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:مستخلص
.هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير التكوين الجامعي في نية إنشاء مقاولة لدى طلبة الجامعة
 التكوين الجامعي:لتحقيق هذا الهدف تم بناء نموذج يوضح العالقة بين املتغيرات املدروسة وهي
. النية املقاوالتية كمتغير تابع، الشخصية والرغبة والقدرة كمتغيرات وسيطة،كمتغير مستقل
. طالبا من طلبة ميدان العلوم االقتصادية بجامعة أدرار120 تمت الدراسة على عينه قوامها
 وتوصلت الدراسة إلى،الختبار الفرضيات تم استخدام أسلوب االنحدار املتعدد وأسلوب تحليل املسار
.نتيجة مفادها وجود تأثير مباشر وغير مباشر للتكوين الجامعي على النية املقاوالتية لدى طلبة الجامعة
. تكوين جامعي؛ املقاوالتية؛ نية املقاوالتية؛ طلبة الجامعة:الكلمات املفتاحية
L26 ؛I23 ؛M13 :JEL تصنيف
Abstract:
This research aims to determine the impact of higher education on
entrepreneurial intention of the university students. To achieve this goal, a model is
conceived showing the hypothetical relationship between the study variables.
The model is composed of the higher education as an independent variable,
personality, desire and capability as moderating variables and the entrepreneurial
intention as a dependent variable. The sample contains 120 students from the
faculty of Economics.
The data analysis is undertaken by using the multiple regression and path analysis.
The main result of this study indicates that the higher education has both a direct
and an indirect effect on the entrepreneurial intention.
Keywords: university formation; entrepreneurial; entrepreneurial intention;
university students.
Jel Classification Codes : M13; I23 ; L26.
. املؤلف املراسل
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مقدمة:
لقد كانت املقاوالتية ومازالت موضوع العام والخاص ،وازداد االهتمام بها أكثر قأكثر ،بفعل
التناقضات التي تعرفها مختلف الدول املتقدمة والسائرة في طريق النمو على حد سواء وهذا
ً
على املستوى االقتصادي والديمغرافي واالجتماعي .وذلك أن العديد من الدول تشهد نموا
ً
ً
ديمغرافيا معتبرا ،لكنها تعاني في املقابل من ضغط شديد على مناصب الشغل في القطاعين
العام والخاص ،وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الباحثين عن العمل؛
لهذا فقد بات ُينظر إلى املقاوالتية كمحرك اقتصادي ،كما أصبح ُيعول عليها كثيرا في إيجاد
ً
ً
الوظائف وخلق الثروة ،وبذلك أضحت املقاوالتية خيارا استراتيجيا لحكومات تلك الدول.
وبما أن أساس التنمية بصفة عامة واملقاوالتية بصفة خاصة هو الفرد ،فقد ظهرت مهمة
جديدة للجامعة في محيطها االجتماعي واالقتصادي ،إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي،
وهي تزويد املجتمع بموارد بشرية تتمتع بفكر مقاوالتي حقيقي ،بحيث تكون تلك املوارد قادرة
على إنشاء املقاوالت الخاصة ،ورصد تغيرات املحيط ،واغتنام الفرص وتالفي التهديدات،
وتحقيق نجاحات تجارية ُيحتذى بها.
ُ
وملا قبلت الجامعة بهذا التحدي ،فقد بادرت إلى فتح الشعب والتخصصات التي تعنى
باملقاوالتية بشكل أو بآخر ،وكيفت برامج التكوين وفقا لهذا الطرح الجديد ،ونظمت امللتقيات
والندوات العلمية .ومن هنا جاءت فكرة الدراسة وهي البحث عن مدى مساهمة التكوين
الجامعي في تشكيل نية إنشاء مقاولة لدى الطلبة الجامعيين .وبذلك يمكن بلورة إشكالية
الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي :هل يوجد تأثير معنوي للتكوين الجامعي على نية إنشاء
مقاولة لدى طلبة ميدان العلوم االقتصادية بجامعة أدرار؟
يتفرع عن هذا السؤال الرئيس ي سؤالين فرعيين هما:
-

هل يوجد أثر مباشر للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة؟

 هل يوجد تأثير معنوي للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر (الشخصية)و(الرغبة) و(القدرة) كمتغيرات وسيطة؟
أهمية البحث:
يستمد هذا البحث أهميته من االعتبارات العلمية والعملية التالية:
-

يربط هذا البحث بين التكوين الجامعي واملقاوالتية ،حيث أن املتغير األول يعكس
مسؤولية الجامعة في تزويد املجتمع بأفراد قادرين على حمل أفكار ملشاريع ريادية.
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بينما يعكس املتغير الثاني أهمية املقاولة في تطوير اقتصادات املجتمعات .وبالتالي
فقيمة كل متغير تتحدد بمقدار نجاحه في تأدية املهمة املنوطة به.
ُيقدم هذا البحث ،من خالل النتائج املتوصل إليها ،فرصة إلعادة النظر في برامج

ومناهج ا لتكوين الجامعي خاصة الجانب املتعلق باملقاوالتية.
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق اآلتي:
 معرفة مدى وجود تأثير مباشر لتكوين الطالب الجامعي على نيته إلنشاء مقاولة؛ معرفة مدى وجود تأثير معنوي للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغيراتالوسيطة (الشخصية)( ،الرغبة) و(القدرة).
فرضيات البحث:
لقد صيغت فرضيات البحث كما يلي:
الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر مباشر للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد أثر للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر
املتغيرات الوسيطة التالية( :الشخصية ،الرغبة والقدرة).
و تتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية ثالث فرضيات فرعية هي:
-

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر
املتغير الوسيط (الشخصية).

