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 التشكرات
 .ىذا العمل إلنجازد اهلل تعالى ونشكره على توفيقو لنا نحم

  إُف: مث أتقدـ بالشكر اٝنالص

على إشرافهما، كعلى  لعمور رميلة :: أ.دكاٞنشرفة اٞنساعدة  زكزم ١نمد :ألستاذ اٞنشرؼ: أ.دا
 .توجيهاهتما كنصائحهما

اح تكويننا، لقد على تنظيمو للمسابقة كعلى سهره إل٤ن مهدم شرقي االستاذ:رئيس اٞنشركع 
 عمل فوىف جزاه اهلل عنا كل خًن. 

  .، كاٞنذكورة أساميهم يف قائمة اٞنالحقكل باٚنو ك ٗناؿ كٚنو  األساتذة احملكمٌن

 طاقم قسم علـو التسيًن كعلى رأسهم رئيس القسم كنائبيو اٞنساعدين كطاقمو اإلدارم، على ما
 البيداغوجي. قدموه لنا من دعم كتوجيو كإرشاد خاصة يف اٛنانب

ك السيد: مسعود بوحادة  ،كعلى راسهم  السيد اٞندير الوالئيعماؿ مديرية التكوين اٞنهين 
 .كعباس، كٗنيع مدراء كمستشارم مراكز التكوين للبلديات كاٞنعهد اٞنتخصص

أعضاء ٛننة اٞنناقشة الذين كلفوا أنفسهم عناء تقوًن البحث كتصحيح أخطائو، كل كما 
 طركحة باٚنو كٗناؿ كٚنو.تصدرت كاجهة األ

 اٛنزيل للمرتبصٌن الذين سا٨نوا معنا يف الدراسة كاإلجابة على االستبياف. مث الشكر كالشكر   

 .كَف تسعو سطور قلمي ٤ناز ىذا البحثإلكل من قدـ ِف العوف   إُفك  
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 ملخص الدراسة
ستويات تعليمية ٢نتلفة حوؿ تسليط الضوء على اراء شر٪نة شبانيو من مهندؼ من خالؿ دراستنا ىذه إُف 

يف توجيههم ٥نو اٞنقاكالتية، أين ٥ناكؿ الوقوؼ على ابرز التعريفات اإلجرائية احملددة  التكوين اٞنهينمدل تأثًن 
 هينقاكالتی لدل شباب التكوين اٞناٞنتوجو معرفة مستول ال الىم اٞنقومات الت تقيس التوجو اٞنقاكاليت، ك بالتاِف

يغ ك اٞنناىج التكوينية األكثر تأثًنا يف توجيو الشباب اٞنرتبص كجهة مقاكالتية، كبعد التأصيل كتبيٌن ما ىي الص
النظرم ٞنتغًنات البحث كعلى ضوء الدراسات السابقة قمنا باعتماد ٢نطط لدراسة حاكلنا بو قياس متغًنات 

رئيسية انبثقت عنها  ا فرضيةمرتبص ّنؤسسات التكوين اٞنهين، كافرتضن (399)الدراسة  على عينة تتكوف من 
 برنامج استخداـب استبياف عاٛننا ٢نرجاتوقمنا بتصميم  ٠نموعة من الفرضيات الفرعية، كإلثبات رفضها أك قبوٟنا 

SPSS،  عكسية  تأثًنتوجد عالقة كما عكسية بٌن التكوين اٞنهين كالتوجو اٞنقاكاليت،   تأثًنأسفر عن نتائج  أف
، كعالقة طردية متوسطة التأثًن بٌن مفهـو مقررات التكوين وين اٞنهين كالتوجو اٞنقاكلتبٌن اٞنناخ التنظيمي لتك

 قدـت كما مت ،ىذه النتائجٟنا االثر البليغ على اٞنهين كالتمهية كالتوجو اٞنقاكالتت، كيالحظ بأف جائحة كوركنا كاف 
كأف نظومة التكوين اٞنهين كالتمهٌن خاصة تكثيف البحوث يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية يف مٗنلة من االقرتاحات منها: 
 على ١نيطو اٞنقاكاليت.  أكثر التعرؼمن اٞنرتبص  ٬نكن، اعتماد التكوين اإلنتاجي ُنثنا جاء يف ظركؼ استثنائية

 قاكاليت.متوجو شباب، ناخ تنظيمي، مهين، مقاكالتية، تكوين م: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

We aim through this study to shed light on the opinions of a group of young 

people from different educational levels about the impact of vocational training 

in directing them towards entrepreneurship. We try to deal with the major 

operational definitions of the fundamentals that measure the entrepreneurial 

orientation; thus, we will recognize the extent of entrepreneurial orientation 

among the trainees. After the theoretical rooting of the research variables and in 

the light of previous studies, we adopted a study plan in which we tried to 

measure the study variables on a sample consisting of (399) trainees in 

vocational training institutions, and we assumed a main hypothesis. A set of sub-

hypotheses emerged from it, and to prove their rejection or acceptance, we 

designed a questionnaire whose outputs were treated using the SPSS program. 

The results show that there is an inverse effect between vocational training and 

entrepreneurial orientation, and there is a direct correlation, of a medium impact, 

between the organizational climate of vocational training and entrepreneurial 

orientation, and a positive, medium-effect relationship between the concept of 

vocational training and apprenticeship curricula and entrepreneurial orientation. 

It is noted that the Corona pandemic had an eloquent impact on these results. A 

number of suggestions were also made, including: Intensifying research in the 

field of entrepreneurship in the system of vocational training and apprenticeship, 

especially since our research was conducted in exceptional circumstances. The 

adoption of productive training enables the trainee to learn more about his 

entrepreneurial environment. 

Keywords: entrepreneurship, vocational training, organizational climate, youth, 

entrepreneurial orientation. 
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 196 ............................................................................. اٞنراجع قػػػػػائمة

 212 ................................................................................ اٞنالحػػػػػػػػػػػػق
 



 
 

IX 
 

 ائمة الجداولق

 9 .................... (hisrich  robert) للباحثٌن التار٫ني التطور حسب اٞنقاكؿ تعريفات 1-1  جدكؿ

 12 ...................................... (Dollinger) الباحثٌن حسب اٞنقاكالتية مفهـو 2-1  جدكؿ

 13 ................................................... ةياٞنقاكالت يف البحث اٞنقاربات ٢نتلف: 3-1  جدكؿ

 21 ............................ الوظيفية اٞنقاربة كفق ةياٞنقاكالت ُنث يف الفكرية اٞندارس ٢نتلف: 4-1  جدكؿ

 27 .................................................. اٞنقاكاليت لتوجو التعريفات أبرز يوضح:  5-1  جدكؿ

 60 ............................... اٞنختلفة التكوين مستويات على التخصصات توزيع  يوضح: 6-1  جدكؿ

