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:ملخص
 وكذا التعررف فيمرا ا ا،تهدف هذه الدراسة ملعرفة مدى مساهمة التكوين اجلامعي يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة
 حيث متت الدراسة،كانت املعارف واملؤهالت اليت يقدمها التكوين اجلامعي تسمح للطالب بأن يشرع يف تنفيذ مشروعه اخلاص
 العلوم التطبيقية والعلوم الزراعية ويف مسرتويات، طالب مقبل على التخرج يف ختصصات علوم التسيري113 على عينة مكونة من
 حيرث، spss v.19  حيث اعتمدنا يف مجع البيانات على اإلسرتبيان و يف حتليلرها علرى الانرامل اإلحصرائي،خمتلفة جبامعة ورقلة
 مل يكن للسمات الشخصرية أي، التكوين اجلامعي يسهم يف تفعيل النية املقاوالتية:توصلت الدراسة جلملة من النتائل أهمها أن
 باإلارافة او وجرور فرروق يف النيرة املقاوالتيرة بر التخصصرات يف حر مل ثردال كرال مرن،تأثري على النية املقاوالتية للطالرب
. املستوى الدراسي واخلاة املهنية أية فروق يف النية املقاوالتية،اجلنس
. مسات شخصية، طلبة مقبل على التخرج، نية مقاوالتية، تكوين جامعي:الكلمات املفتاحية
M130, J230, L260 : )jel ( الرتميز االقتصاري
Abstract:
We aim through this study is to investigate the contributions of the university formation in activating
the entrepreneurial intentions among students, as well as to identify whether the knowledge and
qualifications that offered by the university formation allows the student to proceed at his own project,
where the study was conducted on a sample made up of 113 students who will graduate in different
disciplines: management sciences, Applied sciences and agricultural sciences at different levels at the
University of Ouargla, where we adopted in data collection on the questionnaire and analyzed it by the
statistical program SPSS v.19.The study have reached as results that the university formation contributes
to the activation of intention entrepreneurial but the personality traits did not affect the entrepreneurial
intention of the student, and there are differences in the entrepreneurial intention between disciplines,
while the gender, the academic level and professional experience did not make any differences in the
entrepreneurial intention.
Key Words : university formation, entrepreneurial intention, personality traits.
(JEL) Classification : M130, J230, L260
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دور التكوين اجلامعي يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة

متهيد:

اجتهت الكثري من الدول مبا فيها اجلزائر او تشجيع النشاط املقاوالتي باعتباره حجر الزاوية ورهان

أساسي لتدعيم االقتصار وجمابهة الصدمات اخلارجية النامجة عن األزمات يف االقتصار العاملي ،من خالل
انتهاجها العديد من السياسات الرامية او تشجيع الشباب على النشاط املقاوالتي وانشاء املؤسسات املصغرة،
بالرغم من بقاء معدالت االنشاء .كما أن األحباال يف جمال املقاوالتية تقر بأن جناح هذه املقاوالت مرهون مبدى
تكوين أصحابها ،لذا أصبح لزاما على مؤسسات التعليم وخاصة اجلامعية أن تلعب رورا فعاال يف تقديم التكوين
وتشجيع طلبتها على التوجه حنو املقاولة.حيث شهد التكوين اجلامعي يف اجلزائر منذ االستقالل او غاية اليوم
العديد من اإلصالحات من استحداال نظام تعليمي جديد ،فتح ختصصات يف جمال املقاولة والقيام بفعاليات
مقاوالتية ،األمر الذي رفعنا لطرح اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة التكوين اجلامعي يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة ؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية مت جتزئتها او األسئلة الفرعية التالية :
 هل يوجد نية مقاوالتية لدى طلبة جامعة ورقلة؟
 هل يسهم التكوين اجلامعي يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة ؟
 هل تؤثر السمات الشخصية للطالب على النية املقاوالتية ؟
كل العوامل املوقفية فروق يف النية املقاوالتية لدى الطلبة ؟
* هل تش ّ
 .1فرضيات الدراسة :
 : H1يوجد نية مقاوالتية لدى طلبة جامعة ورقلة
 : H2البيئة اجلامعية تسهم يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة من خالل التكوين اجلامعي ،والفعاليرات واألبرواب
املفتوحة ،ومساهمة رار املقاولة.
 : H3السمات الشخصية للطالب ال تؤثر على النية املقاوالتية
 : H4تشكل العوامل املوقفية (اجلنس ،التخصص ،املسرتوى الدراسري ،واخلراة املهنيرة فرروق يف النيرة املقاوالتيرة
لدى الطلبة.
 .2أهداف الدراسة  :تهدف الدراسة او معرفة مدى وجور أو عدم وجور نيرة مقاوالتيرة يف أوسراط طلبرة جامعرة ورقلرة
توايح مدى مساهمة التكروين اجلرامعي يف تفعيرل النيرة املقاوالتيرة لردى الطلبرة التعررف علرى الفعاليرات املقاوالتيرة
اليت تقام يف اجلامعة ومدى مساهمتها يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة.
أوال .اإلطار النظري للنية املقاوالتية والدراسات السابقة:

