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منها ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، حيث ىذه دلقاوالتية خاصة بازاد االىتمام  األخَتةيف اآلونة 
لكوهنا احملرك  العادل وىذا راجعا اىتمام كبَت من قبل دول دية اليت ذلحدى القطاعات االقتصااألخَتة تعترب إ

من معاجلة العديد من ادلشكالت االقتصادية واالجتماعية وخروج اجملتمعات اجلديد لالقتصاد وذلك لتمكنها 
يو لتطوير بلداهنا يف ل ادلنخفض من الفقر، وكوهنا مفتاح احللول الذي أصبحت دول العادل تسعى إلذات الدخ

فادلقاوالتية ال تعترب موضوع اقتصادي وفقط فهي تنمي وتغَت وتبٍت اجلانب النفسي للفرد قبل   ،االذباىاتمجيع 
 ذبعلو يشعر بالفخر دلا قدمو لنفسو ولبلده. و كل شيء 

مسالية والتخصص من جهة وزيادة األعباء على الدول يف إغلاد مناصب الشغل ن التوجو ضلو الرأكما أ
صحاب باحلس ادلقاواليت واكتشافو لدى أ ذل االىتمامة أخرى دفع معظم الدول إلكافة األفراد من جه

ة يف ادلقاواليت للطلب ، وذلك بتعزيز الروح والتوجوالكفاءات والشهادات خاصة خرغلي اجلامعات وادلعاىد
نشاء لغَت وإمرحلة التكوين هبدف تنمية الدافعية لديهم ضلو إنشاء ريادة مستقلة عن الوظيفية أو العمل لدى ا

يف عمليات التوظيف والتنمية االقتصادية واالجتماعية وىذا  هتم اخلاصة وهبذا ؽلكن للخواص اإلشراك مؤسسا
 كلو يعتمد على مدى تشجيع الدول حلاملي الشهادات ودفعهم وحىت تغيَت سلوكهم اذباه ادلقاوالتية. 

ل ارتباطا وثيقا وىذا ما يدفعها ن وسوق العمواجلزائر كغَتىا من دول العادل يرتبط فيها التعليم والتكوي
وقد لوحظ يف السنوات األخَتة توجو وإقبال الشباب اجلامعي ضلو إنشاء  ذل تشجيع الفكر ادلقاواليت،إ

من قبل الدولة إال أن ة م والتحفيز على االستثمار ادلقدمليات الدعيف ظل تطور آ مشاريعهم اخلاصة هبم وىذا
ىيئات الدعم وادلرافقة مثل دار ادلقاوالتية فالبيئة ادلالئمة و  األخرى.مقارنة بالبلدان  يبقى ضئيال اإلقبالىذا 

ىم باخلربة وادلعلومات من قبل تعمل على توعية الطلبة اجلامعيُت الراغبُت يف إنشاء مؤسساهتم ادلصغرة وتزويد
 .لولوج ضلو عادل ادلقاوالتيةرصة لفالس ومنحهم الفُت دلساعدهتم على ذبنب الفشل واإلساتذة اجلامعياأل

ولذلك فإن التساؤل اجلوىري الذي  يو رلموعة من العوامل وادلتغَتات،ىذا التوجو ادلقاواليت تؤثر عل
ه    دد ت    وجه    ق والت   طلب  كل      ىو: ضلاول أن صليب عليو من خالل معاجلة ىذا ادلوضوع 

ب إلض     ؟ع    ج   و      ر ع    ق والت     ع  ب ج بو   علوم  ال  ص د   و     ر   وعلوم         ب
 على ت  ؤالت   ع    وجز بعضه        ل :

 هل   ق  م ب و    ظ وف     ب   ؤدي إ ى    ح    ؤ   ت   خ ص ؟-
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 ت   ع   دو    ل ق والت      هم       غب     إ   ء ع ل خ ص؟ -

   د ع   ف د  ل فك        و وج إ ى ع  م   ق  م بدور ت تكو           ل    ق والت -
    ق والت  ؟

صحتها إلثبات  اختبارىاضلاول فيما بعد  من أجل اإلجابة على ىذا السؤال اجلوىري قمنا بوضع الفرضيات
 من خطئها، وىي كما يلي:

 وم التسيَت جبامعة التجارية وعللطلبة كلية العلوم االقتصادية،  ادلقاواليت التوجو على ادلدركة دلعايَت تؤثرا
 زلمد البشَت االبراىيمي بربج بوعريريج.

 لطلبة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت  التوجو ادلقاواليت على ادلواقف ذباه السلوك تؤثر
 جبامعة زلمد البشَت االبراىيمي بربج بوعريريج.

 بة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم لطل التوجو ادلقاواليت على ادلدركة السلوكية الرقابة تؤثر
 التسيَت جبامعة زلمد البشَت االبراىيمي بربج بوعريريج.

 هد ف   ب ث:أ

 التالية:ىداف ىذا البحث يف النقاط تكمن أ

  سهامات ادلعرفية ادلقدمة من قبل ضوع ادلقاوالتية باستعراض بعض اإلزلاولة تسليط الضوء على مو
 العديد من ادلفكرين.

 ومدى صلاح مؤسساهتم  ادلقاولُتعلى  وأثرىاعلية ادلقاوالتية يف احلياة االقتصادية زلاولة معرفة مدى أ
 اخلاصة.

  ادلقاوالتية.زلاولة معرفة توجهات الطلبة اجلامعيُت ادلتخرجُت ومدى رغبتهم يف االذباه ضلو عادل 
 عليها.ادلرتكزة ىم االذباىات احملددة للتوجو ادلقاواليت والنماذج لوقوف على أا 

 :  ب ث أه   

فراد للقيام دبشااريعهم اخلاصاة، ن أن ادلقاوالتية تعترب مصدر إذلام للكثَت من األتكمن أعلية البحث يف كو 
معي نفسااو كونااو يتمتااع بادلعرفااة فهااي واحاادة ماان االسااًتاذبيات ادلتبعااة حملاربااة ورلاهبااة ظاااىرة البطالااة للطالااب اجلااا
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 ج 
 

خاااَتة جعلااات منهاااا ل، للمقاوالتياااة شاااهرة كباااَتة يف اآلوناااة األء عملاااو اخلااااص وادلساااتقزماااة الااايت تؤىلاااو إلنشااااالال
 ذل عاادل ادلؤسساايتعباارة صاحيحة التطبياق لاو والولاوج إو بالتفكاَت أساراع يف اإلليو و التطرق إموضوع مهم وجب 

ن أزماااات علت يف خاااروج العدياااد مااان الااادول مااابالنجاحاااات خاصاااة أهناااا ساااا وىاااذا كاااون ادلقاوالتياااة عاااادل ملااايء
 زمات خانقة لسكاهنا وىيئاهتا خاصة.اقتصادية أقل ما يقال عنها أهنا أ

 : ب ر ت  خ   ر   ب ث

  االىتمام ادلتزايد الذي ػلظى بو موضوع ادلقاوالتية من طرف الكثَت من ادلفكرين واالقتصاديُت والكثَت
لعادلية اليت تستدعي حلول ناجحة ة اوذلك يف ظل التحوالت االقتصادي ،من الدول النامية وىيئاهتا ادلختلفة

وساط اجلامعُت ا دفعنا إذل اكتشافها ونشر فكرىا يف أذل صلاح ادلقاوالتية يف الدول الغربية ىذا مإضافة إ
 .بالنفس لالفتخارذلم وظيفة مستقلة وعمل خاص يدعو  يضمنلتشجيعهم ودفعهم ضلو عادل 

 تعريف بو زلاولة لتشجيع االستثمار الادلي وجب نو موضوع عموضوع ادلقاوالتية أقل ما يقال عنو أ
 .كرب من سكانوالنسبة األذل شبابو الذين ؽلثلون لبلد الذي ىو باحلاجة إللقيام باقتصاد ا

  نقص الدراسات اليت تتناول موضوع التوجو ادلقاواليت يف كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم
 برج بوعريريج.–براىيمي التسيَت جبامعة زلمد البشَت اال

 :ه كل   ب ث

ذل ثالثة فصول منها فصالن يف جانب قمنا بتقسيم البحث إ ادلوضوع ىذا تغطية يف رغبتنا لتحقيق
 خَت خصصناه للدراسة ادليدانية.الفصل األالنظري و 

ذل من خالل مبحثُت، يتعرض ادلبحث األول إ ول لإلطار النظري للمقاوالتيةخصصنا الفصل األ
ية ادلقاول وأىم مساتو وخصائصو ذل ماىدية، أما ادلبحث الثاين فسنتطرق إا، مفهومها، وأعليتها االقتصانشأهت

 الفرق بُت ادلقاول والقائد وادلدير. باإلضافة إذل 

معيُت من خالل مبحثُت، ادلبحث توجو ادلقاواليت لدى الطلبة اجلااليف الفصل الثاين سنركز فيو على 
نماذج ادلفسرة الاالذباىات ادلفسرة للتوجو ادلقاواليت ومفهومو والعوامل ادلؤثرة فيو، وأشهر ىم األول سنتطرق أل

 جنبية.لغة العربية واللغة األسنستفيد منها بال نقوم بتخصيصو للدراسات السابقة اليتحث الثاين سبلو، وادل
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ة معة برج بوعريريج ومعاجلدراسة ادليدانية على عينة من طلبة جالوأخَتا الفصل الثالث الذي سيكون ل
ول يكون لإلطار ادلنهجي من خالل مبحثُت ادلبحث األ ،SPSSحصائيالبيانات عن طريق الربنامج اإل

 ادلبحث الثاين سيكون فيو عرض وربليل النتائج.أما  للدراسة ادليدانية،



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 األسس النظرية للمقاوالتية 
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 ت ه د:

من خالل مساعلتها يف  ،علت يف بناء اقتصاديات الدولتعترب ادلقاوالتية دبثابة احملرك األساسي لالقتصاد حيث سا
خاصة بعد توجو الكثَت من الدول النامية ة، تنمية االقتصادية واالجتماعيالخلق فرص العمل اجلديدة ودفع عجلة 

ن ادلقاوالتية يف عصرنا احلارل عبارة عن أإذ ية، لوسائل اإلنتاج اصةضلو نظام الرأمسارل الذي يشجع ادللكية اخل
ثبات نفسو وتطبيق إلفرصة لكل فرد ذو كفاءة وتعطي شجيع لألفكار ادلبدعة هي تالقلب النابض لالقتصاد ف

يف تطوير الدول من  كل ىذا ساىم  بتكريس دور ادلقاوالتية سواءً ،  ومنة تكوين ثقة يف نفسو اإلبداعيةفكاره أ
 لتطوير اجملتمع واالقتصاد على حد سواء. داةأىي  و االجتماعية فادلقاوالتية عموماً أقتصادية االناحية ال

 ذل: إردنا التطرق يف ىذا الفصل أ نريد اكتشافو دلولكون ادلقاوالتية عا

 عليتها االقتصاديةأادلقاوالتية و  -

 كمحرك لسَتورة ادلقاوالتيةادلقاول  -
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عليتها االقتصادية أوضيح مدى ساسية حول ادلقاوالتية وتردنا التطرق للمفاىيم األأمن خالل ىذا ادلبحث 
 تسهيالً لفهم ادلقاوالتية بشكل واضح.وذلك  وادلؤسسات واالجتماعية يف حياة الفرد

 و فهو ه     ق والت  ول:   أ      طلب 

   أ     ق والت  :-1

نيات لقد شهد البحث يف رلال ادلقاوالتية تطوراً ملحوظاً، مر عرب ثالث مراحل أساسية،  ففي بداية الستي
عرف ىذا اجملال سيطرة االذباه الوظيفي الذي تناول ادلقاوالتية من الناحية االقتصادية، ليسطع بعدىا اذباه ثاين 
خصص لدراسة خصائص األفراد وأثرىا على ادلقاوالتية، ليظهر بعدىا اذباه جديد أي يف بداية التسعينيات يتزعمو 

 تية ككل، وفيما يلي سنتطرق لكل اذباه على حدى:       ادلسَتون، حيث تطرق إذل سَت العملية ادلقاوال

 أوالً :    ق رب    وظ ف   )  وصف  (  ل ق والت   : 

لفًتة طويلة من الزمن قامت ادلقاربة االقتصادية بتناول موضوع ادلقاوالتية من الناحية االقتصادية سعيًا منها 
ز االقتصاديون أصحاب ىذه ادلقاربة على اخلصائص لفهم تأثَت النشاط ادلقاواليت على االقتصاد، فقد رك

والوظائف ادلقاوالتية، معتربين النظرية ادلقاوالتية رلرد تصور مفاىيمي يهدف لفهم أحسن للتطور االقتصادي، 
ولقد حاولوا يف أحباثهم اإلجابة عن التساؤالت التالية: من ىو ادلقاول؟، وما ىي النشاطات اليت يقوم هبا؟، وما 

 1على االقتصاد؟ أثرىا

كما قام ىذا االذباه بطرح العديد من التعاريف فيما ؼلص ادلقاول بداية من الوظائف االقتصادية، شلا أدى   
إذل تطور مفهوم ادلقاول عرب الزمن سباشياً مع تطورات االذباه االقتصادي العادلي، إذ مت تداول مصطلح ادلقاول أول 

                                                           
تصادية وذبارية وغلوم التسيَت، جامعة أزلمد ، أطروحة دكتورة، تسيَت ادلنظمات، كلية العلوم االق، روح    ق و   و    ء    ؤ   ت   صغ    و    و ط        ز   لفقَت محزة1

 .28، ص  2017-2016بوقرة بومرداس، اجلزائر، سنة 

 ه   ه   ال  ص د  أ   ق والت   و   ول:   ب ث 
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حيث عنت الفرد ارل يربم عقد مع السلطات العمومية لضمان  Montchrétienمن طرف  1616مرة سنة 
 1إصلاز عمل ما وبناًء على ذلك كانت توكل إليو مهام تشييد ادلباين العمومية....

مث بدأ مفهوم ادلقاول ينتشر ليصبح أكثر مشواًل يف القرن الثامن عشر فقد ُعرف ادلقاول بأنو "الشخص الذي يباشر 
 2يف عمل ما ".

إذ ىو أول   B.sayCantillon etفضل يف إدخال مصطلح ادلقاول إذل النظرية االقتصادية إذل ويعود ال
فهو يشارك يف عمليات التبادل من أجل الربح.فادلقاول حسب 1755كاتب أدرك دور ريادة األعمال سنة 

Say et Cantillon ىو شخص سلاطر يقوم بتوظيف أموالو اخلاصة، ويعتربCantillon  عدم اليقُت
دلقاول بأنو الشخص الذي يشًتي بسعر أكيد ليبيع أو بسعر غَت  عنصرًا أساسيًا يف تعريف ادلقاول، فهو يُعرفا

 3أكيد.

وعلى عكس النظريات االقتصادية اليت ركزت على دراسة تأثَت ادلقاوالتية على االقتصاد ظهرت رلموعة من 
هتتم بدراسة أسباب ادلقاوالتية والعوامل الثقافية اليت  النظريات الثقافية واليت تندرج ضمن النظريات االجتماعية

حيث أن االذباه االقتصادي يتمتع بأعلية كبَتة، إذ ساىم يف إعطاء Weber. Mتساىم يف ترقيتها ومن روادىا 
يف أسس تارؼلية جملال ادلقاوالتية، وغَت أن ىذا االذباه الذي استمر إذل غاية هناية السبعينيات دل يساىم كثَتًا 

ربسُت فهمها للتجارة، نظراً اِلتساع وتشعب رلال ادلقاوالتية اليت ترتبط مع العديد من العوامل ادلتنوعة اليت تتجاوز 
 4نطاق حدود العلوم االقتصادية.

 ث    ً    ق رب     لوك    ل ق والت  : 

ة خصائصو من أجل فهم     وجو النظر يف ىذا االذباه على ادلقاول يف حد ذاتو، وذلك من خالل دراس       
النشاط ادلقاواليت، حيث ظهرت رلموعة من األحباث والدراسات تناولت كل من اخلصائص النفسية واخلصائص 

                                                           
-2011، سنة3،  مذكرة ماجستَت، زبصص إدارة اعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر و  ع     ق والت         ز    وأ   ه دباح نادية، 1

 .15، ص 2012
، أطروحة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة دكتورة يف علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية   و تطو      ق والت    ن خالل    عل م    ق والت اجلودي زلمد علي، 2

 (.4-3، ص)2015-2014، اجلزائر، سنة -بسكرة–والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة زلمد خيضر 
3Robert F. Herbert  and AlbertN,A History of Enterpreneurship, International Jornal of Business and Social Science, Department of 
Economics, Laurentian University, Sudbury, ON, P3E 2C6, Canada, 2009, P241.  

 
 7اجلودي زلمد علي، مرجع سابق، ص4
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الشخصية للمقاول زلاولًة اإلجابة على نوعُت من األسئلة: من ىو ادلقاول، ما الذي ؽليزه عن اآلخرين؟ وكذلك 
 1ؤسستو اخلاصة؟دلا يصبح مقاواًل، دلاذا يقوم بإنشاء م

فادلقاربة النفسية حاولت إغلاد رلموعة من الصفات اليت سبيز ادلقاول عن غَته من األعوان االقتصادية، يف 
إذل أن اخلاصية األساسية اليت سبيز سلوك ادلقاول ىي احلاجة  McClleland.Dبداية الستينات ذىب ادلفكر 

ب ىذا الباحث، ادلقاول ىو شخص ربكمو حاجة كبَتة إذل اإلصلاز أي احلاجة للتفوق وربقيق اذلدف، فحس
لإلصلاز، يبحث عن مواقف تسمح لو برفع التحدي واليت من خالذلا يقوم بتحمل ادلسؤولية يف إغلاد احللول 

 ادلناسبة للمشاكل اليت تواجهو.