 130........................................................... الدراسة متغًنات مرجعيات: 1-3  جدكؿ

 134.................................. ٢نتلفة ثقة ّنستويات الدراسة جملتمع العينة حجم يوضح: 2-3 جدكؿ

 135...................... ّنحاكرىا اٞنستقل اٞنتغًن مفاىيم لألبعاد بًنسوف ارتباط معامل يوضح: 3-3  جدكؿ

 136.............................. ّنحاكرىا اٞنستقل اٞنتغًن ألبعاد بًنسوف إرتباط معامل يوضح: 4-3  جدكؿ

 137................................ ّنحاكرىا التابع اٞنتغًن ألبعاد بًنسوف إرتباط معامل يوضح: 5-3  جدكؿ

 139................................ (Alpha de Cronbach) الثبات معامل يوضح: 6 -3  جدكؿ

 140............................................... للعينة الشخصية اٝنصائص ٓنليل يوضح: 7-3  جدكؿ

 144................... ٟنا اٞنقابلة اٜنسابية اٞنتوسطات كفئة اٞنوافقة درجات أكزاف تفسًن يوضح: 8-3  جدكؿ

 146...... لتكوين التنظيمي اٞنناخ ٞنفهـو بعد كل حسب موضحة العينة إجابات متوسط يوضح: 9-3  جدكؿ

 147......... اٞنهين التكوين مقررات ٞنفهـو بعد كل حسب مبينة العينة إجابات متوسط يوضح: 10-3 جدكؿ

 148.............................اٞنهين للتكوين الكلي للمحور العينة إجابات متوسط يوضح: 11-3 جدكؿ

 149.......................... اٞنقاكاليت بالتوجو اٞنتعلقة كتشتتها العينة إجابات متوسط يوضح 12-3  جدكؿ

 152........................................................ التوزيع اعتدالية اختبار يوضح: 13-3 جدكؿ

 153.......................................... قاكاليتاٞن لتوجو بالنسبة اٛننس فركؽ يوضح: 14-3  جدكؿ

 154........................................... اٞنقاكاليت لتوجو بالنسبة العمر فركؽ يوضح: 15-3  جدكؿ

 156................................ اٞنقاكاليت لتوجو بالنسبة الدراسي اٞنستول فركؽ يوضح: 16-3  جدكؿ

 157............................... اٞنقاكاليت لتوجو بالنسبة التكوين ٧نط فركؽ إختبار يوضح: 17-3  جدكؿ

 159............... اٞنقاكاليت لتوجو بالنسبة لتكوينا ٞنراكز اٛنغرايف التوزيع فركؽ إختبار يوضح: 18-3  جدكؿ



 
 

X 
 

 161.......... اٞنقاكاليت التوجو على اٞنهين التكوين مفاىيم تأثًن كٓنليل اال٥ندار اختبار يوضح: 19-3  جدكؿ

 164.................. اٞنقاكاليت التوجو على اٞنهين لتكوين التنظيمي اٞنناخ أبعاد ا٥ندار يوضح :20-3  جدكؿ

 166............... اٞنقاكاليت التوجو على كالتمهٌن اٞنهين التكوين مقررات أبعاد ا٥ندار يوضح :21-3  جدكؿ

 169...................... االستقاللية على اٞنهين التكوين تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :22-3  جدكؿ

 171......................... عاالبدا  على اٞنهين التكوين تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :23-3  جدكؿ

 172........................ اٞنخاطرة على اٞنهين التكوين تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :24-3  جدكؿ

 173....................... االستباقية على اٞنهين تكوينال تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :25-3  جدكؿ

 174................. التنافسية اٞنغامرة على اٞنهين التكوين تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :26-3  جدكؿ

 175........ االستقاللية على اٞنهين لتكوين التنظيمي اٞنناخ تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :27-3  جدكؿ

 177............ االبداع على اٞنهين لتكوين التنظيمي اٞنناخ تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :28-3  جدكؿ

 178........... اٞنخاطرة على اٞنهين لتكوين التنظيمي اٞنناخ تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :29-3  جدكؿ

 179......... االستباقية على اٞنهين لتكوين ظيميالتن اٞنناخ تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :30-3  جدكؿ

 181.......... التنافسية اٞنغامرة على اٞنهين لتكوين التنظيمي اٞنناخ تأثًن لقياس اال٥ندار يوضح :31-3  جدكؿ

 183............... االستقاللية على اٞنهين لتكوين مقررات تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :32-3  جدكؿ

 184.................. االبداع على اٞنهين التكوين مقررات تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :33-3  جدكؿ

 186................. اٞنخاطرة على اٞنهين التكوين مقررات تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :34-3  جدكؿ

 187................ االستباقية ىعل اٞنهين التكوين مقررات تأثًن لقياس اال٥ندار اختبار يوضح :35-3جدكؿ

 189................ التنافسية اٞنغامرة على اٞنهين التكوين مقررات تأثًن لقياس اال٥ندار يوضح :36-3  جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 
 

 األشكال  قائمة
 

 30 ................................................... النظم نظرية منظور من اإلبداع مفهـو: 1-1 الشكل

 35 ......................... (Miller) حسب الثالثي اٞنقاكاليت التوجو تصورم قياس ٧نوذج: 2-1 الشكل

 35 ...... (Lumpkin and Dess) حسب اٝنماسي اٞنقاكاليت لتوجو تصورم قياس ٧نوذج: 3-1 الشكل

 37 ..................... (Shapero et Sokol) لػ اٞنقاكاليت اٜندث تكوين نظرية ٧نوذج : 4-1 الشكل

 38 .................................................... العقالين السلوؾ نظرية ٧نوذج يوضح: 5-1 الشكل

 39 ............................................. (Ajzen)لػ اٞنخطط السلوؾ نظرية يوضح: 6-1 الشكل

 41 .......................... (Triandis) األشخاص بٌن ما اٞنخطط السلوؾ ٧نوذج يوضح: 7-1 الشكل

 42 ..................... اٞنقاكاليت اٜندث تكوين كنظرية اٞنخطط السلوؾ لنظرية اٞنوحد النموذج: 8-1 الشكل

 43 ......................... (Triandis) األشخاص بٌن ما اٞنخطط السلوؾ ٧نوذج يوضح :9-1 الشكل

 45 ................................................ الكلي إطاره يف اٞنستقل اٞنتغًن استنتاج: 10-1 الشكل

 68 ........................................................ اٞنستقل اٞنتغًن مفاىيم يوضح: 11-1  الشكل

 127.......................... السابقة الدراسات مشلتها الت للمتغًنات الكلي اإلطار يوضح: .1-2  الشكل

 131................................................................ الدراسة ٢نطط يوضح:1-3  الشكل