.1اإلطار النظري للنية املقاوالتية :يف هذا احملور سنتطرق للمفاهيم املتعلقة بكال من املقاولة ،املقاول وكذا النية
املقاوالتية وأهم النما ج املفسرة هلا.
 1.1مفهوم املقاولتية :عرفها الكاتبان ) (richard cantillon,1680-1734و )" (jean baptiste say, 1767-1832

بأنها نشاط لتحويل منتجات أو خدمات بغرض اعارة بيعها وحتمل املخاطرة الناجتة عن هذا التحويل "1كما عرف
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كال من  Beranger , chabbal et dambrinاملقاولة بأنها ترتكز على انشاء وتطوير األنشطة ،وأنها ختصص
مثل العديد من التخصصات  ،تشكل نشاط مهين مُعرف بواوح ( كالطب والكيماء ....اخل  .2كما يعرف
الباحثان ) (Venkataraman , Shaneاملقاولة بأنها "سلسلة من املراحل اليت يتم فيها اكتشاف فرص خللق سلع
وخدمات مستقبلية ثم تقييمها واستغالهلا. " 3
 2.1املقاول  :يعتا املقاول الفاعل الرئيسي يف عملية اإلنشاء حيث عرفه اخلبري االقتصاري  Marshallاملقاول "
الشخص الذي يدمل ب

عوامل اإلنتاج إلنتاج السلع واخلدمات لتحقيق أكا ربح ممكن وبالتالي زيارة الثروة

والرفاه املاري للمجتمع " 4حسب Schumpeterاملقاول هو شخص يريد وقارر على حتويل الفكرة او ابتكار
ناجح ،املقاولة تقور او تغريات كثرية يف أسواق القطاعات االقتصارية ألن املنتجات اجلديدة تأتي لتعوض
املنتجات القدمية .5
 3.1مفهوم النية املقاوالتية ): ( Lˈintention Entrepreneuriale
وقد عرفها ( Krueger, Reilly and Carsrud, 2000بأنها مؤشرا قويا على السلوكيات الفررية
املخططة ،خصوصا عندما يكون هذا السلوك نارر ،من الصعب مراقبته ،أو ال ميكن التنبؤ به  .6يعرفها
 Thompson-2009على أنها قناعة اإلعرتاف بالنفس يف اقامة مشروع جديد والتخطيط للقيام به يف املستقبل. 7
ويرى . Hernandez et Marcoان اجلسر ب النية والفعل هو قرار" 8كما هو مواح يف الشكل :
الشكل رقم  : 1مراحل اإلنتقال من النية املقاوالتية او الفعل
احلفاظ على النية
اإلرادة
اختاد الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

النية املقاوالتية
الوضعية

اإلنطالق

الفعل (اإلنشاء)

التوقف عن النشاط
التخلي عن النية

إدراك العمـلية

انطالق العملية

Source : Malek Bourguiba , De l’intention a l’action entrepreneuriale : approche comparative aupres de tpe françaises et
tunisiennes , Thèse de Doctorat en sciences de gestion , Université de nancy 2, france, 2007, p 38.

