماستر لكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية في يتمثل مجتمع الدراسة 
حيث قدر عدد طلبة سنة أولى ماستر بـ:  7051/7053جامعة باجي مختار عنابة لسنة الدراسية 

طالب، يتنمون إلى  920طالب أي بمجموع حوالي  113طالب وعدد طلبة سنة ثانية ماستر بـ:  151
 يتمدرسون و قسم العلوم االقتصادية،  ،ثلثة أقسام وهي: قسم العلوم المالية والتجارية، قسم علوم التسيير

 تخصص ماستر. 75في 

 . أسباب اختيار العينة1.1.1

لمقبلين ا كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرطلبة  جعلتنا نختارأسباب  خمسةهنالك   
إن العديد من الدراسات  (Kautonen et al., 2010) فحسب  أوال، التخرج والحاملين لشهادة الليسانس على

ذه العينات ومثل ه بالنزعة المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين ؤتنبالحول النية المقاوالتية ركزت على 
أهم الدراسات التي استعملت عينة الطلبة  ( يذكر5-6المقاوالتية والجدول )مستعمل بكثرة في البحوث 

هي حقيقة أن معظم هؤالء الطلبة في مرحلة تقرير ماذا ثانيا ، لتي أقيمة فيه الدراسةوعددها والمكان ا
إن الطلبة المقبلين  (Liñán et al., 2011a)فحسب   (Santos & Liñán, 2010)ستكون مهنتهم المستقبلية 

ة األعمال طالما الجامعيين في إدار  ن طلبةإ ثالثاعلى التخرج يواجهون فكرة اختيارهم لمهنتهم المستقبلية، 
 (Lüthje & Franke, 2003) ما تستهويهم فكرة إنشاء مؤسسة أكثر من مهنة يعملون فيها لدى األخرين

 Shirokova et)ونوه ، (Liñán et al., 2011a)ينتمون إلى فئة من المجتمع األعلى رغبة للمقاوالتية فهم

al., 2015)   على أن الطلبة الجامعيين هم أكثر الفئات احتماال لترجمت نيتهم المقاوالتية لفعل حقيقي
أكد أن طلبة الجامعيين الذين تتراوح أعمارهم  (Shirokova et al., 2015)حسب رابعا  على أرض الواقع، 

 امساخل ما ينوون العمل مستقبل، سنة على العموم اليزالون يواجهون حالة عدم التأكد حو  77في حدود 
-M. C. Díaz) تعتبر هذه العينة ملئمة ألنها تمكننا من التحكم في عملية إتمام االستبيان بشكل سليم 

García & Jiménez-Moreno, 2010)  ولهذا فإن المعلومات المأخوذة من هذه الفئة من المجتمع تعتبر
 أكثر ملئمة لدراستنا.
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 الدراسات السابقة التي استخدمت عينة الطلبة الجامعيين( 1-1جدول )

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:

عدد  المكان
 العينة

عدد  المكان الدراسة
 العينة

عدد  المكان الدراسة
 العينة

 الدراسة

سبانيا  (Liñán & Chen, 2009) 147 إسبانيا وتايوان (Peng et al., 2013) 2010 الصين (Liñán et al., 2013) 4001 بريطانيا وا 

 (N. F. Krueger et al., 2000) 79 و م أ (Guerrero & Urbano, 2014) 109 إسبانيا (Ambad & Damit, 2016) 351 ماليزيا

سبانيا  ,.García-Rodríguez et al) 810 السنغال وا 

2015) 
 (Liñán et al., 2011a) 311 إسبانيا (Bagheri & Pihie, 2014) 947 ماليزيا

 (Koubaa, 2011) 301 المغرب (Santos & Liñán, 2010) 648 بريطانيا و إسبانيا (Kolvereid & Isaksen, 2006) 297 النروج

 (Liñán, 2008) 117 إسبانيا (Boissin et al., 2009) 811 رنساف (Alexander & Honig, 2016) 141 كينيا

 (Moriano et al., 2011) 4091 عدة دول (Lüthje & Franke, 2003) 512 ألمانيا (Mahmoudi et al., 2014) 411 تونس

 (Zapkau et al., 2015) 227 ألمانيا (Law & Breznik, 2016) 998 هونك كونك (Engle et al., 2010) 1748 عدة دول

 (Benhabib et al., 2014) 290 الجزائر (Rashid et al., 2012) 129 ماليزيا (Guerrero et al., 2008) 719 إسبانيا

 (Pihie & Bagheri, 2013) 722 ماليزيا (Bagheri & Pihie, 2014) 1800 فلندا (Siam et al., 2015) 100 ماليزيا

 ,Izquierdo & Buelens) 236 إسبانيا (Botsaris & Vamvaka, 2016) 227 اليونان (Liñán et al., 2011c) 549 إسبانيا

2011) 

 (Fatoki, 2010) 701 ج. إفريقيا (Lanero et al., 2011) 800 إسبانيا (Zampetakis et al., 2015) 1624 اليونان

 ,Ozaralli & Rivenburgh) 589 و و م أ تركيا 

2016) 
 ,Schlaegel & Koenig) 114007 عدت دول (C. Díaz-García et al., 2015) 11 إسبانيا

2014) 

 (Gasse & Tremblay, 2011) 2053 عدة دول (Bagheri & Pihie, 2014) 947 ماليزيا (Entrialgo & Iglesias, 2016) 338 إسبانيا

 (Ibrahim & Mas’ud, 2016) 411 نيجيريا (Zhang et al., 2014) 494 الصين (Karimi et al., 2013) 331 إيران

 (Plant & Ren, 2010) 464 و م أ والصين (Ghazali et al., 2012) 109 ماليزيا (Van Gelderen et al., 2008) 1235 هولندا

 & M. C. Díaz-García) 967 إسبانيا

Jiménez-Moreno, 2010) 
إقليم كتالونيا و 

 بورتوريكي
1272 (Veciana et al., 2005) 1210 نياإسبا (Espíritu-Olmos & Sastre-

Castillo, 2015) 

 (Ibrahim & Lucky, 2014) 411 نيجيريا
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 . طبيعة وحجم عينة الدراسة1.1.1
ألن نتائج، بغرض تحقيق أعلى ثقة في ال في الدراسة الحالية تم اختيار العينة العشوائية البسيطة

هي اختيار جيد خاصة إذا كان البحث بحاجة إلى معلومات عديد من المجتمع فهذه العينة األكثر فعالية 
 .(Sekaran, 2004) لمعرفة خصائصهم العديدة

 حجم العينة لحجم مجتمع معلوم (1-1)جدول 

 المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة
391 1200 140 220 10 10 
397 1300 144 230 14 15 

302 1400 148 240 19 20 
302 1500 152 250 24 25 
306 1600 155 260 28 30 
310 1700 159 270 32 35 
313 1800 162 280 36 40 
317 1900 165 290 40 45 
320 2000 169 300 44 50 
322 2200 175 320 48 55 

327 2400 181 340 52 60 
331 2600 186 360 56 65 
335 2800 191 380 59 70 
338 3000 196 400 63 75 
341 3500 201 420 66 80 
346 4000 205 440 70 85 
354 4500 210 460 73 90 

357 5000 214 480 76 95 

361 6000 217 500 80 100 
364 7000 226 550 86 110 
367 8000 234 600 92 120 
368 9000 242 650 97 130 
370 10000 248 700 103 140 

375 15000 254 750 108 150 
377 20000 260 800 113 160 

379 30000 265 850 118 170 
380 40000 269 900 123 180 
381 50000 274 950 127 190 
382 75000 278 1000 132 200 

384 1000000 285 1100 136 210 

Source: Sekaran (2004, p 294) 

لقد تطرق العديد من الباحثين حول تحديد حجم العينة، ولتحديد حجم عينة المناسب لدراستنا قمنا 
الذي يعطينا حجم العينة المناسب لكل حجم مجتمع   (Krejcie & Morgan, 1970) باالستعانة بجدول  
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طالب جامعي  920أن حجم المجتمع دراستنا بلغ  ، ومنه وبما(7-6)موضح في الجدول معلوم كما هو 
 طالب جامعي على األقل.  278فإن العينة المطلوبة للدراسة هي 

 . أداة القياس1.1
 تكوين أداة القياس .1.1.1

 فقرة 70ـ ب النية المقاوالتية بفقراتاألول خاص  القسم رئيسين، قسمينينقسم االستبيان إلى 
 لألسئلة الديمغرافية.الثاني خاص  فقرات والقسم 3بـ  المهارات المقاوالتيةو 

دراك و  (EIQ)النية المقاوالتية ب القسم الخاص. 1.1.1.1  المهارات المقاوالتية:ا 
من طرف الباحثين،  ماال  األكثر استع (Liñán & Chen, 2009)لـ  (EIQ)النية المقاوالتية  استبيان يعتبر   

 استبيان يكون قوي لبناء  النفسعلم المقاوالتية و بإدماج األدبيات  (Liñán & Chen, 2009)حيث قام 
تم بناءه باالعتماد على الدراسات اإلمبريقية والنظرية حول تطبيقات نظرية إحصائيا وعميق نظريا، ف

السلوك المخطط على المقاوالتية، وعمدا الباحثين بشكل حريص على مراجعة األدوات التي استعملت 
 ,Ajzen, 1991, 2001)العملية تمت بشكل موازي بالتدقيق مع أعمال  من طرف الباحثين السابقين، وهذه

ي فالحظ الباحثين ولكن  أدوات القياس السابقة،لحل أي مشكلة تناقض ممكن أن تظهر في  (2002
تم ولهذا ، (Liñán et al., 2011c) الموافقة مثل انحيازفي االستبيان دراستهما بعض المشاكل المحتملة 

 ،عشوائية لتفادي اإلجابات المكررةبصفة قيود بوضع ال (Liñán et al., 2011c) من طرف االستبيانتعديل 
 ت المعكوسة.وتم إضافة بعض الفقرا

باللغة العربية، وتركت  12أإلى  1أفقرة لقياس عوامل نظرية السلوك المخطط من  70تم وضع 
بشكل عشوائي مع إضافة الفقرات المعكوسة  (Liñán et al., 2011c)الفقرات كما في االستبيان المعدل لـ 

 تجاهاالموقف  وهذا لتفادي عملية تكرار اإلجابات ومنه تفادي حالة انحياز الموافقة، رمزت لفقرات
، فقرات 11أ. 8أ. 1أ، فقرات المعيار الشخصي رمزت له بـ: 18أ، 15أ. 11أ. 12أ. 1أالمقاوالتية بـ: 

، وأخيرا رمزت لفقرات النية 12أ. 16أ. 14أ. 7أ. 5أ. 1أإدراك التحكم في السلوك رمزت له بـ: 
فقرات االستبيان النية  يحتوي على( 6-6والجدول رقم )، 19أ. 17أ. 11أ. 9أ. 6أ. 4أالمقاوالتية بـ: 

 المقاوالتية والمراجع األدبية التي استعملته سابقا.  
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 *النية المقاوالتية والدراسات التي استعانت به سابقا   فقرات( 1-1جدول )

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:

                                                 

: إدراك التحكم في السلوك، PBC: المعيار الشخصي، SN: الموقف إتجاه المقاوالتية، ATB: النية المقاوالتية، EI مالحظة:* 

 عبارة معكوسة: )م(

 العامل أولي ترميز الفقرات
 PBC أ 1 استمرارها   والمحافظة علىإنشاء المؤسسة  يسيكون من السهل عل

 )م(ATB أ 2 إن المقاوالتية كمهنة ال تجدبني على اإلطلق
 SN أ 3 أصدقائي سيوافقون على قراري في إنشاء مؤسسة  

 EI أ 4 أنا جاهز لفعل أي شئ ألكون مقاوال  
 )م(PBC أ 5 أنا أؤمن أنني لست قادر إطلقا على إنشاء مؤسسة

 EI أ 6   سأبذل قصار جهدي إلنشاء وتسيير مشروعي الخاص
 PBC أ 7   أنا قادر على التحكم في عملية إنشاء مؤسسة جديدة

 SN أ 8 عائلتي القريبة سيوافقون على قراري في إنشاء مؤسسة  
 )م( EI أ 9 لدي شكوك جدية بأنني لن أبدأ مشروعي الخاص

 ATB أ 11 مؤسستي الخاصة إذا توفرت لي الفرصة والموارد اللزمةستكون لدي الرغبة في إنشاء 
 SN أ 11  زملئي في الدراسة سيوافقون على قراري في إنشاء مؤسسة

 )م(ATB أ 12 ولو أتيحت لي فرصة أن أكون مقاول مستقبل حتى أختار أن أكون موظفا
 EI أ 13 أنا عاقد العزم على إنشاء مؤسسة في المستقبل  

 PBC أ 14 إذا حاولت البدء في إنشاء مؤسسة ستكون لدي فرصة كبيرة ألن أكون من الناجحين   
 ATB أ 15 كوني مقاول سيعطيني ذلك درجة كبيرة من الرضى بالنفس

 )م(PBC أ 16 سيكون من الصعب علي تطوير فكرة مشروع جديد
 EI أ 17 هدفي المهني أن أكون )مقاوال( صاحب مؤسسة
 ATB أ 18 القيود والقليل من إلخ(البطالة، ربح مال أكثر، أكون مديرا... )تجنبكوني مقاول يضمن لي ذلك العديد من المزايا 

 )م( EI أ 19 لدي نية منخفضة حول البدء في مؤسسة
 PBC أ 21 بصفة عامة أدرك كل التفاصيل العملية المطلوبة في إنشاء مؤسسة

 : (Liñán & Chen, 2009)النية المقاوالتية لـ  باستبيان استعانتالتي السابقة الدراسات 
(Bagheri & Pihie, 2014; Botsaris & Vamvaka, 2016; Guerrero & Urbano, 2014; Liñán et al., 2013; Liñán 

et al., 2011a; Liñán et al., 2011c; Matlay et al., 2012; Miralles et al., 2015; Pihie & Bagheri, 2013; Santos 

& Liñán, 2010; Shirokova et al., 2015; Xu et al., 2016; Zampetakis et al., 2015) 
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لمهارات المقاوالتية فتمت قياسه باالعتماد على الفقرات التي تم وضعها من طرف اأما بالنسبة إلدراك 

(Liñán, 2008; Liñán et al., 2013)  العلم أن هناك قلة  (، مع1-6كما في الجدول ) 6مإلى  1ممن

 من الدراسات التي تطرقت إلى المهارات المقاوالتية.

(، غير 5) غير موافق بشدةدرجات من  2تم االعتماد في هذا القسم على المقياس الفئوي لسلم ليكرت 

 بشدةموافق (، 3(، موافق )1(، موافق إلى حد ما )1(، محايد )6(، غير موافق إلى حد ما )7موافق )

(2). 

 المقاوالتية إدراك المهارات فقرات( 4-1جدول )
 أولي ترميز الفقرات

 م 1 لدي قدرة في التعرف على الفرص

 م 2 أنا أمتلك درجة جيدة من اإلبداع المقاوالتي

 م 3 المهارات المطلوبة في حل المشاكللدي 

 م 4 أنا أمتلك مهارات جيدة في القيادة والتواصل مع البيئة المقاوالتية

 م 5 لدي قدرة جيدة في إنتاج منتجات وخدمات جديدة

جراء االتصاالت المهنية )علقات مع اإلدارات والمدريين...إلخ(  م 6 لدي مهارات وتقنيات جيدة في التواصل وا 

 (Liñán, 2008; Liñán et al., 2013)السابقة: الدراسات 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:
 . القسم الخاص باألسئلة الديمغرافية:1.1.1.1 

( أنثى؛ العمر وتم قياسه 07( ذكر، )05في هذا القسم تم إضافة أسئلة حول: الجنس وقيس بـ )

( " 01سنة"، ) 71إلى  76( "من 06سنة "، ) 77إلى  70( "من 07سنة"، ) 70 ( "أقل من05بـ )

ؤالين هما "هل عملت من قبل كمقاول" و"هل عملت سنة"؛ الخبرة المهنية  وتم قياسه من س71أكبر من 

 من أقل( "07( "أقل من سنة"، )05عدد السنوات ) ( ال، مع ذكر07( نعم، )05ف" بـ )من قبل كموظ

( " أكثر من ثلثة سنوات"؛ القدوات المقاوالتية وتم قياسه 01ثلثة سنوات"، ) من أقل( "06تين"، )سن

ماعدا والديك هل قام أحد أقرباءك أو أصدقائك " " ووالديك بإنشاء مؤسسةقام أحد بطرح سؤالين هما "هل 
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( ال، وسؤال مفتوح حول سنة الماستر والتخصص، وفي 07( نعم، )05" وتم قياسهما بـ )بإنشاء مؤسسة

بالبريد دنا تزويطلبنا من الطلبة أو نقص في المعلومات  متابعة الدراسةأجل إمكانية أخر االستبيان ومن 

 لكتروني.اإل

 عملية توزيع االستبيان وجمع البيانات وترميزها 1.1.1

في  7053إلى جانفي  7051قام الباحث بتوزيع االستبيان خلل الفترة الممتدة من ديسمبر 

كل مباشر شجامعة باجي مختار التابعة لوالية عنابة التي تقع في شمال شرق الجزائر،  وتمت العملية ب

مع  من التواصل المباشرالباحث  حصص الدراسة أو بعد انتهاءها، وتمكن في الكلية وذلك قبل بدء

هذا ما و  ورؤساء األقسام واألساتذة رؤساء تخصصات الماستربفضل الدعم من األساتذة وهذا  الطلبة

ولقد تم  ؛شرح قصير حول تعريف المقاوالتية و لمحة حول الهدف من موضوع بحثنا من تقديم امكنن

الحرية الكاملة في اإلجابة مع التأكيد لهم أن إجاباتهم تخصهم وليس هناك إجابات إعطاء الطلبة 

، وقد  (Alexander & Honig, 2016)صحيحة أو خاطئة وهذا لإلجابة بشكل صادق على االستبيان

واجهت هذه العملية عدد صعوبات منها غياب ثقافة االستبيان لدى إدارة الكلية والطلبة الجامعيين 

وكذلك صعوبة فهم العبارات المعكوسة الستبيان النية المقاوالتية باعتبارها طريقة جديدة ولم يتم التطرق 

 إليها سابقا في جامعة باجي مختار عنابة.

عوبة الناحية اللغوية ولقد الحظنا صاستبيان أولي لقياس وتعديل فقرات القياس من  60وتم توزيع 

تحديد قياس العبارات المعكوسة لدى الطلبة الجامعيين وأخده م وقت طويل لفهمها وهذا ما أدى بنا لجعل 

استرجعت  تبياناس 100استبيان تم توزيع  725العبارات المعكوسة في اتجاه موجب، وللوصول إلى 

استبيان كانت صالح للتحليل بنسبة  177بسبب نقص اإلجابات فيها، إذن  65وتم حذف  130منها 

  .%51.1استرجاع بلغت 
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بعد عملية توزيع االستبيان واسترجاعه، باشرنا عملية إدخال البيانات وترميزها باللغة األجنبية    

 أنا جاهز لفعل أي " للفقرة األولى للنية المقاوالتيةرمزت ولقد  ،SPSS.22من خلل الحزمة اإلحصائية 

 "سسةمؤ  لدي نية منخفضة حول البدء في " فقرة السادسة وهيال وهكذا حتى..... EI1بـ  "مقاوال  شئ ألكون 

على  إن المقاوالتية كمهنة ال تجدبني المقاوالتية " اتجاهللفقرة األولى للموقف ، ورمزت  EI6ورمزت لها بـ

كوني مقاول يضمن لي ذلك العديد من المزايا  " وهي الخامسةفقرة ال وهكذا حتى..... ATB1بـ   "اإلطلق

، ورمزت ATB5 ورمزت لها بـ" من القيود والقليل إلخ(البطالة، ربح مال أكثر، أكون مديرا... )تجنب

وهكذا .... SN1بـ  "أصدقائي سيوافقون على قراري في إنشاء مؤسسة فقرة األولى للمعيار الشخصي "لل

، SN3 ورمزت لها بـ " زملئي في الدراسة سيوافقون على قراري في إنشاء مؤسسة " وهي الثالثةفقرة ال حتى

اء أنا أؤمن أنني لست قادر إطلقا على إنش للفقرة األولى إلدراك التحكم في السلوك المقاوالتي "ورمزت 

بصفة عامة أدرك كل التفاصيل العملية المطلوبة  " وهي السادسةفقرة ال وهكذا حتى.... PBC1بـ  "مؤسسة

دي ل للفقرة األولى إلدراك المهارات المقاوالتية "، وأخيرا رمزت PBC6 ورمزت لها بـ " في إنشاء مؤسسة

 وتقنيات مهارات لدي " وهي السادسةفقرة ال وهكذا حتى..... PESK1بـ  "قدرة في التعرف على الفرص

 ورمزت لها بـ " (إلخ...والمدريين اإلدارات مع علقات) المهنية االتصاالت وا جراء التواصل في جيدة

PESK6.  