 141............................................... للعينة الشخصية اٝنصائص ٓنليل يوضح: 2-3 الشكل

 143................................................. للعينة اٛنغرافية اٝنصائص ٓنليل يوضح: 3-3 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897866
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897867
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897868
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897870
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897871
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897872
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897874
file:///C:/Users/USER/Desktop/وثائق%20جامعية/RAP/اطروحة%20التوجه%20المقاولاتي%20قبل%20المناقشة.docx%23_Toc115897878


 
 

XII 
 

 قائمة المالحق
 213........................................................................... :اإلستبياف1اٞنلحق رقم 
 217 ................................................................... : قائمة احملكمٌن 2اٞنلحق رقم 
 218 ............. :اختبار الثبات ٞنفهومي اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كمقررات التكوين اٞنهين3اٞنلحق رقم 
 219 ...................... :إختبار الثبات البنائي)صدؽ االتساؽ الداخلي( حملور التكوين اٞنهين4اٞنلحق رقم 
 220 .................... :إختبار الثبات البنائي)صدؽ االتساؽ الداخلي( حملور التوجو اٞنقاكاليت5اٞنلحق رقم 
 221 .................................................. : اختبار ثبات أداة الدراسة للمتغًنين6اٞنلحق رقم 
 222 .................................................... :ٓنليل اٝنصائص الشخصية للعينة7اٞنلحق رقم 
 223 ...............:متوسط إجابات العينة حسب كل بعد ٞنفهـو اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين8 اٞنلحق رقم
 224 ............ :متوسط إجابات العينة موضحة حسب كل بعد ٞنفهـو مقررات التكوين اٞنهين 9اٞنلحق رقم 
 225 ........................................ :متوسط إجابات كتشتت متغًن التكوين اٞنهين10 اٞنلحق رقم
 226 ............................... :متوسط إجابات كتشتت متغًن التوجو اٞنقاكاليت كأبعاده11اٞنلحق رقم 
 227 ............................................................ : اختبار إعتدالية التوزيع12اٞنلحق رقم 
 228 ................................................ :إختبار فركؽ اٛننس لتوجو اٞنقاكاليت13 اٞنلحق رقم
 229 .................................................. :اختبار فرضية الفركؽ حسب العمر14اٞنلحق رقم
 231 ....................................................... :فرضية فركؽ اٞنستول الدراسي15اٞنلحق رقم
 233 ................................................. فرضية الفركؽ حسب ٧نط التكوين:16 رقماٞنلحق 

 235 ............................. :فرضية الفركؽ حسب التوزيع اٛنغرايف ٞنراكز التكوين اٞنهين17 اٞنلحق رقم
 238 ..................................... تبار اال٥ندار اٞنتعدد اٝناص بالفرضية الرئيسيةاخ:18 اٞنلحق رقم
 240 ................. تأثًنأبعاد اٞنناخ التنظيمي لتكوين على التوجو اٞنقاكاليتاختبار اإل٥ندار  :19 اٞنلحق رقم
 242 ............ على التوجو اٞنقاكاليت مقررات التكوين اٞنهين  كالتمهٌن:اختبار اال٥ندار أبعاد 20 اٞنلحق رقم
 244 .......................... : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن التكوين اٞنهين على االستقاللية21 اٞنلحق رقم
 246 .............................. : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن التكوين اٞنهين على اإلبداع22اٞنلحق رقم 
 248 .......................... د اٝنطر: اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن التكوين اٞنهين على أٔنا23 اٞنلحق رقم
 250 ............................. :اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن التكوين اٞنهين على االستباقية24 اٞنلحق رقم



 
 

XIII 
 

 252 ...................... التكوين اٞنهين على اٞنغامرة التنافسية : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن25 اٞنلحق رقم
 254 ............. : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين على االستقاللية26 اٞنلحق رقم
 255 ................. : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين على االبداع27اٞنلحق رقم
 256 .......................... : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن التكوين اٞنهين على أناذ اٝنطر28 اٞنلحق رقم
 257 ............... :اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين على االستباقية29 اٞنلحق رقم
 258 ............... كوين على اٞنغامرة التنافسية:اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن اٞنناخ التنظيمي لت30 اٞنلحق رقم
 259 .............. لتكوين اٞنهين على االستقالليةمقررات  يوضح اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن:31 اٞنلحق رقم
 260 ..................لتكوين اٞنهين على االبداعمقررات  :يوضح اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن32 اٞنلحق رقم
 261 ....................... لتكوين اٞنهين على اٞنخاطرةمقررات  :اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن33 اٞنلحق رقم
 262 ..................... لتكوين اٞنهين على االستباقيةمقررات  : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن34 اٞنلحق رقم
 263 ..................... لتكوين اٞنهين على االستباقيةمقررات  : اختبار اال٥ندار لقياس تأثًن35 اٞنلحق رقم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ةػػػػػػػػػدمػػػػقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

  أ
 

 توطئة

 بٌن كمن معها، التكيف  ك١ناكلة بو  احمليطة البيئة فهم خالؿ من باإلنساف عموما االنسانية العلـو هتتم
 للمورد النسبية الندرة ةمشكل  حل يف بحثكال لإلنساف، الرفاه ٓنقيق اُف يسعى الذم االقتصاد علم العلـو ىذه

 تلبية أك اٜناجة سد شانو من هنائي منتج اُف تفضي االقتصاد، يف اٞنضافة القيمة ٪نقق الذم بالشكل كادارهتا
 الثركة خلق يف تساىم الت اجملاالت بكل االىتماـ اِف العاٞنية االقتصاديات تتسارع ٟنذا منفعة، ٓنقيق اك الرغبة

 .كتنميتها

 بالغة أ٨نية أكلت الت الدكؿ بٌن من اٛنزائر تعترب اذ االعماؿ، ريادة الت ٔنلق الثركة ٤ند االتاجمل أبرز كمن 
 فيما تعلق ببعد التنمية يف شقو للثركة خالؽ قطاعا باعتباره االخًنة، اآلكنة يف كخاصة اٞنقاكالتية لقطاع

 مشكلة كأف خاصة ،تنميةلل جتماعياال شقبال ما تعلق يف البطالة على القضاء يف ساىمي كما االقتصادم،
 يظهر ما كىو عسًنا، كرىانا صعبا ٓنديا تشكل امين كحىتبل  ثقايف ك نفسي ك اقتصادم تأثًن من ماٟنا ك البطالة
 .كالدارسٌن الباحثٌن طرؼ من ُنث  ١نل البطالة موضوع كوف يف جليا

 اىتمامها البشرم العامل فأكلت هد،اٛن من الكثًن دعم اٛنبهة االجتماعية سبيل يف االنظمة بذلت كقد 
 بكفاءة العمل على قادرا ٩نعلو الذم بالشكل قدراتو كتنمية كتعليمو اإلنساف تكوين خالؿ من كذلك كبًنا،