ينتمي أما ادلقاربة الشخصية فركزت على دراسة اخلصائص الشخصية للمقاول مثل الوسط العائلي الذي 
إليو، السن...اخل. تعرض ىذا االذباه إذل انتقادات كثَتة وذلك هناية الثمانينات، كونو غَت قادر على تقدمي شرح 
شامل للظاىرة، فمن الصعب شرح تصرف هبذا التعقيد باالعتماد فقط على بعض الصفات النفسية أو 

 2الشخصية.

    ق والت  :   ق رب       ور -ث  ث ً 

سعينيات استطاع رلموعة من الباحثُت زبطي األسئلة اليت طرحت يف ادلقاربة الوظيفية ويف يف بداية الت
ادلقاوالتية أال وىو كيف؟ أي أهنم يركزون على العملية   ادلقاربة السلوكية لطرح سؤال جديد متعلق دبقاربة السَتورة

ثون من خالذلا على دراسة العوامل ادلقاوالتية دبختلف مراحلها. حيث برزت رلموعة من الدراسات ركز الباح
. إذ قام بإعطاء Druckerاألساسية اليت تسمح للمقاول وادلؤسسة اجلديدة بالنجاح، من بينها صلد أعمال 

تفسَت لظهور وبروز روح ادلقاولة وذلك نتيجة للتغَتات اليت طرأت على التعليم باإلضافة إذل أن ظاىرة ادلقاوليُت 
أكثر شلا ىو حدث اقتصادي وتكنولوجي، إال أن احلدث االقتصادي يبقى قبل أي  تربز كحدث ثقايف ونفساين

 3شيء آخر.

                                                           
1Isabelle Djanou ,L’entrepreneurait : un champ fertile à la recherche de son unité revue française de gestion, vol 28, n 138, avril /juin 2002, 
p112. 

 .8، دراسة حالة لطلبة جامعة باتنة، جامعة ادلسيلة، ص   ق والت   ك ل    كل    بط     خ          ع خذري توفيق، عماري علي،  2
 .212،ص  2013، 40،عدد2، رللة العلوم االنسانية، جامعة قسنطينة  ق رب   ظ     ول تطور   فك     ق و  ،  صندرةصايبي3
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أيضا من رواد ىذا االذباه، حيث اقًتح على الباحثُت االىتمام بدراسة سَت عملية  Gartnerويعترب      
ذج لو أربعة أبعاد اإلنشاء للمؤسسة اجلديدة، وقدم ظلوذجًا يصف فيو عملية إنشاء مؤسسة جديدة، ىذا النمو 

تتمثل يف: الفرد، احمليط، سَت العملية وادلؤسسة. ولقد اىتم الباحثون هبذا اجملال ألنو يسمح ذلم خبروج من 
التصورات السابقة احملصورة واحملدودة اليت ركزت على دراسة عامل واحد، أو وظيفة اقتصادية لعملية معقدة واليت 

 1االذباىات حىت نستطيع فهمها بشكل أحسن.غلب أن تدرس كشكل متكامل ومن مجيع 

 تع  ف    ق والت  :-2
نظرًا لتعدد وكثرة ادلفكرين يف رلال ادلقاولة أصبحت مصطلحًا يشمل الكثَت من ادلفاىيم ومن أجل توضيح     

 ىذه ادلفاىيم تطرقنا إذل عدة تعاريف فيما ؼلص ادلقاوالتية وىي كاآليت:
السعي ضلو االبتكار، تنظيم وإعادة تنظيم اآلليات االقتصادية واالجتماعية من ىي نوع من السلوك تتمثل يف  -

أجل استغالل ادلوارد وحاالت معينة، ربمل ادلخاطر وقبول الفشل، إنو مسار يعمل على خلق شيء سلتلف 
حلصول واحلصول على قيمة بتخصيص الوقت والعمل على ضرورة ربمل األخطار ادلالية النفسية واالجتماعية، وا

 2على نتائج يف شكل رضى مارل وشخصي.
اشتهرت ادلقاوالتية لدى األمريكيُت يف بداية التسعينيات إذ مت تعريفها من قبل االستاذ  -

HawardStevenson (1990)  يف جامعة ىارفرد على أهنا: اكتشاف األفراد أو ادلنظمات لفرص األعمال
 3ادلتاحة واستغالذلا.

من السلوك يتمثل يف السعي ضلو االبتكار، وتنظيم وإعادة تنظيم اآلليات االقتصادية ادلقاوالتية ىي نوع  -
 4واالجتماعية.

 

                                                           
، مذكرة نيل شهادة ادلاسًت، زبصص مالية ادلؤسسة، كلية أث     وح    ق والت    دى خ          ع ت    إ    هم   ؤ   تهم   خ ص زلمد العيد عفرون، مزييت ابراىيم، 1
 (.14-13، ص )2019-2018، اجلزائر، سنة-البويرة–علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة زلمد أكلي زلمد أوحلاج ال
، (SMEC)، رللة التنافسية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطةأه       ق والت           ط  ال  ص دي  ل ؤ   ت   صغ    و    و ط        ز   علي عزوز، حسناء قاسم، 2

 .56، ص2009، سنة1، اجمللد1، العدد-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي 
 . 23لفقَت محزة، مرجع سابق، ص  3
، مذكرة ماسًت، زبصص تسيَت موارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية دور    عل م    ق والت  ي     ء    ؤ   ت   صغ    و    و ط بوعلي عبد الرمحان، طرشي فاتح،  4

 .06، ص2020-2019، اجلزائر، -مخيس مليانة–تجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجليالرل بونعامة وال
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ادلقاوالتية على أهنا السَتورة اليت هتدف إذل إنتاج منتج جديد ذو قيمة وذلك Robert Hisrih عرفها -
نواعها )مالية، نفسية، اجتماعية( بإعطاء الوقت واجلهد الالزمُت، مع ربمل ادلخاطر النامجة عن ذلك دبختلف أ

 1ودبقابل ذلك يتم احلصول على إشباع مادي ومعنوي.
 2كما أن إنشاء ادلقاولة يستويف ثالث حاالت سلتلفة:  

: إنشاء مؤسسة من طرف شخص أو رلموعة من األشخاص، يف (la création : ex nihilo)اإلنشاء-
 يدة.ىذه احلالة يسمح لنا التحدث عن إنشاء مؤسسة جد

: إنشاء منشأة عن طريق بعث جزئي أو كلي la reprise d’entreprise)(إعادة بعث ادلؤسسة -
 لنشاطات وأصول مؤسسة قدؽلة.

 : إعادة إقالع نشاطات مؤسسة يف سبات. la réactivation d’entreprise)(تفعيل مؤسسة -
جديدة وهتدف إذل تطوير ومن ىنا نستنتج أن ادلقاوالتية ىي خلق شيء جديد واكتشاف فرص عمل 

ادلؤسسات ومنو تطوير االقتصاد ككل ومن شليزاهتا ومساهتا أهنا تتحمل ادلخاطر والفشل إذ أهنا تقوم على االبداع 
 واالبتكار، إذ يقوم من خالذلا ادلقاول بتجسيد أفكاره االبداعية فهي الطريقة ادلثلى إلثبات الفرد لقدراتو.

  ص د    ل ق والت     طلب   ث   :   ه     ال 

نظرًا للدور الذي تلعبو ادلقاوالتية يف ظهور الكثَت من ادلشاريع اليت تسمح بتنويع النسيج االقتصادي 
وبالتارل النهوض بالعملية التنموية باجملتمع فقد كانت ذلا آثار يف كل اجملاالت خاصة االقتصادية منها إذ تكمن 

 أعليتها االقتصادية يف: 

 ع ل جد د :تو      ص -1
تكمن األعلية األوذل للمقاوالتية يف امتصاص درجة كبَتة من البطالة ادلوجودة يف سوق العمل، فتواجد 
ادلقاوالت يف شىت القطاعات االقتصادية )الصناعة، التجارة، اخلدمات( وبأحجام سلتلفة سواًء الكبَتة أو الصغَتة 

ملُت وخلق مناصب عمل حقيقية ذلم. وعلى سبيل ادلثال شهد وادلتوسطة يف اقتصاد ما يتيح الفرصة لتوظيف العا
االقتصاد اجلزائري تزايد عدد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة واليت تعرب عن تزايد ادلقاوالت يف أي اقتصاد من 

                                                           
 .7، ص، مرجع سابق لفقَت محزة1
وذبارية وعلوم تسيَت، ، اطروحة دكتورة، زبصص علوم تسيَت، كلية العلوم االقتصادية تأث     ثق       ق والت   على   و    ص د  ؤ   ت   صغ    و    و ط سادلي عبد اجلبار،  2

 .49، ص  2016-2015، اجلزائر، -تلمسان-جامعة ايب بكر بالقايد
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، حيث ارتفع عدد مناصب الشغل 2018مؤسسة سنة1093170إذل  2010مؤسسة سنة  619072
 1منصب جديد؛ 1064560أي 2690246إذل  1625686

      ه      ز  د      تج   قو  :-2
وذلك من خالل دعم التنمية يف البالد حيث تلعب ادلقاوالتية دور كبَت يف تطوير اقتصاديات البلدان من 
خالل ادلساعلة يف تكوين الناتج احمللي اإلمجارل، خاصة يف البلدان النامية، إذ أن ادلؤسسات الصغَتة هتدف إذل 

من طرف مجيع فئات اجملتمع يف عملييت االدخار واالستثمار اليت كانت ستوجو ضلو االستهالك وهبذا تزيد  ادلشاركة
 2ادلدخرات واالستثمارات واليت ينتج عنها بالضرورة زيادة يف الناتج القومي؛

  الب ك ر:-3
ية على أرض الواقع من تشكل ادلقاوالتية احملرك الرئيسي لعملية االبتكار، فهي ذبسيد لألفكار االبتكار  

خالل إنشاء مؤسسات ابتكارية جديدة، إذ أن اقتناص الفرص اليت ال ؽلكن أن يراىا الفاعلون االقتصاديون 
وكذلك تطوير التكنولوجيات وادلفاىيم اليت تولد أنشطة اقتصادية جديدة، فإن مفهوم االبتكار مهم جدًا وغلعل 

 3ادلقاول ناقالً للتنمية االقتصادية؛
   ح أ و ق جد د :-4
تتمثل أعلية ادلقاوالتية يف إغلاد أسواق جديدة ومنو زيادة القدرة على ادلنافسة، واإلسهام يف تنويع اإلنتاج  

 4نظراً لتباين رلاالت االبداع لدى ادلقاولُت؛
    د  ن ه       ك ن  ن     ف إ ى    دن:-5

الوطٍت إحدى الدعائم األساسية يف تثبيت السكان، يعد وجود ادلقاولُت وادلنظمات الصغَتة يف االقتصاد 
وعدم اذلجرة من األرياف إذل ادلدن اليت تًتكز فيها عادة ادلنظمات الكبَتة، إذ غلب أن تكون ىناك دورات تنموية 

 5تساىم يف زبفيف الفقر والبطالة لكي تكون ىناك طبقة متوسطة يف األرياف بداًل من اذلجرة إذل ادلدن؛
                                                           

، رللة البحوث االقتصادية وادلالية، سلرب التنمية ادلستدامة يف مناطق اذلضاب العليا وادلناطق الصحراوية، ادلركز و  ع    ؤ   ت   صغ    و    و ط        ز   موالي أمينة، 1
 .128-127، ص 2020، اجمللد السابع، العدد األول، -البيض–شَت اجلامعي نور ب

برج بوعريريج، رللة العلوم  poly benعرض ذبربة مؤسسة ، عبد احلميد ، مهديد فاطمة الزىراء، دور ادلقاولة الصغَتة وادلتوسطة يف ربقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائربرحومة 2
 .281، ص 2012، جامعة ادلسيلة، اجلزائر، 7، العدد5، اجمللداالقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

صص إدارة ادلوارد البشرية، كلية احلقوق والعلوم بوبريتثنينة، سللوف صورية، دور ادلقاوالتية يف التنويع االقتصادي اجلزائري، شهادة ماسًت يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، زب3
 .17، ص2019-2018، اجلزائر، -تيزي وزو–السياسية، جامعة ملود معمري 

 Jornal of EconomicGrowth andقارة ابتسام، طهراوي دومة علي، صالح زلمد، دور دار ادلقاوالتية يف تطوير الفكر ادلقاواليت لدى الشباب اجلامعي، 4
Entrepreneurship JEGE،  Spatial and entrepreneurial developmentstudieslaboratory2020، سنة3، اجمللد2امعة غيليزان، العدد ، ج ،

 .96ص
 .57علي عزوز، حسناء قاسم، مرجع سابق، ص5
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 إع د    ه كل          ر ع  ال  ص د   وت    ه  وتطو  ه :ت د د و  -6
من خالل إجراء تغيَتات أساسية يف ادلؤسسات االقتصادية القائمة، وإعادة تقدمي ادلشاريع االقتصادية  

 القائمة، وذلك بتغيَت ىذه ادلشاريع وادلنظمات وجعلها أكثر ابتكارًا من خالل التغيَت يف األداء وأنظمة ادلوارد
وادلصادر، وأنظمة احلوافز وادلكافآت باإلضافة إذل ثقافة ادلؤسسة، وإعادة صياغة اإلجراءات وادلعايَت ادلؤسسية 
فيها، إذ أن ىذه ادلؤسسات يف رسم بدايات للمؤسسات الكبَتة على وجو اخلصوص وذلك عن طريق النمو 

ادلقاوالتية ترافق ادلؤسسة من بدايتها حىت زواذلا والتطوير الذايت أو عن طريق االلتحام مع مشروعات سلتلفة أي أن 
 1وىذا ما ميزىا وجعل منها وجهة للكثَت من األفراد وادلقاولُت؛

    ه      ق والت      ت       ص در ت: -7
تساىم ادلقاوالتية بشكل فعال يف تنمية الصادرات ودليل على ذلك تصديرىا للكثَت من الدول الصناعية 

يف  %30يف الدظلارك وسويسرا ،و  %46 - %40يف ايطاليا وبُت  50%من الصادرات إذ تفوق حصتها 
يف الصُت وترتفع ىذه احلصة احتوت  %50يف بلدان شرق آسيا وإذل  %40النرويج وفرنسا وىولندا، وتصل إذل 

غَتة االحصاءات اجلزء من صادرات ادلنشآت الكبَتة الذي مت االتفاق عليو من الباطن مع ادلؤسسات الص
 2وادلتوسطة كما يف حالة الصادرات من السيارات.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، أطروحة دكتورة، زبصص تسيَت مؤسسات صغَتة ومتوسطة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيَت، در    وت ل ل      ت دعم    ق والت         ز   قوجيل زلمد، 1
 .25، ص 2016-2015اح ورقلة، اجلزائر، سنةجامعة قاصدي مرب

، مذكرة ماسًت يف العلوم االقتصادية ، جامعة زلمد خيضر    ه     فع ل ص در ت    ؤ   ت   صغ    و    و ط        ز    على ضوء      ب      ك  لعرابة عبد الوىاب،  2
 .41، ص  2019بسكرة، سنة  –
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بعد أن تعرفنا على مفهوم ادلقاوالتية وأعليتها االقتصادية، سيتم من خالل ىذا ادلبحث التطرق إذل ادلقاول 
 قاوالتيةالذي أصبح مفهومو واضحاً بعض الشيء والنظريات االقتصادية للمقاولة وذلك نظراً ألعليتهما يف رلال ادل

 وكوهنما عناصر ذات أعلية لذا وجب التعرف على زلتواىا ألخذ فكرة أعمق.