-

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر
املتغير الوسيط (الرغبة).

 الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبراملتغير الوسيط (القدرة).
النموذج الهيكلي للبحث:
ً
يمثل نموذج البحث املقترح تصورا للعالقات بين مجموعة من املتغيرات املستقلة
والوسيطة والتابعة ،نحاول من خالله تقديم تفسير منطقي للواقع ،وهذا في ضوء إشكالية
البحث وفروضه .ويمكن إظهار نموذج هذه الدراسة في الشكل التالي:
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الشكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

املصدر :من إعداد الباحثين
منهج البحث:
اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعمد إلى وصف الظاهرة املبحوثة
وتحليلها وكشف العالقات بين أبعادها.
 -1التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث:
يمكن تقديم تعريفات نظرية للمصطلحات الرئيسة التي يقوم عليها البحث ،وهذا وفقا ملاء
جاء في األدبيات املتخصصة كما يلي:
 -1-1التكوين الجامعي :التكوين بشكل عام عرفه ( )Silvio Montareltoالتكوين بأنه
"عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تستهدف تزويد املتكون باملعارف والكفاءات املهنية
املناسبة" (بوعبد هللا ،مقداد ،1998 ،ص)9 :؛ في حين يعرف التكوين الجامعي بأنه" :تعليم عالي
وتأهيل لقوى بشرية عليا ورفيعة املستوى لكي تقوم بالترشيد والبحث العلمي ،وانتاج املعرفة
وتطبيقاتها العلمية املباشرة وتنظيم إدارة املجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"
(مذكور ،2000 ،ص)4 :؛
 -1-2الرغبة :إن الرغبة في مفهومها الشائع في علم النفس تعتبر كحالة ذهنية ترتبط عادة
بعدد من التأثيرات املختلفة ،وبالتالي فإن الرغبة املقاوالتية لن تخرج عن هذا اإلطار بعيدا،
فقد عرفها ( )Kruegerفي نموذج ( )A.SHAPEROبأنها" :الدرجة من الجاذبية التي يجد فيها
الفرد نفسه قادرا على القيام ببدء األعمال واملشاريع" (صوار وآخرون ،2015 ،ص ص)74-65 :؛
 -1-3القدرة :القدرة حسب مبادئ املدرسة السلوكية مبنية على عاملي املنبه واالستجابة،
حيث يعتبرها ثرستون كصفة تتحدد بما يمكن أن يؤديه الفرد أو يقوم به (مخن وآخرون،
 ،2015ص ص)58-47 :؛
 -1-4النية املقاوالتية :هي عبارة واسعة الدالالت واملعاني تتعدى في مفهومها عملية إنشاء
املؤسسات الفردية ،لتشمل تطوير الكفاءات الفردية في تقبل إمكانية التغيير بروح منفتحة مما
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يمكن األفراد من تطوير أنفسهم ،واكتساب مهارات جديدة ناتجة عن االنتقال من امليدان
العلمي إلى امليدان العملي وتجريب األفكار الجديدة ،وبالتالي كسر حاجز الخوف من التغيير
واكتساب مرونة في التعامل مع املستجدات (الجودي  ،2015 ،ص.)17 :
 -2الدراسات السابقة:
لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع توجه الطلبة الجامعيين نحو إنشاء مقاولة،
نذكر بعضها في اآلتي:
 -1-2الدراسات العربية:
 دراسة (مقري ،خنوقة ،2016 ،ص ص:)84-70 :هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وجود توجه مقاوالتي لدى مخابر البحث الجامعية،
وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود نية توجه مقاوالتي لدى مخابر البحث الجامعية
من خالل أربعة مؤشرات هي :خصائص الريادة لدى الباحثين ،فرص الشراكة بين مخابر
البحث والقطاع االقتصادي ،فرص الشراكة بين مخابر البحث داخل الكليات وبين الكليات في
الجام عة ،فرص الدعم واملرافقة من الجهات الرسمية؛
 دراسة (قايدي ،عدوكة ،2017 ،ص ص:)31-11 :هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم املتغيرات والعوامل التي تؤثر على اختيار طلبة الجامعة
للمقاولة ،وقياس التوجه املقاوالتي للطلبة .وذلك من خالل تصميم واختبار نموذج نظرية
السلوك املخطط .وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الخوف من الفشل والهروب من البطالة،
واملواقف تجاه السلوك ،كانا أكبر عاملين مؤثرين على التوجه املقاوالتي لدى الطلبة .في حين أن
الفعالية الذاتية والرقابة السلوكية املدركة والبطالة لم يكن لها تأثير معنوي على نية املقاوالتية
لدى طلبة املاستر؛
 -2-2الدراسات األجنبية:
 دراسة (:)Gervase & al., 2016, pp: 164-181هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى وجود النية املقاوالتية لدى الطلبة في الجامعة
التكنولوجية بجنوب إفريقيا .وتوصلت الدراسة إلى أن املقاوالتية تعني اإلبداع وتحمل املخاطرة.