 4.1النماذج النظرية املفسرة للنية املقاوالتية :

 1.4.1منوذج تكوين احلدث املقاوالتي لــــ  : )1982 ( Shapero et Sokolالفكرة األساسية هلذا النمو ج وجور
حدال يف حياة الفرر يغري مساره  ،كما هو مواح يف الشكل التالي: 9
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الشكل رقم :2منو ج تكوين احلدال املقاوالتي لرررر 1982 ( Shapero et Sokol
تغريات مهمة يف احلياة
االنتقاالت السلبية
الظروف الوسيطية

ارراك الرغبة

امكانية اإلجناز

انشاء املؤسسة

االنتقاالت اإلجيابية
.Op.Cit.P 163 source : Azzedine Tounes

* ارراك الرغبة  :وتضم العوامل االجتماعية والثقافية اليت تؤثر على نظام القيم الفررية .
10

* امكانية اإلجناز  :تنشأ من ارراك األفرار للمتغريات املتعلقة بالدعم واملساعدة مبختلف أنواعها ( الدعم املالي ،
االستشارات..اخل .11
 2.4.1نظرية السلوك املخطط لـــ  :)1991( AJZENترى هذه النظرية أن أصل كل سلوك وجور نية ،كما هو
مواح يف النمو ج التالي:12
الشكل  : 3 - 1منو ج السلوك املخطط لرررر 1991( AJZEN
املواقف جتاه السلوك
املعايري الذاتية

النية

السلوك

ارراك الرقابة على السلوك
Source: Fafani Gribaa , Op. Cit , p73.

 3.4.1املواقف جتاه السلوك ( تقييم النتائج املرتتبة عن السلوك)  : (1991) ajzenيشري او ررجة تقييم الفرر
للسلوك املعين اجيابا أو سلبا.
* املعايري الذاتية  :تعكس اغط جمموعة من االفرار األساسي

( األولياء ،العائلة ،األصدقاء..اخل

على

تصورات الفرر وسلوكه.
* ارراك الرقابة على السلوك  :تتضمن هذه املتغرية املعارف اليت ميتلكها الفرر واملوارر الضرورية الالزمة لتحقيق
السلوك املرغوب.
 .2الدراسات السابقة :

 1.2رراسة ( منرية سالمي  2007،بعنوان  :التوجه املقاوالتي للمرأة يف اجلزائر  :رراسة ميدانية لطالبات على
أبواب التخرج :13تهدف هذه الدراسة او معرفة أسباب اعف التوجه املقاوالتي لدى الطالبات املقبالت على
التخرج رغم ارتفاع نسبة البطال ة يف أوساط هذه الفئة  ،مستخدمة أراة اإلستبيان لعينة مكونة من  139طالبة يف
ختصصات خمتلفة ملعرفة ان كان لنوع التكوين اجلامعي أثر على اإلختيارات املهنية للطالبات ،فتوصلت
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الدراسة او  :أن ميول الطالبات وظيفية أكثر وليست مقاوالتية تتمثل أهم العوائق اليت تواجه الطالبات ومتنعهم
من التوجه املقاوالتي العوائق الشخصية ( رفض فكرة اإلنشاء بالرغم من امكانية لك  ،نقص الكفاءة ...اخل
وعوائق اجتماعية ( نظرة اجملتمع  ،العارات والتقاليد

مفهوم املقاولة لدى الطالبات هي نشاط للرجال التوجه

املقاوالتي خيتلف باختالف التخصص  ،مكان اإلقامة و مدى وجور منا ج مقاول يف احمليط.
 2.2رراسة (: 14 2010, Xi Xiong and Manqi Xieمتثلت اشكالية الدراسة يف اعف النية املقاوالتية خلرجيي
اجلامعات الصينية رغم صعوبة احلصول على الوظيفة متت الدراسة على عينة مكونة من  1010طالب  ،توصلت
الدراسة جلملة من النتائل منها  %1 :من العينة قاموا بتنفيذ مشروعاتهم اجلديدة  %57من أفرار العينة ُتقِر بأن
أهم رافع للقيام باملقاولة هوحتقيق الذات ثم يليه مجع املال والثروة