 كاٞنتكوف اٞنتعلم كوف ، البشرم العنصر تنمية على تعمل الت الوسائل أىم من كالتعليم التكوين باعتبار كفعالية،
 اٞنتاحة، االمكانيات ظل يف للموارد األمثل االستغالؿ على تساعد الت األفكار خلق يف أكرب حظوظا ٬نلك
 من كاٞنتعلمٌن، اٞنتكونٌن عند اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يف كالتكوينية التعليمية اٞننظومة دكر اغفاؿ ٬نكن ال أنو حيث
 ك نظرية معارؼ بامتالؾ للمقاكؿ تسمح فهي خاصة مؤسسات بإنشاء اٞنبادرة ركح كبث باٞنقاكؿ تعريفهم خالؿ
 األىداؼ ٓنقيق اُف الوصوؿ لو كتسهل مؤسستو مستول على القيادم دكره لعب من ٕنكنو منهجية ك تقنية

  .اٞنسطرة

 تعلق فيما خاصة اجملاؿ ٟنذا كبًنة ا٨نية اٛنزائر بلدنا اكُف كالتعليمية التكوينية اٞننظومة ألىيميو منها كادراكا
 حرص يؤكد ٣نا بلدياهتا، جل عرب منتشرة تكوين مراكز كٟنا اال كالية توجد ال أنو حيث هين،اٞن التكوين بشق
 كٟنذا الثركة، كخلق الشغل عاَف اُف وجللول الفرصة كإعطائو اٛنزائرم الشباب بتكوين االىتماـ على اٛنزائرية الدكلة
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 مؤسسات مرتبصي لدل اٞنقاكاليت التوجو زتعري يف اٞنهين التكوين مراكز دكر دراسة األطركحة ىذه يف سنحاكؿ
  .غردايةلوالية  كالتمهٌن التكوين من خالؿ عينة من مرتبصي مؤسسات اٛنزائرية كالتمهٌن  اٞنهين التكوين

 إشكالية الدراسة أوال: 

ن عن ما سبق تقد٬نو كحىت نضع إطار منهجيا ١نددا لبحثنا ىذا حوؿ اٞنسا٨نة الت يقدمها قطاع التكوي بناءا
اٞنهين، كٓنديدا مؤسسات التكوين اٞنهين كالتمهٌن لوالية غرداية يف دعم اٞنسار اٞنقاكاليت للمرتبصٌن، مت طرح 

 االشكالية التالية :

 ؟الشباب لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يف اٞنهين التكوين تأثًن مدل ما 

 التساؤالت الفرعية التالية :الرئيسية ك يتفرع عن ىذه اإلشكالية 
 ؟الشباب لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يفلتكوين اٞنهين لمناخ التنظيمي  تأثًن مدل ما -1
 لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يفلتكوين اٞنهين ااٞننتهجة من طرؼ منظومة قررات اٞن تأثًن مدل ما -2
 ؟ الشباب

 الشباب لدل اٞنقاكاليت والتوج تعزيز يف اٞنهين التكوينلدكر   احصائية داللة ذاتىل توجد فركؽ  -3
 كا٧ناط التكوين ؟ الشخصية للخصائص تعزل

 فرضيات الدراسة ثانيا: 

 أسلوبتربيرات كاضحة تشًن إُف  يف صياغ ٞنعاٛنة االشكالية الرئيسية كاالجابة عن ما تفرع عنها من اسئلة
  متغًنا تابعا يفف متغًنا مستقال يؤثر ظن هبا أنالطريقة الت تعكس الظواىر اٞنعنية بالدراسة، ك  لعالقة بٌنل تصورنا

 تبنينا االفرتاضات التالية :

 الفرضية الرئيسية  
من كجهة عينة من  الشباب لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يف اٞنهين لتكوينإحصائية  أثر ذك داللة ىناؾ

 .مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن بوالية غرداية
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 الفرضيات الفرعية 
 الشباب لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يفلمناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين ل إحصائية ذك داللة وجد أثري -1

 ؛ من كجهة عينة من مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن بوالية غرداية
من كجهة  الشباب لدل اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يفٞنقررات التكوين اٞنهين إحصائية  وجد أثر ذك داللةي -2
 ؛رتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن بوالية غردايةعينة من م

خصائص الشخصية ك٧نط لل تعزل الشباب لدل اٞنقاكاليت لتوجو احصائية داللة ذاتفركؽ  توجد -3
 التكوين من كجهة نظر عينة الدراسة.

 ثالثا: مبررات اختيار الموضوع

 :عن األسباب اٞنوضوعية يف اختيار البحث

البحث اٞنرسـو من قبل ٛننة التكوين : حيث كاف اختيار ُنثنا بتوجيو كارشاد  اٞنسا٨نة يف إثراء مشركع-1
 كىذا يف حدكد ٠نموعة ١نددة سلفا من البحوث؛ ،نة التكوينٛنمن 

تصب دراستنا ىذه يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية كالتعليم اٞنقاكاليت، كىو موضوع َف يهتلك بعد : اٞنوضوع حداثة -2
 يف اٞنوضوع . يدةجدعلمية  ضافةإتقدًن كأردنا 

قضية تتعلق بالشباب كمنظومة التكوين اٞنهين كحقل  الذم يعاًف أ٨نية اٞنوضوع اٞنتناكؿ :العلمية األ٨نية -3
 فائدة ًنقدت سا٨ننا كلو باليسًن يف كوف قدن كنتائج تفسًناتدراستها كالوصوؿ إُف  كالت من خالؿ ،اٞنقاكالتية
 ؛للمجتمع

بطالة الشباب كُنث سبل تأىيلهم كتكوينهم ما تعلق خاصة ب: ل اٞنعاصرةباٞنشاك اٞنوضوع ارتباط -4
فالدكر األساسي للبحث العلمي ىو البحث عن اٜنقائق الت يستفيد كتوجيههم ٥نو العمل اٜنر ك٠ناؿ اٞنقاكلة، 

ُنيث ٩نب  ةيف التغلب على ٢نتلف اٞنشاكل الت تواجهو كالت تعرتض تقدمو يف كافة ٠ناالت اٜنيا منها اإلنساف
 ؛أال تنعزؿ البحوث العلمية عن كاقع اجملتمع كمشكالتو