ويرى الطلبة أن أهم دافع إلنشاء مقاولة هو أن يكونوا رؤساء أنفسهم في العمل .ويحصلون
على املال .كما توصلت إلى تحديد أهم معيقات إنشاء مقاولة واملتمثلة في املوارد املالية والدعم،
فضال على عدم مالءمة مناخ األعمال؛
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 دراسة ):(Darmanto, Prasilowati, 2014, pp: 184-196هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر كل من التعليم املقاوالتي ،والقدرة على إنجاز مقاولة،
وامليل نحو املخاطرة على الفعالية الذاتية املقاوالتية ومن ثم على النية املقاوالتية .كما هدفت
أيضا إلى معرفة أثر املالمح الشخصية للطالب الجامعي على املواقف تجاه السلوك املقاوالتي.
وكان الهدف الثالث هو قياس أثر كل من الفعالية الذاتية واملواقف تجاه السلوك املقاوالتي
باعتبارهما متغيرين وسيطين على نية إنشاء مقاولة .ولتحقيق ذلك قامت الدراسة ببناء نموذج
املعادالت الهيكلية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي مباشر للمعايير الذاتية على النية
املقاوالتية .في حين لم يكن هناك أثر معنوي لكل من التعليم والقدرة على اإلنجاز وامليل نحو
تحمل املخاطر على النية املقاوالتية؛
 دراسة ):(Zhang & al., 2015, pp: 61-82طبقت هذه الدراسة نظرية السلوك املخطط لـ ( )Ajzen 1991والذي يصف نية السلوك
ً
املقاوالتي انطالقا من ثالثة محددات هي :املواقف واملعيار االجتماعي والرقابة السلوكية .وأضاف
الباحثون ُمحددين آخرين هما :مدى تحمل املخاطرة في األجل القصير ،والراحة النفسية.
وللقيام بذلك تم اللجوء إلى تصميم نموذج املعادالت البنائية الختبار إجابات عينة تتكون من
( )275مفردة من طلبة الجامعات الجنوبية األمريكية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط
معنوي بين كل املتغيرات املستقلة (املعيار االجتماعي ،الرقابة السلوكية ،تحمل املخاطرة في
األجل القصير) .واملتغير التابع (النية املقاوالتية) .في حين أن املواقف والراحة النفسية لم يكن
لها أثر معنوي على النية املقاوالتية؛
 دراسة ):(Phuong , Hieu, 2015, pp: 46-55هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل املؤثرة على نية إنشاء مقاولة لدى طلبة الجامعة
في مرحلة التدرج في الفيتنام .وجرت هذه الدراسة على عينة قوامها ( )180مفردة من عدة
جامعا ت في مدينة (هانوا) .وقد استعملت أسلوب تحليل االنحدار املتعدد الختبار مدى وجود
تأثير معنوي للعوامل الشخصية والبيئية للطلبة على نية إنشاء مقاولة .وقد توصلت إلى نتيجة
مفادها وجود تأثير معنوي للعوامل الشخصية على االنطالق في مشروع ،كما كان للدعم
الخارجي أثر مباشر على النية املقاوالتية.
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 -3-2التعليق على الدراسات السابقة:
تشترك هذه الدراسة مع تلك الدراسات السابقة في كونها كلها تعتمد على نموذج السلوك
املخطط لـ ( ،)Ajzen, 1991, pp: 179-211وتختلف عن بعضها البعض من حيث عدد
املتغيرات املستقلة ،وإدخال متغيرات إضافية إلى النموذج.
وتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات السابقة في كونها تبحث في األثر املباشر للتكوين
الجامعي على النية املقاوالتية ،وكذا األثر غير املباشر عبر استعمال ثالثة متغيرات وسيطة هي:
الشخصية ،والرغبة ،والقدرة.
 -3الطريقة واألدوات املستخدمة:
من أجل االملام بالجوانب اإلحصائية للدراسة اتبعنا ما يلي:
 -3-1مجتمع الدراسة وعينتها:
يتمثل مجتمع الدراسة في مجموع طلبة الليسانس واملاستر في ميدان العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،وذلك على اعتبار أن تلك الفئة تتمدرس في السنوات النهائية من
التكوين وهي على وشك التخرج ،وبالتالي من خالل إجاباتهم يمكن معرفة نيتهم نحو تنفيذ فكرة
إنشاء مقاولة خاصة بهم.
لقد تم إجراء الدراسة على عينة عشوائية من أفراد املجتمع ،حيث بلغت االستمارات
املوزعة ( )150استمارة ،تم استرجاع ( )146استمارة منها .وبعد فحصها والتأكد من مدى
صالحيتها للتحليل اإلحصائي تم استبعاد ( )26استمارة .وبذلك يصبح عدد االستمارات
الصالحة للتحليل هو ( )120استمارة ،أي بمعدل رد يساوي ( ،)% 97.33في حين أن معدل الرد
الصالح لالستعمال هو (.)% 80
 -3-2أداة الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،والتي تم تصميمها باالعتماد على
الدراسات السابقة في املوضوع .وتنقسم هذه االستبانة إلى ستة محاور أساسية موضحة في
الجدول التالي:
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الجدول رقم ( :)1محاور وعبارات استبانة الدراسة
رقم املحور
األول