أما عن حتليل العوامل املؤثرة يف النية

املقاوالتية لدى الطالب وجدت الدراسة أن عدر كبري من املشارك مل يتلقوا أي تعليم يف املقاولة.
 3.2رراسة ( :15 2010 , Yifan Wangتهدف الدراسة او معرفة أثر التكوين يف تطوير الروح و النية املقاوالتية
لدى طالب املدرسة الفرنسية للهندسة ،و لك بإجراء مقابالت و توزيع استبيانات شبه منتظمة للفرتة املمتدة
 2008- 2006على عينة مكونة من  82طالب يف اهلندسة توصلت الدراسة جلملة من النتائل أهمها :وجور
أقارب مقاول له تأثري منخفض على النية املقاوالتية لطالب السنة األوو هندسة املعايري االجتماعية ليس هلا أي
تأثري مباشر على النية املقاوالتية وامنا تأثريها غري مباشر  %10فقط من الطالب لديهم نية مقاوالتية عالية منذ
رخوهلم للمدرسة و حافظوا عليها او غاية خروجهم منها.
 4.2رراسة ( ريم رمضان  : 16 2013 ،تهدف الدراسة او التحري عن عناصر البيئة اخلارجية احملفزة واملعيقة
لطالب اجلامعات السورية إلنشاء مؤسسة والوقوف على األهمية النسبية لك ل عامل من تلك العوامل  ،و لك
بتصميم استبيان باإلستنار ملتغريات املرصد العاملي للمقاولة  GEMوزع على عينة مكونة من  375طالب  ،حيث
توصلت الدراسة او أن  :الثقافة الوطنية حنو املقاولة غري مشجعة على املقاولة متغريات السياسات احلكومية ،
برامل التمويل ،التشريعات والقوان املرتبطة باملقاولة بشكل العام تعد من أهم العوامل املعيقة لطالب اجلامعات
السورية إلنشاء مؤسسة فرص الطالبات للبدء مبشروعاتهن اخلاصة أقل من فرص الذكور أي أنه يوجد فروق
تعزى للجنس.
 5.2رراسة (  : 17 2014, Farouk Amari , Ikram Abbes , Sami Boudabbousتهدف هذه الدراسة او
معرفة مدى تأثري العوامل الفررية (الدوافع ،اخلصائص الفررية ،اخلاة يف العمل والتعليم على النية املقاوالتية
و لك بتوزيع استبيان على  250طالب مقبل على التخرج باملعهد العالي إلرارة األعمال بصفاقس فتوصلت الدراسة
او :أن الدوافع واخلاة يف العمل والتعليم هلم تأثري كبري على النية املقاوالتية لدى الطالب مل حتدال عوامل
اجلنس والعمر اختالف يف النية املقاوالتية ب الطالب.
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ثانيا  :الطريقة واألدوات واملعطيات اجملمعة:

 .1املنهج والعينة  :مت توزيع االستبيان على عينة عشوائية مكونة من  120طالب مقبل على التخرج يف مستويات
خمتلفة خالل الفرتة  01مارس او غاية  15أفريل  2016يف ختصصات علوم التسيري ،العلوم الزراعية والعلوم

التطبيقية ،مت اسرتجاع  113استبانة صاحلة أي مبعدل استجابة .% 94
 .2اخلصائص الدميغرافية للعينة :من حيث اجلنس أغلبية العينة كانت اناال بنسبة  ، % 61أما من حيث املستوى
فكانت  %50من العينة ات مستوى املاسرت  ،يليها الليسانس بنسبة  % 49وأقل نسبة سُجلت  %1يف مستوى
الدكتوراه  ،أما بالنسبة للتخصص فكانت النسب متساوية  ،اخلاة املهنية أغلبية الطلبة بنسبة  % 73مل يسبق
هلم العمل يف ح نسبة الطلبة الذين سبق هلم العمل تقدر بنسبة .% 27
ثالثا .نتائج الدراسة :

 .1النية املقاوالتية  :تظهر نتائل البحث أن أغلبية الطلبة يقعون يف منطقة الشك بنسبة  %53هؤالء قد يكونون
املتوجه احملتمل  ،تليها الطالب الذين لديهم نية بنسبة  %31هذا ما يب أن نسبة الذين هلم نية مقاوالتية %84
يف ح الذين ليس لديهم نية مقاوالتية فنسبتهم  %16و هو ما يثبت صحة الفراية .H1
 .2البيئة اجلامعية :وتشمل كال من التكوين اجلامعي ،تدريس املقاولة يف اجلامعة ،الفعاليات واألبواب املفتوحة
والتعامل مع رار املقاولة .
 .3التكوين اجلامعي  :يتضمن ستة فقرات ملعرفة مدى مساهمة التكوين اجلامعي يف تزويد الطلبة باملهارات
الالزمة فكان اجتاه االجابات كما يلي :
اجلدول رقم  :01اجابات الطلبة على التكوين اجلامعي
املتوسط