 . اختبار التوزيع الطبيعي للعينة:1.1

من أجل معرفة طريقة االختبار الملئمة للدراسة وكذلك البرنامج المناسب، يجب علينا القيام 

، kurtosis  طحر ومعامل التف  skewnessااللتواءباختبار التوزيع الطبيعي للعينة وذلك من خلل معامل 

على معامل االلتواء أن  لكي تتبع البيانات توزيعا طبيعيا (Byrne, 2010; Hair et al., 2010) فحسب

 . +2و  -2+ومعامل التفلطح بين 7و -7يكون محصورا  بين 
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 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة (5-1الجدول )
 kurtosisالتفلطح  skewnessااللتواء  العوامل

 636.- 467.- النية المقاوالتية

 253.- 702.- الموقف اتجاه المقاوالتية

 282. 828.- المعيار الشخصي

 282.- 446.- إدراك التحكم في السلوك

 308. 867.- إدراك المهارات المقاوالتية

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج تحليل اإلستبيان من خلل المصدر:
 

ين لتواء لعوامل الدراسة تتراوح ببع التوزيع الطبيعي ألن معامل اال( فإن العينة تت1-6حسب الجدول )

 +.0.605و -0.363، ومعامل التفلطح لعوامل الدراسة تتراوح بين -0.575و   - 0.113

 

 التحليل اإلحصائي المستخدمة:. أساليب 4.1

ومعامل   skewnessمن خلل معامل االلتواء بعد القيام باختبار التوزيع الطبيعي للعينة الدراسة

، نتطرق إلى تحليل نموذج القياس للدراسة من خلل تحليل العاملي االستكشافي kurtosis طحر التف

Exploratory factor analysis (EFA)  الصدق والثبات عبر التحليل العاملي التوكيدي تحليل ثم 

Confirmatory Factor Analysis (CFA)  ومعامل ألفا كرونباخ وكذلك الختبار جودة مطابقة النموذج

 (نمذجة بنية التغاير) النمذجة بالمعادالت الهيكليةثم نرتكز على  ،عن طريق مؤشرات المطابقة

Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) للدراسة  لتحليل النموذج البنائي

  SPSS version 22.0وهذا باستخدام برنامجين إحصائيين األول هو حزمة والتحقق من صحة الفرضيات 

 .  AMOS version 22.0  والثاني هو برنامج
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 (CFA) وتحليل العاملي التوكيدي (SEM) البنيوية. النمذجة بالمعادالت 5.1

ما يميزها عن الطرق األخرى ،  (SEM)نتطرق إلى مفهوم النمذجة بالمعادالت البنيوية يلي فيما

 وما مدى ملئمة  (CFA)وما المقاربة التي تلئم دراستنا، وبعدها نعرج على التحليل العاملي التوكيدي 

 نموذج القياس للدراسة إلجراء عليه هذا التحليل.

    Structural equation modelling (SEM) النمذجة بالمعادالت البنيوية 1.5.3.

هي أداة إحصائية جديدة، ولكن تعود جدورها للنصف األول  SEM))نمذجة المعادالت البنيوية 

من عشرينات القرن الماضي، ولقد حدت تعقيداته الرياضية من استعمالها وذلك حتى أصبح كل من 

اإللكترونية متوفرة، ولقد نمى استعمال نمذجة المعادالت الهيكلية بشكل بطيء ما بين الكمبيوتر والبرامج 

عادالت لقياس ونموذج المولقد احتوت هذه النمذجة على فرعين نموذج ا ،بسبب صعوبته 5950و 5920

 (Hair et al., 2010) الهيكلية.

إال بقاعدة نظرية تتكون من تطوير كل من نموذج  SEM))وال تستعمل نمذجة المعادالت البنيوية 

قياس خاص ونموذج بنائي خاص، وتمثل النماذج بمسارات بيانية ظاهرة وتكون الخطوط التي تنتهي 

ذو  اتثل بمسار تباطية تمر االللعلقة بين متغير التابع والمستقل، والعلقات ممثلة بسهم في اتجاه واحد 

 (Hair et al., 2010)كل علقة قبل انشاءها نظريا.  ويجب دعم ،االتجاهينسهمين من كل 

 متعددتمكن الباحثين من تحسين نموذج القياس ال SEM))إن مقاربة نمذجة المعادالت البنيوية 

 Astrachan et)عبارات بحساب األخطاء عكس االنحدار المتعدد الذي ال يتعامل مع نموذج القياسلل

al., 2014)،  فطريقة تحليل االنحدار المتعدد تفترض أنه ال توجد أي أخطاء في البيانات، ولكن مقاربة

 نتائجسة وهذا بغية تحسين دقة النمذجة المعادالت البنيوية تكشف وتقدر هذه األخطاء في كل عبارة مقا

(Astrachan et al., 2014)للها عامل وسيط أو معدل فإن ، ففي حالة نموذج ذو عوامل متعددة يتخ

تقنية تحليل االنحدار المتعدد تنجز العمليات الحسابية بصفة منفردة وعلى فترات مختلفة، في حين 
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نتيجة النموذج المعقد بعملية حسابية واحدة،  بحساب SEM))نمذجة المعادالت البنيوية تعمل تقنية 

 Hair et)هاقت واحد وبعد ذلك يمكن تفسير تقيم في و فكل من التأثيرات المباشرة والغير مباشرة والكلية 

al., 2014).  

تمكن الباحثين من التقدير الجيد لنموذج القياس  SEM)) استخدام النمذجة بالمعادالت الهيكليةعملية فإن  ولهذا

والنموذج الهيكلي، وخاصة عندما يحتوي نموذج الهيكلي على عدة متغيرات مستقلة، وعوامل كامنة مبنية بعدة 

الباحثين في العلوم االجتماعية استخدموا هذه الطريقة وهذا بسبب أن المتغيرات الكامنة ال عبارات، فالعديد من 

النمذجة بالمعادالت ومنه نلخص أن  ،(Astrachan et al., 2014) يمكن ملحظتها وال قياسها بشكل مباشر

ثبات العلقات بين المتغيرات المتعددة، وتتمثل أحد أهم   SEM الهيكلية في تها نقاط قو تسهل إيجاد وا 

 .(Hair et al., 2014)العلقات المتعددة بين المتغيرات الكامنةتقليل األخطاء في نموذج  ذو 

 بنية التغايرب مقاربتين هما: النمذجة على (SEM) النمذجة بالمعادالت البنائيةتحتوي 

Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM ) والمربعات الصغرى الجزئية

partial least square (PLS-SEM) ، طريقتان إحصائية مكملتان للنمذجة فهما مقاربتان مختلفتان لكنهما

-CB) التغايرنمذجة بنية مقاربة ضعف طة قنعلى العموم فإن  (Hair et al., 2012) بالمعادالت البنائية

SEM )مقاربة مربعات الصغرى الجزئية قوة لـقطة نعتبر ت(PLS-SEM) ،ولهذا صحيح  والعكس

 لنموذجنوعية المعلومات وبناء اوكذلك استخدام التقنية التي تتناسب مع هدف بحثهم، على الباحثين 

(Sarstedt et al., 2014) .    

مربعات الصغرى و (CB-SEM) نمذجة بنية التغايرعملية االختيار بين إذا ، فإذا كانت  

حالة النمذجة السببية أين يكون التنظير قوي  على أساس هدف البحث، ففيتكون  (PLS-SEM)الجزئية

-CB) نمذجة بنية التغايروالغاية هي اختبار نظرية وتأكيدها، فالطريقة اإلحصائية الملئمة هنا هي 
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SEM)ذا كان ات مربعة لهذه الحالة هي مهدف البحث تقصي وتطوير نظرية، فالطريقة الملئ ، وا 

ى الصغر  قاربة المربعاتمفإن  اتيةفمن الناحية المفاهمية والعملي ،(PLS-SEM)الصغرى الجزئية

 (Hair et al., 2011) ها مع تحليل االنحدار المتعدد.تتشابه في استخدام   (PLS-SEM) الجزئية

بشكل خاص  (CB-SEM) نمذجة بنية التغايرأما من ناحية نوعية المعلومات أي العينة، تحتاج 

وفي ما يخص بناء النموذج  ،(PLS-SEM)الصغرى الجزئية المربعاتتحتاجه  مماعينة كبيرة أكثر 

بنية بفالنمذجة ، (Astrachan et al., 2014)يجب على العلقات بين المتغيرات أن تكون في حالة تعيين  

تحتاج لحجم عينة كبير كل مؤشر، ولهذا مشاهدات ل 50و 1تحتاج لعدد بين  (CB-SEM) التغاير

 Astrachan et al., 2014; Hair)حتى ألبسط النماذج، ويجب أن تكون البيانات موزعة توزيعا طبيعيا 

et al., 2014) ، نمذجة بنية التغايروتتميز (CB-SEM)   بمؤشرات جودة المطابقة للنموذج بشكل شامل

 ,.Hair et al)التي ال تحتوي على هذه المؤشرات  (PLS-SEM) الصغرى الجزئية عكس المربعات

2011).   

صممت للتأثيرات المتداخلة والنماذج المعقدة إليجاد   (CB-SEM) نمذجة بنية التغايرإن مقاربة 

النموذج األصغر من أجل تقليل التحميل المزدوج وتحديد أي القياسات لها التحميل األكبر، ومن حيث 

يرات ر المباشر يتضمن العلقة المباشرة بين المتغيتحليل تأثير المباشر، الغير مباشر والكلي، فتأث

طه تأثير الغير مباشر يتضمن العلقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة والتي تتوسالمستقلة والتابعة، وال

 أو تعدله متغيرات أخرى، والتأثير الكلي هو مجموع إثنين أو أكثر من العلقات المباشرة والغير مباشرة

(Astrachan et al., 2014) ، نمذجة بنية التغايرولهذا تستعمل (CB-SEM)  لتأكيد أو رفض النظريات

 سةالنموذج النظري المقترح على تقدير مصفوفة التباين لعينة الدرافهذه المقاربة تقوم بتحديد مدى قدرة 

(Sarstedt et al., 2014). 

 في خاصة التقدم من للعديد  (CB-SEM) نمذجة بنية التغاير الستخدام الواسع االنتشار أدى
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 الطرق  من ألولا الجيل مع تطبيقها باإلمكان يكن لم فهم وأكثر معقد لتحليل تحتاج مقاربات مع تعاملنا

 Hair et) المجموعات بين والتشابه واالختلف العامل المعدل، الوسيط، العامل أثر كتقدير اإلحصائية،

al., 2014)، المثال سبيل على) البرامج من العديد تطور  ولهذا :LISREL, EQS, AMOS Mplus, 

SEPATH )تغايرنمذجة بنية ال مقاربة لتطبيق (CB-SEM)  البرنامج الختيار ذهبية قاعدة توجد ال ولكن 

 أسلوبو  الشركة، أو الجامعة في البرنامج توفر حيث من الباحث على يقع هنا فاإلختيار المناسب،

 من AMOS (Analysis of Moment Structures) فبرنامج الحاسوب، في البرمجة ومهارات التعلم،

 برامج فهو من أوائل ،(user-friendly) استخدامه طريقة في والمريحة التعلم سهلة اإلحصائية البرامج

 AMOS استعمال جعل ما وهذا األوامر لوحة في رسما   وظيفة لكل قدمت التي البنائية المعادالت نمذجة

 من أنه ماب خاصة شهرة كسب ولقد كتابيا، األوامر بناء عن ستغناءاال من الباحثينفهو يمكن  ،سهل  

 ,.SPSS   (Hair et al., 2010; Hair et al برنامج مع كاملة رزمة شكل وقدم في IBM شركة انتاج

2014)  . 

 على) المقاوالتية النية دراسات من العديد في (CB-SEM) نمذجة بنية التغاير مقاربة تاستعمل لقد

 ;Alexander & Honig, 2016; Bagheri & Pihie, 2014; Botsaris & Vamvaka, 2016) المثال سبيل

Guerrero & Urbano, 2014; Marques et al., 2011; Pihie & Bagheri, 2013; Rashid et al., 2012; 

Wang et al., 2016; Xu et al., 2016)).... 

 Covariance-based structural equation (نمذجة بنية التغايرالنمذجة بالمعادالت الهيكلية )

modeling (CB-SEM)  االحتماالت القصوى تعتمد علىMaximum likelihood estimation 

(MLE)  (Hair et al., 2011)  عمل نمذجة بالمعادالت الهيكلية، وتستوهي تقنية تقدير األكثر استعماال في

في حالة التوزيع الطبيعي للبيانات كما أنها جد حساسة للبيانات الموزعة توزيعا غير طبيعي وتساعد 

 .(Hair et al., 2010)هذه الطريقة لتحسين البارامترات المقاسة عن طريق مجموعة من مؤشرات المطابقة
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بما أن النموذج النظري للدراسة الذي تم بناءه على أساس تنظير قوي أساسه نظرية مما سبق 

وبتوزيعها  177هذه الدراسة بحجمها الكبير كذلك تميز عينة  ،(Ajzen, 1991)السلوك المخطط لـ 

 AMOS (Analysis برنامجب (CB-SEM) بنية التغايربنمذجة الطبيعي، فإننا نرى أن استعمال مقاربة ال

of Moment Structures)  لدراسة فرضيات بحثنا التي تحتوي على عدة علقات بين العوامل هو األنسب

  .وتتخللها عدة عوامل وسيطة

 Confirmatory factor analysis (CFA) تحليل العاملي التوكيدي 2.5.3.

للتأكد من المقياس النظري وهذا األخير يشرح لنا  (CFA)يستعمل التحليل العاملي التوكيدي 

كيف أن المتغيرات المقاسة )الفقرات( بطريقة معقولة ومنظمة تمثل لنا عوامل النموذج النظري، وبطريقة 

المقياس النظري يعطينا مجموعة من العلقات التي تقترح لنا كيف أن المتغيرات أخرى فإن نموذج 

فنموذج  ، (Hair et al., 2010)المقاسة تمثل لنا العوامل الكامنة التي بدورها ال تقاس بطريقة مباشرة

القياس يتمثل في بناء المتغيرات الكامنة حسب المتغيرات الملحظة فهذا النموذج يوصف الخصائص 

، يتطلب نموذج القياس النظري أن (Jain & Raj, 2016) القياسية )صدق وثبات( للمتغيرات الملحظة

يجب على الباحث عند قيامه ف، (EFA)عكس تحليل العاملي االستكشافي وهذا  الدراسة نعرف كل عامل

بالتحليل العاملي التوكيدي أن يضع نموذج قياس حسب عدد العوامل وكل فقرة تحمل لعاملها فقط، ولهذا 

أساس نظري قوي من حيث نموذج النظري ونموذج  يبنى على (CFA)التوكيدي فإن تحليل العاملي 

هو حذف أخطاء القياس العالية تحليل العاملي التوكيدي من  فالهدف،  (Hair et al., 2010)القياس  

وعبارات ذات التحميل الضعيف لكي نتحصل على نموذج بمؤشرات مطابقة ملئمة بين نموذج 

 .   (Hair et al., 2014) الملحظ والمقاس

خاصة في نموذج التوكيدي تحتاج نموذج نظري   (CB-SEM) نمذجة بنية التغاير طريقةإن 

كامل قبل تحليل المعطيات، فعلى الباحث تحديد العدد الدقيق من المتغيرات المستقلة والتابعة الستخدامه 
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 .(Astrachan et al., 2014)رات الكامنة ونوعية نموذج القياس في النموذج النظري، والعلقات بين المتغي

أجرينا و  وبما أنه تم بناء نموذج قياس نظري لنموذج الدراسة من خلل تنظير سابق

نموذج قياس يحتوي على خمسة عوامل  اعليه تحليل العاملي االستكشافي، فكان لدين

كامنة وهي: النية المقاوالتية، الموقف اتجاه المقاوالتية، المعيار الشخصي، إدراك التحكم 

دراك المهارات المقاوالتية، واحتوى نموذج القياس على  متغير مقاس  52في السلوك وا 

جاه المقاوالتية، امل للموقف اتموزعة كالتالي: ثلثة فقرات لعامل النية المقاوالتية، فقرتين لع

دراك  ثلثة فقرات لعامل المعيار الشخصي، ثلثة فقرات لعامل إدراك التحكم في السلوك وا 

 راسة.( يمثل رسم نموذج القياس للد7-6، وشكل )المهارات المقاوالتية

 نموذج قياس الدراسة (1-1الشكل )

 
 طة تحليل العاملي االستكشافيمن إعداد الباحث بعد تصفية العبارات بواس المصدر:
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 اتجاهقياس الدراسة نلحظ وجود فقرتين فقط تمثل عامل موقف  ( لنموذج7-6من الشكل )

ل العاملي التوكيدي على مقياس نظري يجب على فلتطبيق التحلي Hair et al. (2010)حسب المقاوالتية ف

كل فقرة أن تحمل لعامل واحد فقط، وكل عامل محدد على األقل بثلثة فقرات، واألحسن أربعة أو 

دة األساسية أن تكون كل العوامل الكامنة  في حالة أن القاع  Hair et al. (2010)أكثر، ولكن ينوه

 .Statistical Identifiedالتعيين اإلحصائي  

الذي  Lüthje and Franke (2003)وهذا ما نلحظه في بعض الدراسات في المجلت المرموقة كدراسة 

 (CB-SEM) نمذجة بنية التغايرطالب باستعمال  157طور نموذج للنية المقاوالتية وقام بدراسته على 

ان تين وهذ، ونلحظ في نموذج القياس لدراسته وجود عاملين كامنين ممثلن بفقر Amosببرنامج 

 العاملن هما النية المقاوالتية والتحكم الذاتي.

-CB) نمذجة بنية التغايرالستعمال  وهو من المؤيدين (Kline, 2015)ونة األخير نوه اآلفي 

SEM)،   أنه ولتفادي حالة عدم التعيين عند القيام بتحليل العاملي التوكيدي يجب احترام قاعدتين، قاعدة

ثلثة فقرات وقاعدة الفقرتين، فأما القاعدة األولى فإذا كان النموذج يحتوي على عامل واحد فيجب أن 

على  كان النموذج يحتوي يحتوي العامل على ثلثة فقرات على األقل، وبالنسبة للقاعدة الثانية فإذا 

عاملين أو ثلثة فيجب أن يحتوي كل عامل على فقرتين أو أكثر، ومنه النموذج القياس النظري لدراسة 

 فيه كل الشروط السابقة الذكر إلجراء التحليل العاملي التوكيدي.