متغًنات كامنة ٬نكن مشاىدهتا التكوين اٞنهين كالتوجو اٞنقاكاليت : ٬نكن مناقشتهاأبعاد ذك اٞنوضوع  -5
 تسمح بالرؤيا اٛنلية للموضوع، كتسهل من طريقة معاٛنتو؛بأبعاد 
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كالبيانات كامكانية  توافر ٢نتلف اٞنعلومات: الالزمة كالبيانات اٞنراجع( ) اٞنصادر،اٞنعلومات توافر -6
عليها يف الوقت اٞنناسب،  -ن عينة اٞنرتبصٌن١نل الدراسة أك م مؤسسات التكوين اٞنهينسواء من -اٜنصوؿ 

 .ناىيك عن الكم اٟنائل من اٞنراجع كاٞنصادر بشىت لغات البحث العلمي الت تتناكؿ موضوع التوجو اٞنقاكاليت

 أىمية الدراسة : رابعا

  ما يلي:يفموضوعنا ىذا  تكمن أ٨نية 

    ؛التوجو اٞنقاكاليت التعليم اٞنقاكاليت ك ٠ناؿ ٓنديداعناصر مهمة يف حقل اٞنقاكالتية، ك ل ة اٞنوضوعمعاٛن -1
كىي منظومة  يف منظومة تعليمية كتدريبية اسرتاتيجية يف اٛنرائر أال اٞنوضوع ٠ناال من اٞنقاكالتيةيتناكؿ  -2

 ؛التكوين اٞنهين كالتمهٌن

 تكوين كالتعليم بشكل عاـ كلاٞنتغًنات الت تتناكٟنا دراستنا تكشف جانبا من اٛنوانب اٞنالزمة ل -3
 ،التكوين اٞنهين عملية الذم ٕنارس فيواٞنناخ التنظيمي ُنيز  خاصة ما تعلق ،التعليم اٞنقاكاليت بشكل خاص

يف  اٞنهين ٞنقررات التكوينلقوة التأثًنية ل يف زيادتو للتكوين اٞنهين_ اٞنناخ التنظيمي_ ىذا اٞنفهـو فاعليةكمدل 
يز التوجو اٞنقاكاليت لدل الشباب، حيث ٬نكن اعتبار البحث بطريقة تناكلو ٞنتغًنات الدراسة قيمة مضافة تعز 

 اٞنؤثرة يف التوجو اٞنقاكاليت؛للعوامل اٞنعرفية 

ريقة حديثة لتأثًن منظومة ىامة يف بالدنا منظومة التكوين اٞنهين يف التوجو دراستنا تقدـ تفسًنا بط -4
 بتناكؿ اٞنناخ التنظيمي الذم تتم يف خضمو عملية التكوين؛ اٞنقاكاليت

 فئة كبًنة من الشباب؛اٞنوضوع يقدـ طرحا يساىم يف التخفيف من كاقع البطالة الذم يهدد  -5      

إُف الطور اٛنامعي،  مستول التعليم االبتدائي ينة ٣نثلة َنميع اطوار التعليم بدأ منيتناكؿ عا ذُنثنا ى -6      
   الكلمة كحدىا تكفي اال٨نية .    ناىيك عن تغطية ىذه العينة لفئة الشباب ك

 : أىداف الدراسة خامسا

:هندؼ من خالؿ دراستنا ىذه إُف  

 ؛من عدمهاإثباث صحة فرضيات الدراسة  -1
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 ؛ى ابرز التعريفات اإلجرائية احملددة الىم اٞنقومات الت تقيس التوجو اٞنقاكاليتالوقوؼ عل  -2

اٞنناىج  الصيغ ك ٢نرجات ىي  ماٌنتبيك  هينقاكالتی لدل شباب التكوين اٞناٞنتوجو معرفة مستول ال -3
 صغًنةمؤسسات  الشباب إلنشاء قصد دفعالتكوينية األكثر تأثًنا يف توجيو الشباب اٞنرتبص كجهة مقاكالتية، 

 ؛عند التخرج

حوؿ تأثًن التكوين يف  الشخصية اٝنصائص من حيثاٞنرتبصوف  عليهاالفركؽ الت يفرتؽ  إبراز -4
 ؛توجههم اٞنقاكاليت

كتفسًنات علمية  كالوصوؿ إُف نتائج الكشف عن العالقة بٌن متغًنات ىذه الدراسة أبرز ىدؼ ىو -5 
 ٟنا؛

 مؤسسات التكوين تزيد من تعزيز التوجو اٞنقاكاليت لدل مرتبصيها. اقرتاح ٗنلة من اآلراء على  -6

 حدود الدراسة  :سادسا

اٞنخاطرة، ِنمسة أبعاد )التوجو اٞنقاكاليت كىو اٞنقاكالتية شق جزئي : اٞنوضوعية اٜندكد
ٞنقررات اٞنعتمدة يف يف صياغ مفهومٌن إثنٌن ا ككدا التكوين اٞنهين ، (االستباقية،اإلبتكار،اإلستقاللية، العدكانية 

كاٞنناخ  التكوين اٞنهين بثالثة أبعاد ) اٞنقررات النظرية، التطبيقات داخل اٞنركز، التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية(
 .بثالثة أبعاد ) البنية التكنولوجية، اإلتصاؿ، ٓنفيز اٞنؤطرين( لتكوين اٞنهين التنظيمي

 .2021ٌن اٞنقبلٌن على التخرج دفعة مارس كدفعة سبتمرب مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمه :اٜندكد البشرية

 مست عينة الدراسة ٗنيع بلديات الوالية الت هبا مراكز كمؤسسات التكوين اٞنهين كالتهٌن. :اٜندكد اٞنكانية

بعد اختيار العنواف  2019/2020الدراسة  كاف بانطالؽ اٞنوسم الدراسي بداية يف الواقع  :اٜندكد الزمنية
أف اٜندكد الزمانية يف  بيد ،ٗنع الصادر كاٞنراجع كالشعور باٞنشكلة البحثيةمع مقرتحات ٛننة التكوين  من بٌن

دراستنا اٞنيدانية امتدت ، حيث عديد من كتب اٞننهجية نعين هبا حدكد دراسة الظاىرة ميدانيا، اك الدراسة اٞنيدانية
  .2021إُف شهر أكتوبر  2021مارس  من
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        حث واالدوات المستخدمة ا: منهج الببعسا

تفسر دراستنا ىذه ظاىرة ٕنحور حوؿ الدكر الذم تلعبو مؤسسات التكوين اٞنهين كالتمهٌن للوالية يف 
 بغرضدراسة العينة صوؿ إُف العوامل الت تتحكم فيها، كاستخالص نتائج توجيو الشباب ٥نو اٞنقاكالتية، قصد الو 

 (399)، حيث تناكلت دراستنا عينة تكونت منتفسًن الظواىر اٞنشاهبة ٟناك  تمع اٞندركس ككلاجملتعميمها على 
بصفة طبقية مست  مرتبص (5184)مرتبص بالتكوين اٞنهين كالتمهٌن مت معاينتهم من ٠نتمع إحصائي يتكوف من 