    طلب   ول:    ق ول

يعترب ادلقاول الركيزة األساسية اليت تقوم عليها ادلقاوالتية إذ تعددت مفاىيمو وذلك الختالف وجهات نظر 
 وىي: الباحثُت يف اجملال وعليو نذكر أشهر التعاريف اليت مت تناوذلا

: لغًة ىي كلمة ظهرت يف فرنسا خالل القرن السادس عشر وىي كلمة Entrepreneurفادلقاول 
( والذي معناه باشر، التزم ،تعهد، وبالنسبة للغة االصلليزية فإنو تستعمل Entreprendreمشتقة من الفعل )

 1( للداللة على نفس ادلعٌت يف اللغة الفرنسية.Entrepreneurنفس الكلمة )

ا اصطالحا فقد تعددت التعاريف باختالف الباحثُت وباختالف الفًتة الزمنية اليت قدموا فيها التعريف، أم
 من بُت أىم التعاريف اليت قدمت للمقاول نذكر ما يلي: 

ادلقاول أنو الشخص الذي ؽللك اإلرادة والقدرة على ربويل فكرة جديدة أو  Schumpeterعرف 
 2اخًتاع جديد إذل ابتكار؛

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت، زبصص تسيَت عمومي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ح    ق والت    دى طلب  ج  ع       ل  قو  ت تطو      و بن شهرة زلجوبة،  1

 .16، ص 2017-2016، اجلزائر، -ادلسيلة–التسيَت ، جامعة زلمد بوضياف 
، رللة الباحث االقتصادي، ادلركز اجلامعي سبنراست ،جامعة بسكرة اجلزائر،    لطلب  ب     ع     ز        خ   ع  ل وعال  ه ب         ق والت بن قدور أشواق ، وسيلة السبيت،  2

 .53، ص 2019،  07)مكرر( اجمللد 11العدد

 ك   ك     ور     ق والت      ب ث   ث   :    ق ول
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( أنو ىو صاحب رأس ادلال الذي يتحمل ادلخاطر النامجة عن الاليقُت البيئة كما Cantillonعرفو )
يعترب ىذا التعريف انعكاسًا خلصائص الفًتة الزمنية اليت عاش فيها ادلفكر، اليت تتميز باقتصاد مبٍت على الفالحة، 

 1مع بداية تطور ادلبادالت التجارية؛

يز ادلقاول وخاصة الصناعي من خالل قدرتو على تطبيق العلم وادلعرفة، حيث فقد ذىب إذل سبي Sayأما  
قام بشرح العالقة بُت كل من العادل الذي يدرس قوانُت الطبيعة ويقوم بإجراء البحوث، ادلقاول والعامل، فادلقاول 

لك على العامل الذي يقوم باستغالل ادلعارف اليت ؽلتلكها العادل من أجل إنتاج سلع ذات منفعة، ويعتمد يف ذ
 2تتمثل مهمتو يف اصلاز العمل؛

أن ادلقاول قد يلجأ إذل االقًتاض من الغَت من أجل القيام بنشاطو وال يشًتط  cantillonوsayيتفق         
أن يستثمر دبالو اخلاص، وبذلك فهما يفرقان بُت الرأس مارل الذي تقتصر مهمتو يف إقراض األموال مقابل 

بة من الفائدة، وبُت ادلقاول الذي يتحمل ادلخاطر اليت ؽلكن أن تعرقل صلاح نشاطو الذي أسسو احلصول على نس
 3بأموالو اخلاصة، أو باللجوء إذل االقًتاض من مالك رؤوس األموال؛

ادلقاول أنو الشخص ادلبادر الذي يستطيع أن ينقل ادلصادر االقتصادية  1985عام  D .Petersوعرفو 
( أن ادلقاول غلب أن Histrch et Peters ,2002ة إذل إنتاجية عالية. كما أشار ) من إنتاجية منخفض

يتمتع بقدرات إبداعية وابتكارية حىت تكتمل العملية ادلقاوالتية لديو، باإلضافة إذل ضرورة توفر ادلهارات القيادية 
 4والرؤية الثاقبة حىت يتمكن أن يطبق األفكار ادلقاوالتية اليت حبوزتو ؛

 Marshal.Aن بُت ادلفكرين يف اصللًتا الذين اىتموا بادلقاول يف بداية القرن العشرين، صلد ادلفكر وم 
الذي تزامنت أعمالو مع ظهور ادلؤسسات الكبَتة فهو يعترب أن ربول االقتصاد من اعتماد على نظام احلرف 

من طرف مقاولُت رأمساليُت يتطلب وجود  الصغَتة اليت يسَتىا العمال أنفسهم إذل نظام ادلؤسسات الكبَتة ادلسَتة

                                                           
 .207،ص  2013، 40،عدد2، رللة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة   ق رب   ظ     ول تطور   فك     ق و  صندرة ، صايبي1
 .207يب، مرجع سابق ،ص صندرةصاي2
 .04زلمد قوجيل، مرجع سابق ،ص  3
 . 143-142، ص2011االردن ، -، الطبعة االوذل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمانإد ر   البد ع و الب ك ر      ظ  ت  الع  لعاكف لطفي خصاونة،  4
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رجال ذوي طاقات كبَتة تتمثل مهمتهم يف تسيَت اإلنتاج بطريقة تؤدي إذل جعل اجلهد ادلبذول يقدم أحسن 
 1نتيجة شلكنة من أجل إشباع حاجات إنسانية؛

ال مع ظهور وبالرغم من سلتلف ىذه الدراسات، دل يصبح ادلقاول عنصرًا زلوريًا يف التطور االقتصادي إ
   Schumpeter، فادلقاول حسب 1935سنة  Schumpeter.A.Jاألحباث الذي قام هبا أب ادلقاولتية

 2وقبل كل شيء شخص مبدع يقوم باستخدام ادلوارد ادلتاحة بطريقة سلتلفة؛

 3( ادلقاول ىو الشخص الديناميكي الذي ؼلوض سلاطر زلسوبة.ClellandMc.Dوعرف )   

ج أن ادلقاول ىو الشخص الذي تأيت من خاللو األفكار اإلبداعية حيث يساىم يف وشلا سبق نستنت   
 تسيَت ادلؤسسات وبنسبة كبَتة يف رأس مال ادلؤسسة.

    طلب   ث   :    ت وخص  ص    ق ول

اىتمت أغلبية البحوث والدراسات يف رلال ادلقاوالتية بالتطرق إذل العوامل اليت تلعب دورا مهما يف صلاح 
عل ادلقاواليت من خالل التطرق إذل مسات ادلقاول الذي اعتربتو ىذه الدراسات أنو شخص شليز عن اآلخرين، إذ الف

أنو ؽلتلك مسات وشليزات ومهارات زبتل عن غَته شلا يأىلو لتحمل سلاطر إنشاء مؤسسة جديدة. ؽلكن إمجال ىذه 
 ادلهارات والسمات فيما يلي:

   خص  ص    خص  : -1

 ى    و ء   و ت:  قدر  عل 
غلب على ادلقاول أن يأيت بالفكرة حيث يقوم بتطوير رلموعة من األنشطة يف احلاضر، فال ؽلكن للمؤسسة أن 

 4تتوقع النجاح دون أن تفكر يف مستقبلها وذبدد الرؤيا على ادلدى الطويل وادلتوسط؛

                                                           
1Azzedine Tounés ,L’intuition entrepreneuriale , thésedoctora, faculté de droit, des SC économiques et de 
gestion, université de Rouen, France,2003, p 71 . 

 .5، مرجع سابق، صاجلودي زلمد علي2
 /التجارية وعلوم التسيَت، جامعة د، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت، زبصص إدارة العمليات واالنتاج، كلية العلوم اقتصادية وعلوم ،      ت دعم    ق والت         ز   مو خللوة أمحد3

 . 3، ص2017-2016، اجلزائر، سنة-سعيدة–موالي الطاىر 
، اجلزائر، -قادلة-1945ماي 80، شهادة ماسًت، زبصص تنظيم وعمل، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة تصور   طلب       ع  ن  لثق       ق والت  دراجي فوزية، 4

 .72، ص 2018-2019
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 :د د و إلبد ع     
قوم بتطوير ادلنتجات واذلياكل وسلططها االجتماعي، ذلذا لكي تضمن ادلؤسسة بقائها واستمراريتها عليها أن ت

تنشأ ضرورة لالنفتاح على التجديد والتطوير، وىذا ما يتطلب من ادلقاول القدرة على التحليل والبحث 
 1واالستعداد لالستماع وتوفَت الطاقة الالزمة لالستجابة للتوجهات اجلديدة اليت ستكون مفاتيح تطوير ادلؤسسة؛

   ال  قال   :   غب     
تتمثل يف ربقيق الغايات واألىداف عن طريق االعتماد على ربقيق الذات والسعي بصفة دائمة إلنشاء  

 2مشروعات مستقلة ال تتصف بشراكة خاصة عندما تتوافر لديها ادلوارد ادلالية الكافية؛
 :كو للشعور اإلغلايب شلا يؤدي تعود نتائج الثقة بالنفس على ادلقاول بنجاح أعمالو وامتال    ثق  ب   فس

 3إذل صلاح مشروعو، يكون لو إحساس بأنواع ادلشكالت ويعمل على وضع إلدارهتا.
   خص  ص    لوك  : -2

 :  ه ر ت    ف عل    
ربتوي على مجلة من ادلهارات اإلنسانية من حيث بناء وتأطَت عالقات إنسانية بُت األفراد العاملُت 

ا والقائمُت على األنشطة والعملية اإلنتاجية، كالسعي خللق بيئة عمل تفاعلية واإلدارة دبختلف مستوياهت
تستمد إذل التقدير واالحًتام وادلشاركة يف حل ادلشكالت والرعاية أو تنمية االبتكارات، إضافة عن ربقيق 

روح ادلساواة يف توزيع الوظائف وتقسيم األنشطة وإقامة قنوات اتصال متفاعلة تضمن سَت العمل ب
 4اجملموعة وىذه ادلهارات توفر ادلناخ ادلناسب لتحسُت اإلنتاجية وتطوير العمل؛

 :  ه ر ت    ك  ل    
ربتوي على رلموعة من ادلهارات اليت يسعى ادلقاولون إذل تطويرىا وتنميتها بينهم وبُت اإلدارة والعاملُت، 

 5حيث تصبح ادلؤسسة كأهنا خلية عمل متكاملة.
 

                                                           
، رللة االمتياز لبحوث االقتصاد واالدارة ،      ت    خص    ل ق ول كأهم   عو  ل    ؤث   على  ك   ف   ف ص     ق والت  حجازي امساعيل، زكري امساء، عبداوي نوال،  1

 .55، ص 2020، 04، اجمللد  01، العدد  2جامعة بسكرة، جامعة لبليدة
 .21، ص 2006، دار الشروق للنشر وتوزيع، الطبعة االوذل، عمان، االردن،  دخل      ت     ل       و     ز -  صغ   إد ر       وع ت فالح حسن احلسيٍت،  2
 .18، ص  2000، الطبعة واحد، احلامد، عمان، إد ر       وع ت   صغ     ن    ف إ ى     ءكاسر نصر ادلنصور، شوقي ناجي جواد،   3
، ادلقاوالتية ادلستدامة بُت اشكالية البقاء وحتمية   و    د         ر ع    ق والت    ن خالل    عل م    ق والت سيا  الخضر، قهَتي فاطمة ،  سلطاري مصطفى، غرييب ياسُت، 4

 .08، ص2017، -ميلة-االبتكار، جامعة عبد احلفيظ بو صوف
 .05عومري سادل ، با يوسف عبد القادر، مرجع سابق، ص 5
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  ر  :   خص  ص  إلد-3

تشمل اخلصائص اإلدارية على رلموعة ادلهارات اليت غلب أن تتوفر يف ادلقاول من أجل التسيَت أو اإلدارة 
احلسنة للمؤسسة واليت سبكنو من شلارسة نشاطاتو اإلدارية من زبطيط، تنظيم، توجيو ورقابة باإلضافة إذل عملية 

إمجاذلا يف أربع رلموعات أوذلا ادلهارات اإلنسانية كمراعاة  صنع أو ازباذ القرار يف ادلؤسسة. ىذه ادلهارات ؽلكن
مشاعر وأحاسيس العاملُت وظروفهم اإلنسانية واالجتماعية، وربسُت وتوفَت األجواء ادلناسبة ذلم مع احًتام 

دلدى الذات. باإلضافة إذل ادلهارات الفكرية واليت تشمل مجلة من ادلهارات ادلعرفية وأن تكون ذلا رؤية بعيدة ا
وذلك لكي تتمكن من ربقيق تطلعاهتا ادلستقبلية، ادلهارات التحليلية وهتتم بتحليل العالقات بُت العوامل 
وادلتغَتات ادلؤثرة حاليًا ومستقبليًا على أداء ادلؤسسة حيث تقوم بدراسة وربليل عناصر القوة والضعف للبيئة 

بادلؤسسة يف البيئة اخلارجية. وأخَتًا ادلهارات الفنية أو الداخلية للمؤسسة، وعناصر الفرص والتهديدات احمليطة 
التقنية توضح مهارات األداء وكيفية تأدية أعماذلا منها ما يتعلق بتصميم ادلنتج وما يرتبط بتشغيلو ومنها ما يتعلق 

 1بالصيانة ومعرفة كيفية تركيب األجزاء وصيانة بعض ادلعدات.

   خص  ص  الج   ع  :-4

صائص يف توفَت بيئة أسرية تشجع ادلقاول على االستثمار، والقدرة الكبَتة على توفيق بُت تتمثل ىذه اخل
احلياة وادلسؤولية ذباه ادلقاولة، إضافة إذل ادلرونة يف التعامل مع العنصر البشري وذلك بتكوين فرق عمل من خالل 

الل الدبلوماسية وادلشاركة التشجيع على العمل اجلماعي لألفراد العاملُت وكسب قبول اآلخرين من خ
واالسًتاتيجية اليت سبكن من احلفاظ على وحدة العمل وذبنب االختالف والتباين بُت عناصرىا، حيث يعترب 
العنصر البشري أىم مورد يف ادلقاولة، إذ غلب أن يتوفر الشباب ادلقاول على خاصية التعرف على مواضع القوة 

تشجيعو وتوجيهها خلدمة تطلعات ورؤية ادلقاولة، ىذا على الصعيد لكل فرد عامل، مث استخدامها كعامل ل
الداخلي، أما على الصعيد اخلارجي فال بدا أن تتوفر يف الشباب ادلقاول مسة ادلنسق بُت ادلوردين من جهة والزبائن 

امل معها من جهة أخرى إضافة إذل اجملتمع احمليط بو، أي البدا من إتقان أساليب االتصال مع اجلهات ادلتع
 2وربفيزىم، وإقناعهم إلصلاح أىداف ادلقاولة.

                                                           
 . 26-25، مرجع سابق، ص اجلودي زلمد علي 1
، مذكرة ماسًت زبصص تنظيم وعمل، معهد العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة العقيد اكلي زلند اوحلاج، البويرة، اجلزائر، ،  عو  ت      ط    ق والت        ز   بشاش زىَت 2

 .36-35، ص  2011-2012
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وؽلكن إبراز أىم االختالفات بُت خصائص ادلقاولُت، القادة وادلدراء من حيث الشخصية اليت تنعكس على 
 شلارسة األعمال، العالقات واالسًتاتيجيات من خالل معطيات اجلدول ادلوارل: 

 د وادلدير مقارنة بُت ادلقاول، القائ: 11جدول ر م 

 ادلقاول  القائد  ادلدير 
 يدير؛
 يدير؛

 ػلافظ على الوضع الراىن؛
 يركز على نظم العمل؛ 

 يعتمد على الرقابة والسيطرة؛
 ال يرى إال ادلشكالت؛

 يسأل كيف ومىت؟
 يركز على األجل القصَت؛ 

يريد أن يؤدي األشياء بطريقة 
 صحيحة.

 

 يقود؛
 يبتكر؛

 يطور الوضع الراىن؛
 لى األفراد؛يركز ع

 يوحي بالثقة؛
 ينظر إذل ادلستقبل؛
 يسأل ماذا و دلاذا؟

 يفكر يف األجل الطويل؛
 يستخدم تأثَت يف أداء األشياء.

 
 

 يتمتع بالعمل؛
 يبتكر؛

 ؼللق وضعا جديداً؛
 يركز على أعمال ادلؤسسة؛

 يكون فريق عمل؛
 يدرك وجود الفرص؛
 يسأل كيف ومىت؟

 يركز على األجل الطويل؛
 ن يقوم بأداء األشياء الصائبة.يريد أ

سادلي عبد اجلبار، تأثَت الثقافة ادلقاوالتية على ظلو اقتصاد مؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، اطروحة     صدر:
، -تلمسان-دكتورة، زبصص علوم تسيَت، كلية العلوم االقتصادية وذبارية وعلوم تسيَت، جامعة ايب بكر بالقايد

 . 103، ص  2016-2015اجلزائر، 

 إضافة إذل ىذه السمات توجد مسات وخصائص أخرى نلخصها يف الشكل ادلوارل:
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 مسات وخصائص ادلقاول الناجح:11شكل ر م 

 
رج ، زبصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة ب   ق والت    طبوع   طلب      أو ى      بوعبداهلل ىبة،     صدر:

 .50، ص2016-2017بوعريريج، اجلزائر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسات ادلقاول 
 الناجح 

قدرة   ادلثابرة
 تواصل

االنضباط 
 الذايت 

التعامل مع 
 الفشل 

ربمل 
 ادلخاطر 

الطاقة 
ربمل  والنشاط 

 الغموض 

القدرة على 
التفكَت 
 االبتكاري

الثقة 
 بالنفس 

ادلعرفة 
 الفنية 

ادلعرفة 
 العلمية 

قدرة 
التعامل مع 

 النقود 
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 :خالص 

لقد مت إظهار يف ىذا الفصل نشأة ادلقاوالتية اليت امتدت انطالقًا من الفكر االقتصادي وصواًل إذل وقتنا 
ترب احلارل كما تبُت يف ىذا الفصل األعلية الكبَتة للمقاوالتية ومفهومها والدور االقتصادي الذي تلعبو إذ أهنا تع

دعامة رئيسية للكثَت من اقتصاديات الدول خاصة النامية منها، وال ؽلكن أن نتطرق إذل ادلقاوالتية دون أن ظلر 
على مفهوم ادلقاول بعدىا تطرقنا إذل مسات وخصائص ادلقاول لتتوضح لنا الصورة وىذا ما جعل منا وأثار فضولنا 

 دلعرفة الفرق بُت القائد وادلدير وادلقاول.

نستنتج أن ادلقاوالتية موضوع عصري ال غبار عليو ساىم يف تطوير الفكر اإلنساين دلا يلعبو من دور  وهبذا
يف توجيو األفكار اإلبداعية لألفراد ضلو التطبيق الصناعي لألفكار اإلبداعية والتحسُت من تصرفات ادلقاول وجعلو 

 معرفتو.أكثر خربة واكتساباً دلعرفة دل تكن موجودة من قبل أي توسيع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

التىجه المقاوالتي لدي 

 الطلبة الجامعيين
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 ت ه د:

دبا أن ادلقاوالتية أصبحت منتشرة بشكل كبَت وىذا راجع إذل ارتكازىا على عناصر جعلت منها موضوع 
قاوالتية، النية ادلقاوالتية، إضافة إذل موضوعنا يف ىذه ادلذكرة أال وىو التوجو ادلالساعة من بُت ىذه العناصر الروح 

ر واستمرارية ادلؤسسات وإنشاء مشروعات جديدة أو منتوجات جديدة أي أنو ادلقاواليت كونو يساىم يف تطوي
ؽلكن الفرد من ربويل فكرتو إذل شيء جديد، فادلقاولة عبارة عن عملية ػلركها التوجو ادلقاواليت إذ يعترب ىذا 

كبَت يف فهم الفرد   األخَت مرحلة من مراحل ادلسار ادلقاواليت وىو مرحلة قبلية يف ىذا ادلسار، إذ أنو يلعب دور
للعقبات اليت قد تؤثر عليو وتؤثر على اختيار مساره الوظيفي، وىناك عدة اذباىات مفسرة للتوجو ادلقاواليت وأعلها 

 ظلوذج السلوك ادلخطط، ظلوذج تكوين احلدث ادلقاواليت...اخ. 