العبارات

االحنراف املعياري

الرتتيب

املالحظة

احلسابي
معرفة خطوات انشاء مشروعك

3.67

1.097

ميس

2

كتابة خطة عمل (خمطط أعمال

3.49

1.087

ميس

5

تقدير خماطر املشروع

3.51

1.143

ميس

3

اجيار أشخاص اكفاء للعمل معك

3.50

1.078

ميس

4

اكتساب املهارات التسيريية و اإلرارية ،الالزمة لبدء

3.35

1.178

ال ميس

6

اكتساب املهارات التقنية الالزمة لبدء مشروعك

3.86

0.934

ميس جدا

1

مشروعك

3.56

املتوسط العام

ميس

املصدر  :اعدار الباحثات ارتكازا على خمرجات برنامل spss v.19

يالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط العام للفقرات مرتفع هذا يب

أن التكوين اجلامعي يكسب الطالب

مهارات عدة حيث احتلت فقرة اكتساب املهارات التقنية الالزمة لبدء املشروع املرتبة األوو وهذا يب أن الطلبة
لديهم املهارات التقنية وهو املنطلق األساسي إلنشاء املؤسسة تليها فقرة معرفة خطوات انشاء املشروع وهو مؤشر
جيد يدل أن الطالب على رراية خبطوات انشاء املشروع وتأتي يف املرتبة الثالثة تقدير خماطر املشروع وهو أمر
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اروري يساعد الطالب على معرفة اجلدوى من مشروعه واملخاطر اليت قد تنجم عنه ،وتأتي يف املرتبة الرابعة
اجيار األ شخاص األكفاء وهو أمر مهم كذلك لكل مقاول يف حتديد مواصفات األشخاص للعمل معه  ،تليه
كتابة خطة العمل هذا يب أن الطلبة بإمكانهم اجناز خمططات أعماهلم من خالل مكتسباتهم التكوينية و
آخر فقرة كانت املهارات التسيريية الالزمة لبدء املشروع حيث يتب أن التكوين اجلامعي مل يهتم بهذه املهارة
بالقدر الكايف و اقتصرها على التخصصات املهنية يف بعض الكليات .
ملعرفة عالقة التكوين اجلامعي باملتغري التابع :أجرينا عالقات ارتبا ط (معامل بريسون حيث وجدنا عالقة
ارتباط اعيفة اال أنها ات راللة احصائية  sig =0.026ومنه نستنتل أن التكوين اجلامعي يسهم يف تفعيل النية
املقاوالتية وهو ما يثبت صحة الفراية اجلزئية . H2.1
* واقع تدريس املقاولة يف اجلامعة  :تظهر نتائل البحث أن أغلبية الطالب بنسبة  % 54استفاروا من رروس انشاء
أو تسيري املؤسسات خاصة طالب علوم التسيري والعلوم التطبيقية الذين يدرسون هذه املقاييس يف الكثري من
التخصصات  ،يف ح العلوم الزراعية فهذا املقياس يُدرس يف التخصص املهين الوحيد وهو تربية األمساك .
* الفعاليات املقاوالتية واألبواب املفتوحة :تظهر نتائل البحث أن أغلبية الطلبة يعرتفو ن بالفعاليات اليت تقام
باجلامعة بنسبة  %64يف ح