 .1ىذه كصفيايعد منهجنا اٞنتبع يف دراستنا ى ما تقدـ ؛ ك بناء علٗنيع مراكز التكوين اٞنهين لبلديات الوالية

البيانات بواسطة  ٓنليلفيما مت  ٗنع البيانات فقد  مت االستعانة باإلستبياف،يف  ستخدمةأما عن األدكات اٞن
 .الفرضيات أك نفيهامن إثبات لتحقيق هبدؼ ا (SPSS)برنامج اٜنـز اإلحصائية 

 الدراسة تقسيمات البحث وىيكل :امناث

األكؿ تناكؿ االسس النظرية للموضوع كضم ثالث مباحث ، الفصل مت تقسيم البحث إُف ثالثة فصوؿ
يف اٞنطلب االكؿ منو التأصيل النظرم للمقاكؿ، كمفهـو  حيث تضمن اٞنبحث األكؿ ،ككل مبحث ضم مطلبٌن

ب فقد مت التطرؽ يف اٞنطل اٞنقاكلة ك أىم مقارباهتا يف اٞنطلب الثاين منو، أما اٞنبحث الثاين اٞنتعلق بالتوجو اٞنقاكاليت
الػأكؿ منو إُف مفهـو كأبعاد التوجو اٞنقاكاليت، كاٞنطلب الثاين إُف أبرز النظريات احملددة لتوجو اٞنقاكاليت، يف حٌن 

، يف اٞنطلب االكؿ منو مت التطرؽ للتعليم اٞنقاكاليت، التنظيمي كمناخو لشباب اٞنهين التكوين تناكؿ اٞنبحث الثالث
ييختتم الفصل يف االخًن ِنالصة تبلورت على إثرىا معاَف متغًنات الدراسة ل التنظيمي كمناخو اٞنهين التكوينك 

ٕنكننا من خالٟنا من رسم النموذج التصورم للبحث الذم يتم تدعيمو بدراسات سابقة تناكلت ىذه اٞنتغًنات 
ككل مبحث ضم ثالثة مباحث يف اٞنوضوع  ك  الفصل الثاين تناكؿ الدراسات السابقة كىو ما مت التطرؽ إليو يف 

العجمية اتناكؿ اٞنبحث األكؿ من ىذا الفصل ٢نتلف الدراسات الوطنية العربية يف اٞنطلب االكؿ ك  ضم مطلبٌن،
يف اٞنطلب الثاين، كعلى ذات النسق تناكؿ اٞنبحث الثاين اٞنتعلق بالدراسات السابقة الدكلية يف اٞنطلب االكؿ 

دراسات باللغة االعجمية، يف حٌن ٕنت مناقشة ىذه الدراسات يف يف اٞنطلب الثاين الالدراسات باللغة العربية ك 
ثالثة مباحث ككل مبحث  ضم ٞنتغًنات الدراسة الدراسة اٞنيدانيةب اٞنتعلق الفصل الثالثاٞنمبحث الثالث، أما 

مت ، كاٞنبحث الثاين لسيكومرتية كالتوزيعات التكراريةففي اٞنبحث االكؿ مت التعريف باٝنصائص ا ،ضم مطلبٌن

                                                           
 15، ص2007)اٞنذكرات كاالطركحات(، جامعة كقلة، اٛنزائر، كتنظيم البحوث العلمية الدليل اٞننهجي يف إعدادإبراىيم ِنتيي،  - 1
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قيايس إعتدالية التوزيع كإختبار الفركؽ ككذا الفرضية الرئيسية يف حٌن خصص اٞنبحث الثالث إلختبار الفرضيات 
  الفرعية، ليختم البحب ِنإنة يف االخًن .

 صعوبات البحث تاسعا:

كرية لتعريف اإلجرائي للمقاكؿ بسبب تعدد اٞنصادر كتنوع اٞنشارب الفلصعوبة اإلٞناـ كاٜنصر الدقيق -1
 ؛للمراجع

 ؛على نتائج البحثملحوظة أثر بصفة  أمرفها مع دراستنا اٞنيدانية دتداعيات جائحة كوركنا كتصا -2

منظومة متشعبة الشعب ك متعددة التخصصات كمتنوعة يف ٧نط تكوينها، ٣نا يعصعب  التكوين اٞنهين -3
 التعقيد؛ من حصر متغًن هبذا القدرعلينا 

عليمي لبعض اٞنرتبصٌن صعب من فهمهم السليم ٞنفهـو اٞنقاكؿ، ٣نا فرض علينا ١ندكدية اٞنستول الت -4
 ؛بدؿ جهد أكرب لتوصيل اٞنصطلح باٞنعىن الذم يقرب الفهم ٟنم

تناكلنا لعينة من عدة مراكز ببلديات الوالية اٞنرتامية االطراؼ أمرا أخد منا كقت ككلفة خاصة يف ظل  -5
 ؛ت كانت التزاؿ مطبقة بصفة جزئيةاحتياطات الوقاية من اٛنائحة ال

عدـ فهم بعض اٞنرتبصٌن لطريقة اإلسبياف جعلهم يتملصوف بل كيتخوفوف، كال يتعاملوف َندية يف  -6
 بعض األحياف معنا.
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 النموذج التصوري لدراسةتاسعا: 

بالمصدر: من إعداد الطال
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 تمهيد:

عدد كبًن من الباحثٌن،  لت تسيل حرب أقالـاز الالعلمية الت  اٜنقوؿأىم يعترب اٜنقل اٞنقاكاليت من 
كنظرا  ٞنا يكتسيو من ا٨نية اقتصادية   قض بعد البحث فيو،نَف يفمجاؿ اٞنقاكلة ميداف معريف خصب 

كمن ٗنلة ىذه البحوث ُنثنا ىذا الذم  فكر الباحثٌن،كاجتماعية بل حىت سلوكية، فهو يعترب ميداف مثًن ل
، ىذا التعليم الذم تتباين زيز كدفع الشباب ٥نو اٞنقاكالتية٫ندـ يف إطاره الكلي دكر التعليم اٞنقاكاليت يف تع

ص ىذا و ، ك٥نن يف كرقتنا ىذه تناكلنا على كجو اٝنصحدة تأثًنه من منظومة ألخرل كمن مؤسسة لثانية
 .ستول مؤسسات التكوين اٞنهين كالتمهٌنالدكر على م

كحىت يكوف اإلٞناـ أكثر مشولية قمنا بتخصيص فصل نقف فيو على أىم التعريفات كاٞنفاىيم  
كالتطرؽ  ،ٟنالتار٫نية انو من اٞنهم شرح اٛندكر ا إذاٞنرتبطة ّنتغًنات الدراسة الت اختربناىا يف اٛنزء اٞنيداين، 