 اختبار ساللم القياس لتصفية العبارات بواسطة تحليل العاملي االستكشافي:  .6.1

قبل البدء في إجراء التحليل العاملي االستكشافي يجب شرح لماذا القيام بهذا التحليل في دراستنا 

قبل تحليل العاملي التوكيدي؟ ويمكن إجابة عن ذلك بتوضيح الفرق بين التحليلين، فالتحليل العاملي 

لتمثيل اللزمة ل تحري الفقرات وتزويد الباحث بالمعلومات حول عدد العوامل علىاالستكشافي يعمل 
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الجيد للفقرات ويستعمل التحليل العاملي االستكشافي بدون معرفة عدد العوامل المتوفرة ولهذا فإنه يعتمد 

على الجانب اإلحصائي )ال يعتمد على التنظير( فهو الذي يحدد للباحث عدد العوامل وهذا األخير 

افي حليل، ولهذا فإن التحليل العاملي االستكشبعد انتهاء عملية الت أسماء هذه العوامليمكنه أن يعطيه 

ال يتشابه مع التحليل العاملي التوكيدي تماما إال في بعض النقاط، فالباحث عند استعانته بالتحليل 

العاملي التوكيدي يقوم بوضع العوامل الكامنة أوال وربط أي فقرة تنتمي إليه باالرتكاز على مقياس نظري 

أنه يمكن للتحليل  (Kline, 2015)، ولكن في األون األخيرة أكد (Hair et al., 2010)تم وضعه من قبل 

العاملي االستكشافي أن يعمل عمل التحليل العاملي التوكيدي وهذا عند إعطاء للحاسوب أمر بأن 

 يستخرج عدد خاص من العوامل حسب اإلطار النظري.

 Liñán) فوتباثه نظريا من طر بما أن دراستنا ارتكزت على مقياس دراسة تم بناءه وتأكيد صحته 

& Chen, 2009)  و  (Liñán, 2008; Liñán et al., 2013)لتحليل العاملي االستكشافي ، تم تخطي ا

ل أداة القياس عن طريق التحليل العاملي التوكيدي ولكن واجهتنا بعد المشاكل في توجهنا مباشرة لتحليو 

مقاييس المطابقة للمقياس وهذا يرجع إلى الترجمة من اللغة اإلنجليزية للعربية للمقياس األصلي وكذلك 

حليل تاستعمال االستبيان وعوامل الدراسة في منطقة جغرافية جديدة، وفي هذه الحالة ينصح بإعادة ال

  (Astrachan et al., 2014; Binz et al., 2013)  .العاملي االستكشافي لحذف العبارات الضعيفة

 : (EFA) . توفر القواعد األساسية لالنطالق في التحليل العاملي االستكشافي1.6.1

مسة يجب توفر عدد سمات في البيانات ونلخصها في خالتحليل العاملي االستكشافي في  ءقبل البد

أن تكون فقرات الدراسة معظمها مرتبطة فيما  (أوالا ) وتتمثل في (Hair et al., 2010)ساسية حسب أقواعد 

ذلك ك  (ثانياا ) ،قبل عملية حذف العبارات االرتباطكما هو موضح في مصفوفة  0.60بينها بأكثر من 

( ويعني أن 0.01داال إحصائيا )ألفا دون  Bartlett’s test of sphericityبرتليت  اختبارينبغي أن يكون 
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نما تتوفر على الحد األدنى من  االرتباطمصفوفة  ليست مصفوفة الوحدة )خالية من العلقات( وا 

ا )يجب أن يكون  العلقات،  لكافة المصفوفة أعلى من  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) اختبار (ثالثا

ا )ويدل أيضا بأن االرتباطات في المستوى، ويجب أيضا أن يكون  0.50 مة قياس ملئمقياس  (رابعا

مما يدل على أن  0.1( أعلى من فقرةلكل متغير ) Measures of Sampling Adequacy (MSA)العينة 

ا ) ،إلجراء التحليل العاملي يةكاف االرتباطاتبين المتغيرات في مصفوفة  االرتباطمستوى  وكذلك  (خامسا

ت هناك نالذاتي بين العوامل خاصة إذا كا االرتباطقبل التطرق للتحليل العاملي ينصح التأكد من 

 Multicollinearity الذاتي  االرتباطقد يؤدي إلى حالة  متغيرات سلوكية ونفسية يصعب تفسيرها وهذا ما

 the  variance  inflationاالرتباط الذاتي من خلل معامل التضخم والتباين ويمكن التأكد من حالة  

الذي  Toleranceو

ات األخرى ومنه عدم وجود حالة الترابط الذاتي 

 ي االرتباط الذاتي بين المتغيرات.لتفاد 0.50

فقرات الدراسة مرتبطة  معظم ( فقد كانت6-6) الجدولموضح في كما هو  األولىولقد توفرت القاعدة 

 .0.60فيما بينها بأكثر من 

 

 

أن  تتخطى  تتمثل في مقدار عدم شرح المتغير للمتغير

أن قيمة التساهل  factors (VIF)   فيجب أن تكون قيمة VIF  عندها أقل من 50 
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 ارتباط المتغيرات فيما بينها (6-1الجدول )

PEK6 PEK5 PEK4 PEK3 PEK2 PEK1 PBC5 PBC6 PBC4 PBC3 PBC2 PBC1 SN3 SN2 SN1 ATB5 ATB4 ATB3 ATB2 ATB1 EI6 EI5 EI4 EI3 EI2 EI1  

                         1.000 EI1 

                        1.000 .484 EI2 

                       1.000 .504 .435 EI3 

                      1.000 .590 .564 .515 EI4 

                     1.000 .667 .462 .544 .586 EI5 

                    1.000 .659 .643 .498 .512 .514 EI6 

                   1.000 .488 .619 .514 .382 .441 .614 ATB1 

                  1.000 .465 .443 .469 .524 .419 .570 .344 ATB2 

                 1.000 .342 .547 .464 .531 .533 .362 .368 .563 ATB3 

                1.000 .460 .397 .602 .409 .570 .471 .355 .419 .501 ATB4 

               1.000 .524 .285 .324 .384 .325 .448 .296 .235 .294 .265 ATB5 

              1.000 .250 .269 .268 .265 .412 .259 .314 .331 .269 .320 .300 SN1 

             1.000 .411 .279 .281 .186 .308 .296 .345 .263 .334 .315 .372 .281 SN2 

            1.000 .349 .475 .212 .235 .152 .247 .234 .193 .173 .232 .123 .201 .186 SN3 

           1.000 .171 .232 .266 .249 .213 .190 .241 .258 .311 .313 .334 .319 .315 .285 PBC1 

          1.000 .423 .222 .336 .394 .331 .392 .430 .416 .498 .459 .534 .563 .554 .624 .528 PBC2 

         1.000 .686 .430 .226 .444 .382 .362 .378 .370 .430 .402 .444 .421 .491 .493 .619 .401 PBC3 

        1.000 .505 .480 .358 .237 .350 .261 .383 .395 .375 .398 .395 .398 .398 .448 .388 .434 .356 PBC4 

       1.000 .324 .331 .287 .251 .063 .173 .159 .298 .300 .273 .205 .257 .424 .373 .354 .316 .293 .239 PBC6 

      1.000 .380 .464 .478 .485 .483 .171 .279 .253 .348 .338 .286 .295 .327 .373 .415 .391 .399 .356 .290 PBC5 

     1.000 .280 .258 .320 .361 .312 .253 .148 .277 .194 .288 .359 .208 .302 .313 .326 .332 .314 .309 .257 .232 PEK1 

    1.000 .549 .409 .359 .347 .381 .398 .254 .112 .199 .213 .328 .447 .356 .312 .417 .406 .464 .387 .381 .328 .383 PEK2 

   1.000 .493 .467 .379 .303 .303 .316 .329 .238 .010 .208 .110 .186 .196 .183 .118 .199 .266 .266 .249 .330 .197 .199 PEK3 

  1.000 .585 .683 .535 .376 .326 .385 .391 .387 .225 .100 .260 .178 .327 .455 .363 .317 .400 .434 .467 .402 .378 .352 .402 PEK4 

 1.000 .585 .571 .529 .382 .381 .325 .317 .414 .369 .250 .053 .188 .164 .202 .262 .309 .200 .243 .376 .305 .317 .307 .303 .256 PEK5 

1.000 .503 .517 .467 .394 .396 .290 .270 .374 .306 .228 .247 .114 .215 .171 .214 .241 .208 .207 .245 .245 .257 .263 .289 .204 .205 PEK6 

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
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وهذا ما يدل  0.962يساوي  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ( نلحظ أن اختبار7-3ومن الجدول )

 Bartlett’sاختبار برتليت وكذلك إن  ويدل على كفاية حجم العينة للدراسة،أن االرتباطات في المستوي 

test of sphericity لئمة ، وأن قياس مداال إحصائيا ويعني أن مصفوفة االرتباط ليست مصفوفة الوحدة

أي ممتازة  0.931و  0.563كان بين  Measures of Sampling Adequacy (MSA)العينة 

(Meritorious) (Hair et al., 2010)  الرابعةو الثالثة، الثانيةومنه توفر القاعدة. 

 MSA ،Bartlett’s ،KMO اختبار (7-3جدول )
  MSA العبارة
EI1 710. 

  اختبار
Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) 

.937 

EI2 710. 

EI3 716. 

EI4 714. 

EI5 713. 

EI6 711. 

ATB1 714. 

ATB2 738. 

ATB3 717. 

ATB4 731. 

ATB5 711. 

SN1 667. 

 برتليت اختبار
 Bartlett’s test 

of sphericity 

.000 

SN2 711. 

SN3 638. 

PBC1 736. 

PBC2 737. 

PBC3 714. 

PBC4 781. 

PBC6 711. 

PBC5 711. 

PEK1 737. 

PEK2 711. 

PEK3 741. 

PEK4 739. 

PEK5 747. 

PEK6 747. 

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
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تباط الذاتي فكان معامل التضخم والتباين 

 متوفرة في المعطيات.   الخامسةالقاعدة 

 VIFاختبار االرتباط الذاتي عن طريق  (8-1)جدول 

 VIF Tolerance المتغير

 558. 1.792 المق اوالتية  اتجاهالموقف  

 745. 1.343 المعيار الشخصي

 486. 2.059 إدراك التحكم في السلوك

 630. 1.587 إدراك المهارات المق اوالتية

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
  .(EFA)افيالتحليل العاملي االستكشإجراء يمكننا في دراستنا ولهذا  القواعد المذكورة سالفا كلولقد توفر 

  اختيار طريقة االستخراج والتدوير .1.6.1

 Maximum القصوى  االحتماالتاالستخراج المتمثلة في طريقة  اختيار قبل اختيار طريقة التدوير، تم

Likelihood العتماده على التوزيع الطبيعي(Hair et al., 2010)  . 

 * Factor Correlation Matrix بين العوامل االرتباطمصفوفة  (9-1جدول )ال
الموقف 
 المقاوالتي

إدراك التحكم 
 في السلوك

المعيار 
 الشخصي

النية 
 المقاوالتية

المهارات 
 المقاوالتية

 العوامل

 المهارات المقاوالتية 1.000    
 النية المقاوالتية 540. 1.000   
 المعيار الشخصي 119. 167. 1.000  
 إدراك التحكم في السلوك 394. 141. 510. 1.000 .

 الموقف المقاوالتي 143. 688. 866. 487. 1.000
 Promax :طريقة التدوير، Maximum Likelihood القصوى  االحتماالت: االستخراجطريقة *

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

تدل على   (9-6جدول )في ال Factor Correlation Matrix العلقات االرتباطية مصفوفةإن  

وهذا ما جعلنا نختار  0.80و  0.60بين معتدال  ارتباطاالعوامل وهي في جلها مرتبطة  ارتباطمدى 

VIF محصور بين 5.616 كأقل قيمة  أما بالنسبة للر
و7.013 كأعلى قيمة له، وبالنسبة لقيمة التساهل Tolerance  فتعدى قيمتها 0.50 ومنه نستنتج أن 
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التي ترتكز على فرضية أن العوامل مرتبطة فيما  Oblique rotation  (Promax)طريقة التدوير المائل

 . (Hair et al., 2010; Loehlin, 2004) بينها وأن يكون حجم العينة كبير

 عملية تصفية العبارات   .1.6.1    

 بعد عملية التدوير قمنا بحذف العبارات التي:

لها تحميل  (1)، (Hair et al., 2010) 0.10أكبر من  (cross loadings) لها تحميل مزدوج لعاملين (1)

     ،(Hair et al., 2010)  (177والذي يعتبر غير معنوي حسب عدد عينة الدراسة ) 0.60أقل من 

   0.70ونة األخيرة أقل من وفي اآل ، D Child (1970)حسب  0.60ا اشتراكية أقل من له  (2)

(Dennis Child, 2006). 

 ،EI1 ،EI2، EI3، ATB1 ،ATB2، ATB3، PBC1ذف العبارات التالية: تم ح القواعدومن هذه 

PBC4،  على  ( الذي يحتوي 50-3هو موضح في الجدول )وبعدا ذلك عملنا على إعادة التدوير كما

، ويبين 0.60مصفوفة النمط جديدة بدون أي ارتباطات مزدوجة بين العوامل وكذلك بتحميل أكبر من 

عوامل  1، ونلحظ من الجدول أن هناك 0.60لنا الجدول أيضا أن جل قيم الشيوع )اشتراكية( أكبر من 

وقدرة نسبة وهذا بعد التدوير  1.595قيمة الجذر الكامن للعامل األول وكانت  5جدرها الكامن أكبر من 

 1.560بلغت  الثانيقيمة الجذر الكامن للعامل  أما ،من التباين الكلي %62.06التباين المستخلص له 

 لثالثاقيمة الجذر الكامن للعامل  وبالنسبة ،من التباين الكلي %5.16 التباين هذا المكون بـ وقدرة تفسير

قيمة الجذر الكامن للعامل  وقدرت ،من التباين الكلي %1.69 وتفسر تباين هذا المكون  7.111بلغت 

قيمة الجذر الكامن بلغت  وفي األخير ،من التباين الكلي %6.55 وتفسر مكوناته 1.611 بـ الرابع

، وبصورة عامة استطاعة من التباين الكلي %7.65 وتفسر تباين هذا المكون  1.017 الخامسللعامل 
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       من التباين الكلي وهذه النسبة جيدة حسب %13.57تباين تراكمي هذه العوامل أن تفسر بنسبة 

(Jain & Raj, 2016). 

 *مصفوفة النمط بعد عملية حذف العبارات (12-3الجدول )

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
بعد انتهائنا من تحليل العاملي االستكشافي يمكننا إجراء تحليل العاملي التوكيدي وحساب معامل ألفا 

 كرونباخ وهذا الختبار صدق وثبات أداة الدراسة. 

                                     . اختبار صدق، ثبات وجودة مطابقة النموذج ألداة القياس7.1

ثم إلى  ،على تحليل العاملي التوكيديباالعتماد صدق أداة الدراسة أداة القياس نلجأ إلى اختبار الختبار 

 العبارة
قيم الشيوع أو  Pattern Matrixمصفوفة النمط  

االشتراكية 
Communalities 5 7 6 1 1 

EI4  .799    .669 

EI5  .782    .761 

EI6  .811    .617 

SN1   .597   .472 

SN2   .439   .370 

SN3   .765   .509 

ATB4     .721 .621 

ATB5     .677 .445 

PBC2    .682  .659 

PBC3    .864  .752 

PBC5    .376  .374 

PEK1 .564     .426 

PEK2 .627     .607 

PEK3 .818     .563 

PEK4 .779     .729 

PEK5 .741     .567 

PEK6 .683     .401 

 4.042 4.355 2.544 4.830 4.898 قيمة الجذر الكامن بعد التدوير

 
نسبة التباين المستخلص لكل عامل 

 بعد عملية التدوير 
%37.03 %8.43 %4.39 %3.88 %2.38 

 % 56.12نسبة التباين التراكمي المفسر للعوامل 

  Promax :طريقة التدوير، Maximum Likelihood القصوى  االحتماالت: االستخراجطريقة *
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ة أداة جودة مطابقعلى معامل ألفا كرونباخ، وفي األخير نختبر  باالعتماداختبار ثبات أداة القياس 

 .لتوكيديتحليل العاملي االقياس بواسطة 

 . اختبار صدق أداة الدراسة: 1.7.1

نلجئ أوال للتأكد من صدق  (CFA)الختبار صدق المقياس باستعمال التحليل العاملي التوكيدي        

نصيب التشارك العالي من  للمقياس فهو مقدار تقارب كل فقرة لعاملها أو convergent validityالتقارب 

Reliability ompositeC المركب ويحسب من خلل معاملين هما الثبات ، (Hair et al., 2010)  التباين

 (CR)   ومتوسط التباين المركبAverage variance extracted (AVE)  (Fornell & Larcker, 1981)  

ذو داللة التحميل أو أن يكون  (Hair et al., 2010) 0.1عن طريق تحميل الفقرة للعامل بأكثر من  أو

 تم نتأكد من ،(Gerbing & Anderson, 1988)  7.0أكبر من  Tو  (Gefen & Straub, 2005) صائيةإح

من حيث عامل عن غيره من العوامل األخرى هو مقدار تميز  Discriminant validityصدق التمايز  

  ،(Hair et al., 2010)  ل فقطمحيث تميز فقرات العامل لقياس ذلك العاقيمة االرتباط بين العوامل ومن 

               أكبر من مربعات االرتباط بين العوامل الكامنة AVEوهذا بأن يكون الجدر التربيعي لـ 

(Fornell & Larcker, 1981) . 

نلحظ من ، (Hair et al., 2010) 0.10األقل من  Loadingبعد حذف العبارات ذات التحميل 

و بمتوسط  CR>0.70 تباث مركب أكبر من معظم العوامل لها أن( 3-3( والشكل )55-3الجدول )

وذو داللة إحصائية حيث  0.1وجل العبارات لها تحميل فوق   AVE>0.5 ر منتباين مركب معظمه أكب

من  فنلحظومنه نستنتج أن للمقياس صدق التقارب، أما بخصوص صدق التمايز  7.0عتبة  T فاقت

، لهذا نقول أن نموذج AVEبين العوامل كانت أقل من الجدر التربيعي لـ  ( أن كل االرتباطات3-57)

 القياس يتميز بصدق التمايز.
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 وصدق وثبات المقياس تحميل الفقرات (11-3الجدول )
 AVE CR تحميل العامل T-value الفقرات

 0.851 0.655   النية المقاوالتية

EI4 - 0.806***   

EI5 17.883 0.845***   

EI6 16.879 0.776***   

 0.698 0.540   الموقف اتجاه المقاوالتي

ATB4 - 0.818***   

ATB5 10.717 0.641***   

 0.798 0.572   إدراك التحكم في السلوك

PBC2 - 0.831***   

PBC3 17.345 0.808***   

PBC5 12.310 0.611***   

 0.681 0.418   المعيار الشخصي

SN1 - 0.732***   

SN2 8.645 0.613***   

SN3 9.626 0.585***   

 0.863 0.515   المقاوالتيةإدراك المهارات 

PESK1 - 0.645***   

PESK1 13.398 0.780***   

PESK1 12.071 0.691***   

PESK1 14.047 0.853***   

PESK1 12.103 0.706***   

PESK1 10.733 0.601***   

 Amos v22.0على نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

 للعوامل ، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري صدق التمايز (11-3الجدول )
PESK PBC SN EI ATB العامل 

    0.735 ATB 

   0.809 0.732 EI 

  0.646 0.517 0.514 SN 

 0.756 0.632 0.740 0.613 PBC 

0.718 0.617 0.341 0.600 0.585 PESK 

 Amos v22.0على نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
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 التحليل العاملي التوكيدي للدراسة (1-1)الشكل 
 

 

 Amos v22.0على نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
 . اختبار ثبات أداة الدراسة: 1.7.1

هو تباث فقرة أو مجموعة من الفقرات مع ما الذي نريد أن يقيسه لنا، وهي  ثبات أداة الدراسة      

هدف من ورائه فال، تختلف عن صدق القياس على أنها ليست مرتبطة بما تقيسه، بل عن كيفية قياسه

هو التحقق من أن إجابات افراد العينة لن تختلف بالشكل الكبير عبر الزمان أو المكان ولهذا فإن القياس 

 .(Hair et al., 2010) ثابتة المأخوذ في أي وقت من الزمن تبقى 

أجل قياس الثبات نستعين بمعامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس الذي يعطينا االتساق الداخلي  من

 . (Hair et al., 2010)  ويعني بأن تكون فقرات العامل تقيس نفس العامل وبارتباط داخلي كبير للمقياس
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إال المعيار الشخصي  00.2ن قيم ألفا كرونباخ كلها فاقت ( ا56-3)نلحظ من الجدول 

 ;Hair et al., 2010; Lybery et al., 1997)وهذا مقبول  0.30المقاوالتية كانت فوق  اتجاهوالموقف 

Murphy & Davidshofer, 1988)  اتبالثب ومنه باالتساق الداخلي يتسملمقياس اومنه نستنتج أن. 