ل، وجب علينا اآلن تركيز وبعد تطرقنا إذل تعريف ادلقاوالتية وادلقاول والنماذج ادلفسرة ذلما بشكل مفص
 النظر على التوجو ادلقاواليت باعتباره حجر الزاوية يف موضوعنا ىذا كما ذكرنا سابقاً حيث سنتطرق إذل:

 االذباىات ادلفسرة للتوجو ادلقاواليت؛  -
 الدراسات السابقة ادلتعلقة بادلقاوالتية. -
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      ه   طلب   ول:    وجه    ق والت  و  عو  ل    ؤث

ادلسار ادلقاواليت ىو مجلة من ادلراحل ادلتسلسلة، حيث هناية كل مرحلة ىي بداية دلرحلة أخرى، فدراسة 
التوجو ادلقاواليت مهم جدًا ألنو يقوم على مساعدتنا يف فهم ادلسار الذي يقودنا إذل العمل ادلقاواليت وللتوضيح 

 :أكثر تطرقنا إذل شكل يوضح مراحل ادلسار ادلقاواليت

 مراحل ادلسار ادلقاواليت: (12)شكل

 

 

 

 

 

 

 

، شهادة ماجيسًت يف العلوم االقتصادية، سنة    وجه    ق والت   ل  أ        ز   سالمي منَتة،     صدر:
 .10، ص 2006-2007

 (propension entrepreneuriale)ادلرحلة األوذل من ادلسار ادلقاواليت تعترب نزعة مقاوالتية
فيعرفها بأهنا مجلة من  K.E.LEARNED(1992)بادليل اذباه ادلقاولة، أما A.FAYOLEويعرفها 

السمات النفسية واخلربات ادلهنية اليت تزيد من احتمالية اختيار بعض األشخاص للمقاولة كمسار وظيفي. يفرق 
وع أعمال، والشروع الشخصي للفرد يف مسار بعض ادلفكرين بُت ادلرحلة األوذل والثانية بُت وجود فكرة أو مشر 

سلوكاتال العمل ادلقاواليت قرار ادلقاولة  التوجو ادلقاواليت ادليل ضلو ادلقاولة   

 ادلواصلة او التخلي 

 االستعدادات المقاوالتية

    ف     ل وجه    ق والت     ب ث  الول:  الت  ه ت
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إنشاء مؤسستو، وذلك من خالل طموح الفرد للبحث عن ادلعلومات اليت ؽلكن أن تساعده على ربسُت وتشكيل 
 1فكرتو أو مشروعو.

ادلرحلة الثالثة تشمل القرارات وتعٍت أن الفرد تقابل مع توجهو ادلقاواليت ويكمن اختالف ىذه ادلرحلة على 
لة الثانية، باعتبار أواًل أن تشكيل فكرة ادلشروع قد انتهى إذل حد ربديد أدق التفاصيل )الدراسة التسويقية ادلرح

وادلالية( وثانيًا يكون الفرد قد قام بتعبئة موارد سلتلفة )ادلالية والتسويقية(، أما ادلرحلة الرابعة فهي سبثل العمل 
 2شاط، والذي يكون بإصلاز أول السلع واخلدمات.ادلقاواليت وىي دليل على انطالق ادلادي للن

أما ادلرحلة األخَتة ففي الكثَت من األوقات ما يسبق التوجو القرار وعمل اإلنشاء، لكن ادلسارات ادلقاوالتية 
سلتلفة جداً فيمكن أن يولد عمل اإلنشاء نتيجة حدث مفاجئ، أو نتيجة عدم الرضى ادلهٍت، أو اكتشاف فرصة 

 3دلأجور دون أن يتم سبييز مراحل التوجو والقرار بوضوح ودون أن تكون متباينة يف الزمن.خالل العمل ا

 ومن ىنا وجب علينا التطرق إذل مفهوم التوجو ادلقاواليت كونو ػلتل مكانة أساسية يف السَتورة ادلقاوالتية:

    وجه    ق والت :-1

نو رغبة فردية أو فكرة تتحول إذل إنشاء التوجو ادلقاواليت بأ Brid(1992)و  Bruyat(1993)عرفا 
 4مؤسسة؛

-Lumpkin and Dess (1996)  يعرفون التوجو ادلقاواليت بأنو رلموعة من العمليات وادلمارسات
 *5خدمات جديدة وفتح أسواق جديدة؛-واألنشطة اليت سبكن ادلؤسسة من ربقيق اجلديد أي إنشاء منتجات

 

                                                           
، مذكرة ماسًت يف تسيَت ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت والعلوم ت وخ        ع هد   وجه    ق والت  ب ن خ          ع فرحات أفنان، 1

 .8، ص2016-2015، اجلزائر، سنة -ورقلة–التجارية 
، -ورقلة-وسطة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، مذكرة ماجيسًت، زبصص تسيَت ادلؤسسات الصغَتة وادلت   وجه    ق والت لل  أء       ز   سالمي منَتة، 2

 .11، ص 2007-2006اجلزائر، سنة 
أطروحة لنيل شهادة دكتورة، زبصص تسيَت ادلؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة مصطفى ، تطور    وجه    ق والت   لطلب       ع  نقايدي أمينة، 3

 .48، ص2017-2016، اجلزائر، سنة -معسكر-اسطنبورل
 .10سالمي منَتة، مرجع نفسو، ص 4

5Naima Cherchem, Alain Fayolle ,Culture d entreprise, profil du dirigeant et orientation entrepreneuriale des 
PME: Un model théorique, université Montesquieu bordeaux iv, 10, 2010, p3. 
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رغبة الفرد وىي جزء من العملية ادلعرفية ولكنها تابعة ( التوجو ىو 2003) Tounesكما عرف -
 1الختالفات اجتماعية، ثقافية، اقتصادية؛

كاقتناع ذايت معًتف بو من طرف شخص أنو ينوي القيام دبشروع عمل   thompson(2009)يعرفو  -
 2جديد وؼلطط بشكل واعي للقيام بذلك يف وقت ما يف ادلستقبل.

 جه    ق والت :   عو  ل    ؤث         و -2

يقوم الفرد باختيار ادلسار الوظيفي ادلقاواليت وذلك نتيجة لنظراتو اإلغلابية وطموحو يف العمل ادلقاواليت 
وكذا النتائج ادلتوقعة من استغالل الفرص وعليو ؽلكن ذكر أىم العوامل وادلتغَتات األساسية ادلؤثرة يف النية للشروع 

 :3ييف األعمال ادلقاوالتية كما يل

ادلوقف من األعمال ادلقاوالتية: إذ تقوم بلعب دور فعال يف تشكيل النية لدى الطالب ضلو األعمال احلرة -
على عينة من طالب ادلدرسة العليا للتجارة يف  BOUDABBOUSوادلبادرات الفردية حيث أثبتت دراسة

يف توجو الطالب عند التخرج ضلو ادليدان صفاقص أن ادلواقف السلوكية للفرد اذباه ادلقاوالتية ذلا أعلية كبَتة 
 4ادلقاواليت؛

احلوافز الشخصية واالجتماعية: من خالل الضغط االجتماعي ادلمارس على الفرد النتهاج سلوك معُت -
إذ أن النية ادلقاوالتية ترتبط بشكل كبَت مع ادلعايَت االجتماعية ومن تأثَت األىل واألصدقاء، فبالنسبة إذل 

فإن اإلنسان ػلفزه احتياجاتو: الفيسيولوجية، األمن، االنتماء، تقدير اآلخرين وربقيق الذات أو ( 1954ماسلو)
 5الوفاء، وغلب أن تفي كل حاجة قبل االنتقال إذل حاجة أعلى؛

                                                           
جامعة -رللة رلاميع ادلعرفة، سلرب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة حبث وإبداع ،--AJZEN خ   ر   وذج -  دد ت    وجه    ق والت   لطلب       ع  نطالس سامية، 1

 .97، ص2020، سنة 06، اجمللد02بسكرة، اجلزائر، عدد
 .46قايدي أمينة، مرجع سابق، ص2
، 2012،سنة 28، اجمللد2، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد  طالب  ن ر  د    ع  ل       هم  ل  وع بأع  ل ر  د  تأث    و ف  رمي رمضان،  3

 .361ص
اجلزائر،  العدد السادس،  ،-سكيكدة-1955أوت  20، رللة ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيَت، جامعة    وجه    ق والت   ل ب ب      ع     ز   يمسيخ أيوب، 4

 .220، ص2017سبتمرب 
غيليزان، جامعة –، جامعة أمحد زبانة  JFBE، رللة اقتصاديات ادلال واألعمال  دد ت توجه    ب ب      ع    و      ط    ق والت ىاملي عبد القادر، حوحو مصطفى، 5

 .30، ص2019، سنة 8، العدد رقم-ادلسيلة-زلمد بوضياف
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الفاعلية الذاتية: تشَت إذل ادلعتقدات الذاتية بأن الناس لديهم القدرة اخلاصة ألداء مهمة معينة فهي إذاً -
ة الفرد يف تفكَته حول قدرتو على ربقيق سلوك معُت، فاألفراد الذين لديهم مستوى منخفض من تعكس ثق

الفاعلية الذاتية يدركون ادلهام الصعبة على أهنا هتديد وذلم ميل لتجنبها، عكس األفراد ذو ادلستوى العارل من 
أنو ومن احملتمل كثَتا االستمرار وادلثابرة يف الفاعلية الذاتية والذين يعتربون الصعوبات ربديات غلب الفوز هبا، كما 

 1ادلهمة، كما تعترب الفاعلية الذاتية مؤشر تنبؤ قوي للتوجو ادلقاواليت ؛

مدى تعرض الطالب اجلامعي لدراسة موضوعات تتعلق بادلقاوالتية: إذ أن الطلبة الذين كانت ذلم دراسة -
ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أو ادلشاريع ادلقاوالتية تكون أو كانوا على صلة بدراسةادلقاييس ذات صلة بإنشاء 

من خالل Varela and Jimenezلديهم نية وتوجو مقاواليت أحسن من غَتىم، وعلى سبيل ذلك دراسة 
اختيار رلموعة من الطالب الذين تابعوا مخسة برامج متميزة يف ثالث جامعات كولومبية، حيث أثبتت أن أعلى 

ة بشأن مؤشرات النية القاوالتية والتوجو الوظيفي ادلقاواليت كانت لدى اجلامعات اليت استثمرت النتائج ادلستخرج
 Vasiliadisيف التدريب والدعم ادلقاواليت واليت قامت بتقدمي وتدريس برامج مقاوالتية للطلبة. كما بينت دراسة 

et Poulio  ادلقاولُت إضافة إعطاء مساعلة ؽلكن أن تكون أن التعليم ادلقاواليت ؼللق نظرة إغلابية لدى األفراد و
 2خيارا مهنيا بديال وجيدا خلرغلي اجلامعة.

    طلب   ث   :      ذج    ف     ل وجه    ق والت 

يعترب التوجو ادلقاواليت أىم مرحلة يف سَتورة إنشاء ادلؤسسات وادلشروعات، ولقد اىتم الباحثُت يف ىذا 
النماذج اليت تسعى إذل ربديد ومعرفة العوامل اليت تؤثر يف ىذا التوجو ادلقاواليت، اجملال إذل تقدمي العديد من 

والذي يطلق عليو أيضًا ظلوذج األبعاد  Shapero et Sokol 1982ويعتربظلوذج تكوين احلدث ادلقاواليت لا 
قاواليت لألفراد ىو والذي مفاده أن التوجو ادل Ajzen 1991االجتماعية للمقاولة، وظلوذج السلوك ادلخطط لا 

                                                           
1Jose, L, and Warren, W, 2013, An examination of the relationship between manger self / efficacy and 
enter prenerial intentions and peformance in mexican small businesses, contaduria y administration 58 
(3),giluoseptembre, p67. 

 .221مسيخ أيوب، مرجع، ص2
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عبارة عن خطوات معرفية تتفاعل فيها إرادة الفرد مع العوامل احمليطة، من أىم النماذج استعمااًل من قبل الكثَت 
 1من الباحثُت الذين تبنوا ىذه ادلقاربة للتفسَت والتنبؤ بسلوك الفرد.

مستلهمة من النموذجُت  بعد ىذين النموذجُت قام رلموعة من الباحثُت بتبٍت وإعداد ظلاذج أخرى
 شهرالسابقُت إما بإدخال تعديالت أو إضافات على أحد النموذجُت وإما بوضع ظلوذج موحد غلمع بينهما. منأ

 krueguer 1993 ،Boyd et Vozikis 1994 ،Perظلوذج ىذىالنماذج نذكر 
Davidsson1995 ،Kolveried 1996 ،Aution 1997،Filion 2002 ،Tounés 

2003 ،Emin 2006 وغَتىا من النماذج ويعترب ىذا التنوع يف ظلاذج مكسب للمقاوالتية كوهنا موضوع ،
 الباحثُت.ن يستقطب الكثَت من أثار فضول الكثَت من ادلفكرين  والزال حلد اآل

 : A.Shapero et L.Sokol 1982_  وذج تكو ن    دث    ق والت     1

ن اىتموا بالعناصر ادلفسرة الختيار ادلقاوالتية، حيث من أىم الرواد الذي Shapero et Sokolيعترب 
أن ظلوذجهم سعى إذل تفسَت احلدث ادلقاواليت )دراسة العناصر ادلفسرة الختيار ادلقاولة( من اجلانب العلمي بداًل 
من اجلانب الوظيفي، أصحاب ىذا النموذج قاموا بنمذجة تكوين احلدث ادلقاواليت آخذين بعُت االعتبار فكرة 

من فكرة إذل ذبسيد فكرةمن خالل االعتماد على البيئة ادلباشرة اليت يعيش فيها  (déplacement)النتقال ا
ادلقاول، كما أن ىناك بعض األحداث ادلتعلقة بالسياق )حياتو العملية أو حياتو الشخصية( وىذا نتيجة االهنيار 

عملية تغيَت ادلسار  Sokolو Shaperoحسب النفسي أو ادلادي يف تغيَت سَت حياة ادلقاولُت احملتملُت. و 
الفردي ؽلكن وصفها من حيث ناقالت القوى التوجيهية اليت تقود الفرد للذىاب يف اذباه واحد يف وقت 

 3وتصنف االنتقاالت إذل ثالث فئات:2واحد.

: مثل اذلجرة اإللزامية، الطالق، طرد من العمل، (negativedisplacement)االنتقاالت السلبية-
 ادللل، القذف.

                                                           
 .21ع سابق، ص سالمي منَتة، مرج1
رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، جامعة عنابة،   ل       ق والت  ، sokolو shapero  وذج د. بن اشنهو سيدي زلمد، بوسيف سيد أمحد، أ. د. بن حبيب عبد الرزاق، 2

 .271، ص 2018، سنة 13العدد 
، رللة شبكة ضياء للمؤسبرات والدراسات، سلرب على    وجه    ق والت   لطلب       ع  ن Autioتأث   أبع د   وذج طالبة دكتورة بن عيسى خضرة، أ. م. كربوش زلمد، 3

 .6، ص-معسكر–ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، جامعة مصطفى اسطمبورل 
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: اخلروج من اخلدمة العسكرية أو من ادلدرسة أو حىت من (betweenthings)االنتقاالت الوسطية-
 السجن.

: من الشركاء أو ادلستثمرين أو من ادلستهلكُت أو من األسواق (positive pull)االنتقاالت اإلغلابية-
 احملتملة.

 1ان أساسيتُت علا:ويسبق قرار إنشاء مؤسسة حسب ىذين الباحثُت نقطت

 :(Perceptions de désirabilité)إدر ك    غب  -

يتأثر نظام القيم لألفراد من خالل العوامل االجتماعية والثقافية، فكلما أعطى اجملتمع أولوية ألعلية  
تأثَت  اإلبداع، ادلخاطرة، االستقاللية الذاتية، كلما زاد عدد ادلؤسسات ادلنشأة. فنظام القيم يتشكل من خالل

العائلة خاصة األبوين اللذان يلعبان دور مهم يف تكوين الرغبة، باإلضافة إذل التجارب ادلقاوالتية السابقة فاشلة  
 كانت أو ناجحة. فكل ىذه العوامل ىي اليت تعزز الرغبة لدى الشخص.

 :(Perceptions de faisabilité) إدر ك إ ك      ال   ز-

ل إدراك الفرد لشىت أنواع الدعم وادلساعدة ادلتوفرة لديو لتحقيق فكرتو، إمكانية اإلصلاز من خال أتنش 
فتوجو الفرد ضلو ادلقاولة يؤثر عليو وفرة ادلوارد البشرية، وىذا ادليل يتولد نتيجة امتالك الفرد دلدخرات خاصة أو 

 جملموعات العرقية(.مساعلات العائلة )الزوجة، اإلخوة، األصدقاء( ومن خالل أفراد اجملموعة )يف حالة ا

 

 

 

 

                                                           
، زبصص تنظيم وعمل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، مذكرة ماجيسًت     ر ت  الج   ع   و  ثق      ل  أ     ق و   وعال  ه  ب خ   ر      ط  الج   ع الزىرة عباوي، 1

 . 32، ص2015-2014، اجلزائر، سنة -02سطيف–جامعة زلمد دلُت دباغُت 



ل   ث   :    وجه    ق والت   دى   طلب       ع  ن  فص  
 

26 
 

 (A. Shapero et L.Sokol 1982)ظلوذج تكوين احلدث ادلقاواليت: 13   كل ر م 

    ر    غ             

          ال  ق د ت    لب  :                                                                                                          
 ،الطرد من العمل ،جرة اإللزاميةاذل

 الطالق ،القذف

                                                     إدر ك إ ك      إل   ز:           وض ع   و  ط  :                        إدر ك    غب ت:        
الدعم ادلارل                                                              اخلروج من اجليش                            الثقافة                  
                             إ   ء    ؤ                       ظلاذج مقاولُت             اخلروج من ادلدرسة                          العائلة                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 اخلروج من السجن                         الزمالء واالصدقاء         شركاء /وسائل اخرى للدعم                                    

                                                                                                   أث   ت  إل   ب  :             
 الشركاء                                                                                                                      

                                                                                                 ادلستثمرين                        
       ادلستهلكُت                                                                                                                   

 االسواق احملتملة

 .23مي منَتة، مرجع سابق، صسال    صدر:

 

 :I.AJZEN(1991)  وذج    لوك    خطط -2

، 1975منذ سنة  (Ajzen)وضعو وطوره الباحث  plannedbehaviourظلوذج السلوك ادلخطط 
ووفقًا ذلذا النموذج فإن األداء السلوكي ؽلكن أن يتنبأ بو من خالل خطة الشخص ونواياه اذباه أداء السلوك، إذ 
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إذل أن القوة التفسَتية للنموذج األصلي ستضعف يف احلاالت اليت تتدخل فيها عوامل غَت إرادية ال  ajzenأشار 
 1ؽلكن السيطرة عليها ويكون ذلا تأثَت قوي على السلوك ادلعٍت.