اسم املحور

عبارات املحور

املتغيرات الشخصية

النوع ،العمر ،التخصص ،املستوى الدراس ي
قبول التحدي
القدرة على تحمل املخاطرة
البحث عن فرصة لتنفيذ فكرة إبداعية
البحث عن فرصة لتحقيق الذات
الثقة العالية بالنفس
القدرة على تقبل الفشل وتكرار املحاولة من جديد
تحقيق األمن الوظيفي
الحصول على دخل ثابت
تحقيق االستقاللية في العمل
التمتع بسلطة اتخاذ القرارات
أفراد العائلة
زمالء الدراسة
أساتذة الجامعة
أفراد نجحوا في إنشاء مقاوالت خاصة
تحديد فكرة مشروع
دراسة جدوى إنجاز مشروع
الحصول على تمويل للمشروع
إتمام اإلجراءات اإلدارية إلنجاز املشروع
الحصول على دعم الهيئات املعنية بمرافقة مشاريع الشباب
االنطالق في النشاط وتحقيق النجاح
التخصص العام للدراسة في الجامعة
املقاييس املدروسة
التظاهرات العلمية
األيام التحسيسية واإلعالمية حول املقاوالتية
التربصات التطبيقية
لقد فكرت بجدية في إنشاء مقاولة في املستقبل
لدي نية مؤكدة إلنشاء مقاولة في املستقبل
أعمل حاليا على تجسيد فكرة إنشاء مقاولة

الثاني

شخصية الطالب
الجامعي

الثالث

اإلحساس بالرغبة في
إنشاء مقاولة

الرابع

اإلحساس بالقدرة على
إنشاء مقاولة

الخامس

مساهمة املحيط
الجامعي

السادس
نية إنشاء مقاولة

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على االستبانة
تجدر اإلشارة إلى أنه تم تصميم االستمارة حسب متغيرات نموذج الدراسة الذي يضم
متغير مستقل (التكوين الجامعي) ،وثالثة متغيرات وسيطة (الشخصية ،الرغبة ،القدرة) ،ومتغير
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تابع (نية إنشاء مقاولة) .أما السلم املستخدم لقياس فقرات االستبانة ،فكان سلم (ليكارت)
الخماس ي.
كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن القيام بتفريغ البيانات وتبويبها وتحليلها وتفسيرها تم
باستخدام حزمة األساليب اإلحصائية للبحوث االجتماعية ( )SPSSإصدار .23
 -4ثبات أداة الدراسة وصدقها:
يتم في هذه النقطة اختبار ثبات ومصداقية أداة الدراسة ،واختبار الصدق البنائي ألداة
الدراسة وهذا كما يلي:
 -4-1اختبار ثبات أداة الدراسة:
يتم اختبار ثبات ومصداقية أداة الدراسة ،واختبار الصدق البنائي ألداة الدراسة كما يلي:
تم إجراء اختبار ( )Alpha de Cronbachللتأكد من ثبات االستبانة (االتساق الداخلي
لعبارات االستبانة) وصدق أفراد العينة .وقد أظهرت نتائج تحليل البيانات املجمعة من
االستبانة أن قيمة (ألفا كرونباخ) ملحاور االستبانة إضافة إلى متوسط كل املحاور أنها تتراوح
ً
من ( % 62إلى  ،)% 87.5علما أن أقل نسبة مقبولة إحصائيا الختبار ثبات االستبانة تتراوح ما
بين ( % 65إلى  .(Manu, Fanny, 2009, p: 53) )%70وهو ما يدل على ثبات االستبانة
وجودتها ،وبذلك يمكن قبول النتائج املتوصل إليها من خالل تحليل هذه االستبانة .ويمكن
إظهار نتائج تحليل االختبار في الجدول أدناه:
جدول رقم ( :)2قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة
املحور
2
3
4
5
6
كل محاور االستبانة
كل متغيرات االستبانة

البيان
شخصية الطالب الجامعي
اإلحساس بالرغبة في إنشاء مقاولة
اإلحساس بالقدرة على إنشاء مقاولة
التكوين الجامعي
نية إنشاء مقاولة

عدد الفقرات
6
8
6
5
3
5
28

قيمة ألفا كرونباخ
0.732
0.621
0.746
0.712
0.754
0.774
0.875

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS
ثم تم اختبار الصدق البنائي بحساب معامل االرتباط ( ،)Spearmanبين كل محور من
محاور االستبانة والدرجة الكلية (املتوسط العام) لالستبانة ككل ،وقد ظهرت نتائج االختبار في
الجدول أدناه:
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جدول رقم ( :)3قيم معامل االرتباط ملحاور االستبانة
املحور
2
3
4
5
6

البيان
شخصية الطالب الجامعي
اإلحساس بالرغبة في إنشاء مقاولة
اإلحساس بالقدرة على إنشاء مقاولة
التكوين الجامعي
نية إنشاء مقاولة