 قيم معامل ألفا كرونباخ (11-3الجدول )

 ألفا كرونباخ معامل االرتباط المصحح الفقرات
  المقاوالتيةالنية 

0.851 

EI4 0.720  

EI5 0.732  

EI6 0.714  

  الموقف اتجاه المقاوالتي
0.680 

ATB4 0.524  

ATB5 0.524  

  إدراك التحكم في السلوك
0.786 

PBC2 0.680  

PBC3 0.680  

PBC5 0.524  

  المعيار الشخصي
0.675 

SN1 0.536  

SN2 0.445  

SN3 0.490  

  المهارات المقاوالتيةإدراك 
0.862 

PESK1 0.590  

PESK1 0.685  

PESK1 0.663  

PESK1 0.764  

PESK1 0.660  

PESK1 0.573  

 9.1..  ألداة القياس كرونباخألفا 

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
 نموذج القياس:  جودة مطابقة. اختبار 1.7.1

-Goodness-ofجودة مطابقة النموذج  الختباريجب على الباحثين  (Hair et al., 2010) حسب

fit  ،( 3-3أداة القياس حسب الشكل )بالنسبة الختبار جودة مطابقة أن يستعينوا بعدت مؤشرات مطابقة
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،  GFI=0.921حسن المطابقة  مؤشر،  NC= 2.751المعياري ( كانت قيم مربع كاي 51-6والجدول )

 ،CFI=0.940 مؤشر المطابقة المقارن  ، RMSEA=0.064 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

مؤشر جذر متوسط ،  AGFI= 0.889المصحح، مؤشر حسن المطابقة  TLI= 0.952مؤشر توكر لويس 

 ;Hair et al., 2010; Hu & Bentler, 1999) حسب  SRMR= 0.0505مربعات البواقي المعيارية

Marcoulides & Hershberger, 1997) لمؤشرات جيدة ومنه نستنتج أن نموذج القياس ملئم فان هذه ا

 .للدراسة الحالية 

 قيم مؤشرات جودة المطابقة (14-3الجدول )
 مؤشرات جودة المطابقة قيم القبول قيم النموذج

 NCالمعياري مربع كاي  3 < 2.751

 GFIحسن المطابقة  مؤشر >0.71 0.921

 RMSEAمؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي  <0.09 0.064

 CFI   مؤشر المطابقة المقارن  >0.71 0.940

  AGFI المصححمؤشر حسن المطابقة  >0.80 0.889

 TLIمؤشر توكر لويس  >0.71 0.925

 SRMR مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي المعيارية <0.06 0.0505
 Amos v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
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 خاتمة الفصل: 

مجتمع لهذا الفصل يقدم منهجية التي تتناسب مع هدف الدراسة، ففي األول تطرق هذا الفصل 

 جمحالدراسة وتم وضع خمسة أسباب الختيار عينة الدراسة والمتمثلة في الطلبة الجامعيين ثم تم تحديد 

ا قسم وبعد ذلك تطرقنا ألداة المقياس بشقين وهم عينة التي يجب إجراء الدراسة عليها بطريقة منهجية، ال

خاص بالنية المقاوالتية خاص بادراك المهارات المقاوالتية ثم قسم خاص باألسئلة الديمغرافية، بعد وضع 

استبانة، بعد ذلك  177تم قبول  حيث عملية توزيع االستبيان وجمع البيانات وترميزهاباشرنا االستبيان 

نمذجة ) النمذجة بالمعادالت الهيكليةوكان اختيارنا  أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمةتم استعراض 

على أسس علمية  مبنيا   Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) (بنية التغاير

وتحليل  (SEM) نمذجة بالمعادالت البنيويةللبعدها تطرقنا  منها توزيع الطبيعي للعينة وكبر حجمها

اختبار سللم القياس بواسطة تحليل العاملي االستكشافي وشرحنا لماذا ثم ، و (CFA)العاملي التوكيدي 

ثبات أداة دق و صالقيام بهذا التحليل في دراستنا قبل تحليل العاملي التوكيدي، ثم وفي األخير تم اختبار 

  نموذج القياس.القياس وجودة مطابقة 
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 مقدمة الفصل:

استخدام ب إلى اختبار فرضيات الدراسة عن طريق نمذجة المعادالت البنيوية هذا الفصليهدف 

، ليتم اختبار مجموعة من الفرضيات المباشرة والغير SPSS v23و AMOS v22برنامجين إحصائيين هما 

، لدراسةوصف عينة ومتغيرات امباشرة، وقد تم تقسيم الفصل ألربعة أجزاء، فنتطرق في الجزء األول ل

ي الجزء الثالث ، وفنسبة للعوامل الديمغرافيةوهذا نختبر الفروق بين عوامل الدراسة لجزء الثاني ثم في ا

بمناقشة  ، وأخيرا في الجزء الرابع نقومنتائج فرضيات الدراسة عن طريق نمذجة المعادالت البنيويةنعرض 

 النتائج مقارنة بالدراسات السابقة.

 .(5-1)الشكل ولقد تم تقسيم الفصل كما هو موضح في 
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 الرابعهيكل الفصل  (1-4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثالمصدر: 

 

 

 

وصف العينة 1.4.
وعوامل الدراسة

ني اختبار الفروق ب2.4.
عوامل الدراسة نسبة  

للعوامل الدميغرافية

نتائج فرضيات3.4.
الدراسة

مناقشة وتفسري4.4.
النتائج

اختبار صحة الفرضيات 
 المباشرة والغير مباشرة

ق من ناحية: و دراسة الفر 
الجنس، العمر، سنة 

الماستر، القدوات المقاوالتية، 
 التخصص، الخبرات
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 الدراسة:متغيرات عينة و وصف  1.4.

 وصف عينة الدراسة: 1.1.4.

ات يانح التكرارات والنسب المئوية للبمعلومات عامة حول عينة الدراسة، ويوض (5-1)يقدم الجدول 

 الديمغرافية ألفراد العينة.

 : التكرارات والنسب المئوية للبيانات الديمغرافية ألفراد العينة(1-4الجدول )

 القياس  التكرار %النسبة 
 الجنس ذكر 401 %11.7
  أنثى 317 %91.4
 العمر سنة 70أقل من  1 %0.1
  سنة 77إلى  70من  139 %32.9
  سنة 71إلى  76من  226 %53.6
  سنة 71أكبر من  56 %13.3
 الخبرة المهنية كموظف نعم 113 %26.8
 عدد السنوات أقل من سنة 37 %6.6
  أقل من سنتين 20 %4.7
  سنوات 6أقل من  13 %3.1
  سنوات 6أكثر من  43 %10.2
 الخبرة المهنية كمقاول نعم 23 %5.5
 عدد السنوات أقل من سنة 7 %1.7
  أقل من سنتين 4 %0.9
  سنوات 6أقل من  5 %1.2
  سنوات 6أكثر من  5 %1.2
 الوالدين نعم 52 %12.3

 المقاوالتية القدوات
 نعم 239 %56.8

األقرباء 
 واألصدقاء

 سنة الماستر السنة األولى 206 %48.8
  السنة الثانية 216 %51.2

(، بنك وتأمين %5.5) 63(، الموارد البشرية %3.6)85(، الذكاء االقتصادي %3.3) 85 واالبتكار(، إدارة الجودة %5.8) 63إدارة استراتيجية  التخصص:
(، جباية %5.8) 31(، تسويق سياحي وفندقة %5.8) 31(، تسويق %81.3) 33(، تدقيق ومحاسبة %8.3) 81(، تجارة خارجية %6.6) 83وتسيير المخاطر 

  (.%3.6) 85(، نقد بنك ومالية %8.3) 83(، مقاوالتية %86.3) 85(، محاسبة ومراقبة تسيير %3.3) 81(، محاسبة مراقبة وتدقيق %5.6) 68المؤسسة 
 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
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طالبة بنسبة  652ورد تفصيل لعينة الدراسة، حيث بلغ عدد الطالبات  السابقمن الجدول 

وهذا ما يدل أن التعليم العالي يهيمن عليه  %71.09من العينة أما نسبة الطلبة الذكور بلغ  21.5%

سنة بـ  71سنة و 76أعمارهم بين  اإلناث في الجزائر، ولقد كان نصف المشاركين في الدراسة طلبة

، أما بخصوص الخبرة المهنية %67.9سنة بنسبة  77سنة و 70ثم يليها التي أعمارهم بين  16.3%

فين أو م العمل كموظثفكانت ضئيلة وهذا لكون أغلبيتهم يفضلون الدراسة أوال والتخرج من الجامعة 

للذين أخذوا  %1.1ونسبة  %73.5كموظفين مقاولين وكانت نسبة الطلبة الذين خاضوا تجربة العمل 

فقط من الطلبة لديهم أحد الوالدين أو  %57.6خبرة كمقاولين سابقا، وبالنسبة للقدوات المقاوالتية فـ 

ن نسبة  من عينة الدراسة لديهم أصدقاء أو أقارب مقاولين، وفي األخير   % 13.5كلهما مقاولين وا 

وكان طلبة تخصص محاسبة ومراقبة  7طالب ماستر  753و  5طالب ماستر   703شارك في الدراسة 

  تخصص أكاديمي. 51من بين  %56.2التسيير األكثر مشاركة بنسبة 

 :واالرتباط فيما بينها الدراسة عواملوصف عرض نتائج  2.1.4.

-1)الجدول ي فلقد تم تقسيم سلم ليكرت لمجاالت وهذا لتقييم درجة المتوسط الحسابي كما موضح أوال 
7.) 

 مجاالت تقييم المتوسط الحسابي (1-4)الجدول 

 التقييم مجال متوسط الحسابي سلم ليكرت
 منخفض جدا   5.51 - 5.00 غير موافق بشدة( 1)
 منخفض 7.25 - 5.53 غير موافق( 1)
 منخفض نوعا  ما 6.12 - 7.27 غير موافق إلى حد ما( 1)
 متوسط 1.16 - 6.15 محايد( 4)
 عال نوعا  ما 1.79 - 1.11 إلى حد ماموافق ( 5)
 عال 3.51 - 1.60 موافق( 6)
 عال جدا   2.00 - 3.53 بشدةموافق ( 7)

Source: Pimentel (2010) 
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 ط( أنه تم تقييم سلم ليكرت ذو السبعة درجات بمجال من المتوس7-1نلحظ من الجدول )

تم تقييمه  5.51 - 5.00 بين غير موافق بشدة مجاال  محصور درجة الحسابي فتم إعطاء السلم األول

وأي متوسط  7.25 - 5.53بمنخفض جدا، بالنسبة للسلم الثاني قيم بمجال متوسط حسابي محصور بين 

م يين القيمتين يعتبر منخفض، أما السلم الثالث وهو غير موافق إلى حد ما ق  حسابي محصور بين هات

أي قيمة في هذا المجال منخفضة نوعا ما، السلم الرابع  تواعتبر  6.12 - 7.27بمجال محصور بين 

وهذه القيم تفسر على أنها متوسطة، وبالنسبة  1.16 - 6.15بعبارة محايد قيمت مجال يتراوح بين القيمتين 

محصورة في  ةواي قيم 1.79 - 1.11للعبارة الخامسة موافق إلى حد ما فمجال متوسطه الحسابي بين 

 يم بمجال متوسط حسابي محصور بينالمجال تعتبر عالية نوعا ما، إن السلم السادس بعبارة موافق ق  

ع ن هاتين القيمتين يعتبر مرتفع، وأخيرا  أعطى للسلم السابوأي متوسط حسابي محصور بي 3.51 - 1.60

 والقيم المحصورة في هذا المجال تعتبر عالية جدا. 2.00 - 3.53بعبارة موافق بشدة مجاال محصورا  بين 

يتناول تحليل  لعوامل المكونة لنموذج الدراسة باالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي  (6-1)إن الجدول 

 ات أفراد العينة.حسب إجاب

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة (1-4)الجدول 
 التعليق االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العامل

 عال نوعا  ما 1.579 4.68 النية المقاوالتية
 عالٍ  1.394 5.47 الموقف اتجاه المقاوالتية

 عال نوعا  ما 1.324 4.80 المعيار الشخصي
 عال نوعا  ما 1.192 5.24 إدراك التحكم في السلوك
 عال نوعا  ما 1.160 4.85 إدراك المهارات المقاوالتية

 SPSS v22.0 من خلل االستبيانعلى نتائج تحليل  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:
 السابق ورد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة كاآلتي: من الجدول 
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)عال  5.129بانحراف معياري  1.35النية المقاوالتية: حقق هذا العامل وسطا  حسابيا  بلغ 

 5.691بانحراف معياري  1.12؛ الموقف اتجاه المقاوالتية: حقق هذا العامل وسطا  حسابيا  بلغ نوعا ما(

)عال  5.671بانحراف معياري  1.50المعيار الشخصي: حقق هذا العامل وسطا  حسابيا  بلغ ؛ )عال(

 5.597بانحراف معياري  1.71؛ إدراك التحكم في السلوك: حقق هذا العامل وسطا  حسابيا  بلغ نوعا ما(

بانحراف  1.51؛ إدراك المهارات المقاوالتية: لقد حقق هذا العامل وسطا  حسابيا  بلغ )عال نوعا ما(

( يتمثل في مصفوفة االرتباط بيرسون بين عوامل 1-1، إن جدول ))عال نوعا ما( 5.530معياري 

، وباعتبار النية 0.05نموذج الدراسة، ولقد كانت جميع ارتباطات في الجدول ذو داللة إحصائية عند 

موقف طات مع كل من الالمقاوالتية يتم التنبؤ بها عبر نظرية سلوك المخطط فكان لهذا العامل ارتبا

(، وأظهرت 0.100( والمعيار الشخصي )0.375(، إدراك التحكم في السلوك )0.115المقاوالتية )

(، فباعتبار أن 0.106دراك المهارات المقاوالتية )انتيجة الجدول أن هنالك ارتباط بين النية المقاوالتية و 

 ضيات الدراسة.  كل العلقات لها ارتباط معنوي هذا يمكننا من اختبار فر 

 النموذج عواملبين بيرسون  االرتباطمصفوفة  (4-4جدول )ال
المهارات 
  المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك التحكم 
 في السلوك 

الموقف 
 المقاوالتي

النية 
  المقاوالتية

 العوامل

 النية المقاوالتية 1.000    

 الموقف المقاوالتي **0.558 1.000   

 إدراك التحكم في السلوك **0.621 **0.491 1.000  

 المعيار الشخصي **0.400 **0.376 **0.467 1.000 .

 المهارات المقاوالتية **0.503 **0.442 **0.544 **0.276 1.000

 )ذو اتجاهين( 0.04عند مستوى داللة  ارتباط** 

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:
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  :نسبة للعوامل الديمغرافية الدراسة عواملبين  اختبار الفروق  2.4.

بعد التطرق إلى عوامل الدراسة، سيتم فيما يلي دراسة الفروق في إجابات عينة الدراسة وفق العوامل 

 الديمغرافية. 

 التي تعزى للجنس:  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق  .2.41.

( نجد أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من الموقف اتجاه 1-1خلل الجدول )من 

المقاوالتية والمعيار الشخصي حيث أن الطلبة والطالبات يتفقون حول موقف واحد اتجاه المقاوالتية 

ائج تويعتبرون كل من العائلة، األقارب واألصدقاء يدعمونهم مهما كانت طبيعة جنسهم، بينما أكدت الن

داللة إحصائية لكل من النية المقاوالتية، إدراك التحكم في  في الجدول نفسه أنه توجد فروق ذوالواردة 

 0.001و 0.001السوك والمهارات المقاوالتية حسب الجنس حيث كان مستوى الداللة على الترتيب 

 ، ومنه يوجد فرق بين الطلبة والطالبات في هذه الثلثة عوامل.0.005و

 التي تعزى للجنس  One Way ANOVAعن طريق  لعوامل الدراسةتحليل الفروق ( 5-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.005 7.963 19.540 1 19.540 بين المجموعات

داخل 
   2.454 420 1030.677 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.748 0.103 0.201 1 0.201 بين المجموعات

داخل 
   1.948 420 818.334 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.126 2.351 3.329 1 3.329 بين المجموعات

داخل 
   1.416 420 594.855 المجموعات

    421 598.185 المجموع
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 (5-4تابع للجدول )

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.004 8.338 14.356 1 14.356 بين المجموعات

داخل 
   1.722 420 723.124 المجموعات

    421 737.480 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.001 12.010 15.762 1 15.762 بين المجموعات

داخل 
   1.312 420 551.210 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 ( المتوسط الحسابي لكل عوامل الدراسة حسب الجنس.3-1للتفصيل في هذه الفروق يعرض الجدول )
 حسب الجنس  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 6-4الجدول )

 الجنس
 

النية 
 المقاوالتية

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 طالب
 5.19 5.12 5.40 5.50 5.06 المتوسط الحسابي

 0.994 1.069 1.088 1.370 1.427 المعياري  االنحراف

 طالبة
 4.74 4.69 5.19 5.45 4.56 المتوسط الحسابي

 1.191 1.383 1.222 1.404 1.610 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

يوضح الجدول السابق أن الطلبة لديهم متوسطات حسابية أعلى من متوسطات الحسابية 

 وهو 1.03بة للطلللطالبات في عوامل الدارسة ككل، فبالنسبة للنية المقاوالتية بلغ متوسط الحسابي 

، وبالنسبة للمتوسط الحسابي إلدراك التحكم في 1.13أعلى من متوسط الحسابي للطالبات الذي بلغ 

، 1.39أعلى من المتوسط الحسابي لدى فئة الطالبات والذي قدر بـ  1.57لسلوك بلغ لدى فئة الطلبة ا

أما إدراك المهارات المقاوالتية فلقد كان أيضا المتوسط الحسابي لدى الطلبة أعلى من لدى الطالبات، 

 .للطالبات 1.21وللطلبة  1.59فبلغ 
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 التي تعزى للعمر:  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق  .2.41.