   وذج    لوك    خطط:14   كل ر م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل لوك    ق والت   دى طالب كل     علوم  ال  ص د     خ ب ر   وذجسلطاين، زلمد براق،  ىاجر   صدر:
،  2017، 1، العدد السابع، اجلزء-أم البواقي-، رللة العلوم اإلنسانية، جامعةو  علوم      ر   وعلوم        

 .510ص

 تقوم نظرية السلوك ادلخطط على ثالثة عناصر كما ىي موضحة يف الشكل وىي:

 

                                                           
، 2017، 1، العدد4سكر، اجمللد، جامعة مصطفى اسطنبورل مع  خ ب ر   وذج  ظ       لوك    خطط،   ل    ب وث  ال  ص د   و       قايدي امينة، عدوكةخلظر، 1

  .15ص

السلوك 

 النوايا تجاه  المستهدف 

 الجاذبية المدركة للسلوك 

 المخرجات البارزة

 الحصيلة المرجحة

المعايير 

االجتماعية 

 المدركة

ة المعتقدات المقاس  

 محفز االستجابة 

التحكم في 

السلوك 

 المدرك

ة 
جي

ر
خا

 ال
ت

قا
دف

الت
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يتم اإلشارة فيو إذل درجة تقييم الفرد اإلغلايب أو السليب للسلوك حيث     و  ف  ت  ه    لوك:-
، ففي ىذا االذباه يعترب ادلوقف اذباه السلوك عامال يهتم (Ajzen 1991)وتثمينو للسلوك نفسو   1ادلعٍت،

لسلوك زادت النية بإدراك الرغبات اليت تأثر على النية ادلقاوالتية، وكقاعدة عامة فإنو كلما زاد ادلوقف االغلايب ضلو ا
 2ألداء السلوك.

وىي ناتج من الضغط االجتماعي الذي يتلقاه الشخص من عائلتو وأبويو وكذلك     ع        درك :-
أصدقائو، فيما يتعلق بآرائهم يف ادلشروع الذي يريد اصلازه. باإلضافة إذل السياسات احلكومية اليت تشجع مثال 

ا، على رفع توجهات األفراد ضلو ىذا النوع من ادلؤسسات. وترجع ىذه على إنشاء مؤسسات كثيفة التكنولوجي
كما الحظ الباحثون، تأثَت العوامل الثقافية مثل   Shapero et Sokolادلتغَتة أيضا دلفهوم الرغبة يف ظلوذج 

ث وجود ظلوذج مقاول يف زليط الطالب، كما أن ىناك زلفزات نفسية أخرى مثل احلاجة لتحقيق الذات، والبح
 3عن االستقاللية، ىي أبعاد ادلعايَت ادلدركة اليت قد تؤثر على التوجو ادلقاواليت لألفراد.

،  ajzen 1991ىي ادلتغَتات اليت تتوائم مع نظرية احلدث العقالين      كم       لوك    درك:-
وىذا ناتج لتحكم الشخص حيث أن الروح ال ؽلكن أن ذبد أرضية خربة إال إذا كانت ربت رقابة اإلرادة الفردية، 

يف أفكاره ودرجة امتالكو الستعدادات خاصة، وخرباتو وعقبات داخلية، ىذا من جهة ومن جهة أخرى مدى 
 4توفر الفرص وادلوارد االساسية إذل تبٍت سلوك مطلوب.

     وذج    و د: -3

ؤسسة يؤثر عليها كل من ىذا النموذج غلمع بُت النموذجُت السابقُت، مؤكدا على أن الرغبة يف إنشاء ادل
موقف الفرد ذباه فكرة إنشاء مؤسسة والذي يستند على قيمو ادلهنية أي ادلميزات ادلهنية اليت يرغب فيها، ونظرتو 

                                                           
 2017، 12، رللة رؤى االقتصادية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، العدد دور    كو ن      ع     تفع ل          ق والت    دى   طلب مخيس نفيسة، عواطف زلسن، 1

 .295،ص 
 .30بوسيف سيد امحد، نفس ادلرجع، ص  2
 .25سالمي منَتة، مرجع سابق، ص3
، 2، رللة افاق لعلوم ،جامعة وىران دور    كو ن      ع      ك   ب    ه ر ت  ال      و   وجه   و    ق والت    دى   طلب       ع  نبوفلجة غياث، ابراىيم، بيض القول 4

 .، 2019، 18، العدد5اجمللد
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للمقاولة، أي احلاجيات اليت ؽلكنو إرضائها من خالل النشاط ادلقاواليت باإلضافة لتأثَت متغَتة ادلعيار االجتماعي 
 1االشخاص ادلهمُت لو يف حال ازباذه لقرار إنشاء مؤسسة. واليت تتكون من مواقف

إذل أن كال النموذجُت يتساويان من حيث القوة التنبئية ويفضل الباحث ظلوذج Kreoguer(2000)وتوصل
نظرية السلوك ادلخطط نظرًا دلواصفاتو ادلفصلة وادلتسقة. ونظرًا لالتفاق على حرية االختيار يف استعمال أحد 

قام رلموعة من الباحثُت دبطابقة النموذجُت ليصبح لدينا ظلوذج يعرب عن ادلتغَتات ادلستعملة يف شكل  النموذجية،
 :                  2واحد، كما يظهر يف الشكل التارل

 ظلوذج ادلوحد لنظرية السلوك ادلخطط وظلوذج تكوين احلدث ادلقاواليت: 15   كل ر م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .28منَتة سالمي، مرجع سابق، ص   صدر: 

                                                           
 . 31الزىرة عباوي، مرجع سابق، ص  1
 .62قايدي أمينة، مرجع سابق، ص2

التوجه  انشاء مؤسسة

النشاء 

 المؤسسة

الرغبة او 

 الموقف 

امكانية 

 االنجاز

 المتغيرات الخارجية 

المتغيرات الديمغرافية: 

السن ،جنس، الوضع 

 االجتماعي، التربية،

السمات الشخصية : 

الحاجة لالنجاز، الرقابة 

 على سلوك 

 المواقف العامة :

المواقف اتجاه االشخاص 

سات  الواقف اتجاه المؤس  

 االعتقادات 

الروح المقاوالتية والقيم 

 المهنية 

درجة الثقة في القدرات 

الخاصة للقيام ببغض 

المهام ودرجة تحقيق 

هذه المهام في مسار 

 انشاء مؤسسة 
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ما يقال عنها  أكثرمت تناول موضوع ادلقاواليت من قبل العديد من الباحثُت عن طريق دراسات متعددة    
ي أحيث مت تناولو من زوايا سلتلفة وتعترب ىذه دراسات مفتاح لنا كباحثُت لتوسيع معرفتنا بادلوضوع  بالتنوع،سبيزىا 

جنبية وفيما يلي نقدم عرضا ذلذه ذ تنوعت ىذه الدراسات بُت العربية واألإعليتها وسلتلف جوانبها، أو بادلقاوالتية 
الدراسة احلالية  والتشابو بُت ختالفأوجو االالدراسات، مث نوضح الفجوة العلمية من خالل التعرف على 

 .والدراسات السابقة

 :  در   ت   ع ب     طلب   ول: 

وىي عبارة عن مذكرة ماجستَت يف  ،   وجه    ق والت   ل  أ        ز   ة بعنوان دراسة سالمي منَت 
ادلؤدية للمشكل ادلطروح، وذلك  األسبابرصد أىم  إذل، واليت ىدفت 2007العلوم االقتصادية نوقشت سنة 

على وجو التحديد  ، والنساءاألفرادمن خالل زلاولة ذبميع أىم العوامل اليت من شأهنا أن تدفع أو تعيق انتقال 
ادلؤسسات وكذلك قياس التوجو ادلقاواليت للطالبات الاليت على وشك التخرج واختيار  وإنشاءجملال ادلقاولة 

والاليت طالبة،  150اليت يبلغ عددىا مسارىن ادلهٍت، وسبثلت عينتها يف شرػلة من الطالبات دلقبالت على التخرج 
، وذلك دبساعدة استبيان وفق ادلنهج -ورقلة–اجلامعة قاصدي مرباح قريبا سيقمن باختيار توجههن ادلهٍت  ب

تأثَتا على  األكثرتأثَت احمليط االجتماعي من خالل دور العائلة اجملموعة  إنالوصفي التحليلي، ومن ابرز نتائجها 
ادلعطاة  األعليةجة الطالبات إلنشاء مؤسسة، لكن بادلقابل فدر  أمامقرارات الطالبات، واليت عموما ال تعترب كعائق 

كانت ادلرأة راغبة وقادرة على  آلراء العائلة فهي كبَتة شلا يؤثر يف ازباذ القرار. وىذه النتيجة تأكد انو حىت لو
 .ال ؽلكنها ازباذ مثل ىذا القرار دون موافقة العائلة أهنا إالمؤسسة،  إنشاء

، وىي عبارة عن ل    عل م    ق والت   و تطو      ق والت    ن خالدراسة اجلودي زلمد علي بعنوان 
التعليم ادلقاواليت يف تعزيز  أعليةتبيان  إذل، واليت ىدفت 2015أطروحة دكتورة يف علوم التسيَت، نوقشت سنة 

ترفع من روح  أنربتويو برامج التعليم ادلقاواليت واليت ؽلكن  أنروح ادلقاوالتية لطلبة اجلامعات وتبيان ما ؽلكن 
لدى الطلبة، وسبثلت عينتها يف طلبة الذين يدرسون التعليم ادلقاواليت وادلتمثل يف زبصص ماسًت  ادلقاوالتية

جلمع البيانات وادلتمثلة يف  أداةطالب باجلامعة اجللفة، واستخدمت  330مقاوالتية وتسيَت مؤسسة البالغ عددىم 

   در   ت     بق    ث   :   ب ث 
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ال تعترب  أهناكان من ابرز نتائجها االستبيان وفق ادلنهج ادلسحي معتمدين يف ذلك على ظلوذج افًتاضي، و 
وادلخاطرة، ولقد تطرقت سلتلف ادلقاربات ذلا  اإلبداعتتمحور أساسا حول روح  األبعادادلقاوالتية ظاىرة متعددة 

لتبيان مفهومها فركزت ادلقاربة االقتصادية على وظائف ادلقاول لشرحها، بينما ادلقاربة السيكولوجية اىتمت 
مقاربة النشاط ادلقاواليت قد اىتمت بالكل وذلك بدراسة دور ادلقاول يف االقتصاد واجملتمع  بدراسة خصائصو أما 

 ككل.    

، وىي عبارة    ؤ   ت   صغ    و    و ط        ز    وإ   ءروح    ق و   دراسة لفقَت محزة بعنوان 
السمات الشخصية  أىمف على التعر  إذلواليت ىدفت  2017عن أطروحة دكتورة يف علوم التسيَت، نوقشت سنة 

ادلكونة للروح ادلقاوالتية لدى ادلقاولُت اجلزائريُت، ومن مث البحث يف أثرىا على انشائهم دلؤسساهتم وصلاحها، 
من والية برج بوعريريج، باستخدام ادلنهجُت الوصفي  لمقاو  61تتكون من وسبثلت عينتها يف عينة عشوائية 

ظرية للدراسة وادلنهج التحليلي لتحديد العالقة النظرية بُت متغَتات الدراسة، ومن والتارؼلي يف سلتلف اجلوانب الن
أبرز نتائجها ان ىناك الكثَت من الدراسات اليت ركزت على خصائص وصفات ادلقاول خاصة تلك ادلرتبطة 

ع عندىا معظم بادلقاربة السلوكية، وىناك الكثَت من التصنيفات يف ىذا الصدد، لكن اىم اخلصائص اليت تتقاط
 لية، ادليل للمخاطرة، ادلبادرة(.الدراسات ىيا ) احلاجة لإلصلاز، الثقة بالنفس، االبداع، االستقاللية وربمل ادلسؤو 

دكتورة يف  أطروحة، وىي عبارة عن تطور    وجه    ق والت   لطلب       ع  نقايدي بعنوان  أمينةدراسة 
التعرف على مدى تأثَت التكوين اجلامعي على التوجو  إذلهتدف  ، واليت2017تسيَت ادلؤسسات، نوقشت سنة 

طالب يف السنة الثالثة ليسانس من سلتلف التخصصات جبامعة معسكر  100ادلقاواليت للطلبة، وسبثلت عينتها يف 
طالب من زبصصات العلوم غَت ذبارية،  47طالب من زبصصات االقتصاد والتسيَت، و 53، وتوزعت العينة بُت 

تخدام ادلنهج االستنتاجي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، اما اجلانب التطبيقي سبثل يف دراسة ميدانية من باس
خالل االعتماد على االستبيان، ومن ابرز نتائجها يتطور التمكُت ادلقاواليت للطلبة خالل الزمن وتطوره سيكون 

 لدى طلبة االقتصاد والتسيَت . أعلى
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 ج ب  :   در   ت    طلب   ث   :  

 L’intention entrepreneuriale une rechercheدراسة عزالدين تونس بعنوان "
comparative entre des étudiants suivant des formations en 

entrepreneuriat ( bac+ 5) et des étudiants en DESS CAAE   » وىي عبارة عن
وصف وتفسَت وتكوين التوجو  إذلبفرنسا، واليت ىدفت  2003نة يف علوم التسيَت نوقشت س اهدكتور  أطروحة

للدراسة ىي فهم التأثَت الربامج  األساسيةادلقاواليت، لطلبة التسيَت الذين تابعو برامج وتكوينات يف ادلقاولة والفكرة 
اد على ادلنهج باالعتموتكوينات يف ادلقاولة، ويف نفس الوقت العوامل الشخصية على التوجو ادلقاواليت للطلة،

وانتهت الدراسة بوضع ظلوذج للتوجو ادلقاواليت  األعمالاستنتاجي افًتاضي يقوم بوصف وربليل نية ريادة 
 .األعمال إنشاءمرحلة قوية يف عملية  األعمالنتائجها سبثل نية ريادة  أبرزومن  . AJZENباستخدام نظرية

 Conceptualisation de l’esprit entrepreneurial et identification des،بعنوان Nadia Rajhiدراسة 

facteurs de son développement à l’ université , Gestion et management. Université de 

Grenoble ,2011 ,Français  واليت ىدفت لدراسة روح ادلبادرة والتعرف على عوامل تطورىا يف اجلامعة، وسبثلت
التونسية من اجل استكشاف وربديد عوامل تنمية روح ادلبادرة وريادةة األعمال  مديرا للجامعات 24عينتها يف 

يف اجلامعة، وذلك باالعتماد على ادلنهج االستقرائي الفرضي ، ومن ابرز نتائجها تقيم مفهوم جديدا لريادة 
نوع اجلامعة يؤثر على األعمال، روح ادلبادرة أداة جيدة  متاحة للجامعات الراغبة يف تعزيز التكامل مع الطالب، 

 تنمية روح ادلبادرة .