معامل االرتباط
()Spearman
0.720
0.700
0.728
0.779
0.601

مستوى املعنوية
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS
يتضح من الجدول أن كل محاور االستبانة مرتبطة مع املتوسط الكلي بدرجة ارتباط
إيجابية تتراوح ما بين ( )0.601و( ،)0.779وهي ذات داللة إحصائية ،وبالتالي فهي ذات صدق
عال .وهو ما يعني أن محاور االستبانة قادرة على قياس ما صممت له.
 -5نتائج التحليل ومناقشتها:
نقوم فيما يلي بعرض نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية وملتغيرات الدراسة،
ونتائج اختبار فرضيات الدراسة وهذا كما يلي:
 -5-1نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية:
يظهر الجدول أدناه مجموعة من الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:
الجدول رقم ( :)4الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
الخصائص
ذكر
أنثى
أقل من  25سنة
من  25إلى  30سنة
من  30إلى  40سنة
أكبر من  40سنة
محاسبة ومالية
علوم التسيير
علوم اقتصادية
ليسانس
ماستر

النوع
العمر

التخصص

املستوى الدراس ي
املجموع

التكرار
30
90
83
33
4
0
28
78
14
68
52
120

النسبة املئوية
% 25
% 75
% 69.2
% 27.5
% 03.30
% 0.00
% 23.30
% 65.0
% 11.70
% 56.7
% 43.3
%100

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج (.)SPSS
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نالحظ من بيانات الجدول أعاله أن ( )% 75من أفراد العينة هم من اإلناث ،وهذه النسبة
منطقية بسبب زيادة عدد اإلناث عن عدد الذكور في مدرجات الجامعة ،وعليه يظهر وكأن
ٌ
تمثيل عفو ٌي لهذه الطبقة من مجتمع الدراسة في العينة .كذلك نجد أن ( )% 69.2من
هناك
املستجوبين تقل أعمارهم عن ( )25سنة .وهو ما يشير إلى أنه من سيحمل مشاريع مقاوالتية في
املستقبل القريب سيكونون من الشباب صغار السن .كما تظهر البيانات أن ( )% 56.2من
الطلبة هم في طور الليسانس ،و( )% 43.3من أفراد العينة في طور املاستر ،بحيث نجد أن
ُّ
ومرد ذلك أن أغلب الطلبة يفضلون مواصلة
النسبتين متقاربتين من بعضهما البعض،
دراستهم بعد تخطيهم املرحلة األولى من التدرج.
 -5-2نتائج التحليل الوصفي لبيانات متغيرات الدراسة:
ً
تتكون استبانة الدراسة من خمسة محاور ،سيتم تحليلها وصفيا باستخدام األساليب
التالية :املتوسط الحسابي ،االنحراف املعياري ،معامل االختالف.
محور شخصية الطالب الجامعي:
يمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الوصفية لهذا املحور في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)5البيانات الوصفية ملحور شخصية الطالب الجامعي
العبارة

الرتبة

مستوى
الداللة ()Sig
0.00

املتوسط الحسابي
%
القيمة
% 83.8
4.19

االنحراف
املعياري
0.813

معامل
االختالف
% 19.40

3

2

3.88

% 77.6

0.805

% 20.74

6

0.00

3

4.37

% 87.4

0.777

% 17.78

2

0.00

4
5

4.42
4.18

% 88.4
% 83.6

0.826
0.979

% 18.68
% 23.42

1
4

0.00
0.00

6

4.04

% 80.8

1.072

% 26.53

5

0.00

املحور ككل

4.179

% 8358

0.578

% 13.838

-

0.00

1

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من معطيات الجدول أن قيمة املتوسطات الحسابية كانت كلها أعلى من متوسط
أداة القياس ( ،)3وبلغ املتوسط العام ملحور شخصية الطالب الجامعي ( .)4.179ويشير هذا
املؤشر إلى تميز الطالب الجامعي بمالح شخصية تدل على أن لديه فكر مقاوالتي ربما سيتحول
مستقبال إلى فعل مقاوالتي من خالل مشاريع مقاوالتية خاصة به .ومن أهم املالمح التي تشكل
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شخصية الطالب الجامعي نجد :البحث عن فرصة لتحقيق الذات ،البحث عن فرصة لتنفيذ
فكرة إبداعية ،قبول التحدي ،الثقة العالية بالنفس.
محور اإلحساس بالرغبة في إنشاء مقاولة:
يمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الوصفية لهذا املحور في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)6البيانات الوصفية ملحور الرغبة في إنشاء مقاولة
العبارة

املتوسط الحسابي

الرتبة

مستوى
الداللة ()Sig
0.00

االنحراف
املعياري

معامل
االختالف
% 20.87

2
3

0.00
0.00

1

القيمة
4.22

%
% 84.4

0.881

2

4.10

% 82.0

0.902

% 22.00

3

3.99

% 79.8

1.049

% 26.29

4

4
5

3.96
3.96

% 79.2
% 79.2

1.162
1.016

% 29.34
% 25.65

5
5

0.00
0.00

6

3.53

% 70.6

1.020

% 28.89

8

0.00

7

3.62

% 72.4

1.139

% 31.46

7

0.00

8

4.33

% 86.6

0.938

% 21.66

1

0.00

املحور ككل

3.959

% 79.18

0.571

% 14.42

-

0.00

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من معطيات الجدول أعاله أن كل اإلجابات لها متوسطات أعلى من متوسط أداة
القياس ( ،)3وهو ما يدل على وجود رغبة لدى الطلبة في إنشاء مقاولة خاصة بهمُ .ويعتبر التأثر
بأفراد نجحوا في إنشاء مقاولة ،وتحقيق األمن الوظيفي ،والحصول على دخل ثابت ،باإلضافة
إلى االستقاللية في العمل ،والتمتع بسلطة اتخاذ القرار ،من أهم عوامل تشكيل الرغبة
املقاوالتية لدى الطلبة املستجوبين.
محور اإلحساس بالقدرة على إنشاء مقاولة:
ظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الوصفية لهذا املحور في الجدول التالي:
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الجدول رقم ( :)7البيانات الوصفية ملحور القدرة على إنشاء مقاولة
العبارة