بقية العينة يعرتفون خبالف لك  ،ملعرفة أثر هذه الفعاليات على النية املقاوالتية

أجرينا اختبار كاي 2لإلستقاللية فكانت قيمة كاي 2ات راللة احصائية  sig = 0.024وهذا ما يب أن
احلضور يف الفعاليات كان له تأثري اجيابي على النية املقاوالتية للطلبة وهو ما يتبث صحة الفراية اجلزئية
.H2.2
* التعامل مع رار املقاوالتية :تظهر نتائل البحث أن أغلبية الطلبة بنسبة  % 95مل يسبق هلم التعامل مع رار
املقاوالتية هذا ما يب عدم حرصها على التعريف مبهامها واخلدمات اليت ميكن أن تقدمها للطالب يف ح % 5
فقط من الطلبة أقروا بتعاملهم معها .أما عن مدى مساهمة الدار املقاوالتية يف تفعيل النية املقاوالتية للطلبة
أجرينا اختبار كاي 2فكانت قيمة كاي  2غري رالة احصائيا  sig = 0.414وهذا ما يؤكد عدم فعاليتها
وهو ما ينفي الفراية اجلزئية.H2.3
* السمات الشخصية  :يضم ثالال فقرات حيث كان اجتاه االجابات كما يلي :
اجلدول رقم  : 02اجابات الطلبة على السمات
العبارات

املتوسط

االحنراف املعياري

املالحظة

الرتتيب

أنا قارر على حل املشاكل بسرعة

3.48

1.01

موافق

3

لدي القدرة على املخاطرة مع حتمل النتائل

3.75

0.889

موافق

1

لدي قدرة على التأثري ( قيارة يف اآلخرين

3.73

0.879

موافق

2

املتوسط العام

3.65

موافق

املصدر  :اعدار الباحثات بناء على خمرجات برنامل spss v.19

يتضح أن املتوسط العام للفقرات مرتفع وهذا يب أن الطالب ميتلكون السمات املقاوالتية حيث احتلت صفة
املخاطرة املرتبة األوو وهذا مؤشر اجيابي كون هذه ال صفة األكثر أهمية لدى املقاول ،تليها القدرة على التأثري
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يف اآلخرين وهي صفة القيارة اليت البد منها إلنشاء املؤسسة  ،وتليها القدرة على حل املشاكل وهذا يوحي على
قدرة الطالب على انشاء مؤسسات قاررة على مواجهة الصعاب .أما عن تأثري هذه السمات على النية املقاوالتية
أجرينا عالقات االرتباط ( معامل بريسون حيث وجدنا العالقة اعيفة و غري رالة احصائية  sig=0.189وهو ما
يثبت صحة الفراية H3
* تشكّل العوامل املوقفية فروق يف تفعيل النية املقاوالتية:
اجلنس  :بإجراء اختبار  T- testللفروق وجدنا مستوى الداللة  sig = 0.135وبالتالي قبول الفراية الصفرية
وهو ما ينفي الفراية اجلزئية.H4.1
التخصص  :بعد اختبار التباين األحاري  ANOVAوجدنا مستوى الداللة  sig = 0.010وبالتالي قبول
الفراية اجلزئية  H4.2بإجراء اختبار  LCDهذه الفروق تعور لتخصصي علوم التسيري والعلوم التطبيقية .
املستوى الدراسي  :بعد اختبار التباين األحاري  ANOVAفكانت وجدنا مستوى الداللة sig = 0.296
وبالتالي نفي الفراية اجلزئيةH4.3

.

اخلاة املهنية  :بعد اجراء اختبار  T- testللفروق وجدنا مستوى الداللة  sig = 0.270وهو ما نفي الفراية
اجلزئية . H4.4
رابعا .مناقشة النتائج و مقارنتها مع الدراسات السابقة:
. 1

يوجد نية مقاوالتية لدى طلبة جامعة ورقلة  :وهذه النتيجة ختتلف عن اليت توصلت اليها رراسة ( م

.سالمي 2007 ،اليت توصلت او أن الطالبات هلن توجه وظيفي .
. 2

السمات الشخصية للطالب مل تؤثر يف النية املقاوالتية  :وهي ختتلف عن النتيجة اليت توصلت

اليها رراسة (  (2010 , Y. Wangاليت بينت أن الطالب الذين هلم مسات ( الثقة بالنفس  ،املخاطرة
...اخل تؤثر بشكل كبري على نيتهم املقاوالتية .
. 3

التكوين اجلامعي يسهم يف تفعيل النية املقاوالتية  :هذه النتيجة ختتلف مع النتيجة اليت توصلت