 ( الفروق بين عوامل النموذج من حيث الفئات العمرية.2-1الجدول) يعرض

 التي تعزى للعمر  One Way ANOVAعن طريق  لعوامل الدراسةتحليل الفروق ( 7-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 مستوى الداللة Fقيمة 

 النية المقاوالتية

 0.017 3.449 8.457 3 25.372 المجموعاتبين 

داخل 
   2.452 418 1024.846 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.055 2.548 4.899 3 14.698 بين المجموعات

داخل 
   1.923 418 803.838 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.007 4.133 5.744 3 17.233 المجموعاتبين 

داخل 
   1.390 418 580.951 المجموعات

    421 598.185 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.530 0.738 1.295 3 3.885 بين المجموعات

داخل 
   1.755 418 733.595 المجموعات

    421 737.480 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.935 0.141 191. 3 0.573 المجموعات بين

داخل 
   1.355 418 566.399 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

داللة إحصائية تعزى إلى العمر لكل من  اتالجدول السابق نلحظ أنه ال توجد فروق ذمن        

دراك المهارات المقاوالتية فكل الفئات العمرية  اتجاهالموقف  المقاوالتية، إدراك التحكم في السلوك وا 

يتوافقون في وجهة نظرهم حول موقفهم المقاوالتي ويمتلكون نفس اإلدراك لتحكمهم في قدراتهم المقاوالتية 
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ول نفسه اردة في الجدوكذلك ال يوجد فرق بينهم من حيث المهارات المقاوالتية، بينما أكدت النتائج الو 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من النية المقاوالتية والمعيار الشخصي حسب الفئات العمرية، 

، وفي ما يلي سيتم التفصيل في هذه الفروق 0.002و 0.052حيث كان مستوى الداللة على الترتيب 

 ب الفئات العمرية.( المتوسط الحسابي لكل عوامل الدراسة حس5-1إذ يعرض الجدول )

 حسب العمر  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 8-4الجدول )
 

 العمر
 

النية 
 المقاوالتية

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

  12 من أقل
 5.33 5.00 5.00 3.00 1.67 المتوسط الحسابي

 . . . . . المعياري  االنحراف

 20 من
 22 إلى

 4.81 4.67 5.02 5.27 4.44 المتوسط الحسابي

 1.084 1.329 1.248 1.502 1.492 المعياري  االنحراف

 23 من
 25 إلى

 4.87 4.88 5.43 5.58 4.87 المتوسط الحسابي

 1.127 1.327 1.098 1.338 1.567 المعياري  االنحراف

 من أكبر
15   

 4.85 4.82 5.03 5.54 4.61 المتوسط الحسابي

 1.468 1.303 1.312 1.280 1.732 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

بة في فئات العمرية للطلاليوضح الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لعوامل الدراسة بين 

معظمها لم تكن ذو فرق كبير، فبالنسبة للنية المقاوالتية والمعيار الشخصي فكان للطلبة الذين يتراوح 

سنة متوسط حسابي أعلى من الفئات العمرية األخرى وخاصة نجد الفرق في المعيار  71و 76سنهم بين 

ذا يعتبر عال مما يدل أن هذه الفئة العمرية لهذه الفئة وه 1.16الشخصي الذي بلغ متوسطة الحسابي 

 يدعمها عامل المعيار الشخصي من أجل االنطلق في المقاوالتية. 
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 التي تعزى للعمل كموظف:  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق  .2.41.

( نلحظ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى العمل كموظف لكل 9-1الجدول )من 

لمقاوالتية، إدراك التحكم في السلوك والمهارات المقاوالتية بين الطلب الذين عملوا كموظفين من النية ا

 0.005و 0.002حيث كان مستوى الداللة اإلحصائية على الترتيب  والذي لم يمارسوا أي عمل من قبل

، بينما أكدت النتائج الواردة في الجدول نفسه أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفئتين 0.002و

المقاوالتية والمعيار الشخصي، حيث نلحظ أنه من عمل كموظف من قبل ومن  اتجاهبالنسبة لموقفهم 

 نفس الموقف حول المقاوالتية وعائلتهم وأقاربهم يدعمونهم بنفس المستوى. لم يعمل لديهم

التي تعزى للعمل  One Way ANOVAعن طريق  لعوامل الدراسةتحليل الفروق ( 9-4الجدول )
 كموظف

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.007 7.273 17.876 1 17.876 المجموعاتبين 

داخل 
   2.458 420 1032.341 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.102 2.687 5.203 1 5.203 بين المجموعات

داخل 
   1.937 420 813.332 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.126 2.351 3.330 1 3.330 المجموعاتبين 

داخل 
   1.416 420 594.855 المجموعات

    421 598.185 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.001 10.878 18.618 1 18.618 بين المجموعات

داخل 
   1.712 420 718.862 المجموعات

    421 737.480 المجموع
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 (9-4تابع للجدول )

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.007 7.372 9.780 1 9.780 بين المجموعات

داخل 
   1.327 420 557.192 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 ( أن المتوسط الحسابي للنية المقاوالتية بين من عملوا كموظفين مرتفعة50-1يوضح الجدول )

وهذا يدل  1.13مقارنة مع من لم يكن لهم أي خبرة كموظفين بمتوسط حسابي بلغ  1.07حيث قدرت بـ 

على أنه من عمل كموظف في الشركة أصبح يميل أكثر للعمل للستقلل كمقاول، وهذا يفسر كذلك 

، وأخيرا 1.32مقارنة بمن ليس لديهم الخبرة كموظفين  1.51بارتفاع إدراكهم لتحكمهم في السلوك بـ 

نلحظ أن الفئة التي لها خبرة سابقة كموظفين تحوز على المهارات المقاوالتية بشكل أعلى من الذين ال 

بالترتيب، وهذا راجع لكسبهم المهارات المقاوالتية  1.23و  1.50يملكون الخبرة بمتوسط حسابي بلغ 

 شاكل...إلخ.من وظيفتهم السابقة كمهارات االتصال والمهارات اإلدارية وحل الم

 حسب خبرة العمل كموظف المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 12-4الجدول )     

العمل 
 كموظف

 
النية 

 المقاوالتية
الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 5.10 5.15 5.39 5.65 5.02 المتوسط الحسابي نعم

 1.237 1.149 1.208 1.217 1.547 المعياري  االنحراف

 4.76 4.67 5.19 5.40 4.56 المتوسط الحسابي ال

 1.119 1.361 1.184 1.450 1.575 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 الطلبة من حيث عدد سنوات الخبرة كموظفين.( أنه ال توجد أي فروق بين 55-1أورد الجدول )ولقد 
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 التي تعزى لسنوات الخبرة كموظف One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق ( 11-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 مستوى الداللة Fقيمة 

 النية المقاوالتية

 0.066 2.471 5.693 3 17.078 بين المجموعات

داخل 
 2.303 109 251.081 المجموعات

  

    112 268.159 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.471 0.846 1.259 3 3.778 بين المجموعات

داخل 
 1.488 109 162.165 المجموعات

  

    112 165.942 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.101 2.130 3.014 3 9.042 بين المجموعات

داخل 
 1.415 109 154.270 المجموعات

  

    112 163.312 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.633 0.574 0.768 3 2.303 بين المجموعات

داخل 
 1.337 109 145.683 المجموعات

  

    112 147.986 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.665 0.527 0.816 3 2.448 بين المجموعات

داخل 
 1.550 109 168.903 المجموعات

  

    112 171.351 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

( فيبين المتوسطات الحسابية من حيث عدد سنوات الخبرة كموظفين للطلبة بين 57-1) أما الجدول
 عوامل النموذج.
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حسب عدد سنوات الخبرة  لعوامل الدراسةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 11-4الجدول )
 كموظف

 

 السنوات
 

النية 
 المقاوالتية

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 سنة من أقل
 5.15 5.17 5.54 5.61 5.11 المتوسط الحسابي

 0.989 0.980 1.004 1.248 1.294 المعياري  االنحراف

 من أقل
 سنتين

 5.05 5.33 5.85 5.60 5.57 المتوسط الحسابي

 1.508 1.139 1.162 1.283 1.655 المعياري  االنحراف

 3 من أقل
 سنوات

 5.46 5.33 5.08 6.15 5.44 المتوسط الحسابي

 0.602 1.139 1.645 0.966 1.505 المعياري  االنحراف

 3 من أكثر
 سنوات

 4.98 4.98 5.14 5.56 4.57 المتوسط الحسابي

 1.432 1.299 1.194 1.231 1.630 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 

 التي تعزى للعمل كمقاول:  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق . 2.44.
( نلحظ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للعمل كمقاول لكل من 56-1الجدول )من 

اولين من قبل الذين عملوا كمق الطلبةالنية المقاوالتية، إدراك التحكم في السلوك والمهارات المقاوالتية بين 

 0.072و 0.000والذي لم يمارسوا المقاوالتية حيث كان مستوى الداللة اإلحصائية على الترتيب 

، بينما أكدت النتائج الواردة في الجدول نفسه أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين من 0.005و

عمل مقاوال ومن ليس له خبرة في ذلك المجال وهذا من حيث موقفهم اتجاه المقاوالتية والمعيار الشخصي، 

س من لهم خبرة كموظفين ومن ليونلحظ أن الفرق ظهر في نفس العوامل الذي ظهر فيها الفرق بين 

 لديهم أية خبرة من قبل.
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التي تعزى للعمل  One Way ANOVAعن طريق  لعوامل الدراسةتحليل الفروق ( 11-4الجدول )
 كمقاول

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.000 14.152 34.235 1 34.235 بين المجموعات

داخل 
   2.419 420 1015.983 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.133 2.261 4.383 1 4.383 بين المجموعات

داخل 
   1.938 420 814.152 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.090 2.886 4.083 1 4.083 بين المجموعات

داخل 
   1.415 420 594.102 المجموعات

    421 598.185 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.027 4.898 8.501 1 8.501 بين المجموعات

داخل 
   1.736 420 728.979 المجموعات

    421 737.480 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.001 10.592 13.947 1 13.947 بين المجموعات

داخل 
   1.317 420 553.025 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

( المتوسط الحسابي حسب خبرة العمل 51-1سيتم التفصيل في هذه الفروق إذ يعرض الجدول )و 

  كمقاول.
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 حسب خبرة العمل كمقاول واالنحراف المعياري لعوامل الدراسةالمتوسط الحسابي ( 14-4الجدول )

العمل 
 كمقاول

 
النية 

 المقاوالتية
الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 5.61 5.39 5.65 5.89 5.87 المتوسط الحسابي نعم

 1.225 1.162 1.089 1.148 1.009 المعياري  االنحراف

 4.81 4.77 5.22 5.44 4.61 المتوسط الحسابي ال

 1.143 1.326 1.195 1.405 1.580 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

يوضح الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للنية المقاوالتية بين من عملوا كمقاولين عالية جدا 

وتعتبر  1.35مقارنة مع من لم يكن لهم أي خبرة كمقاولين بمتوسط حسابي بلغ  1.52 حيث قدرت بـ

هذه القيمة عالية نوعا ما وهذا يدل على أنه من عمل كمقاول من قبل لديه نية مقاوالتية أكبر، وهذا 

قارنة بمن و تعتبر هذه القيمة عالية م 1.69يمكننا تفسيره كذلك بارتفاع إدراكهم لتحكمهم في السلوك بـ 

وكانت اتجاه اجاباتهم عالية نوعا ما، وأخيرا نلحظ  1.22ليس لديهم الخبرة كمقاولين بمتوسط حسابي 

أن الفئة التي لها خبرة سابقة كمقاولين تحوز على المهارات المقاوالتية بشكل أعلى من الذين ال يملكون 

جع لكسبهم المهارات المقاوالتية من على الترتيب، وهذا را 1.55و  1.35الخبرة بمتوسط حسابي بلغ 

 .ممارستهم السابقة للمقاوالتية

( نلحظ أنه ال توجد فروق كبيرة بين عدد سنوات الخبرة في 53-1) و (51-1من الجدولين )

ممارسة المقاوالتية لدى الطلبة وهذا يمكن تفسيره بقلة عدد السنوات وتقاربها ويرجع عدم وجود الفروق 

شغالهم بالدراسة وربما تظهر نتائج الفروق أكثر وضوحا إذا ما أجرينا إلى صغر أعمار حج م العينة وا 

 الدراسة على عينة أكبر عمرا .
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 التي تعزى لسنوات الخبرة كمقاول One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق ( 15-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.051 3.182 2.679 3 8.037 بين المجموعات

داخل 
 0.842 17 14.312 المجموعات

  

    20 22.349 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.122 2.231 2.679 3 8.036 بين المجموعات

داخل 
 1.201 17 20.416 المجموعات

  

    20 28.452 المجموع

 الشخصيالمعيار 

 0.745 0.414 0.582 3 1.745 بين المجموعات

داخل 
 1.404 17 23.874 المجموعات

  

    20 25.619 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.131 2.153 2.710 3 8.131 بين المجموعات

داخل 
 1.259 17 21.403 المجموعات

  

    20 29.534 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.380 1.091 1.776 3 5.329 بين المجموعات

داخل 
 1.629 109 27.689 المجموعات

  

    112 33.019 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 حسب عدد سنوات الخبرة كمقاولالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 16-4الجدول )
 

 السنوات
 

النية 
 المقاوالتية

اتجاه الموقف 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 سنة من أقل
 6.62 6.29 5.86 6.10 6.02 المتوسط الحسابي

 0.448 0.906 1.184 0.897 1.043 المعياري  االنحراف
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 (16-4تابع للجدول )
 من أقل

 سنتين
 5.58 6.38 5.92 5.67 4.63 المتوسط الحسابي

 0.995 0.946 0.739 0.609 2.496 المعياري  االنحراف

 3 من أقل
 سنوات

 5.87 6.00 5.20 4.80 5.60 المتوسط الحسابي

 0.691 0.612 1.520 0.767 0.253 المعياري  االنحراف

 3 من أكثر
 سنوات

 5.00 4.80 5.47 4.67 5.83 المتوسط الحسابي

 1.434 1.681 1.070 1.810 0.745 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

 : لسنة الماسترالتي تعزى للعمل  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق . 2.45.
 

( نلحظ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للسنة الماستر لكل من المعيار 52-1الجدول )من   

السلوك بين طلبة سنة أولى ماستر وسنة ثانية حيث كان مستوى الداللة الشخصي، إدراك التحكم في 

، بينما أكدت النتائج الواردة في الجدول نفسه أنه ال توجد 0.075و 0.073اإلحصائية على الترتيب 

دراك المهارات المقاوالتية.   فروق ذات داللة إحصائية لعوامل النية المقاوالتية والموقف اتجاه المقاوالتية وا 

 التي تعزى لسنة الماستر One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق ( 17-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 مستوى الداللة Fقيمة 

 النية المقاوالتية

 0.091 2.871 7.129 1 7.129 بين المجموعات

داخل 
   2.484 420 1043.088 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.058 3.622 6.999 1 6.999 بين المجموعات

 داخل
   1.932 420 811.536 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 
 المعيار الشخصي

 0.026 5.018 7.062 1 7.062 بين المجموعات

داخل 
   1.407 420 591.123 المجموعات

    421 598.185 المجموع
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 (71-4تابع للجدول )

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.028 4.863 8.441 1 8.441 بين المجموعات

داخل 
   1.736 420 729.039 المجموعات

    421 737.480 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.439 0.601 0.810 1 0.810 بين المجموعات

داخل 
   1.348 420 566.162 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

أن جميع المتوسطات الحسابية لعوامل الدراسة الخاصة بطلبة  (55-1)يتبين لنا من الجدول 

سنة ثانية ماستر أعلى من المتوسطات الحسابية  لطلبة السنة أولى ماستر، ونلحظ أن إدراك التحكم 

( أقل من المتوسط الحسابي 1.33في السلوك المقاوالتي يتسم بمتوسط الحسابي لطلبة سنة أولى ماستر )

(، وبالنسبة للمعيار الشخصي نرى أن طلبة السنة الثانية ماستر لديهم دعم 1.91)لسنة ثانية ماستر 

عال من المعيار الشخصي بالمقارنة من طلبة السنة األولى ماستر الذي كان يعتبرون أن عامل المعيار 

على الترتيب، يمكن إرجاع  1.55و 1.62الشخص يدعمهم بشكل عال نوعا ما وهذا بمتوسط حسابي 

أن طلبة السنة الثانية ماستر بصدد التخرج ولهذا فهم بصدد تقرير مصيرهم المهني مستقبل  ذلك إلى

وتأكد هذه النتائج ان كل من عائلتهم، أقربائهم وأصدقائهم يدعمونهم لممارسة المقاوالتية أكثر بفارق 

  اللذين هم أكثر انشغاال بدراستهم في ذلك الوقت. األولىقليل من طلبة السنة 

 حسب سنة الماستر المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة (18-4الجدول )

 سنة الماستر
 

النية 
 المقاوالتية

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 أولى ماستر
 4.81 4.66 5.11 5.33 4.55 المتوسط الحسابي

 1.216 1.375 1.247 1.497 1.615 المعياري  االنحراف

       



 الرابع                                                                 نتائج الفرضيات ومناقشتهاالفصل    
 

123 

 

 (71-4تابع للجدول )

 ثانية ماستر
 4.89 4.94 5.37 5.59 4.81 المتوسط الحسابي

 1.106 1.261 1.126 1.280 1.537 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

التي تعزى للعمل للقدوات المقاوالتية من الوالدين أو من األصدقاء  اختبار الفروق . 2.46.
 واألقارب: 

من األصدقاء ( الفروق نسبة للقدوات المقاوالتية من الوالدين و 70-1( و )59-1يوضح الجدوالن )

  واألقارب.