املتوسط الحسابي

الرتبة

مستوى
الداللة ()Sig
0.00

االنحراف
املعياري

معامل
االختالف
% 18.73

1
4

0.00
0.00

القيمة

%

1

4.03

% 80.60

0.755

2

3.65

%73.00

0.941

% 18.73

3

3.24

% 64.80

1.160

% 18.73

5

4
5

3.74
3.55

% 74.80
% 71.00

1.000
1.011

% 18.73
% 18.73

3
6

0.00
0.00

6

4.00

% 80.00

0.961

% 18.73

2

0.00

املحور ككل

3.702

% 74.08

0.649

% 18.73

-

0.00

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من معطيات الجدول أعاله أن جميع عبارات محور اإلحساس بالقدرة على إنشاء
ً
مقاولة حققت قيما متوسطة أعلى من متوسط أداة القياس ،حيث يرى أفراد العينة بأن لديهم
القدرة الكافية على تحديد فكرة املشروع واالنطالق في تنفيذه ،كما يرون أنفسهم بأنهم قادرين
على إنهاء مختلف اإلجراءات اإلدارية.
محور التكوين الجامعي:
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الوصفية لهذا املحور في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)8البيانات الوصفية ملحور القدرة على إنشاء مقاولة
العبارة

املتوسط الحسابي

الرتبة

مستوى
الداللة ()Sig
0.00

االنحراف
املعياري

معامل
االختالف
% 16.09

1
3

0.00
0.00

القيمة

%

1

4.48

% 89.6

0.721

2

3.94

% 78.8

0.973

% 24.69

3

3.42

% 68.4

1.018

% 29.76

5

4
5

3.72
4.36

% 74.4
% 87.2

1.278
0.858

% 34.35
% 19.67

4
2

0.00
0.00

املحور ككل

3.981

% 77.82

0.682

% 17.13

-

0.00

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
يتضح من معطيات الجدول أعاله أن التكوين الجامعي يساهم بشكل جيد في إثارة رغبة
الطلبة في إنشاء مقاولة بصفة عامة .ويبقى التخصص العام للدراسة في الجامعة ،والتربصات
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التطبيقية ،واملقاييس املدرسة من أهم العوامل املثيرة لرغبة الطالب في إنشاء مقاولة .أما األيام
ً
التحسيسية واإلعالمية وامللتقيات العلمية فقد كان تأثيرها ضعيفا باملقارنة مع باقي العوامل.
محور نية إنشاء مقاولة:
يمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الوصفية لهذا املحور في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)9البيانات الوصفية ملحور نية إنشاء مقاولة
العبارة

املتوسط الحسابي

الرتبة

مستوى
الداللة ()Sig
0.00

االنحراف
املعياري

معامل
االختالف
% 25.06

1
2

0.00

3
-

0.00
0.00

القيمة

%

1

3.93

% 78.60

0.985

2

3.86

% 77.20

0.981

% 25.41

3
املحور ككل

3.32
3.705

% 66.60
% 74.10

1.078
0.831

% 32.46
% 22.42

املصدر :من إعداد الباح ثين بناء على نتائج التحليل اإلحصائي.
ظهرت كل متوسطات عبارات محور نية إنشاء مقاولة والعمل على تجسيدها بقيم أعلى
من قيمة متوسطات أداة القياس ( ،)3فهي بذلك تقع في مجال املوافقة .كما أن ترتيب إجابات
املستجوبين جاءت حسب التدرج املقصود في عبارات هذا املحور؛ أي من مرحلة التفكير في
ً
إنشاء مقاولة إلى مرحلة وجود نية مؤكدة إلنشاء مقاولة في املستقبل ،إلى مرحلة العمل فعليا
على تجسيد الفكرة في الواقع.
أما معامالت االختالف ملختلف عبارات املحاور فجاءت كلها( ،عدا ثالث حاالت فقط) ،أقل
من ( ،)% 30وهو ما يعني وجود تجانس أو اتفاق بين مفردات العينة حول عبارات املحور املعني
بالدراسة .كما أظهر االنحراف املعياري وجود تشتت أقل إلجابات األفراد على عبارات االستبانة.
 -5-3نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
قبل البدء في في اختبار فرضيات البحث ُيحبذ التأكد مما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي ،وللقيام بذلك يتم اللجوء إلى استخدام اختبار ( ،)Kolmogorov-Smirnovحيث
كانت فرضيات االختبار كما يلي:
 :H0البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
 :H1البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي
وقد أظهرت نتائج االختبار أن القيمة االحتمالية ( )Sigلجميع عبارات االستبانة كانت أكبر
من مستوى الداللة ( ،)0.05لذلك فإننا نقبل الفرض الصفري ( ،)H0وعليه فالبيانات املجمعة
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من عبارات االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي .وهو ما يسمح باستخدام االختبارات املعلمية لقبول
أو رفض فرضيات هذه الدراسة.
الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر مباشر للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة.
الختبار صحة هذا الفرض من عدمه تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط والذي
تظهر نتائجه في الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)10نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر التكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة
القيمة
معامل التحديد
درجات
()F
معامل
االرتباط
املتغيرات
2
االحتمالية
( )R
الحرية
املحسوبة
االنحدار ()B
()R
التكوين