 Les déterminants de l’entrepreneuriat surدراسة بوزيز يامسُت، بوقرمات مونيا بعنوان 
la création d’ entreprise ،en vu de l’ obtention du diplôme de master en 

science de gestion option Entrepreneuriat   إذل، واليت ىدفت  2018، نوقشت سنة 
شركة ، باالعتماد على ادلنهج  30يف بلدية جباية، سبثلت عينتها يف  األعمال وإنشاء األعمالفهم ظاىرة ريادة 

يتأثرون بعائالهتم، وىم على استعداد  األعمالادلسحي واستخدام ادة االستبيان، ومن ابرز نتائجها ان معظم رواد 
التجارية يف  مالاألع وإنشاءربفيزا لبدء عمل ذباري  األكثراصية ىي السبب وزليطهم، وىذه اخل أسرىمدلضاىاة 

، وتقليد احلاشية، وتوافر ادلوارد ادلالية، وذبارية األسرةأكثر نتيجة جملموعة من العوامل ىي : نفوذ بلدية جباية ىو 
 السابقة، ورجال االعمال ذوي الدراية الفنية.
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-Amine GUENOUN , Nadjat SEGUENI –DJAMANE,Ghalia BENYAHIAدراسة 

TAIBI , L’INTENTION ENTREPRENERIALE CHEZ LES ETUDIANTS : ENTQUETE 

AUPRES D’UN ECHANTILLON D’ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE D’ ORAN 2  سنة ،
طالبا  306مال، وسبثلت عينتها يف ،  ىدفت اذل شرح االسباب اليت أدت اذل ان يصبح االفراد رواد االع2018

طالبا يف السنة الثانية من درجة ادلاجستَت، حيث  113يف السنة الثالثة من الرخصة )مجيع التخصصات رلتمعة( و
من طالب الكلية، استخدمت منهج التحليلي، ومن ابرز نتائجها انشاء االعمال ىو  35مت اختبار االستبانة مع 

 األعمالمن خالل تدابَت زلددة مثل حاضنات اجلامعات وحاضنات  اإلنشاءطور فعل ينشأ ضمن العملية يف 
 .   اإلبداعاليت تقدم تدريب على 

 تق طع   در             ع   در   ت     بق :   طلب   ث  ث: 

، ففي األخرىبالنظر إذل الدراسات السابقة ونتائجها فنجد كل واحدة منها خلصت إذل نتائج مغايرة من 
ة اجلودي زلمد علي صلد أنو اىتم بربامج التعليم ادلقاواليت والعالقة بُت التعليم ادلقاواليت احلارل وروح دراس

ادلقاوالتية لدى الطلبة، لكن ليست بالعالقة القوية لذلك وجب تعديالت يف برنامج التعليم ادلقاواليت، بينما 
لصغَتة وادلتوسطة وإعداد الربامج التكوينية والتدريبية تناوذلا إذل موضوع ادلؤسسات ا يفدراسة محزة لفقَت خلصت 

حبيث تركز على اجلوانب اليت ذلا تأثَت حقيقي على إنشاء ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وركز على اإلشكاالت 
 اليت يعاين منها ادلقاولون اجلزائريون وزلاولة إغلاد حلول ذلا، وصلد دراسة سالمي منَتة اليت ركزت على التوجو

ادلقاواليت للمرأة يف اجلزائر ودرجة تشجيع احمليط إلنشاء مؤسسات خاصة، كما ركزت على األسباب اليت جعلت 
دور ادلرأة يف اجملال ادلقاواليت ضئيل، واىتمت بادلراحل اليت تسبق دخول الفرد يف اجملال ادلقاواليت، وصلد دراسة 

إنشاء يف غلب ان تتوفر يف ادلقاولُت من أجل النجاح  ركزت على السمات واخلصائص اليت عزالدين تونس واليت
مؤسساهتم اخلاصة وضمان سَتورهتا وركز على التكوين والتوجو ادلقاواليت وبُت برامج التكوين على مستوى الكلية 

اوالتية يف رفع روح ادلقاوالتية للطلبة. ومن خالل دراستنا بينا أعلية ادلقاوالتية والتوجو ادلقاواليت يف تشجيع ادلق
وذلك بتبيان صفات ومسات ادلقاول واآلثار النامجة عن ادلقاوالتية من أجل تطوير روح ادلقاوالتية لدى الفرد، وقمنا 
بدراسة التوجو ادلقاواليت من خالل مجلة من العوامل ادلؤثرة فيو وأىم االذباىات ادلفسرة لو وذلك على مستوى كلية 

التسيَت جبامعة برج بوعريريج، وما ؽلكن أن يؤثر يف اختيار التوجو ادلقاواليت لدى  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
 الطلبة الدارسُت لو.
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 خالص :

ذل تعريف التوجو إتناولنا يف ىذا الفصل عنصر التوجو ادلقاواليت الذي يعترب زلور موضوعنا، حيث تطرقنا 
ذل معرفة العوامل إضافة إغلاد فكرة جديدة إخاصة و  سار الذي ػلدد الطريق إلنشاء مؤسساتادلادلقاواليت كونو 

عمال ادلقاوالتية.... بعدىا مت األ وادلواقف منادلؤثرة يف ىذا التوجو منها عوامل تكمن يف ادلواقف الفعالية الذاتية 
لوك ادلخطط ىم االذباىات ادلفسرة للمقاوالتية وادلتمثلة يف ظلوذج تكوين احلدث ادلقاواليت وظلوذج السأذل إالتطرق 

نموذجُت السابقُت، كما تناولنا مجلة من الدراسات السابقة الخرى ادلستمدة من ذل رلموعة من النماذج األإضافة إ
 اليت كانت مواضيعها متعلقة دبوضوع حبثنا واليت مت االستفادة منها بكل موضوعية.

نشاء منتجات إالفرد ألفكاره ومنو  لالالستغوعليو فإن التوجو ادلقاواليت يعترب نافذة حقيقية وطريق معبد   
نو ركيزة أقل ما يقال عنو أومؤسسات جديدة حيث يعترب التوجو ادلقاواليت جزءا ال يتجزأ من ادلقاوالتية وعنصرا 

 ادلقاوالتية.ساسية ومهمة يف رلال أ



 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: دراسة 

محددات التىجه المقاوالتي 

لعينة من طلبة جامعة محمد 

 اإلبراهيميالبشير 
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 ت ه د:

علقة دبوضوع الدراسة، وذلك من بعد التطرق إذل اجلانب النظري، الذي استعراضنا فيو الفصول النظرية ادلت
خالل التعرف على ادلفاىيم األساسية لألسس النظرية للمقاوالتية والتوجو ادلقاواليت لدى الطلبة اجلامعيُت، كما 
تطرقنا ألىم الدراسات السابقة حول ادلوضوع وذلك إلبراز موقع دراستنا احلالية من ىذه الدراسات، وجاء ىذا 

لفرضيات واستدراك اجلانب النظري من خالل دراسة ميدانية لعينة من طلبة كلية العلوم الفصل حملاولة اختبار ا
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت جلامعة برج بوعريريج. وهندف من خالل ىذه الدراسة للتعرف على التوجو 

 ادلقاواليت لدى الطلبة.

ي على أسئلة مندرجة ربت زلاور زلددة وىي يف وقمنا من خالل ىذه الدراسة بتوزيع استبيان الكًتوين ػلتو 
األصل إجابات عن تساؤالت موضوعية وزلاولة منا إلثبات ونفي فرضيات الدراسة وكذا زلاولة التعرف على مدى 

 التوجو ادلقاواليت لدى الطلبة.

 :لتطرق إذلولعرض مامت تقدؽلو يف االستبيان غلب ا

 ادليدانية   طار ادلنهجي للدراسة: اإلاألولادلبحث   -

 لنتائج الربليعرض و  ادلبحث الثاين:  -
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سنتناول يف ىذا ادلبحث ظلوذج الدراسة باإلضافة إذل عينة ورلتمع الدراسة وصوال إذل أداة الدراسة أال وىي 
 االستبيان.

   وذج   در   : . 1

 ذج السلوك ادلخططري الذي تندرج ضمنو ىذه الدراسة ىو ظلو ظكما سبق وتطرقنا يف اجلانب الن
I.AJZEN(1991 ادلعدل وفق العديد من العاملُت إلمكانية استعمالو وتطبيقو على فئة الطالب، فهو يقوم

ذل التحكم يف السلوك ادلدرك اليت مت إافة إضعلى ثالثة عناصر وادلتمثلة يف ادلواقف اذباه السلوك، ادلعايَت ادلدركة 
 .شرحها بالتفصيل يف اجلانب النظري

 : ظلوذج السلوك ادلخطط(4) شكل رقمال

 

 

 

 

 8، كربوش زلمد، نفس ادلرجعً،صخضرةعيسى  بن    صدر:

 . أد     در   :2

اعتمدنا يف الدراسة ادليدانية على االستبيان والذي يتيح لنا احلصول على البيانات الالزمة الختبار فرضيات 
يت لدى الطلبة ادلقبلُت على التخرج ومعرفة أي منهم لديو نية الدراسة إضافة إذل التعرف على التوجو ادلقاوال

مقاوالتية ضلو إنشاء مؤسسات مصغرة، وقد مت بناء فقرات استبيان باالعتماد على اجلانب النظري يف الدراسة 
 إضافة إذل االستعانة بالدراسات السابقة، وقد مت إعداد االستبيان عرب ادلراحل التالية:

 التوجه  السلوك 

 المعايير المدركة 

 المواقف اتجاه السلوك

 ادراك الرقابة على

 السلوك 

 ول:  إلط ر     ه    لدر        د       ب ث   
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 من الدراسات والبحوث اجلامعية السابقة؛ذبميع ادلعلومات  .1
 إعداد رلموعة من األسئلة ادلبدئية وبناء استبيان أورل مت عرضو على ادلشرفة؛ .2
 تعديل االستبيان األورل بالتشاور مع ادلشرفة؛ .3
 إعداد استبيان الكًتوين؛ .4
 إخراج استبيان يف شكلو النهائي بعد تعديل وتصحيح مايلزم؛ .5
نة أفراد العينة بغرض مجع ادلعلومات الالزمة للدراسة عن طريق مواقع التواصل توزيع االستبيان على عي .6

 االجتماعي.
مت تقدمي استمارة االستبيان إذل ادلستوجبُت بشكل مدروس حيث راعينا يف تقدؽلو دقة صيغة األسئلة، 

ية ليتمكن وصحة العبارات وبساطتها وأن تؤدي إذل الغرض ادلطلوب واالبتعاد عن ادلصطلحات األكادؽل
 ادلستوجبُت من فهم ما فيو واإلجابة بدون تعقيد على فقراتو وقد عملنا على تقسيمو وفق أجزاء. 

قبل طرح األسئلة وضعت فقرة وجيزة مت من خالذلا تعريف ادلستجوبُت بالدراسة والغرض منها، كما مت 
بأن البيانات ىي ألغراض البحث  ربفيزىم على التعاون من خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان، مع توضيح

 العلمي فقط.

بعد التعريف بالدراسة واالستبيان واذلدف منها مت طرح رلموعة من األسئلة رلمعة يف أربع زلاور رئيسية 
 :كاأليتنلخصها  

 أ.    علو  ت    خص  :

ى التعليمي، يضم رلموعة من األسئلة اليت هتدف إذل ربديد خصائص الطلبة الدؽلغرافية من خالل ادلستو 
 التخصص، اجلنس، العمر وغَتىا من األسئلة.

 

 ب.    وجه    ق والت : 

وىو يعترب ادلتغَت التابع يف الدراسة، يضم ىذا اجلزء طرح سؤال واحد والذي يتعلق بالتوجو ادلقاواليت لدى 
 الطلبة من أجل قياس نيتهم واحتمال إنشاء مؤسساهتم اخلاصة.
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 ج.     غ   ت      قل : 

وادلتمثلة  متغَتات مستقلةيقوم على ثالثة الذي ادلعدل و  السلوك ادلخططاعتمدت الدراسة على النموذج 
بنود،  9واليت مت قياسها يف الدراسة باستعمال ، ادلعايَت ادلدركة بند( 11)ىذا احملور ضم  يف ادلواقف اذباه السلوك

 بنود. 7والذي ضم ذل التحكم يف السلوك ادلدرك إافة إض

 استخدام سلم ليكارت اخلماسي يف مجيع ادلتغَتات سواء التابعة أو ادلستقلة. مت

     ع وع      در   :. 3

كون ادلقاوالتية موضوع رائد يف وقتنا احلارل قمنا بدراسة التوجو ادلقاواليت للطلبة، حيث يتكون رلتمع 
عة البشَت جامبطوريها ليسانس وماسًت،  تجارية وعلوم التسيَت،المن طلبة كلية العلوم االقتصادية و  الدراسة

 برج بوعريريج.–اإلبراىيمي 

باالعتماد على الطريقة االلكًتونية يف توزيع االستبيان وىذا نتيجة للظروف اليت أدت إذل التدريس عن  
رحباً طريق الدفعات شلا صعب وجود كافة الطلبة يف الكلية يف نفس الوقت باإلضافة إذل سهولة استعمال الطريقة و 

إجابة  36استبيان صاحل للدراسة والتحليل، وإلغاء  75إجابة مت قبول  111للوقت، حيث بلغ عدد اإلجابات 
 من إمجارل اإلجابات.
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يتم من خالل ىذا ادلبحث معاجلة النتائج ادلتعلقة بالبيانات الوصفية لعينة الدراسة من خالل ربليل توزيع 
خصية والوظيفية، باإلضافة إذل عرض النتائج ادلتعلقة بنية التوجو ادلقاواليت عينة الدراسة حسب اخلصائص الش

 لدى الطلبة.

   ف ع   ول:    علو  ت    خص  

 . توز ع   ع      ب    خصص:1

 (: توز ع أ   د   ع      ب    خصص2)ر م    دول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

من زبصص إدارة األعمال أي ما يعادل  من اجملبيُت على االستبيان كانوا 26يتبُت من خالل اجلدول أن 
 8، و%10،7من اجمليبُت من زبصص اقتصاد نقدي وبنكي أي ما يعادل  8وىي أعلى نسبة، بينما  34،7%

من اجمليبُت زبصص إدارة مالية ما يعادل  15، بينما %10،7من اجمليبُت زبصص اقتصاد دورل ما يعادل 
، يف حُت كانت إجابة واحدة يف  %21،3معمقة ما يعادل من اجمليبُت زبصص زلاسبة وجباية  16، و20%

 التخصص

 
 

 التكرار
 

 النسبة ادلئوية

 

 34,7 26 إدارةاألعمال
 10,7 8 قديوبنكياقتصادن

 10,7 8 اقتصاددورل
 20,0 15 إدارةمالية

 21,3 16 زلاسبةوجبايةمعمقة
 1,3 1 تسويق

 1,3 1 ذبارةدولية
 100,0 75 اجملموع

    ب ث   ث   : ع ض وت ل ل       ج
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لكل منهما، ىذه النتائج تؤكد أن طلبة إدارة االعمال ىم  %1،3كل من زبصص تسويق وذبارة دولية بنسبة 
 أكثر الطلبة الذين أجابوا على االستبيان.

 . توز ع   ع      ب      وى:2

 (:3   دول ر م )
 وىتوز ع أ   د   ع      ب      

 

 

 

 

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

 66أي ما يعادل  %88نالحظ من اجلدول أن أغلبية الطلبة الذين أجابوا كانوا طلبة ماسًت بنسبة 
 ت.من إمجارل اإلجابا%12طلبة ليسانس ما يعادل  من 9طالب، يف حُت عدد اجمليبُت 

 . توز ع   ع      ب     س:3

 (: توز ع أ   د   ع      ب     س4   دول ر م )
 

 

 

 

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

 ادلستوى

 النسبة ادلئوية التكرار 

 ليسانس
 ماسًت

9 
66 

12,0 
88,0 

 100,0 75 اجملموع

     س
 النسبة ادلئوية التكرار 

 ذكر
 أنثى

32 
43 

42,7 
57,3 

Total 75 100,0 
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من طالبة  43ما يعادل %57،3دول أن أغلبية عينة الدراسة ىم من اإلناث إذ يشكلون يتضح من اجل
لكون أن نسبة  راجع وىذاطالب،  32أي ما يعادل  42،7بينما نسبة الذكور ىي رلموع عينة الدراسة، 

 يف كل التخصصات وادلستويات. الطالبات أكرب من نسبة الذكور

 . توز ع   ع      ب    ن:4

 (: توز ع أ   د   ع      ب    ن5 م )   دول ر 

 السن
 النسبة ادلئوية التكرار 

 25 أقلمن
 30 إذل 25 من

 30 أكثرمن

53 
13 
9 

70,7 
17,3 
12,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

من اجمليبُت  25، و%7،70سنة وذلك بنسبة  25نالحظ من اجلدول أن أغلب الطلبة سنهم أقل من 
 30، يف حُت عدد اجمليبُت الذين سنهم أكثر من %17،3سنة أي بنسبة  30سنة إذل  25يًتاوح سنهم ما بُت 

 .%12بنسبة  9سنة كانوا 

 . توز ع   ع      ب           د   :5

 (: توز ع أ   د   ع      ب           د   6   دول ر م )

           د   
 سبة ادلئويةالن التكرار 
 أعزب
 متزوج

65 
10 

86,7 
13,3 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

طالب وطالبة، يف حُت عدد الطلبة  65أي  %86،7يتبُت من اجلدول أن أغلب الطالب عزاب بنسبة 
 .%13،3طالب أي بنسبة  10ادلتزوجُت بلغ 
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   وظ ف : . توز ع   ع      ب شغل6

 (: توز ع أ   د   ع      ب شغل   وظ ف 7   دول ر م )

 هل  غلوظ ف ؟
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

18 
57 

24,0 
76,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

طالب، بينما البقية  57أي  %76نالحظ من اجلدول أن اغلبية الطلبة ال ؽلتلكون وظائف بنسبة 
 .%24يشغلون مناصب عمل بنسبة 

 توز ع أ   د   ع      ب إن ك ن أ   د   ع  ل    م بإ   ء  ؤ   : .7
 (: توز ع أ   د   ع      ب إن ك ن أ د أ   د   ع  ل    م بإ   ء  ؤ   8   دول ر م )

 أ دأ   د  ع  ل    بإ   ء ؤ   
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

24 
51 

32,0 
68,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

أي  51، أما عدد اجمليبُت ب ال بلغ %32أي بنسبة  24يتبُت من اجلدول أن عدد اجمليبُت بنعم كان 
 ، شلا يبُت ان أغلب الطلبة دل يقوموا عائالهتم بإنشاء مؤسسات.%68بنسبة 
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      ب إن ك ن أ د  الصد  ء   م بإ   ء  ؤ   :توز ع   ع  .8
 (: توز ع أ   د   ع      ب إن ك ن أ د   صد  ء   م بإ   ء  ؤ   9   دول ر م )

 أ د الصد  ء   بإ   ء ؤ   
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

18 
57 

24,0 
76,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssرجات سل من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

إجابة، أما اجمليبُت ب نعم بلغ  57أي  %76نالحظ من اجلدول أن أغلبية اجمليبُت أجابوا ب ال بنسبة 
 .%24إجابة أي بنسبة  18

 توز ع   ع      ب إن ك ن أ د    ع رف   م بإ   ء  ؤ   : .9
 (: توز ع أ   د   ع      ب إن ك ن أ د    ع رف   م بإ   ء  ؤ   11   دول ر م )