ثة مباحث  ثالالفصل بتقسيم قمنا  ا قصد تقدًن تربير علمي الختيارىا، حيثاٞنفسر لنشأهت النظرم لتأصيل
، كالذم فاىيم أساسية حوؿ اٞنقاكؿ ك اٞنقاكالتيةاٞنبحث األكؿ متعلق باٞنكل مبحث قسم إُف مطلبٌن 

ؽ مت فيو سرد التأصيل النظرم للمقاكؿ، أما اٞنطلب الثاين فقد مت التطر يضم بدكره مطلبٌن اٞنطلب األكؿ 
فيو إُف اٞنقاكلة مفهوما كمقاربة، يف حٌن أف اٞنبحث الثاين اٞنتضمن لتوجو اٞنقاكاليت تألف ىو بدكره من 
مطلبٌن اٞنطلب األكؿ ضم مفهـو كأبعاد التوجو اٞنقاكاليت، كاٞنطلب الثاين منو تكلم عن ٢نتلف النظريات 

التعليم اٞنقاكاليت لشباب كالتكوين تطرؽ إُف ذم يالاحملددة لتوجو اٞنقاكاليت، ليأيت يف األخًن اٞنبحث الثالث 
التعليم اٞنقاكاليت للشباب، كاٞنطلب الثاين  منو تناكؿ التكوين اٞنهين كمناخو التنظيمي ّنطلبٌن اٞنطلب األكؿ

تضمن التكوين اٞنهين ك مناخو التنظيمي، ليختم يف النهاية ِنالصة الفصل الت ىي عبارة عن ملخص 
   مباحث الفصل، كأىم استنتاجات النظرية للمباحث.   ألىم ما جاء يف 
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 مفاىيم أساسية حول المقاول و المقاوالتية لمبحث األول:ا

للباحث التعريج  ذيعترب الوقوؼ على التأصيل النظرم للمصطلحات من اٝنطوات األساسية الت ٪نب
ح اٞنقاكؿ عند ٠نموعة كثًنة من اٞنرتبصٌن ، فاالنطباع العاـ ٞنصطلعليها قصد توضيح اٞنعاين، كإزالة اللبس

كعند السرد التار٫ني  ،اك حىت بعض الطلبة اٛنامعيٌن اٞنبتدئٌن متوقف عندىم على مقاكؿ البناء فحسب
لتطور اٞنصطلح ٤ند أف مفهـو اٞنصطلح هبذا اٞنعىن قدًن مند القرف السادس كاف سائدا يف أكربا، كعليو 

صحيح االنطباع ذا اٞنصطلح كما تعلق بو من أدبيات قصد توضيح الرؤيا كتلتطرؽ ٟنا فإننا ارتأينا ضركرة
ٔنصيص ىذا اٞنبحث اٞنتكوف من مطلبٌن: اٞنطلب  العاـ السائد لدل كثًن من الطلبة، كىذا من خالؿ

بة  اٞنقاكلة مفهوما كمقار  األكؿ تناكلنا فيو التأصيل النظرم للمقاكؿ، أما اٞنطلب الثاين فقذ تطرقنا فيو إُف
    كالتاِف:

 التأصيل النظري للمقاولالمطلب األول: 

 ىو اٞنقاكلٌن ك الصغًنة األعماؿ أصحاب حوؿ اٜنالية األُناث يف اٞنتكررة اٞنالحظاتأبرز  إحدل
 كوؿارتًن    كاففقد   ،1اٞنصطلحات ٟنذه كاسع نطاؽ على يتسم بالدقة كمتداكؿ تعريف كجود عدـ

(Cole. A. H)  أف يقدـ  خالٟنا اكؿح ركز البحث اٝناص بتاري  اٞنقاكلةمديرا ٞنٞندة عشر سنوات ك
مفهومو باحث لكل  خلص بأنو فبشكل دقيق كهنائي، وفق يف ذلك لكنو صرح بأنو َف ي "ٞنقاكؿا" لػػػػ اتعريف

كال أعتقد أنكم سوؼ ٓنصلوف " ، كختم بعبارة مفيد تعريفهبا على كأىدافو، يعرب  هًن فكت ُنسب اٝناص
اٞنخرجات ك  البشرية السلوكيات مع يتعامل اجتماعي علم ىيكباعتبار أف اٞنقاكالتية   ؛"ر من ذلكعلى أكث

ما  تباين بٌن الباحثٌن يف تعريف اٞنصطلحأف ٤ند  ليس غريبا ، فإنو2البشرية األفعاؿ عنذات القيمة الناٗنة 
م بدرجة بالغة من التعقيد كالرتاكب، تتس دائما تبقيالت  كاالجتماعية اإلنسانيةلعلـو ايف ٠ناؿ نبحث  دمنا

رتبطة فالعلـو اٞنإقامة اٜندكد الفاصلة بٌن مكونات الظواىر اٞنرتبطة هبا،  يفالفصل  خالٟنايصعب من 
 ؛3" العلم الدائم البحث عن نفسو" علي حد تعبًن ر٬نوف آركف تبقىكاالجتماعية  بتفسًن الظواىر اإلنسانية
الدراسات اٜنديثة يف ٠ناؿ ريادة االعماؿ مازاؿ يشوهبا الكثًن من الغموض  باف كما يقر كثًن من الباحثٌن

                                                           
1
 -BROCKHAUS Robert H, POHLMAN Randolph A, Entrepreneurship research populations -Who are 

they ?, in Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, 1987, p 22. 
2
 -Vishal K. Gupta, Great Minds in Entrepreneurship Research: Contributions, Critiques and 

Conversations, Palgrave Macmillan, 2020, p 5. 
 .1985ريل فكلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، فاس، اٞنغرب، أ  دكُف،ملتقي  ،إلبستمولوجي يف العلـو اإلنسانيةاٝنطاب ا عبد الر٘ناف اٞنالكي، - 3
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فهـو على م التوافق عسًنال٬نكن القوؿ أنو من  ، كمن ىنا فإنو 1يف ٓنديد مصطلحات اٞنقاكؿ كاٞنقاكالتية
 السياسيةلبات التق ك االقتصاديةاألنظمة  ٔنضع يف مفهومها إُفالتعاريف أف ٠نمل  ، إذ" اٞنقاكؿ"لػػػػػػموحد 

 الد٬نغرافية العوامل ككذاك مستول الثقافات السائدة  التكنولوجية تطور البيئة كاٞننظومة التشريعية  تغًناتك 
إال ما تطور ىذا اٞنفهـو عرب تاري  الوقائع االقتصادية  اٞنتعلقة هبذا اجملاؿ ك كعدد من العوامل اٞنتداخلة ك

يف نطاقو الوظيفي كمكنوف اٞنهاـ  -لذم ٪نـو حولو مفهـو اٞنقاكؿ اٞنعىن ا أف إذ، ذلكعلى فضل برىاف أ
فأكؿ مهنة  ،يعود إُف ما قبل التاري  جد قدًن  -الت ينطوم عليها اٞنفهـو ككدا طبيعة عملو اٞنيدانية

  إمتهناىا االنساف ىي الصيد، كالصيد ىو عمل حر، كاٞنقاكالتية تتضمن يف جوىر معناىا العمل اٜنر.