0.468

0.570

-

1.436

33.012
الثابت

1
118
119

0.219

0.000

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()SPSS
أشارت النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله إلى أن القيمة االحتمالية ( )Sigأقل من
القيمة املعتمدة ( ،)0.05لذلك نرفض الفرض الصفري القائل بعدم وجود تأثير مباشر للتكوين
الجامعي على نية إنشاء مقاولة .وعليه فاالنحدار معنوي ،كما توجد عالقة بين املتغيرين
املستقل (التكوين الجامعي) والتابع (نية إنشاء مقاولة) .ويمكن تمثيل معادلة االنحدار كما يلي:
Y=1.436 + 0.570 X

وأشارت النتائج أيضا إلى أن معامل التحديد بلغت قيمته ( )0.219وهو ما يعني أن التكوين
الجامعي كمتغير مستقل يفسر( )% 21.9من التباين في نية إنشاء مقاولة كمتغير تابع .وباقي هذه
النسبة (ُ )% 79.1يعزى إلى متغيرات أخرى.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر
محددات نية إنشاء مقاولة (الشخصية ،الرغبة ،القدرة).
تتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية ثالث فرضيات فرعية هي:
ف :1-2ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغير الوسيط (الشخصية).
ف :2-2ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغير الوسيط (الرغبة).
ف :3-2ال يوجد تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغير الوسيط (القدرة).
يقتض ي اختبار هذه الفرضيات اتباع الخطوات التالية:
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الخطوة األولى وضفنا فيها أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلظهار تأثير املتغير املستقل
على املتغيرات الوسيطة .وقد ظهرت نتائج هذا االختبار في الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر التكوين الجامعي على املتغيرات
الوسيطة
املتغيرات

االرتباط
()R

معامل
االنحدار ()B

()F
املحسوبة

درجات
الحرية

الشخصية

0.573

0.486

57.876

الرغبة

0.410

0.344

23.908

القدرة

0.459

0.437

31.522

1
118
119
1
118
119
1
118
119

التحديد ()R2

القيمة
االحتمالية

معامل
0.328

0.00

0.168

0.00

0.210

0.00

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()SPSS
من معطيات الجدول أعاله نالحظ أن االرتباط معنوي بين املتغير املستقل (التكوين)
واملتغيرات التابعة كل على حدة .كما نالحظ أن االنحدار معنوي وتوجد عالقة بين املتغيرات.
الخطوة الثانية وظفنا فيها نموذج االنحدار املتعدد ،نظرا ملا يتمتع به هذا األسلوب من
قدرة على تبيان أثر املتغير املستقل على متغير آخر تابع في وجود متغير ثالث وسيط يمكن أن
يعدل من أثر املتغير املستقل على التابع ،وقد ظهرت نتائجه في الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)12نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثر التكوين الجامعي واملتغيرات
الوسيطة (الشخصية ،الرغبة ،القدرة) على نية إنشاء مقاولة
املتغير املستقل واملتغيرات
الوسيطة

معامل االنحدار ()B

املتغير التابع
القيمة االحتمالية

الداللة

التكوين  +الشخصية

0.386

0.00

يوجد تأثير

التكوين  +الرغبة
التكوين  +القدرة

0.344
0.437

0.00
0.00

يوجد تأثير
يوجد تأثير

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()SPSS
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يظهر من الجدول أعاله أن نموذج االنحدار املتعدد للتكوين الجامعي مع كل متغير وسيط
ً
على حدة كان معنويا .ويعني هذا وجود تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة من خالل
كل متغير وسيط.
استكماال ملتطلبات االختبار وضفنا أسلوب تحليل املسار لتبيين التأثير املباشر وغير املباشر
للمتغير املستقل على املتغير التابع في ظل وجود متغير وسيط .ويمكن القيام بذلك من خالل
الخيار ( ،)Process v 1.16وهي برمجية مكملة لبرنامج ( .)SPSSوقد ظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)13نتائج تحليل املسار لتأثير التكوين الجامعي على نية إنشاء
مقاولة عبر املتغيرات الوسيطة
نوع التأثير