التي تعزى لقدوات المقاوالتية من  One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق ( 19-4الجدول )
 الوالدين 

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 النية المقاوالتية

 0.000 16.441 39.563 1 39.563 بين المجموعات

داخل 
   2.406 420 1010.654 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.177 1.830 3.552 1 3.552 بين المجموعات

داخل 
   1.940 420 814.984 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.212 1.563 2.218 1 2.218 بين المجموعات

داخل 
   1.419 420 595.966 المجموعات

    421 598.185 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.004 8.432 14.515 1 14.515 بين المجموعات

داخل 
   1.721 420 722.965 المجموعات

    421 737.480 المجموع
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 (79-4تابع للجدول )

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.004 8.560 11.324 1 11.324 بين المجموعات

داخل 
   1.323 420 555.648 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

نسبة للقدوات المقاوالتية من  One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق ( 12-4الجدول )
 األقارب واألصدقاء

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.001 11.568 28.203 1 28.203 بين المجموعات

داخل 
   2.438 419 1021.546 المجموعات

    420 1049.749 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.039 4.278 8.270 1 8.270 بين المجموعات

داخل 
   1.933 419 809.980 المجموعات

    420 818.251 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.003 9.086 12.679 1 12.679 بين المجموعات

داخل 
   1.395 419 584.677 المجموعات

    420 597.356 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.000 14.637 24.813 1 24.813 بين المجموعات

داخل 
   1.695 419 710.311 المجموعات

    420 735.124 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.000 14.165 18.412 1 18.412 بين المجموعات

داخل 
   1.300 419 544.622 المجموعات

    420 563.035 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:
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من الجدولين السابقين يتبين لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للقدوات مقاوالتية من 
واألصدقاء في عوامل التالية: النية المقاوالتية، إدراك التحكم في السلوك الوالدين وكذلك من األقارب 

( أنه ال يوجد أي 59-1والمهارات المقاوالتية، أما بالنسبة للموقف اتجاه المقاوالتية فنلحظ من الجدول )
ار يفرق في موقف الطلبة الذين لديهم أباء مقاولين ومن ليس لديهم أباء مقاولين وكذلك الحال للمع

الشخصي حيث يظهر الجدول عدم وجود فروق للقدوات المقاوالتية من جهة الوالدين، وتماما عكس ذلك 
( أنه هناك فرق بين من لهم األقارب واألصدقاء مقاولين ومن 70-1فقد أظهرت النتائج في الجدول )

 ليس لهم في عوامل المعيار الشخصي والموقف اتجاه المقاوالتية.
( المتوسط الحسابي 77-1( و)75-1التفصيل في هذه الفروق إذ يعرض الجدولين )وفيما يلي سيتم 

  لكل عوامل الدراسة حسب القدوات المقاوالتية.
حسب القدوات المقاوالتية من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 11-4الجدول )
 الوالدين

قدوات المقاوالتية 
 من الوالدين

 
النية 

 المقاوالتية
الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 5.29 5.29 5.44 5.71 5.50 المتوسط الحسابي نعم

 0.986 1.053 1.189 1.250 1.171 المعياري  االنحراف

 4.79 4.73 5.22 5.43 4.57 المتوسط الحسابي ال

 1.171 1.344 1.191 1.412 1.597 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

حسب القدوات المقاوالتية من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 11-4الجدول )
 األقارب واألصدقاء

قدوات المقاوالتية 
من األقارب 
 واألصدقاء

 
النية 

 المقاوالتية
الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 5.03 5.01 5.40 5.59 4.91 المتوسط الحسابي نعم

 1.113 1.259 1.166 1.300 1.565 المعياري  االنحراف

 4.61 4.52 5.05 5.30 4.39 المتوسط الحسابي ال

 1.175 1.356 1.200 1.501 1.556 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:
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أن جميع المتوسطات الحسابية لعوامل الدراسة الخاصة بطلبة يتبين لنا من الجدولين السابقين 
، ألعلىاالمتوسطات الحسابية  الذين لهم أحد الوالدين أو األقارب واألصدقاء مارسوا العمل المقاوالتي لهم

المتوسط الحسابي والفروق تبين أن الطلبة الجامعيين تتجه إجاباتهم باإليجاب حول عوامل ونلحظ أن 
 النموذج خاصة إذا كان في محيطهم أحد الوالدين أو األقارب واألصدقاء قدوات المقاوالتية.

 التي تعزى للتخصص:  الدراسة بين عوامل اختبار الفروق . 2.47.
 للقدوات للتخصص الماستر. ( الفروق في عوامل الدراسة التي تعزى 76-1يوضح الجدول )

 التي تعزى للتخصص  One Way ANOVAعن طريق  لعوامل الدراسةتحليل الفروق ( 11-4الجدول )

  العامل
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع المتوسط

 النية المقاوالتية

 0.000 5.141 11.370 13 147.810 المجموعاتبين 

داخل 
   2.212 408 902.407 المجموعات

    421 1050.217 المجموع

الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

 0.000 4.068 7.225 13 93.931 بين المجموعات

داخل 
   1.776 408 724.604 المجموعات

    421 818.536 المجموع

 المعيار الشخصي

 0.002 2.562 3.473 13 45.151 المجموعاتبين 

داخل 
   1.355 408 553.033 المجموعات

    421 598.185 المجموع

إدراك التحكم في 
 السلوك

 0.000 4.666 7.343 13 95.459 بين المجموعات

داخل 
   1.574 408 642.021 المجموعات

    421 737.480 المجموع

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 0.005 2.352 3.041 13 39.529 بين المجموعات

داخل 
   1.293 408 527.443 المجموعات

    421 566.972 المجموع

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:
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الجدول السابق نلحظ أنه توجد فروق جميع العوامل ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص من 
باألساس إلى اختلف في مواد الدراسة لكل تخصص، وفيما يلي يعرض الجدول في الماستر، وهذا راجع 

  ( المتوسط الحسابي لكل عوامل الدراسة حسب تخصص الماستر.1-71)
 حسب التخصص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة( 14-4الجدول )

نوع 
 التخصص

 
النية 

 المقاوالتية
الموقف اتجاه 
 المقاوالتية

المعيار 
 الشخصي

إدراك 
التحكم في 
 السلوك

إدراك المهارات 
 المقاوالتية

 إدارة
 استراتيجية

 4.87 5.05 5.31 5.49 5.14 المتوسط الحسابي

 1.097 0.855 0.964 1.417 1.481 المعياري  االنحراف

 الجودة إدارة
 بتكاراالو 

 4.99 4.57 4.80 5.57 4.62 المتوسط الحسابي

 0.964 1.490 1.438 1.470 1.563 المعياري  االنحراف

 الذكاء
 االقتصادي

 4.68 4.54 4.87 5.33 4.11 المتوسط الحسابي

 1.027 1.061 1.103 1.295 1.521 المعياري  االنحراف

 البشرية الموارد
 4.55 4.36 5.17 5.54 4.55 المتوسط الحسابي

 1.443 1.258 0.958 1.396 1.359 المعياري  االنحراف

 وتأمين بنك
 وتسيير

 4.88 4.88 5.33 5.64 5.17 المتوسط الحسابي

 0.966 1.539 1.102 1.064 1.557 المعياري  االنحراف

 خارجية تجارة
 5.40 5.63 5.47 6.40 5.37 المتوسط الحسابي

 1.019 0.987 1.135 0.394 1.567 المعياري  االنحراف

 تدقيق
 ومحاسبة

 4.75 4.88 5.27 5.16 4.26 الحسابيالمتوسط 

 1.180 1.434 1.297 1.539 1.780 المعياري  االنحراف

 تسويق
 4.94 4.91 5.54 5.40 4.94 المتوسط الحسابي

 1.214 1.348 1.069 1.520 1.296 المعياري  االنحراف

 تسويق
 ةفندق سياحي

 5.21 5.49 5.77 6.00 5.44 المتوسط الحسابي

 1.150 1.217 1.002 1.025 1.557 المعياري  االنحراف

 جباية
 المؤسسة

 4.83 4.88 5.28 5.26 4.70 المتوسط الحسابي

 0.765 1.166 1.092 1.262 1.374 المعياري  االنحراف

 محاسبة
 وتدقيق مراقبة

 5.00 4.95 5.08 6.13 4.93 المتوسط الحسابي

 0.906 0.767 0.904 0.841 1.207 المعياري  االنحراف

 مراقبة محاسبة
 تسيير

 4.34 3.98 4.76 4.61 3.71 المتوسط الحسابي

 1.302 1.440 1.493 1.562 1.603 المعياري  االنحراف
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 (44-4تابع للجدول )

 مقاوالتية
 5.51 5.61 5.81 6.25 5.79 المتوسط الحسابي

 0.853 0.910 1.072 1.123 1.044 المعياري  االنحراف

 مالية نقد
 وبنوك

 4.96 4.59 5.15 5.69 4.07 المتوسط الحسابي

 1.287 1.306 1.024 0.860 1.545 المعياري  االنحراف

 SPSS v22.0 من إعداد الباحث من خلل المصدر:

أن جميع المتوسطات الحسابية لعوامل الدراسة الخاصة بطلبة يتضح لنا من الجدول السابق 
بتخصصات األخرى والملحظ أن طلبة المقاوالتية حسب  تخصص مقاوالتية تتسم بدرجات عالية مقارنة

يجابي حول المقاوالتية فقد متوسط الحسابي لهذا العامل  ، 3.71إجاباتهم أنه لديهم موقف عال جدا  وا 
يأتي بعد تخصص المقاوالتية كل من طلبة التجارة الخارجية والتسويق السياحي والفندقة بمتوسطات 

ات ذات اإلجابات الضعيفة فنجد تخصصات المحاسبية وخاصة طلبة عالية، أما بالنسبة للتخصص
 محاسبة ومراقبة تسيير كانت إجاباتهم معظمها ذات إجابات متوسطة.

 :عن طريق نمذجة المعادالت البنيوية الدراسة نتائج فرضيات 3.4.

المهارات عوامل ومن بينها عامل مستقل تماما  وهو إدراك  1يتكون نموذج الهيكلي للدراسة من 

المقاوالتية وعامل تابع بشكل كلي وهو النية المقاوالتية أما العوامل الثلثة األخرى وهي الموقف اتجاه 

دراك التحكم في السلوك تعتبر كلها عوامل مستقلة وتابعة في نفس الوقت  المقاوالتية، المعيار الشخصي وا 

فقرات لكل من  6لمهارات المقاوالتية وفقرات خاصة با 3فقرة، منها  52وكذلك يحتوي النموذج على 

دراك التحكم في السلوك، وفقرتين للموقف المقاوالتي.  النية المقاوالتية والمعيار الشخصي وا 

عوامل وسيطة وهي المعيار الشخصي، إدراك التحكم في السلوك  6ويتكون النموذج الهيكلي للدراسة من  

وعلى طريقة  Amos v22لهيكلي تم االعتماد على برنامج ولتحليل نتائج النموذج ا وللموقف المقاوالتي

 عينة( وهذا لتقدير المسارات المباشرة والغير مباشرة. 5000) bootstrapping analysisالبوتستراب 
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 المباشرة:اختبار صحة الفرضيات  .3.41.
 لنموذج الهيكلي.جودة مطابقة مؤشرات  (7-1)يوضح الشكل

 النموذج الهيكلي للدراسة (1-4)الشكل

 
 Amos v22.0مخرجات على  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

لنموذج الهيكلي كانت جيدة، فقيم مربع جودة مطابقة مؤشرات  ( فإن نتائج 7-1حسب شكل )

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ ،  GFI=0.921حسن المطابقة  مؤشر،  NC= 2.726المعياري كاي 

، TLI= 0.926 مؤشر توكر لويس ،CFI=0.940 مؤشر المطابقة المقارن  ، RMSEA=0.064التقريبي 

 =SRMRمؤشر جذر متوسط مربعات البواقي المعيارية،  AGFI= 0.890مؤشر حسن المطابقة المصحح

فان هذه المؤشرات جيدة ومنه نستنتج أن   (Hair et al., 2010; Hu & Bentler, 1999)حسب   0.0505

 النموذج.قات المباشرة في تقدير المسارات للعل( 71-1)جدول ال يوضحنموذج القياس ملئم للدراسة ،و 
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 نتيجة الفرضيات وأوزان االنحدار المعياري للعلقات المباشرة (15-4جدول )

 نتيجة الفرضية Tقيمة  التقدير العالقة

 مقبولة ***1.140 0.416 النية المقاوالتية >الموقف المقاوالتي

 مقبولة ***1.739 0.428 النية المقاوالتية >إدراك التحكم في السلوك

 مقبولة **1.911 0.239 الموقف المقاوالتي >الشخصيالمعيار 

 مقبولة ***9.471 0.478 إدراك التحكم في السلوك >المعيار الشخصي

 مقبولة *1.117 0.245 الموقف المقاوالتي >إدراك التحكم في السلوك

 مرفوضة 4.110SN 0.071  النية المقاوالتية > المهارات المقاوالتيةإدراك 

 مقبولة ***1.817 0.352 الموقف المقاوالتي > المهارات المقاوالتيةإدراك 

 مقبولة ***1.190 0.341 المعيار الشخصي > المهارات المقاوالتيةإدراك 

 مقبولة ***9.910 0.454 إدراك التحكم في السلوك >المهارات المقاوالتيةإدراك 

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, Based on tow tailed test: t(p<0.001) = 3.29, t(p<0.01) = 2.58, t(0.05) = 1.96 

 Amos v22.0مخرجات على  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

استخدام نمذجة المعادالت من خلل  (،7-1( وشكل )71-1كما هو موضح في  الجدول )

مقبولة إذ أنه يوجد أثر  1.1فنجد أن الفرضية   Amos v22.0وهذا باالستعانة ببرنامج  SEMالهيكلية 

  p<0.001موجب للموقف المقاوالتي على النية المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين عند مستوى داللة 

(β=0.416, t=5.410)   وكذلك فإن إدراك التحكم في السلوك يؤثر بشكل موجب على النية المقاوالتية عند

ت النتائج صحة ثبتمقبولة، ولقد أ 1.1ففالفرضية إذن  p<0.001  (β=0.428, t=5.937)مستوى داللة 

فالمعيار الشخصي يؤثر بشكل موجب على كل من الموقف المقاوالتي  1.1ف و 1.1فالفرضيتين 

دراك التحكم في السلوك عند مستوى داللة   ,p<0.001 (β=0.478 و (β=0.239, t=2.745)بـ p<0.01 وا 

t=7.195)  على التوالي، ووجد أن إدراك التحكم في السلوك يؤثر في الموقف المقاوالتي عند مستوى داللة

p<0.05   بـ (β=0.245, t=2.459)أما ادراك المهارات المقاوالتية فكان له أثر مقبولة 1ف إذن فالفرضية ،

وكذلك على   p<0.001  (β=0.352, t=4.659)موجب على كل من الموقف المقاوالتي عند مستوى داللة 
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و على المعيار الشخصي  p<0.001 (β=0.454, t=7.740)إدراك التحكم في السلوك  عند مستوى داللة 

p<0.001 (β=0.341, t=5.270)  وحسب النتائج فليس 1.5ف و 1.5ف و 1.5فومنه نقبل الفرضية ،

إلدراك المهارات المقاوالتية على النية   p>0.05 (β=0.092, t=1.520)و داللة إحصائية ذهنالك أثر 

 .4 فالمقاوالتية ولهذا نرفض الفرضية 

 الغير المباشرة:اختبار صحة الفرضيات  .3.41.

 .في النموذجمباشرة الغير تقدير المسارات للعلقات ( 73-1)جدول ال يوضح

 نتيجة الفرضيات وأوزان االنحدار المعياري للعلقات الغير مباشرة (16-4جدول )

 العالقة
نتيجة  التأثير الغير مباشر

 التقدير الفرضية

 مقبولة (0.034-0.250) **0.411 النية المقاوالتية >الموقف المقاوالتي >المعيار الشخصي

 مقبولة (0.146-0.408) **0.110 المقاوالتيةالنية  >إدراك التحكم في السلوك >المعيار الشخصي

 مقبولة (0.089-0.397) **0.114 النية المقاوالتية >الموقف المقاوالتي> المهارات المقاوالتيةإدراك 

 مرفوضة 0.767NS (0.068-0.096-) النية المقاوالتية >المعيار الشخصي > المهارات المقاوالتيةإدراك 

 مقبولة (0.159-0.481) **0.173 النية المقاوالتية >إدراك التحكم في السلوك >المقاوالتيةالمهارات إدراك 

 (اتجاهين)ذو  %71عند مستوى ثقة  Bootstrapping analysisاستعملت طريقة  

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, Based on tow tailed test: t(p<0.001) = 3.29, t(p<0.01) = 2.58, t(0.05) = 1.96 

 Amos v22.0مخرجات على  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

ومن  لتأكد من صحة الفرضيات الغير مباشرة تم استخراج النتائج حسب طريقة البوتستراب،

( يوجد أثر غير مباشر للمعيار الشخصي على النية المقاوالتية عبر الموقف المقاوالتي 73-1الجدول )

وكذلك فإن المعيار الشخصي يؤثر بشكل موجب وغير مباشر  p<0.01   (β=0.122)عند مستوى داللة 

إذن  p<0.001  (β=0.250)على النية المقاوالتية عبر إدراك التحكم في السلوك عند مستوى داللة 

مقبولتان، ووجد أن إدراك المهارات المقاوالتية تؤثر في على النية المقاوالتية  4.1ف و 1.1ففالفرضيتين 
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وادراك التحكم في السلوك p<0.01   (β=0.221)وذلك عبر كل من الموقف المقاوالتي عند مستوى داللة 

، وحسب النتائج فليس 6.5ف و 4.5فالفرضيتين  ومنه نقبل p<0.01   (β=0.293)عند مستوى داللة 

هنالك أثر دو داللة إحصائية إلدراك المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية عبر المعيار الشخصي 

 .5.5فومنه نرفض الفرضية 

 :تفسير النموذج للنية المقاوالتية .3.41.
 ,Raykov & Marcoulides)يعنى بدرجة تفسير النموذج للعوامل التابعة  2Rإن مربع معامل االرتباط 

 االرتباط للعوامل التابعة في النموذج.( يعطينا مربع معامل 72-1، والجدول )(2012

 تفسير نموذج لعوامل الدراسة (17-4جدول )

 2R العامل

 0.479 الموقف المقاوالتي

 0.582 إدراك التحكم في السلوك

 0.116 المعيار الشخصي

 0.677 النية المقاوالتية

 Amos v22.0مخرجات على  باالعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:               

( قيمة مربع االرتباط للعوامل التابعة، فبلغ تفسير النموذج لكل من 72-1يوضح الجدول )

 %55.30و %15.70، %12.90الموقف المقاوالتي، إدراك التحكم في السلوك والمعيار الشخصي هو 

أن ، وهذا يفسر على %32.20للنية المقاوالتية في نموذج الدراسة   2Rعلى التوالي، وبلغت قيمة 

 مفسرة بعوامل أخرى. %67.60من النية المقاوالتية مفسرة بعوامل النموذج و  32.20%
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 مناقشة وتفسير النتائج: 4.4.

 مناقشة نتائج وصف متغيرات الدراسة واالرتباطات فيما بينها: .4.41.

أعلها ان إجابات الطلبة حول عوامل الدراسة كانت تتراوح ما بين عال نوعا ما وعاٍل، وكان 
معة لديها النتيجة على أن المقاوالتية في محيط الجا تموقفهم حول توجههم للمقاوالتية مستقبل حيث برهن

الدراسة األخرى للنموذج السلوك المخطط فقد  لسمعة طيبة ومنه ما جعل موقفهم إيجابي، أما عوام
عني رت مرتفعة نوعا ما وهذا ما يأخدت علمة مرتفعة نوعا ما، وبالنسبة لمهارات الطلبة فهي أيضا اعتب

 أن طلبة جامعة عنابة كانت معظم إجاباتهم تتسم باإليجاب.  
  :نسبة للعوامل الديمغرافية الدراسة بين عوامل مناقشة اختبار الفروق  .4.41.

وقد تفوق الطلبة  ،(Camelo-Ordaz et al., 2016) دت الدراسة دور الجنس على النية المقاوالتيةكأ       

ارسة ككل، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات أن النية المقاوالتية لدى المرأة على الطالبات في عوامل الد

وكانت الفروق موجودة خاصة  ،(Santos & Liñán, 2010; Sasu & Sasu, 2015) ضعيفة مقارنة بالرجال

دراك المهارات المقاوالتية، ويمكن تفسير هذه النتائج ع في النية المقاوالتية، إدراك التحكم في لى السلوك وا 

أن فئة الذكور من الطلبة يمكن اعتبارها األكثر إتباعا لمسار المقاوالتية مستقبل، وهذا راجع بسبب نيتهم 

 كالمرتفعة إلنشاء مؤسسة مقارنة باإلناث وكذلك قدرتهم لتحكمهم في السلوك المقاوالتي واألهم من ذل

الطالبات  امتلك سبب(Santos & Liñán, 2010) وأرجع قاوالتية مرتفع أكثر من اإلناث، لديهم مهارات م

ة أن المقاوالتي، ووجدت الدراس نوموقفه نبقدراته نأقل من الطلبة لضعف إدراك تحكمهلنية مقاوالتية 

دراكه نالقريب عكس الذكور، وهذا ما يعكس ضعف موقفه نمحيطهاإلناث يدركن ضعف دعم   نوا 

العوائق البسيكولوجية التي تجدها في محيطها ذلك ب (Santos & Liñán, 2010) ن، ويفسرللتحكم في قدراته

ي نسبة لعوائق الغير مرئية تلعب دور سلبي فالقريب، فمجتمع مازال يؤمن بالطابع األنثوي للمرأة، فهذه ا

فالمرأة لم تلد بنية مقاوالتية منخفضة عن الرجل فهذه الوضعية اكتسبت من ، إنشاء المرأة للمؤسسة

 Santos)  المجتمع، ولهذا فإن زيادة تقبل المجتمع لفكرة المرأة المقاولة يكون مهم جدا لكسر هذه السلسلة
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& Liñán, 2010).  