 أ د   ع ر ق  بإ   ء ؤ   
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

41 
34 

54,7 
45,3 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

رليب أي بنسبة  41يتضح من اجلدول أن عدد اجمليبُت الذين لديهم معارف قاموا بإنشاء مؤسسات بلغ 
 .%45،3إجابة أي بنسبة  34 ب ال فكان ، أما عدد اجمليبُت54،7%

 . توز ع   ع      ب إن  بق أن ع ل ب ؤ   :11

رليب بنسبة  43أن عدد اجمليبُت الذين سبق ذلم وأن عملوا دبؤسسة ىو  ادلوارل يتبُت من اجلدول
 من إمجارل اإلجابات الذين سبق ذلم وأن عملوا. %42،7إجابة كانت ب نعم أي  32، بينما 57،3%
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 (: توز ع أ   د   ع      ب إن  بق أن ع ل ب ؤ   11 دول ر م )  

 هل بقأ ع ل ب ؤ   
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

32 
43 

42,7 
57,3 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

 . توز ع   ع      ب إن  بق وأن   خ ط    ج ع  :11

 (: توز ع أ   د   ع      ب إن  بق وأن   خ ط    ج ع  12   دول ر م )

 هل بقوأ   خ ط ف   ع  
 النسبة ادلئوية التكرر 
 نعم
 ال

15 
60 

20,0 
80,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

 60أي  %80عياااات وىاااذا بنسااابة يتضاااح مااان اجلااادول أن أغلبياااة اجمليباااُت دل يسااابق ذلااام وإن اطلرطاااوا يف مج
رليب من إمجاارل عادد اجمليباُت فقاد أجاابوا ب نعام أي سابق ذلام واطلرطاوا  15إجابة، أما البقية وادلتمثل عددىم يف 

 يف مجعيات. 
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 . توز ع   ع      ب إذ  ك ن تلقى تكو          ل    ق والت  :12

 تلقى تكو          ل    ق والت  (: توز ع أ   د   ع      ب إذ  ك ن 13   دول ر م )

    ق والت      ل    تكو ن تلق ت هل
 النسبة ادلئوية التكرار 
 نعم
 ال

35 
40 

46,7 
53,3 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

أي بنسااااابة  35جاباااااة مااااان اجلااااادول يتباااااُت أن عااااادد اجمليباااااُت الاااااذين تلقاااااوا تكويناااااا يف رلاااااال ادلقاوالتياااااة ىاااااو إ
 .%53،3أي بنسبة  40، بينما عدد اجمليبُت الذين دل يتلقوا تكوينا يف رلال ادلقاوالتية قد بلغ  إجابة 46،7%
 . توز ع   ع      ب أث     كو ن:13

 (: توز ع أ   د   ع      ب أث     كو ن14   دول ر م )
    كو ن_أث 

 النسبة ادلئوية التكرار 
 بشدة موافق غَت 

 موافق غَت
 الأعلم
 موافق

 بشدة موافق

2 
2 
4 

29 
10 

2,7 
2,7 
5,3 
38,7 
13,3 

 62,7 47 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

ألنو سؤال مرتبط بالسؤال  %62،7رليب أي بنسبة  47يظهر من اجلدول أن رلموع اجمليبُت ىنا ىو 
، بينما عدد اجمليبُت با موافق بشدة ىو %38،7أي بنسبة  29 با موافق  ىو الذي قبلو، ونالحظ أن عدد اجمليبُت

، بينما عدد اجمليبُت على غَت موافق %5،3أي ما يعادل  4، وعدد اجمليبُت با ال أعلم ىو %13،3أي  10
 .%2،7بشدة وغَت موافق بلغ كل منهما 
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   ف ع   ث   :   دد ت    وجه    ق والت 
 ت :.    وجه    ق وال1

 (: توز ع أ   د   ع      ب          إ   ء  ؤ    بعد    خ ج15   دول ر م )
    قوالت _   وجه

 النسبة ادلئوية التكرار 
 زلتمل غَت

 الأدري
 زلتمل

 جدا زلتمل

7 
17 
36 
15 

9,3 
22,7 
48,0 
20,0 

 100,0 75 اجملموع

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

وسبثل أغلب  %48أي ما يعادل  36من اجلدول أن عدد اجمليبُت با زلتمل إنشاء مؤسسة ىو  يتضح
، %9،3من اجمليبُت با غَت زلتمل بنسبة  7، و%20من اجمليبُت با زلتمل جدا أي بنسبة  15اإلجابات، بينما 

 .%9،3بنسبة  7، وعدد اجمليبُت با غَت زلتمل كان %22،7أي  17أما عدد اجمليبُت با ال أدري ىو 

 .   عال   ب ن     غ   ت:2

سنوضح من خالل ىذا اجلدول العالقة بُت ادلتغَتات الثالثة احملددة للتوجو ادلقاواليت ) ادلواقف ادلرتبطة 
 بالسلوك، ادلعايَت ادلدركة والتحكم يف السلوك(.

 ت(:   عال   ب ن     غ   16   دول ر م )

 التحكم يف السلوك  ادلدركةادلعايَت ادلواقف ادلرتبطة بالسلوك 
التوجو 
 ادلقاواليت

Corrélation de Pearson ,376**0 0,306** -0,306** 
Sig. (bilatérale) 0,001 0,008 0,008 
 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

رتبطة بالسلوك وادلعايَت من خالل مصفوفة االرتباط يف اجلدول السابق نالحظ أن العالقة بُت ادلواقف ادل
ادلدركة عالقة طردية أما العالقة بُت التحكم يف السلوك ادلدرك ىي عالقة سلبية، وأن العالقة بشكل عام عالقة 

 ضعيفة.
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 :   و  ف     تبط ب   لوك على    وجه    ق والت  خ ب ر أث  . 3

سااايط ادلرتبطاااة بااااأثر ادلواقاااف ادلرتبطااااة يباااُت اجلااادول نتااااائج التحليااال اإلحصاااائي الختبااااار االضلااادار اخلطااااي الب
بالساالوك علااى التوجااو ادلقاااواليت، حيااث تظهاار معطيااات اجلاادول أن معاماال االرتباااط ألثاار ادلواقااف ادلرتبطااة بالساالوك 

وىاذه يعاٍت  0.141، كما بلغ معامل التحدياد 0.05وىي عالقة طردية ضعيفة عند مستوى الداللة 0.376بلغ 
ادلتبقياة  من التغاَتات احلاصالة فيهاا يف حاُت ترجاع النسابة %14.1لسلوك يفسر ما نسبتو أن أثر ادلواقف ادلرتبطة با

 إذل عوامل أخرى

 -أ– :  ال  د ر   خط    ب  ط(17)    دول ر م

  لخص     وذج 
 ع  ل     د د   ع  ل     د د  ع  ل  الرتب ط     عدد     وذج

    ص ح
   خطأ    ع  ري  ل قد  

1.376 1.141 1.129 1.69912 
 ANOVAجدول 

    وى    ع و   F   و ط     بع ت درج ت           وع     بع ت     وذج
 1.111 11.696 5.717 1 5.717  ال  د ر
 1.489 71 34.712   بو   
  72 41.419      وع

    ع  الت
    وى    ع و   T    ع  الت    ع  ر      ع  الت   صل       وذج

   خطأ    ع  ري B       عل   
 1.111 6.127  1.367 2.214   ث بت
 1.111 3.421 1.376 1.195 1.324    و  ف

 spssسلرجات  من إعداد الطالبتُت اعتمادا على    صدر:

وىاي ذات داللاة  11.696قاد بلاغ  Fاجلادول أن قيماة االختباار اإلحصاائي  نفس كما يالحظ من خالل
، وتادل 0.05وىاي أقال مان مساتوى الداللاة ادلعتماد يف الدراساة  0.001ءت بقيماة احتمالياة إحصائية حيث جا

علاااى جاااودة ظلاااوذج العالقاااة باااُت ادلواقاااف ادلرتبطاااة بالسااالوك وبالتاااارل صاااحة االعتمااااد علاااى نتاااائج النماااوذج يف سبثيااال 
 العالقة اخلطية بُت ادلتغَتين.
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إشاارتو موجباة وىاو ماا يادل Bاقاف ادلرتبطاة بالسالوك ويظهر من خالل اجلادول أن معامال متغاَت مساتوى ادلو 
 T، كماا بلغات قيماة 0.025على وجود عالقة طردياة موجباة باُت ادلواقاف ادلرتبطاة بالسالوك عناد مساتوى الداللاة 

وىااي أقاال ماان مسااتوى الداللااة ادلعتمااد يف الدراسااة، وعليااو فااإن معاماال  0.001بقيمااة احتماليااة  3.420احملسااوبة 
B ئية واقتصااااادية، وبالتااااارل يتبااااُت أن ادلواقااااف ادلرتبطااااة بالساااالوك تااااؤثر بشااااكل إغلااااايب علااااى النيااااة لااااو معنويااااة إحصااااا

يف  0.324ادلقاوالتياااة، حياااث أن التغاااَت يف مساااتوى ادلواقاااف ادلرتبطاااة بالسااالوك بوحااادة واحااادة يقابلاااو تغاااَت دبقااادار 
 ادلتغَت التابع للنية يف أداء السلوك.

 وؽلكن استخراج العالقة التالية:

 ادلواقف ادلرتبطة بالسلوك  0.324+ 2.214= نية ادلقاوالتيةال

 بناءا على ما سبق نستنتج صحة الفرضية أن ادلواقف ادلرتبطة بالسلوك ذلا أثر إغلايب على النية ادلقاوالتية.

 :   ع        درك  على    وجه    ق والت  خ ب ر أث  . 4

 -ب– :  ال  د ر   خط    ب  ط(18)    دول ر م

  لخص     وذج 
   خطأ    ع  ري  ل قد    ع  ل     د د    ص ح  ع  ل     د د  ع  ل  الرتب ط     عدد     وذج

1.316 1.194 1.181 1.64118 
 ANOVAجدول 

  و ط  درج ت           وع     بع ت     وذج
     بع ت

F   وى    ع و    

 1.118 7.431 3.144 1 3.144  ال  د ر
 1.411 72 29.499  بو    

  73 32.543      وع
    ع  الت

   ع  الت     ع  الت   صل       وذج
    ع  ر  

T   وى    ع و    
   خطأ    ع  ري B       عل   

 1.111 8.269  1.334 2.758   ث بت
 1.118 2.726 1.316 1.186 1.235    و  ف

 SPSSاعتمادا على سلرجات ادلصدر: من إعداد الطالبتُت 
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يبااُت اجلاادول نتااائج التحلياال اإلحصااائي الختبااار االضلاادار اخلطااي البساايط ادلرتبطااة أثاار ادلعااايَت ادلدركااة غلااى 
وىااي عالقااة طرديااة ضااعيفة  0.306التوجااو ادلقاااواليت، حيااث تظهاار معطيااات ىااذا اجلاادول أن معاماال االرتباااط بلااغ 

وىاذا يعاٍت أن ادلعاايَت ادلدركاة تفسار ماا نسابتو  0.094التحدياد بلاغ  ، كماا بلاغ معامال0.05عند مستوى الداللاة 
 من التغَتات احلاصلة يف النية ادلقاوالتية يف حُت ترجع النسبة ادلتبقية لعوامل أخرى. 9،4%

وىااي ذات داللااة إحصااائية  7.430قااد بلغاات  Fكمااا يالحااظ ماان اجلاادول أن قيمااة االختبااار اإلحصااائي 
وتاادل عاال جااودة  0.05وىااي أقاال ماان الداللااة ادلعتمااد عليهااا يف الدراسااة  0.008ة حيااث جاااءت بقيمااة احتمالياا

ظلااوذج العالقااة بااُت ادلعااايَت ادلدركااة والنيااة ادلقاوالتيااة، وبالتااارل صااحة االعتماااد علااى نتااائج النمااوذج يف سبثياال العالقااة 
 اخلطية بُت ادلتغَتين.

إشاارتو موجباة وىاو ماا يادل علاى وجاود Bدلدركاة ويظهر من خالل اجلدول أن معامل متغَت مستوى ادلعاايَت ا
احملسااااوبة  T، كمااااا بلغاااات قيمااااة الثاباااات0.025وى الداللااااة عالقااااة طرديااااة موجبااااة بااااُت ادلعااااايَت ادلدركااااة عنااااد مساااات

لاااو  Bوىاااي أقااال مااان مساااتوى الداللاااة ادلعتماااد يف الدراساااة، وعلياااو فاااإن معامااال  0.008بقيماااة احتمالياااة  2.758
بالتااارل يتبااُت أن ادلعااايَت اادلدركااة تااؤثر بشااكل إغلااايب علااى النيااة ادلقاوالتيااة، حيااث أن معنويااة إحصااائية واقتصااادية، و 

 يف ادلتغَت التابع للنية يف أداء السلوك. 0.235التغَت يف مستوى ادلعايَت ادلدركة بوحدة واحدة يقابلو تغَت دبقدار 

 وؽلكن استخراج العالقة التالية:

 ايَت ادلدركةادلع0.235+2.758=النية ادلقاوالتية

 وشلا سبق نستنتج صحة الفرضية أن للمعايَت ادلدركة أثر إغلايب يف النية ادلقاوالتية.
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 :    كم       لوك    درك على    وجه    ق والت  خ ب ر أث  . 5

 -ج– :  ال  د ر   خط    ب  ط(19)    دول ر م

  لخص     وذج 
 ع  ل     د د  د ع  ل     د   ع  ل  الرتب ط     عدد     وذج

    ص ح
   خطأ    ع  ري  ل قد  

1.316 1.193 1.181 1.83189 
 ANOVAجدول 

    وى    ع و   F   و ط     بع ت درج ت           وع     بع ت     وذج
 1.118 7.529 5.198 1 5.198  ال  د ر
 1.691 73 51.398   بو   
  74 55.596      وع

    ع  الت
    وى    ع و   T    ع  الت    ع  ر      ع  الت   صل   وذج    

   خطأ    ع  ري B       عل   
 1.111 9.914  1.429 4.254   ث بت
 1.118 - 2.744 - 1.316 1.111 - 1.313    و  ف

 SPSSادلصدر: من إعداد الطالبتُت اعتمادا على سلرجات

الختبااار االضلاادار اخلطااي البساايط ادلرتبطااة أثاار الااتحكم يف الساالوك  يبااُت اجلاادول نتااائج التحلياال اإلحصااائي
وىااي عالقااة  0.306ادلاادرك علااى التوجااو ادلقاااواليت، حيااث تظهاار معطيااات ىااذا اجلاادول أن معاماال االرتباااط بلااغ 

وىااذا يعااٍت أن ادلعااايَت ادلدركااة  0.093، كمااا بلااغ معاماال التحديااد بلااغ 0.05طرديااة ضااعيفة عنااد مسااتوى الداللااة 
 من التغَتات احلاصلة يف النية ادلقاوالتية يف حُت ترجع النسبة ادلتبقية لعوامل أخرى. %9،3سر ما نسبتو تف

وىاااي ذات داللاااة إحصاااائية  7.529قاااد بلغااات Fكماااا يالحاااظ مااان اجلااادول أن قيماااة االختباااار اإلحصاااائي 
وتاادل عاال جااودة  0.05وىااي أقاال ماان الداللااة ادلعتمااد عليهااا يف الدراسااة  0.008حيااث جاااءت بقيمااة احتماليااة 

ظلوذج العالقة بُت التحكم يف السلوك ادلدرك والنية ادلقاوالتية، وبالتارل صحة االعتماد على نتائج النماوذج يف سبثيال 
 العالقة اخلطية بُت ادلتغَتين.

إشاارتو ساالبة وىاو ماا يادل علاى وجاود Bويظهر من خالل اجلدول أن معامال متغاَت مساتوى ادلعاايَت ادلدركاة 
الثاباااات ، كمااااا بلغاااات قيمااااة 0.025ة طرديااااة سااااالبة بااااُت الااااتحكم يف الساااالوك ادلاااادرك عنااااد مسااااتوى الداللااااة عالقاااا
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وىااي أقاال ماان مسااتوى الداللااة ادلعتمااد يف الدراسااة، وعليااو فااإن معاماال  0.008بقيمااة احتماليااة  4,254احملسااوبة 
B بشاكل ساليب علاى النياة ادلقاوالتياة، حياث  لو معنوية إحصائية واقتصاادية، وبالتاارل يتباُت أن ادلعاايَت اادلدركاة تاؤثر

يف ادلتغاَت التاابع للنياة  -0.303أن التغَت يف مستوى التحكم يف السلوك ادلدرك بوحادة واحادة يقابلاو تغاَت دبقادار  
 يف أداء السلوك. 

 وؽلكن استخراج العالقة التالية:

 (التحكم يف السلوك ادلدرك-0.303(+ )-2.744)=النية ادلقاوالتية

يف السااالوك ادلااادرك أثااار ساااليب علاااى النيااااة  ألن للاااتحكموىاااذا  الفرضاااية مقبولاااةسااابق نساااتنج أن صاااحة  وشلاااا
 ادلقاوالتية.
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 خالص    فصل:

حاولنا من خالل ىذا الفصل التطبيقي التعرف على أىم زلددات التوجاو ادلقااواليت لعيناة مان الطلباة ادلقبلاُت 
ة وعلااوم التساايَت جبامعااة زلمااد البشااَت االبراىيمااي. وقااد اعتماادنا يف علااى التخاارج بكليااة العلااوم االقتصااادية، التجارياا

 I.AJZENط .ظلوذج السلوك ادلخطذلك على 

اسااتهدفت الدراسااة رلموعااة ماان طلبااة كليااة العلااوم االقتصااادية، التجاريااة وعلااوم التساايَت جبامعااة زلمااد البشااَت 
  جلميع التخصصات ادلوجودة بالكلية.طالب من طور ليسانس وادلاسًت 75االبراىيمي، حيث بلغ حجم العينة 

إذل صااحة توصاالنا  وربليلهااا ومناقشااتهابعااد عاارض اإلطااار ادلنهجااي للدراسااة وكااذا أىاام النتااائج ادلتوصاال اليهااا 
 الفرضيات حيث أثبتت الدراسة أنو:

 اه من خالل االحصائيات رئينا أن ىنااك الكثاَت مان الطلباة الاذين يرغباون يف إنشااء أعمااذلم اخلاصاة واالذبا
إذل وظيفاااة مساااتقلة بعيااادة عااان الضاااغوط النفساااية فادلقاوالتياااة تعتااارب ملجاااأ للكثاااَت مااان الطاااالب والطالباااات 

 خرغلي اجلامعات.
  مااااااااااااااانخالل الدراساااااااااااااااة التطبيقياااااااااااااااة الااااااااااااااايت قمناااااااااااااااا هباااااااااااااااا علاااااااااااااااى رلموعاااااااااااااااة مااااااااااااااان الطلباااااااااااااااة تبينلنااااااااااااااااأن

عية وغلعاال نفسااهم منشاارحة دلواصاالة للمواقفادلرتبطةبالساالوكأثرإغلابيعللالنيةادلقاوالتية،إذأهنيبعثفيهمالروحاإلبدا
 اإلبداع واالبتكار وتوسيع مشاريعهم وأفكارىم.