التفصيل
مباشر

غير مباشر

التأثير الكلي

التكوين عبر الشخصية

0.3683

0.4150

0.7833

التكوين عبر الرغبة
التكوين عبر القدرة

0.5079
0.4489

0.1804
0.2769

0.6883
0.7258

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()SPSS
يظهر من الجدول رقم ( )14والشكل رقم ( )1أن التكوين الجامعي يؤدي إلى تأثير مباشر في
نية إنشاء مقاولة بمقدار ( ،)0.3683وتأثير غير مباشر عبر شخصية الطالب الجامعي بمقدار
( ،)0.4150وعليه يكون التأثير الكلي هو ( .)0.7833وبذلك يكون تأثير التكوين الجامعي عبر
املتغير الوسيط (الشخصية) أكبر من تأثير التكوين الجامعي لوحده على نية إنشاء مقاولة .وهو
مبرر كاف لرفض الفرضية الفرعية األولى القائلة بعدم وجود تأثير للتكوين الجامعي على نية
إنشاء مقاولة عبر املتغير الوسيط (الشخصية).
يظهر من الجدول رقم ( )14والشكل رقم ( )2أن التكوين الجامعي يؤدي إلى تأثير مباشر في
نية إنشاء مقاولة بمقدار ( ،)0.5079وتأثير غير مباشر عبر الرغبة بمقدار ( ،)0.1804وعليه يكون
التأثير الكلي هو ( .)0.6883وبذلك يكون تأثير التكوين الجامعي عبر املتغير الوسيط (الرغبة) أكبر
من تأثير التكوين الجامعي لوحده على نية إنشاء مقاولة .وهو مبرر كاف لرفض الفرضية
الفرعية الثانية القائلة بعدم وجود تأثير للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغير
الوسيط (الرغبة).

789

التكوين الجامعي وأثره على نية إنشاء مقاولة لدى الطلبة :حالة طلبة ميدان العلوم االقتصادية بجامعة أدرار  /عياد صالح & فودوا محمد

يمكن تمثيل نتائج تحليل املسار لتأثير التكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة عبر املتغير
الوسيط (القدرة) من خالل الشكل التالي:
يظهر من الجدول رقم ( )14والشكل رقم ( )3أن التكوين الجامعي يؤدي إلى تأثير مباشر في
نية إنشاء مقاولة بمقدار ( ،)0.4489وتأثير غير مباشر عبر املتغير الوسيط (القدرة) بمقدار
( ،)0.2769وعليه يكون التأثير الكلي هو ( ،)0.7258وبذلك يكون تأثير التكوين الجامعي عبر
املتغير الوسيط (القدرة) أكبر من تأثير التكوين الجامعي لوحده على نية إنشاء مقاولة؛ وهو مبرر
كاف لرفض الفرضية الفرعية الثالثة القائلة بعدم وجود تأثير للتكوين الجامعي على نية
إنشاء مقاولة عبر املتغير الوسيط (القدرة).
 -6االستنتاجات والتوصيات:
نعرض جملة من النتائج والتوصيات املمكن استخالصها من الدراسة على النحو التالي:
االستنتاجات:
في ضوء نتائج التحليل يمكن استخالص االستنتاجات التالية:
 .1يتميز الطلبة الجامعيون محل الدراسة بمالمح شخصية تشير إلى تمتعهم بفكر مقاوالتي
يؤهلهم ألن يكونوا حاملي مشاريع في املستقبل .وتبقى البحث عن فرصة لتحقيق الذات،
والبحث عن فرصة لتنفيذ فكرة إبداعية ،فضال على قبول التحدي ،والثقة العالية
بالنفس ،من أهم تلك الصفات واملالمح.
 .2توجد رغبة حقيقية لدى الطلبة في إنشاء مقاولة ،وقد تشكلت هذه الرغبة بفعل التأثر
بأفراد محيطين بهم نجحوا في إنشاء مقاولة ،فضال عن تحقيق االمن الوظيفي والحصول
على دخل ثابت والتمتع بسلطة اتخاذ القرارات.
 .3يرى الطلبة بأن لديهم القدرة الكافية إلنشاء مقاولة ،وذلك من مرحلة القدرة على تحديد
فكرة املشروع إلى غاية االنطالق في املشروع وتحقيق النجاح.
 .4يساهم التكوين الجامعي في إثارة رغبة الطلبة على إنشاء مقاولة ،ومن أهم العوامل املؤثرة
ُ
نجد :التخصص العام للدراسة ،التربصات التطبيقية واملقاييس املدرسة.
 .5توجد نية إنشاء مقاولة لدى الطلبة املستجوبين ،ومنهم من بدأ في العمل على تجسيد
الفكرة في الواقع.
 .6يوجد تأثير معنوي للتكوين الجامعي على نية إنشاء مقاولة لدى الطلبة عبر ثالثة متغيرات
شخصية هي( :الشخصية)( ،الرغية) و(القدرة)؛ بحيث كان مقدار تأثير التكوين الجامعي
على نية إنشاء مقاولة عبر كل متغير وسيط أكبر من تأثير التكوين الجامعي لوحده.
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التوصيات:
في ضوء االستنتاجات املذكورة آنفا يمكن صياغة التوصيات التالية:
 .1تنظيم ورشات تدريبية وأبواب مفتوحة ،بحيث تستهدف تكوين فكر مقاوالتي حقيقي،
وتصحيح املفاهيم الخاطئة املوجودة في أذهان الطلبة حول املعنى العميق لتحمل
املخاطرة وتقبل الفشل وتكرار املحاولة من جديد؛
 .2انفتاح مختلف الهيئات املخولة بتمويل ودعم ومرافقة حاملي املشاريع من الطلبة
الجامعيين ،وهذا حتى يتحسن إحساسهم أكثر بقدرتهم على إنشاء مشاريعهم؛
 .3تنظيم الت ظاهرات العلمية الهادفة إلى تنمية الفكر والوعي املقاوالتي بأشكاله املختلفة؛
 .4إيجاد اآلليات الكفيلة بمرافقة الطلبة من مرحلة التكوين الجامعي إلى مرحلة ما بعد
التخرج ،وهذا من أجل مساعدتهم على تنفيذ أفكارهم املقاوالتية في الواقع.
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