ويتسم بمخاطرة وجهد عالي عن غيره من المهن ولهذا نرى  إن المقاوالتية ميدان أكثر رجولي

ما أ اذن فالجنس يؤثر في النية المقاوالتية ،إجابات الطالبات بالنسبة لعوامل النموذج أقل من الطلبة

 بالنسبة للعمر لم تكن الفروق كبيرة وهذا راجع باألساس إلى تقارب الفئات العمرية للطلبة. 

حسب نتائج الدراسة نستنتج أن الخبرة المهنية كموظف أو مقاول تلعبان دورا كبيرا في رفع النية 

ن الخبرة أيضا تي وتمكالمقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، وتزيد من قدرتهم في تحكم في السلوك المقاوال

من كسب المهارات اللزمة للممارسة المقاوالتية وهذا راجع لكسبهم المهارات المقاوالتية من وظيفتهم 

 ,.Zapkau et al)ولكن لم تأكد دراسة  ،السابقة كمهارات االتصال والمهارات اإلدارية وحل المشاكل...إلخ

 .ةيتأثير الخبرة على نموذج نظرية السلوك المخطط بالشكل الكافي للتنبؤ بالنية المقاوالت (2015

تقرير  رحلةفي م يعدون بصدد التخرج وهم طلبة السنة الثانية ماستر نتائج دراسة الفروق أن  زومن أبر 

من عائلتهم، أقربائهم وأصدقائهم يدعمونهم لممارسة المقاوالتية أكثر  كل  فمصيرهم المهني مستقبل 

  بفارق قليل من طلبة السنة الثانية اللذين هم أكثر انشغاال بدراستهم في ذلك الوقت.

ر الفروق أن من لديه قدوات مقاوالتية في محيطه تؤث تبتثبالنسبة للقدوات المقاوالتية ككل فقد أ

 ,.Sasu & Sasu, 2015; Zapkau et al) باإليجاب على النية المقاوالتية لديه وهذا ما أكدته دراسة

عملية التعلم عبر  (Bandura, 1977)نظرية القدوات تشرح  (Liñán et al., 2011b)، فحسب (2015

فعندما يمتلك الفرد أقارب كقدوات   نسخ التصرف من أفراد أخرين عند ملحظتهم فعل ذلك التصرف.

ة فالقدوات المقاوالتي (Lucas & Cooper, 2012) مقاوالتية يمكنهم مساعدته وكسب الخبرة مباشرة منهم 

تلعب دورا في رفع إدراك قيمة المقاوالتية وزيادة الرغبة نحو المقاوالتية، وكذلك تعمل على تعزيز 

لك نستنتج أن وكذإمكانية الفرد وتكسبه ثقة بأن العوامل الخارجية تعتبر إيجابية ولن توقف نجاحه. 

للطالب،  ل النية المقاوالتيةالقدوات المقاوالتية من جهة األصدقاء واألقارب هي األكثر تأثيرا على عوام
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إذن فالطالب في مرحلة الدراسة يكون متأثرا أكثر بأصدقائه ومن حوله خاصة إذا كانوا مقاولين 

 ناجحين. 

دراسة الفروق أن طلبة تخصص مقاوالتية لهم الحظ األوفر لكي يصبحوا مقاولين مستقبل تم أثبتت ولقد 

يث ع هذا إلى نوعية المواد التدريسية لكل التخصصين حيأتي تخصص التسويق السياحي والفندقة ويرج

ي ي تتسم مواد التدريسية لديهم بالتخصص فتتعتبر تطبيقية وعامة عكس تخصصات المحاسبية ال

 المحاسبة والتدقيق.

للنية المقاوالتية حسب نموذج  (TPB)قوة التنبؤ لنموذج نظرية السلوك المخطط  .4.41.

 الدراسة:

 من النية المقاوالتية وهذا يعتبر عال مقارنة بالدراسات األخرى  %32.20الدراسة يفسر نموذج 

 ;Liñán et al., 2013; Mahmoudi et al., 2014)وكانت النماذج األقرب لهذ النسبة دراسة كل من 

Matlay et al., 2012)  أما دراسة  %30التي تخطت نسبتها(C. Díaz-García et al., 2015; Liñán, 

2008; Liñán & Chen, 2006; Liñán et al., 2011c; Miralles et al., 2015)  كانت تتراوح نسبة تفسيرها

التي  %10لنماذجها السابقة  نسبة تفسير وهناك بعض الدراسات التي لم تتعد، %30و  %10بين 

ير ضعيفة مثل ، ومنهم من كان لديها نسبة تفس(Liñán & Chen, 2009) استعملت نماذج االنحدار

(Fini et al., 2009, 2012)  و %73بـ (Van Gelderen et al., 2008)  ولهذا وحسب %65بـ ،(Liñán 

& Chen, 2009) ذه النتيجة جذ مرضية.تعتبر ه 

 :(TPB). مناقشة العالقات بين عوامل النموذج المطور لنظرية السلوك المخطط 4.44.

تبني نظرية السلوك المخطط في نموذج الدراسة، وأكدت النتائج قوة النموذج للتنبؤ بالنية تم 

لنموذج الهيكلي كانت جودة مطابقة  مؤشرات(، فنتائج %32.20المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين )

، المخطط نظرية السلوكجيدة ومناسبة لدراسة الفرضيات، وتم قبول جميع الفرضيات بين عوامل نموذج 
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دراك التحكم في السلوك يؤثران بشكل موجب على النية المقاوالتية   ،0.416)فقد تم إيجاد أن الموقف وا 

 :من الدراسات السابقة نذكر منها ولقد توافقت هذه النتيجة مع العديد (على التوالي 0.428

 (Alexander & Honig, 2016; Ambad & Damit, 2016; Bagheri & Pihie, 2014; Boissin et al., 

2009; Delanoë & Brulhart, 2011; M. C. Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2010; Karimi et 

al., 2013; Liñán et al., 2011a; Lüthje & Franke, 2003; Miralles et al., 2015; Obschonka et 

al., 2015; Ozaralli & Rivenburgh, 2016; Sommer & Haug, 2011; Xu et al., 2016; Zapkau et 

al., 2015)  

 أعلى من إدراك التحكم في السلوك ذجهمنمو رغم أن العديد من الدراسات كان تأثير الموقف في وبال
(Kautonen et al., 2010; Liñán, 2008; Liñán et al., 2013; Liñán et al., 2011c; Mahmoudi et 

al., 2014; Miralles et al., 2015)  أن إدراك التحكم في السلوك له  نتائجه، فإن نموذج دراستنا بينت

تأثير قوى على النية المقاوالتية أكثر بفارق ضئيل من الموقف المقاوالتي وهذه النتيجة موافقة لعينة تايوان 

، فموقف الموجب لطلبة الجامعيين عن العمل (Liñán & Chen, 2009)التي تم دراستها من طرف 

 التية.لمقاوالتي أثرت باإليجاب على نيتهم المقاو المقاوالتي وكذلك إدراكهم للقدرة على التحكم في العمل ا

دراك التحكم في السلوك   اتفقتو وبالنسبة للمعيار الشخصي فقد وجد له تأثير على الموقف المقاوالتي وا 

 النتائج مع العديد من الدراسات:

(do Paço et al., 2011; Guerrero & Urbano, 2014; Liñán & Chen, 2009; Matlay et al., 2012; 

Peng et al., 2013; Santos & Liñán, 2010) (Guerrero & Urbano, 2014; Liñán, 2008; Liñán & 

Chen, 2009; Liñán et al., 2011c; Santos & Liñán, 2010) 

فعندما يشعر الفرد أن األشخاص المحيطين به سيوافقون على قراره ليصبح مقاوال فهذا يجعل موقفه أكثر 

، وكان للمعيار الشخصي تأثير موجب غير مباشر (Liñán & Chen, 2009)إيجابية ويعزز ادراكه لقدراته 

دراك التحكم في السلوك  لقة في ولم تدرس هذه الععلى النية المقاوالتية من خلل الموقف المقاوالتي وا 

 العلقة المباشرة بين المعيار الشخصي والنية المقاوالتية أو العلقة المباشرة تالدراسات السابقة التي درس
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دراك التحكم في السلوك، ولهذا تعتبر دراستنا األولى من نوعها التي درست هذه  بين الموقف المقاوالتي وا 

العلقة وأكدتها. وتوافقت نتيجة تأثير إدراك التحكم في السلوك على الموقف المقاوالتي مع دراسة 

(Koubaa, 2011; Mahmoudi et al., 2014)  وجد أنه عندما يدرك الطالب أن له القدرة في إنشاء ف

 نحو المقاوالتية. االيجابي مؤسسة ينمي ذلك موقفه

السلوك العالقات بين إدراك المهارات المقاوالتية وعوامل نموذج نظرية  مناقشة .4.45.

 المخطط:

ك وعوامل نموذج نظرية السلو إن الدراسات التي تطرقت للعلقة بين إدراك المهارات المقاوالتية 

فحسب نتائج دراستنا فإنه ال توجد علقة مباشرة بين إدراك المهارات المقاوالتية المخطط جد شحيحة، 

 رة:التي وجدت هذه العلقة المباش والنية المقاوالتية وتعتبر هذه النتيجة مناقضة للدراسات األخرى 

(Ghazali et al., 2012; Ibrahim & Lucky, 2014; Ibrahim & Mas’ud, 2016; Siam et al., 2015)  

أن إدراك المهارات المقاوالتية لها تأثير كبير وواضح على كل من الموقف  عكس ذلك هذه الدراسة وجدت

دراك  ،المقاوالتي التحكم في السلوك، وأعتبر تأثير هذه المهارات على القدرة على المعيار الشخصي وا 

 ,.Fini et al)هو األقوى وهذه النتيجة مطابقة لنتيجة  السلوك المقاوالتي إدراك القدرة على التحكم في

2012; Liñán, 2008; Liñán et al., 2013). 

الموقف المقاوالتي  عبرعلى النية المقاوالتية تأثير الغير مباشر إلدراك المهارات المقاوالتية الولقد تم دراسة 

دراك التحكم في السلوك والمعيار الشخصي وأكدت الدراسة أن إدراك المهارات المقاوالتية تؤثر بشكل و  ا 

دراك التحكم في السلوكالموقف المقاوالتي فقط هما:  وسيطينين عاملغير مباشر عبر  لم تأكد ، و وا 

فرضية أنه هنالك تأثير غير مباشر للنية المقاوالتية عبر المعيار الشخصي وهذا يمكن إرجاعه باألساس 

لعدم وجود علقة ذو داللة إحصائية للمعيار الشخصي على النية المقاوالتية )فرضية غير مدروسة في 
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 ;Alexander & Honig, 2016; Delanoë & Brulhart, 2011)وهذه النتيجة مماثلة لدراسة دراستنا( 

García-Rodríguez et al., 2015; Karimi et al., 2013; Liñán et al., 2011a; Obschonka et al., 

2015; Sommer & Haug, 2011; Xu et al., 2016) ت الغير مباشرة بين المهارات .، مع العلم أن العلقا

 المقاوالتية والنية المقاوالتية لم يتم دراستها من قبل ولهذا تعد هذه الدراسة األولى من نوعها.

يجب إدخال التدريس والتدريب المقاوالتي وورشات عمل خاصة بالمقاوالتية وهذا كله لتطوير  سبق ومما

تية يعتبر جد نافع خاصة إلدارة عمليات الشركة، زيادة المهارات المقاوالتية، فكسب المهارات المقاوال

 ,Liñán)على ذلك يمكن من تنمية النية المقاوالتية عبر عواملها، ويقوي من احتمال انطلق الشركة 

2008) . 

 نتائج فرضيات البحث.تم وضع ( 75-7وفي الجدول )
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 : نتائج فرضيات البحث(18-1الجدول )

 النتيجة                                      الفرضية رقم الفرضية
 5.5ف
 7.5ف

  المقاوالتيةله تأثير موجب على النية المقاوالتية اتجاه الموقف 
 إدراك التحكم في السلوك له تأثير موجب على النية المقاوالتية 

 مؤكدة
 مؤكدة

 5.7ف
 7.7ف
 6.7ف
 1.7ف

  المقاوالتيةاتجاه المعيار الشخصي له تأثير موجب على الموقف 
 المعيار الشخصي له تأثير موجب على إدراك التحكم في السلوك 
  اتجاه  الموقفللمعيار الشخصي على النية المقاوالتية عبر يوجد تأثير إيجابي غير مباشر

 المقاوالتية 
  تحكم في إدراك ال عبر لشخصي على النية المقاوالتيةللمعيار ايوجد تأثير إيجابي غير مباشر

 السلوك

 مؤكدة
 مؤكدة
 مؤكدة
 مؤكدة

 مؤكدة المقاوالتيةاتجاه إدراك التحكم في السلوك له تأثير موجب على الموقف   6ف
 غير مؤكدة المهارات المقاوالتية له تأثير موجب مباشر على النية المقاوالتية إدراك  1ف
 5.1ف
 7.1ف
 6.1ف
 1.1ف
 
 1.1ف
 3.1ف
 

  المقاوالتيةاتجاه إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على الموقف 
 إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على المعيار الشخصي 
 إدراك المهارات المقاوالتية له تأثير موجب على إدراك التحكم في السلوك 
 اتجاه  الموقفعبر  المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك

 المقاوالتية
 المعيار  عبر المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك

 الشخصي
 إدراك التحكم  عبر المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية يوجد تأثير إيجابي غير مباشر إلدراك

 في السلوك.

 مؤكدة
 مؤكدة
 مؤكدة
 مؤكدة
 

 غير مؤكدة
 مؤكدة    

 من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:
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 خاتمة الفصل:

اختبر هذا الفصل فرضيات نموذج الدراسة وهذا بعد دراسة الفروق حسب العوامل الديمغرافية،          

هو األفضل للتنبؤ بالنية المقاوالتية، فقد أظهر  (TPB)ولقد تأكد لنا أن نموذج نظرية السلوك المخطط 

نموذج الدراسة المطور قوة في تفسير النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، وبالنسبة لفرضيات الدراسة 

دراك التحكم في السلوك على النية المقاوالتية،  فقد تم تأكيد تأثير كل من الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

دراك التحكم في وأتثبت النتائ ج قدرة التأثير المباشر للمعيار الشخصي على الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

السلوك وكذلك تأثيرها الغير مباشر على النية المقاوالتية على نفس العوامل، وبالنسبة للمهارات فلم تؤكد 

ر على الموقف ير العامل المباشالنتائج تأثير هذا العامل مباشرة على النية المقاوالتية ولكن تم تأكد من تأث

دراك التحكم في السلوك والمعيار الشخصي، وبالنسبة للتأثير الغير مباشر للمهارات  اتجاه المقاوالتية وا 

دراك التحكم في السلوك فقط ولم تؤكد العلقة  على النية المقاوالتية فكان عبر الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

 صي. الغير مباشرة عبر المعيار الشخ
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 الخاتمة العامة:

في و لمقاوالتية في توفير وظائف العمل لقد تطرقت هذه الدراسة في بدايتها حول دور وأهمية ا       

ولقد أكدت  ،مشاركته في تحقيق التنمية االقتصادية للدول السائرة في طريق النموو  للقيمة المضافة اخلقه

الدراسات أن لنجاح المقاوالتية وزيادة عددها ال يجب فقط أن نركز على العوامل البيئية والشخصية بل 

 نشاطات المقاوالتية.الممارسة اللزمة ل كتسب المقاول المهاراتيجب أن ي

األفضل للتنبؤ بالنية  باعتباره (TPB)إن هذه الدراسة تدعم نموذج نظرية السلوك المخطط          

المقاوالتية، فقد أظهر نموذج الدراسة المطور قوة في تفسير النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، 

وبالنسبة لفرضيات الدراسة فقد تم تأكيد معظمها، خاصة العلقات بين عوامل نظرية السلوك المخطط 

دراكهم سهولة التحكم في سلوكهطلبة الماستر الجامعيين في الجز أن موقف أكدت التي  م ائر جد موجب وا 

تؤثر  وأن زيادة القدرة في التحكم في السلوك المقاوالتيالمقاوالتي جعل ذلك يؤثر في نواياهم المقاوالتية، 

على الموجب و تأثير المباشر لللمعيار الشخصي  االنتائج قدرة  وأثبتتفي الموقف المقاوالتي للطلبة، 

 عيار الشخصيالم تأثير وكذلكالمقاوالتي في السلوك  همإدراك تحكمزيادة و  مقاوالتيةحول الموقف الطلبة 

في  ألصدقاء واألقاربالعائلة وادعم الغير مباشر على النية المقاوالتية عبر نفس العوامل، فكل من 

 يتدخلوا نيمكن لألشخاص المقربين ألهذا و  ،من الموقف الموجب للطالب الجامعي الجزائر للمقاوالتية زاد

ظرتهم ومن خلل دعمهم ون يغير موقفهم تدريجيا اتجاه السلوك،ما وهذا  وأن ينصحوهم الطلبةفي رأي 

ه تحكمه في التي يرى أنها تسهل علي ةحول المقاوالتية تكون لدى الفرد إحساس بقدراته المقاوالتي ةالموجب

لمهارات االنية المقاوالتية، وأقرت الدراسة أن  الطالبما سبق تنشئ لدى كل ، ومن مستقبل المقاوالتية
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دراك التحكم في السلوك  رثؤ ت إال بطريقة غير مباشرة على النية المقاوالتية عبر الموقف اتجاه المقاوالتية وا 

فقط ولم تؤكد العلقة الغير مباشرة عبر المعيار الشخصي. 

 اإلسهامات النظرية للدراسة:

تطرقت لهذه العلقة وانعدامها في الجزائر، جعل هذه الدراسة تعد األولى مع ندرة الدراسات التي 

عددت تهذه النماذج  ،من نوعها، ولتعزيز دراستنا حاولنا إدخال أحد النماذج األصلية للنية المقاوالتية

 ةعبر سلسلة من الدراسات السابقة، وانتهت المقارنعواملها، ولهذا تمت المقارنة بينها واختلفت حسب 

 استخدامه ، وكان من أسباب اختيار هذا النموذج هو(TPB)باختيار نموذج نظرية السلوك المخطط 

بنوع من  ن  ك  م  ت  نتائج إيجابية  مساهمتها في إعطاءبشكل واسع في دراسات النية المقاوالتية السابقة و 

ة النية من دراس ن  ك   م  ي   كون هذا النموذجو ، الطلبة في القيام بإنشاء المؤسسة بنية الدقة من التنبؤ

 فيزية )الموقفعوامله التح ووضوحا  من حيث لكونه أكثر تفصيل   التية لدى الطلبة الجامعيين وهذاالمقاو 

ت كذلك من حيث المعلوماو  لتحكم في السلوك(على االسلوك، المعيار الشخصي، إدراك القدرة  اتجاه

زة ة المقاوالتية، ومن النقاط التي جعلت الدراسة مميالذي تقدمها النظرية حول عمل النموذج للتنبؤ بالني

التي طرأت على العلقات الموجودة بين عوامل نموذج نظرية السلوك  اتعن سابقاتها هي مواكبة التطور 

المخطط للخروج بنموذج مطور لهذه النظرية، وفي األخير تم وضع نموذج نظري متكامل وفرضياته 

ية المقاوالتية عبر نموذج نظرية السلوك المخطط المطور، هذا النموذج بين المهارات المقاوالتية والن

 سيساهم في إثراء الدراسات اللحقة. 