  من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا هباا علاى رلموعاة الطلباة تباُت لناا أن للمعاايَت ادلدركاة أثار أغلاايب علاى
 بطالة من جهة أخرى.النية ادلقاوالتية، وىذا نتيجة الرغبة يف االستقاللية والسلطة من جهة واخلوف من ال

  من خالل الدراسة التطبيقياة الايت قمناا هباا علاى رلموعاة الطلباة تباُت لناا أن للاتحكم يف السالوك ادلادرك أثار
ساااااااااااليب علاااااااااااى النياااااااااااة ادلقاوالتياااااااااااة، وىاااااااااااذا نتيجاااااااااااة اخلاااااااااااوف مااااااااااان ادلخااااااااااااطرة وعااااااااااادم تلقاااااااااااي الااااااااااادعم.
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اذليئااااات  طاااارف ادلفكاااارين والباااااحثُت وحااااىت ا ماااانعاااارف موضااااوع ادلقاوالتيااااة يف اآلونااااة االخااااَتة اىتمامااااا كبااااَت 
ساساي يف ح الكثاَت مان اقتصااديات فهاي عنصار أالبلادان، وىاذا كاون ادلقاوالتياة  تعتارب مفتااح صلاا مجياع العمومية يف 

يف السااانوات  والبحاااوث العلمياااة طروحاااات اجلامعياااةادللتقياااات واألكثااارة دليل علاااى ذلاااك  الااااالقتصااااد وال غاااٌت عناااو و 
تباعاو دلاا لاو مان فوائاد علاى اقتصااديات البلادان ثت كثاَتا عان ىاذا ادلوضاوع وأشاادت باو ودعات الربدواليت ،خَتةاأل

كحل لتطاااور وربقيااااق زمات.وقاااد حققااات البلاااادان الااايت اعتمااادت علااااى ادلقاوالتياااةاألنهاااوض واخلاااروج ماااان الوكيفياااة 
شاباهبا إلنشااء مؤسسااهتم اخلاصاة تشجيع  اقتصاداهتا نتيجةحدثت قفزة يف أاإلغلابية التيالكثَت من نتائج االستقرار 

 ووظائفهم ادلستقلة.

تطاوير اجلاناب النفساي للفارد إذل  دول فقاط بال امتادتخر ادلقاوالتية ال ترفع مان اقتصااديات الامن جانب آ
ن فائاادهتا عاال منااو شااخص بااالغ وقااوي الشخصااية، أي أهنااا تطااور ثقتااو يف نفسااو وذبعلااو يتحماال ادلخاااطر وذبحيااث أ

 .كل وتطور كل اجلوانبتعود على اجملتمع ك

فاراد ضلاو ادلقاوالتياة ػلاده أو ياؤثر علياو مجلاة مان العوامال أو ادلتغاَتات، ذىاب وكما أشرنا ساابقا فاإن توجاو األ
ساااقاطها علاااى الواقاااع مااان خاااالل دىا يف عااادة ظلااااذج نظرياااة وحااااولوا إادلفكااارون والبااااحثون يف ىاااذا اجملاااال إذل ربديااا

 الدراسات ادليدانية.

ماان ىااذا البحااث ىااو التعاارف علااى زلااددات التوجااو ادلقاااواليت لعينااة ماان طلبااة كليااة العلااوم اذلاادف األساسااي 
 االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت جبامعة زلمد البشَت االبراىيمي برج بوعريريج.

بعااد التطاارق دلاىيااة ادلقاوالتيااة وأعليتهااا يف الفصاال األول ماان ىااذه ادلااذكرة وبعااد التعاارف علااى زلااددات التوجااو 
ادلقاواليت وأىم النماذج ادلفسرة لو، قمناا بصاياغة اساتبيان معتمادين علاى ظلاوذج السالوك ادلخطاط وقاد وجاو جملموعاة 
ماان الطلبااة ادلقبلااُت علااى التخاارج طااور ليسااانس وماسااًت. وبعااد عاارض النتااائج وربليلهااا وقفاات الدراسااة علااى رلموعااة 

 من النتائج نلخصها يف النقاط التالية:

 اسااة يعتاارب متوسااط نوعااا مااا، إذ أن التوجااو ادلقاااواليت للطلبااة زلاال الدر ن أ ات تبااُت لناااحصااائيماان خااالل اإل
 قل من نصف الطلبة أكدوا احتمالية إنشائهم دلؤسساهتم اخلاصة.أ
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 النياة علاى إغلاايب أثار بالسالوك ادلرتبطة ن للمواقفأ لنا الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا تبُتنفس خالل  من 
بتكااار وتوساايع االو  اإلبااداعاإلبداعيااة وغلعاال نفسااهم منشاارحة دلواصاالة  لااروحا فاايهم يبعااث أنااو إذ ادلقاوالتيااة،

 .م وأفكارىممشاريعه
 علااى النيااة ادلقاوالتيااة، وىااذا نتيجااة الرغبااة يف االسااتقاللية والساالطة ماان  إغلااايبأن للمعااايَت ادلدركااة أثاار  كمااا

 جهة واخلوف من البطالة من جهة أخرى.
 أثاار سااليب علااى النيااة ادلقاوالتيااة، وىااذا نتيجااة أن لااو  اتضااحفقااد ك لااتحكم يف الساالوك ادلاادر ا أمااا فيمااا ؼلااص

 اخلوف من ادلخاطرة وعدم تلقي الدعم.
 وانطالقا من النتائج السابقة ؽلكنا تقدمي رلموعة من توصيات التالية:

 التعمق فيو فهو ػلببك يف إنشااء عملاك اخلااص كونو حقيقة يستحق   أكربعطاء موضوع ادلقاوالتية حيزا إ
 قريب العاجل.النو غلعلك تفكر فيو وتسعى لتحقيقو يف أ حىت
 التجااارة ماان وعااادل ادلقاااولُتعطااائهم فرصااة للولااوج لعااادل رجُت ماان اجلامعااات وإتقاادمي الاادعم للطلبااة ادلتخاا 

 اجلامعات.عمال وخلق مشاتل على مستوى خالل دعم حاضنات األ
 يلعااب دور  لتوجااو ضلااو ادلقاوالتيااة فاألسااتاذ ساااتذة حااول ضاارورة اقناااع وتشااجيع الطالااب لالقيااام بتوعيااة األ

 ادلستقبلية. وظيفتهم الختيارتوجيههم  فيهم وحىتنشاء الرغبة كبَت يف ربفيز الطلبة وإ
  ماان خااالل القيااام بأنشااطة ميدانيااة يتعاارف ماان خالذلااا علااى  وذلااكنشاار ثقافااة العماال احلاار لاادى الطالااب

 عادل ادلؤسسايت.
 سة:آفاق الدرا

ساواءاً يف تنمياة االقتصااد أو يف تاوفَت مناصاب شاغل إال أناو يبقاى اجملاال عبو ادلقاوالتية نظرا للدور الذي تل
 مفتوح للقيام ببحوث ودراسات أكثر منها:

 دور ادلقاوالتية يف القضاء على مشكل البطالة. 
 .ادلقاوالتية ودورىا يف تنمية االستثمار احمللي بتوفَت مساعدات من الدولة 



 

 

 قائمة المراجع 
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     ع ب  غ     جع ب  ل  

 أوال: الكتب

، الطبعة إد ر       وع ت   صغ     ن    ف إ ى     ءكاسر نصر ادلنصور، شوقي ناجي جواد،  -1
 .2000احلامد للنشر والتوزيع، عمان،  دار واحد،

، دار الشروق      ت     ل       و     ز  دخل-  صغ   إد ر       وع ت فالح حسن احلسيٍت،  -2
 .2006االوذل، عمان، االردن،  للنشر وتوزيع، الطبعة

، الطبعة االوذل، دار احلامد إد ر   البد ع و الب ك ر      ظ  ت  الع  لعاكف لطفي خصاونة،  -3
 .2011 االردن،-للنشر والتوزيع، عمان

 ثانيا: الرسائل واألطروحات اجلامعية

وعمل، معهد  ، مذكرة ماسًت زبصص تنظيم عو  ت      ط    ق والت        ز   بشاش زىَت،  -1
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 وعلوم              ر    ال  ص د  ،   علوم  طلب          بكل      ق والت     وجه  ول    ب  ن
 بوع    ج ب ج  إلب  ه      ب       د ج  ع 

 

 

 

 

 

 

 :شخص    علو  ت
 ...............................    خصص:

 ذكر                         أنثى                    :    س

 سنة 30أكثر من           سنة30 إذل ةسن 25 من         سنة 25أقل من   ع  :    

 مطلق    متزوج                             أعزب:   ع  ل         

 ال                 نعم:    ع ال أو وظ ف  ت غل هل

 الوالدين       احد أفراد العائلة         األصدقاء             ادلعارف ؤ   ؟      بإ   ء      ط ن بك أ د   م وأن  بق هل

 ال         نعم      ؟ (...،عطل  خالل ع ل )ت بص،  ؤ       ع لت أن  بق هل

 ال          نعم  ؤ   ؟   وت     إ   ء ك ف     أو     ق والت      ل    تكو    تلق ت هل

ب د  غ    و  ق إذ  ك ن    و ب  عم   و  ق ب د   و  ق ال  علم غ    و  ق 
      ىل أثر ىذا التكوين يف نيتك إلنشاء مؤسسة خاصة بك؟

      ىذا التكوين ولد لديك رغبة يف إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
 

 ال         نعم       ع (؟   بل أو خالل أو ج ع   خ     أو  زب        ثال طالب  ج ع   )ت ظ م      خ طت أن  ك  بق هل

 

 

 يهدف الذي االستبيان ىذا كمأيدي بُت وعلوم التسيَت نضع التجارية االقتصادية، العلوم بكلية ادلاسًت لطلبة ادلقاواليت التوجو حول دراسة طارإ يف
 .امعتناادلاسًت جب طلبة لدى ادلقاوالتية ضلو التوجو ربديد إذل

. آرائكاام كبااَت وبشااكل تعكااس الاايت ادلناساابة اخلانااة علااى تأشااَتالب االسااتبيان ىااذا أساائلة مجيااع علااى لإلجابااة الاادقائق بعااض زبصاايص ماانكم رجااوان
 اإلجاباة مانكم نرجاو لاذا،. جدياة بكال ياوونف تفكار والاذي باآرائكم هناتم ضلن بل جيدة، غَت أو جيدة إجاباتك ىنا يوجد علما، أهنال وضليطكم

 .الواردة األسئلة كل وعلى صدق، بكل
 مكتاب مؤسساة،( القانونياة توصاف كانات امهما اخلااص، عملكام إنشااء ىاو  ؤ     إ    ء ب فادلقصاود االساتبيان مالكا خاالل: فقاط لإلشاارة

 تع و كم على شك   ).اخل دراسات،
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    وجه    ق والت 
غ       ل  

  ه    
غ   
     ل

 ل    ال أدري
    ل 
 جد 

      اخلاصة؟ مؤسستك بإنشاء تقوم أن احتمال ىو بعد زبرجك ما
 

 

 ب   لوك     تبط     و  ف
  و  ق ب د   و  ق ال  علم غ    و  ق ب د      و  قغ 

      ىل لديك فكرة أو مشروع إلنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      ولدت ىذه الفكر خالل ادلسار الدراسي

      ولدت ىذه الفكرة من االحتكاك بادلقاولُت
      ولدت ىذه الفكرة خالل فًتة العمل يف مؤسسة ما

      فًتة الًتبص يف مؤسسة ماولدت ىذه الفكرة خالل 
      اخلاص؟ عملك لبدء زبطط ىل

      ىل قمت بالبحث عن معلومات حول ادلنتوج لتجسيد فكرتك؟
      ىل قمت بالبحث عن معلومات حول ادلستهلكُت لتجسيد فكرتك؟

      ىل قمت بالبحث عن معلومات حول السوق لتجسيد فكرتك؟
      ل ادلنافسُت لتجسيد فكرتك؟ىل قمت بالبحث عن معلومات حو 

ىل قمت بالبحث عن معلومات حول برامج الدعم اليت تقدمها الدولة لتجسيد 
 فكرتك؟

     

    ع       ذ ت  
      إنشاء مؤسسة يسمح لك بتحقيق أحالمك

      إنشاء مؤسسة يسمح لك بتطبيق الربامج اليت تلقيتها خالل ادلسار الدراسي
      ية يدفعٍت إلنشاء مؤسسة خاصة يب ربمل ادلسؤول

      كسب الكثَت من األموال يدفعٍت إلنشاء مؤسسة خاصة يب
      ذايت رضاءإ على وربصل استقاللية أكثر إنشاء مؤسسة يسمح لك أن تصبح

      اخلوف من البطالة يدفعٍت إلنشاء مؤسسة خاصة يب
      إنشاء مؤسسة يسمح لك باحلصول على السلطة و القوة

      ىل لديك القدرة على ربمل ادلخاطر
      بك خاصة مؤسسة إنشاء أردت إذا معنويا عائلتك تشجعك

 إدر ك      ب     لوك  
      اىل أثر ىذا التكوين يف نيتك إلنشاء مؤسسة خاصة بك؟ 

      ىذا التكوين ولد لديك رغبة يف إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      ن إنشاء مؤسسة خاصة بك؟عدم وجود موارد مالية ؽلنعك م
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      عدم تلقي الدعم شلن ػليطون بك ؽلنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      عدم وجود اإلرادة ىو الذي ؽلنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟

      عدم القدرة على العمل ىو الذي ؽلنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      ؤسسة خاصة بك؟عدم وجود خربة كافية ؽلنعك من إنشاء م

      عدم وجود فكرة مبتكرة ىو الذي ؽلنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      عدم احلصول على استشارة خرباء ىي اليت سبنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟
      ادلعلومات ادلتوفرة حول السوق ىي اليت سبنعك من إنشاء مؤسسة خاصة بك؟



 

 

    لخص

مساليااة منهااا واعتااربت دلقاوالتيااة يف اآلونااة األخااَتة ماان طاارف معظاام بلاادان العااادل خاصااة الرأتزايااد االىتمااام با
ر الااايت مت كثااار ادلصاااادماااو العصاارية حياااث أهناااا أصااابحت ماان أكثااار ادلصاااادر صلاحاااا وماان أأحاااد مصاااادر الن ادلقاوالتيااة

فياااز خرغلاااي اجلامعاااات وىاااذا ماااا جعااال الكثاااَت مااان البلااادان تقاااوم بتشاااجيع ورب ،زماااات اللجاااوء ذلاااا للخاااروج مااان األ
قبااال الطلبااة خرغلااي نااا الااذي نتساااءل ماان خاللااو عاان ماادى إوتااوجيههم ضلااو عااادل ادلقاوالتيااة، وىااذا كااان موضااوع حبث

 ادلقبلاُت طلباةالاجلامعات ضلو مشاريع ادلقاوالتية، وحلل ىذه اإلشكالية ادلطروحة قمنا بدراسة ميدانياة علاى عيناة مان 
جامعاة بارج باوعريريج،  وذلاك باساتخدام االساتبيان -دية والتجارية وعلوم التسيَت تصاالتخرج بكلية العلوم االق على

ذل وظيفة مستقلة بعيدة عان الضاغوط لطلبة يرغبون يف إنشاء أعماذلم اخلاصة والتوجو إووجدنا أن ىناك الكثَت من ا
كلااو يااؤثر عليااو مااا يساامى   طالبااات خرغلااي اجلامعااات وىااذاالالنفسااية فادلقاوالتيااة تعتاارب ملجااأ للكثااَت ماان الطااالب و 
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ن لدراساة ادليدانياة الايت قمناا هباا أىذا التوجو ادلقاواليت تؤثر عليو مجلة مان العوامال واحملاددات حياث أكادت ا
اإلبداعياااة وغلعااال نفساااهم  الاااروح فااايهم يبعاااث أناااو إذ ادلقاوالتياااة، النياااة علاااى إغلاااايب أثااار بالسااالوك ادلرتبطاااة للمواقاااف

 .وأفكارىماالبتكار وتوسيع مشاريعهم و  اإلبداعمنشرحة دلواصلة 

على النية ادلقاوالتية، وىذا نتيجة الرغبة يف االستقاللية والسلطة مان جهاة  إغلايبأن للمعايَت ادلدركة أثر  كما
 واخلوف من البطالة من جهة أخرى.

ة، وىااذا نتيجااة أثاار سااليب علااى النيااة ادلقاوالتيااأن لااو  اتضااحفقااد لااتحكم يف الساالوك ادلاادرك ا أمااا فيمااا ؼلااص
 اخلوف من ادلخاطرة وعدم تلقي الدعم.
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