اليها رراسة ) (2010, Y. Wangاليت توصلت او أن التكوين مل يسهم يف تفعيل النية املقاوالتية .
. 4

ال يوجد اختالف يف النية املقاوالتية بإختالف اجلنس وهي نتيجة تتفق مع ما توصلت اليه

الدراسات األخرى رراسة )  .(2014, F. Amari , I. Abbes , S.Boudabbousيف ح ختتلف
رراسة (ريم رمضان  2013 ،اليت وجدت أن فرص انشاء اإلناال للمؤسسات أقل من الذكور
. 5

يوجد فروق يف النية املقاوالتية تعور إلختالف التخصص وهذا نتيجة إلرراج مقاييس انشاء وتسيري

املؤسسات يف كال من علوم التسيري والعلوم التطبيقية شكل خلفية معرفية لدى الطلبة سريورة انشاء
املؤسسة .وهي نتيجة تتفق مع النتيجة املتوصل اليها يف رراسة (م .سالمي  2007اليت وجدت فروق يف
النية املقاوالتية إلختالف التخصص.
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. 6

ال يوجد فروق يف النية املقاوالتية تعور للخاة املهنية  :وهي نتيجة ختتلف عن ما توصلت اليه

رراسة )  (2014, F. Amari , I. Abbes , S.Boudabbousاليت وجدت أن اخلاة املهنية هلا
تأثري كبري على النية املقاوالتية وحتدال فروق فيه .
خالصة :
من خالل ما سبق التطرق اليه يتضح أن رراسة النية املقاوالتية لدى الطلبة كمرحلة أوو من مراحل عملية
انشاء املؤسسة أمر مهم  ،وان هذه النية املقاوالتية ثكمها العديد من العوامل اليت تسهم يف تعزيزها وتقويتها
فمن ب

هذه العوامل التكوين اجلامعي وعليه جاءت اشكالية رراستنا لتسليط الضوء على ما مدى مساهمة

التكوين اجلامعي يف تفعيل النية املقاوالتية لدى الطلبة ؟
لإلجابة عليها أجرينا الدراسة على عينة مكونة من  113طالب مقبل على التخرج يف مستويات خمتلفة ويف
ختصصات (علوم التسيري ،العلوم التطبيقية والعلوم الزراعية توصلت الدراسة جلملة من النتائل أهمها :
 التكوين اجلامعي يسهم يف تفعيل النية املقاوالتية هذا يعين كلما كان تكوين الطالب و مستوى عالي
كلما زارت ثقته بنفسه ورافعيته حنو انشاء املؤسسة
 السمات الشخصية للطالب مل تسهم يف تفعيل النية املقاوالتية لديه
 الفعاليات واألبواب املفتوحة على هياكل الدعم هلا تأثري اجيابي على النية املقاوالتية فهي تسهم يف تعريف
الطالب مبا ميكن أن تقدمه هذه اهلياكل للطالب من رعم إلنشاء مؤسسته اخلاصة
 الدار املقاوالتية مل تسهم يف تفعيل النية املقاوالتية هذا يب عدم فعاليتها ونشاطها بالشكل املطلوب.
التوصيات  :على اوء النتائل اليت توصلنا اليها نقدم هاته التوصيات من أجل تشجيع املقاولة يف الوسط اجلامعي
نوجزها فيما يلي :
 اعتمار برامل تكوينية متخصصة يف املقاوالتية تدرج امن خمتلف التخصصات اجلامعية على أن تتضمن
هذه الاامل موار تعليمية تقاطعية توفر جمموعة من املهارات التقاطعية  ،متس مسارات عديدة يف
التكوين اجلامعي للطالب
 ربط األبعار املفاهيمية إلنشاء املؤسسة بزيارات ميدانية و رراسات تطبيقية واقعية حتى يتمكن الطالب
من معرفة واقع املؤسسات ومعاينتها عن قرب
 اقامة معارض للمقاول يف اجلامعة لعرض جتاربهم على الطلبة
 اقامة مسابقات لألفكار اإلبداعية للطلبة لتشجيعم على العمل املقاوالتي
 ترقية شراكة اجلامعة مع البيئة اإلقتصارية واإلجتماعية خاصة مع اهليئات و وكالت الدعم.
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