إن مساهمات هذه الدراسة من الناحية المنهجية تعتبر ثرية، خاصة ولقد تم اختيار منهجية 

كطرق  علميةتتناسب مع هدف وفرضيات الدراسة، فلقد قدمت هذه الدراسة الكثير من اإلضافات ال

اختيار وحساب العينة وبناء االستبيان، هذا األخير التي تم اختباره بطريقة التحليل العاملي االستكشافي 
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نمذجة بنية ) نمذجة بالمعادالت الهيكليةللوكان اختيارنا الفرضيات،  اختباروالتوكيدي، وبعد ذلك تم 

 Amosباستخدام برنامج  Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) (التغاير

لدراسة التطبيقية مبنيا على أسس علمية، فهذه النمذجة التي تعد من الجيل الثاني في اإلحصاء، تطرق 

لها قلة من الباحثين في الجزائر، ولهذا نأمل أن تكون هذه الدراسة كمرجع لهذه الطريقة اإلحصائية 

 قة. دراسات السابالأتت بخطوات متسلسلة وكل خطوة مبرر ب مستقبل، خاصة وأن منهجية الدراسة

 :للدراسة العملية اإلسهامات

من يخص التعليم الجامعي، ف الشق األولالعملية للدراسة في شقين، يمكن تلخيص اإلسهامات 

أجل زيادة المهارات المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، يجب إدخال التعليم المقاوالتي في كل المراحل 

الدراسية في الجامعة، وزيادة معرفة الطلبة من ناحية إنشاء مؤسسة وبناء مخطط األعمال، ومن أجل 

دراك تحكمه في السلوك، يحبذ إقامة حملت إعلنية وورشات تكوينية حول ف رفع موقفه المقاوالتي وا 

المقاوالتية، وجلب بعض القدوات المقاوالتية الناجحة إلقامة محاضرات تحفيزية، هذا كله يساهم في 

، مقاوالتيال ويعطيهم ادراك حول سهولة تحكمهم بالسلوكللطلبة لمقاوالتية حول اإعطاء موقف إيجابي 

لته وأصدقائه أنه يمتلك كل المقومات خاصة من ناحية المهارات لحظ كل من عائتعندما كذلك ف

تمعة مع كل هذه العوامل مجالمقاوالتية سوف ينصحونه باالتجاه نحو المقاوالتية مستقبل ، ومما سبق 

مقاوالتية لدى الطلبة داخليا وبشكل خفي إلى أن يظهر السلوك وينطلق في النية العلى بناء بعض تعمل 

متخذي القرار، فالعمل على زيادة التقدير اإليجابي للمقاوالتية  يخصالثاني الشق العمل المقاوالتي؛ أما 

في المجتمع جد مهم لزيادة عدد المؤسسات في البلد، ويمكن تخصيص صالونات حول النشاط المقاوالتي 

 لتلفزيون اقنوات ة إعلنية واسعة، هذه األخيرة كويكون بتغطي لعرض منتجات المؤسسات الناجحة مثل  



 الخاتمة العامة  
 

145 

 

ذاعية ألبرز المقاولين الناجحين وكيف غ  و  ذاعةأو اإل ذا العمل ه ير  يمكن تخصيص حصص تلفازية وا 

 ي.  المجتمع لهم، هذا كله إليصال رسائل موجبة حول العمل المقاوالت ةمن حياتهم ونظر 

 

 محدودية الدراسة:

يجب اإلشارة إلى أن هذه الدراسة اقتصرت فقط على عينة من الطلبة الجامعيين فيمكن للدراسات 

 اللحقة أن تدرس النية المقاوالتية لدى عينة من العمال، وكذلك تمت الدراسة في حدود جغرافية محدودة.

صعوبة فهم بعض الفقرات من الطلبة بسبب ميلها للجانب  نسبة للستبيان فقد واجه الباحثأما بال

حداثة الدراسة، فيجب الحذر عند التعامل خاصة مع استبيان النية كذلك بسبب االجتماعي والنفسي و 

ن أنها ظن العوامل تتكون من عبارات إذا قرأها المجيب بشكل سريع ومن الوهلة األولى سيألالمقاوالتية 

 كل الوقت لشرح االستبيان، وهذا لتفادي حالة انحياز الموافقة.  تتشابه، ولهذا يجب أخذ

 األفاق المستقبلية للدراسة:

تطور وتأكد نتائجنا، وهي كذلك تفتح المجال للعديد من  يجب على الدراسات المستقبلية أن

خطط مالبحوث المستقبلية، فيمكن للدراسات المستقبلية أن تستعمل نموذج غير نموذج نظرية السلوك ال

كنموذج الحدث المقاوالتي، وكذلك يمكن توسيع الدراسة عن طريق مقارنة بين الدول، أو في الجزائر بين 

شمال البلد وجنوبها، ويمكن إدخال عامل التدريس المقاوالتي في النموذج لدراسة أثره على المهارات 

 قاوالتي.ن النية المقاوالتية والسلوك المالمقاوالتية والنية ومنه على النية المقاوالتية، ودراسة العلقة بي
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  تحت إشراف األستاذ:                                                                                  :الباحث      

بن أشنهو سيدي                                                                   بوسيف سيد أحمد            
 محمد

 

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

هذه الدراسة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه و الهدف من الدراسة هو دراسة النية المقاوالتية لدى طلبة ، يكفي فقط لكل 
في الخانة المناسبة، ونحيطكم علما أنه ال يوجد هناك إجابات جيدة أو غير جيدة، بل نحن نهتم بآرائكم  (x)إجابة اإلشارة بعالمة 

 ، وعلى كل األسئلة الواردة. صدق و تركيزنرجو منكم اإلجابة بكل  والذي تفكرون فيه،

 ال ألغراض علمية بحثة فقط.إكما نوكد لكم أن االراء و وجهات النظر التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم 

ـــ "المقاوالتية" هي إنشاء مؤسسة أي عملك الخاص مهما كانت صفته  لإلشارة فقط:  ) مؤسسة، مكتب دراسات، ...إلخ(المقصود بـ

 نشكركم سلفا حسن تعاونكم، وتقبلوا منا فائق اإلحترام و التقدير
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موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 

 إلى
 حد ما

 

غير 
موافق 

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 سلم التقييم بشدة

في ( x) اإلشارةعين درجة موافقتك أو عدم موافقتك مستعمال 
)موافق  7)غير موافق بشدة( إلى  1 جدول منلل الخانة المناسبة

 بشدة(
7 6 5 4 3 2 1      

              
 أ 1   استمرارها على المحافظة و المؤسسة إنشاء علي السهل من سيكون

              
 أ 2 اإلطالق على تجدبني ال كمهنة المقاوالتية إن

              
 أ 3  مؤسسة  إنشاء في قراري على سيوافقون أصدقائي

              
 أ 4  مقاوال ألكون شئ أي لفعل جاهز أنا

              
 أ 5 مؤسسة إنشاء على إطالقا قادر لست أنني أؤمن أنا

              
 أ 6   الخاص مشروعي تسيير و إلنشاء جهدي قصار سأبذل

              
 أ 7   ةجديد مؤسسة إنشاء عملية في التحكم على قادر أنا

              
 أ 8  مؤسسة  إنشاء في قراري على سيوافقون القريبة عائلتي

              
 أ 9 الخاص مشروعي أبدأ لن أننيب جدية شكوك لدي

              
 أ 11 الالزمة اردالمو  و الفرصة لي توفرت إذا الخاصة مؤسستي إنشاء في الرغبة لدي ستكون

              
 أ 11  مؤسسة إنشاء في قراري على سيوافقون الدراسة في زمالئي

              
 أ 12 أن أكون مقاول فرصة لي أتيحت ولو مستقبال حتى موظفا أكون أن أختار

              
 أ 13  المستقبل  في مؤسسة إنشاء على العزم عاقد أنا

              
 أ 14    حينناجال من أكون ألن كبيرة فرصة لدي ستكون مؤسسة إنشاء في البدء حاولت إذا

              
 أ 15 بالنفس الرضى من كبيرة درجة ذلك سيعطيني مقاول كوني

              
 أ 16 جديد مشروع فكرة تطوير علي الصعب من سيكون

              
 أ 17 مؤسسة صاحب( مقاوال) أكون أن المهني هدفي

              

 كونأ أكثر، مال ربح البطالة، تجنب)  المزايا من العديد ذلك لي يضمن مقاول كوني
 أ 18 القيود من القليل و(  إلخ...امدير 

              
 أ 19 مؤسسة في ءالبد حول منخفضة نية لدي

              
 أ 21 مؤسسة إنشاء في المطلوبة العملية التفاصيل كل أدرك عامة بصفة



 المالحق  
   
   

159 

 

 المقاوالتية:النية  (1

  



 المالحق  
   
   

160 

 

 المهارات المقاوالتية: (2

موافق 
 موافق    بشدة

موافق   
إلى حد 

 ما
  

غير    
موافق 
إلى حد 

 ما

غير    
 موافق 

غير 
موافق 
 سلم التقييم بشدة

كيف تقيم نفسك من حيث القدرات و المهرات المقاوالتية إختر من 
 (x) اإلشارة) موافق بشدة( مستعمال  7) غير موافق بشدة( إلى  1

 في الخانة المناسبة
7 6 5 4 3 2 1      

              
 م 1 الفرص على التعرف في قدرة لدي

 م 2 المقاوالتي اإلبداع من جيدة درجة أمتلك أنا              

 م 3 المشاكل حل في  المطلوبة المهارات لدي              

 م 4 المقاوالتية البيئة مع التواصل و القيادة في جيدة مهارات أمتلك أنا              

 م 5 جديدة خدمات و منتجات إنتاج في جيدة قدرة لدي              

              

 عم عالقات) المهنية اإلتصاالت إجراء و التواصل في جيدة وتقنيات مهارات لدي
 م 6 (إلخ...المدريين و اإلدارات

 

 معلومات خاصة: (3

 

 

 

 
أكثر 

 3من 
 سنوات

 

أقل 

 3من 
 سنوات

 

أقل 

من 

 سنتين

 

أقل 

من 

 سنة

           
              

             

  ة المهنيالخبرة
: 

                  

 هل عملت من قبل كموظف:  نعم:    ال:    أذكر كم سنة:            
                  

 هل عملت من قبل كمقاول:  نعم:    ال:    أذكر كم سنة:            
 
 
 

 الجنس:   ذكر     أنثى  

أكبر من  
  سنة 52

 52من  
   52إلى 

 52من  
  55إلى 

 
أقل من  

 سنة 52

  

   

             :العمر 
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 المقاوالتية: القدوات 
 هل قام أحد والديك بإنشاء مؤسسة:  : نعم    ال: 
          

 ماعدا والديك هل قام أحد أقرباءك أو أصدقائك بإنشاء مؤسسة:  : نعم    ال:  
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 501 هيكل الفصل الرابع (4-1)
 579 النموذج الهيكلي للدراسة (4-1)
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 قائمة الجداول

 صفحة العنوان الرقم
 32 ملخص لفرضيات الدراسة مع المصدر من الدراسات السابقة (1-1)
 21 الدراسات التي استعملت عينة الطلبةأهم  (1-1)
 23 حجم العينة لحجم مجتمع معلوم (1-1)
 25 فقرات النية المقاوالتية والدراسات التي استعانت به سابقا   (1-1)
 29 فقرات إدراك المهارات المقاوالتية فقرات إدراك المهارات المقاوالتية (1-4)
 57 الدراسةالتوزيع الطبيعي لمتغيرات  (1-5)
 97 المتغيرات فيما بينها ارتباط (1-6)
 MSA ،Bartlett’s ،KMO 96 اختبار (3-7)
 VIF 91اختبار االرتباط الذاتي عن طريق  (3-8)
 Factor Correlation Matrix 91بين العوامل  االرتباطمصفوفة  (3-9)
 93 مصفوفة النمط بعد عملية حذف العبارات (3-12)
 95 الفقرات وصدق وثبات المقياس تحميل (3-11)
 98 صدق التمايز، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعوامل (3-11)
 500 قيم معامل ألفا كرونباخ (3-11)
 505 قيم مؤشرات جودة المطابقة (3-14)
 503 التكرارات والنسب المئوية للبيانات الديمغرافية ألفراد العينة (4-1)
 502 تقييم المتوسط الحسابيمجاالت  (4-1)
 505 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة (4-1)
 509 مصفوفة االرتباط بيرسون بين عوامل النموذج (4-4)
 550 التي تعزى للجنس One Way ANOVAتحليل الفروق لعوامل الدراسة عن طريق  (4-5)
 555 المعياري لعوامل الدراسة حسب الجنسالمتوسط الحسابي واالنحراف  (4-6)
 557 التي تعزى للعمر One Way ANOVAتحليل الفروق لعوامل الدراسة عن طريق  (4-7)
 556 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب العمر (4-8)
 551 التي تعزى للعمل كموظف One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-9)
 551 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب خبرة العمل كموظف (4-12)
 553 التي تعزى لسنوات الخبرة كموظف One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-11)
 552 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حسب عدد سنوات الخبرة كموظف (4-11)
 555 التي تعزى للعمل كمقاول One Way ANOVAتحليل الفروق لعوامل الدراسة عن طريق  (4-11)
 559 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب خبرة العمل كمقاول (4-14)
 570 التي تعزى لسنوات الخبرة كمقاول One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-15)
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 570 الحسابي واالنحراف المعياري حسب عدد سنوات الخبرة كمقاولالمتوسط  (4-16)
 575 التي تعزى لسنة الماستر One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-17)
 577 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب سنة الماستر (4-18)
 576 التي تعزى لقدوات المقاوالتية من الوالدين One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-19)
 571 للقدوات المقاوالتية من األقارب واألصدقاء One Way ANOVAتحليل الفروق عن طريق  (4-12)
 571 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب القدوات المقاوالتية من الوالدين (4-11)
 571 واالنحراف المعياري حسب القدوات المقاوالتية من األقارب واألصدقاءالمتوسط الحسابي  (4-11)
 573 التي تعزى للتخصص One Way ANOVAتحليل الفروق لعوامل الدراسة عن طريق  (4-11)
 572 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل الدراسة حسب التخصص (4-14)
 560 االنحدار المعياري للعلقات المباشرةنتيجة الفرضيات وأوزان  (4-15)
 565 نتيجة الفرضيات وأوزان االنحدار المعياري للعلقات الغير مباشرة (4-16)
 567 تفسير نموذج لعوامل الدراسة (4-17)
 569 نتائج فرضيات البحث (4-18)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ارِ َساَلٌم عَلَ  ﴿  ﴾﴾٢٤﴿ْيُكم ِبَما َصبَْرتُْم ۚ فَِنْعَم ُعْقبَى  الدَّ

                          القرآ ن الكريم - سورة الرعد 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 تأثير المهارات المقاوالتية على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين

النية المقاوالتية لدى الطلبة جم من المهارات المقاوالتية على ان هذه الدراسة تهدف لمعرفة األثر النا: الملخص

، ولقد تمت الدراسة باستخدام طريقة (TPB)الجامعيين في الجزائر وهذا مع االستعانة بنظرية السلوك املخطط 

ف لقد أظهرت النتائج أن الموق. طالب في جامعة عنابة 244النمذجة بالمعادالت الهيكلية على عينة مكونة من 

موقف، إدراك التحكم في السلوك له أثر على الو المقاوالتي وإدراك التحكم في السلوك أثر على نية المقاوالتية للطلبة، 

الدراسة أن المعيار الشخص ي )العائلة واألصدقاء( يؤثر باإليجاب على موقف الطلبة وإدراكهم لتحكمهم  أثبتتولقد 

يؤثر بشكل غير مباشر وموجب على النية المقاوالتية عبر الموقف  في السلوك المقاوالتي، وأن المعيار الشخص ي

المقاوالتي وإدراك التحكم في السلوك، أما بخصوص المهارات المقاوالتية فكان له تأثير موجب على عوامل نموذج 

قاوالتي وإدراك مإال على النية المقاوالتية فكان التأثير عليها غير مباشر وموجب عبر الموقف ال املخططنظرية السلوك 

أكدت قوة نموذج نظرية السلوك املخطط في التنبؤ بالنية المقاوالتية لدى  ،وفي األخير .التحكم في السلوك فقط

 الطلبة الجامعيين. 

نظرية السلوك املخطط، النية المقاوالتية، المهارات المقاوالتية، النمذجة بالمعادالت  الكلمات المفتاحية:

 الهيكلية.

The impact of entrepreneurial skills on entrepreneurial intention of university students 

   Summary : This study aims to determine the impact of entrepreneurial skills on entrepreneurial intention 

among university students based on the theory of planned behavior. The study was conducted using structural 

equations modeling on a sample of 422 students at Annaba University. Firstly, the results showed that both 

students attitudes and control behavior positive impact on their entrepreneurial intention. Besides, that 

perceived behavioral control positively influenced attitude. Also, it indicated that the subjective norm (family 

and friends) positively affects students' attitudes toward entrepreneurship and their perceived behavioral 

control as well. Moreover, indirectly affects the entrepreneurial intention through attitudes toward 

entrepreneurship and their perceived behavioral control. Finally, with regard to the effect of entrepreneurial 

skills it has been found to have a positive effect on the factors of planned behavior theory except on the 

entrepreneurial intention. In addition to the fact that the entrepreneurial skills have an indirect and positive 

effects on the entrepreneurial intention through only attitudes and perceived behavioral control. At last, the 

study confirmed the strength of the planned behavior theory in predicting the entrepreneurial intention of 

university students. 

KEYWORDS: theory of planned behavior, entrepreneurial intention, entrepreneurial skills, structural 

equations modeling. 

L'impact des compétences entrepreneuriales sur l'intention entrepreneuriale des étudiants 

universitaires 

    Résumé : L’objectif de cette étude est de déterminer l'impact des compétences entrepreneuriales sur 

l'intention entrepreneuriale chez les étudiants universitaires Algériens, en utilisant la théorie du comportement 

planifié(TPB). L’étude a été réalisée en utilisant une méthode des équations structurelles sur un échantillon de 

422 étudiants à l'Université d'Annaba. Tout d'abord, les résultats ont montré que les étudiants ont une bonne 

attitude à l'égard de l'entrepreneuriat et se rendent compte qu'ils sont capables de contrôler leur comportement. 

Ces deux facteurs, ont un impact positif sur leur intention entrepreneurial. Aussi, le contrôle comportemental 

perçu a un effet direct sur les attitudes des étudiants. L’étude a également indiqué que la norme subjective 

(famille et amis) affecte positivement les attitudes envers le comportement et le contrôle comportemental perçu 

des étudiants. Cependant, la norme subjective affecte indirectement l'intention entrepreneuriale par l’attitude 

et leur contrôle comportemental. L’effet des compétences entrepreneuriales a eu un effet positif sur les facteurs 

de la théorie du comportement planifié, sauf sur l'intention entrepreneuriale. Il a été constaté, que les 

compétences entrepreneuriales ont un effet indirect et positif sur l'intention entrepreneuriale uniquement par 



   

 

 

l’attitude et le contrôle comportemental perçu des étudiants. Enfin, l'étude a confirmé l’efficacité de la théorie 

du comportement planifiée dans la prédiction de l'intention entrepreneuriale des étudiants universitaires. 

MOTS CLÉS : théorie du comportement planifié, intention entrepreneuriale, compétences entrepreneuriales, 

la méthode des équations structurelles. 