ىناؾ بعض الباحثٌن حاكلوا التطرؽ إُف مفهـو  بأكرباالعصور الوسطى يف أنو ر اإلشارة إُف ْند كما
تحمل اٞنخاطر ل اٞنستعدالفرد  كىو ،ّنهنة كانت كلمة اٞنقاكؿ تعين الشخص الذم يقـوأين  ، اٞنقاكؿ 

من ح استعماؿ ىذا اٞنصطل 1616كٓنديد سنة  القرف السادس عشر كالسابع عشر ، ففي االقتصادية
 الشػخص الػذم يوقػع عقػدا مػع السػلطات مػن أجػل ضػماف ّنعىن  (Montchrétien)مونتشرتيا طرؼ 

كبنػاء علػى ذلػك كانػت توكػل إليػو مهػاـ تشػييد اٞنبػاين العموميػة،  ا٤نػاز عمػل مػا، أك ٠نموعػة أعمػاؿ ٢نتلفػة،
  2...غًنىاك  ضماف تزكيد اٛنيش بالطعاـ، ا٤نػاز الطػرؽ،

يرـب عقد مع يقـو باالتفاؽ أك  الشخص الذم  ذلك أنو حينها لمقاكؿل٬نكن القوؿ أنو كاف ينظر 
أك  ٛنيشاتموين أداء خدمة ك أك ك اٞننشآت العامة بايناٞنتشييد السلطة من أجل  اٞنلك أك من بيده 

 .إعاشة قصر اٞنلك أك غًنىا

 ةىذا اجملاؿ يركزكف يف دراس حثو أدبياتبااف  الحظناكمن خالؿ تصفح عديد الدراسات السابقة 
 أنو كيف غرة نظريات اإلدارة، حيثظهور اٞندارس الفكرية ك   على فرتة اٞنقاكؿ كاٞنقاكالتية فهـومتطور ىذا 

ستعداد لتحمل ذك ابٌن العرض كالطلب،  (كسيطحلقة ربط ) على أنولمقاكؿ ل ينظر الثورة الصناعية، كاف
فاٞنصطلح ال يعرب بعد عن اٞنصنعين )صاحب مصنع( كال عن  منتجبًن دكره ك، مستغفلة إُف حد كاٞنخاطر
 أصبح  التصنيع ىائلة يف موجة كمع انتشار تداعيات التورة الصناعية كما خلفتو مناٞنفاكض،  التاجر أك

                                                           
1
 - Hans L, Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, Springer science, 2005,  p 10.  

2
 -Boutillier S, Uzunidis D, La légende de l’entrepreneur, Edition la découverte & Syros, Paris, 1999,p 23. 
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و  تقبل ٓنملستمر يفكاٞنغامر اٞنبتكر، اٞننتج اٞن أضحى اٞنقاكؿ:ف ؛اٞنقاكؿ اٜنجر الزاكية يف التنمية االقتصادية
 .1..لمخاطرل

على ما تقدـ سرده عن مفهـو "اٞنقاكؿ" تأصيال فأف تعريف اٞنصطلح لغة يرجعو كثًن من فقهاء  بناء
لو ترٗنت إُف عديد اللغات ، (entrepreneur)الفرنسية  إُف اللغة  مكتاباهت  كما كرد يف عديداجملاؿ  

فمن  ،2مؤسسة (entreprise) ك قاكؿ،على أنو اٞن يحمل ىذا اٞنصطلحف ،باللغة العربية تهاترٗنت تعددك 
 1723أكائل الكتب الت تطرقت لتعريف أدبيات الكلمة قاموس التجارة العاٞني الذم نشر يف باريس سنة 

الشخص القائم على عمل ما، فنقوؿ مقاكؿ البناء، : اٞنقاكؿ ( entrepreneur)  :عرؼ كلمة الذمـ، 
لى البناء، كنقوؿ مقاكؿ اإلعاشة نقصد بو القائم بتموين اٛنيش باٞنواد مدبر كمهندس كالقائم ع نقصد بو

 .3 ...اٞنساعدة على اٜنياة ك الذخًنة اٜنربية

حوؿ ما أٚناه التاجر  (Jacques Savary)  جاكيس سافارم كتاباتباف   بعض الباحثٌن  كيرل
 صاحب تدفع اٞننافسة أفة كذلك بطرحو فكر  ،قد قاربت معىن اٞنقاكؿ 1675اٞنتقن أك اٞنثاِف سنة 

كما يذكر يف ىذه الفرتة تناكؿ ؛  األعماؿ ٣نارسة يفكما تدفعو للمغامرة أكثر  ،العميل ٛنذب اٞنشركع
الذم حاكؿ من   1707سنة  (Pierre Lepesant de Boisguilbert) بيار من قبلأيضا اٞنصطلح 

 ك كالتجزئة اٛنملة ، األرض ْنارة كل"  اديةاالقتص العملية يفخالؿ أعمالو إبراز الدكر األساسي للمقاكؿ 
، إال أف فقهاء اجملاؿ ٩نمعوف على أف  اٞنصريف " ... األعماؿ ركاد مصاٌف فقط ٓنكمها الزراعة حىت

  (Richard Cantillon)رشارد كانتلوف  اإل٤نليزم دك األصل االيرلندم  كصاحب اٞنصارؼ يف باريس

اٞنغامرة كدرجة توقع اٞنقاكؿ كالذم تكلم  باين يف أدبيات اٞنفهـوالسبق يف الكتابة الواضحة اٞن كاف لو
ٓنمل  ك جعل اٞنهمة الرئيسية للمقاكؿ توفًن اٞننتجات الضركرية للعمالء مع مراعاة متطلباهتم ّنا ك للخطر،

 عاـ اٞننشور عملو يفكذلك  ،األسعار كتقلبات السوؽ قيودب الصلة ذات العملية من ٢ناطر ما ينجر على
اٞنقاكؿ الديناميكي يف العملية  دكر كانتيلوف أبرز فيو "عاـ بشكل التجارة طبيعة عن مقاؿ" 1755

 .4االقتصادية

                                                           
1
 - Alain Fayolle, Le métier de créateur d'entreprise, Edition d'Organisation, Paris, 2003, p13. 

2
 - Brahim allali, vers une théorie de l'entrepreneuriat, icae Rabat, Rabat, 2007,  p2. 

3 
-Antoine Furetière, Dictionnaire universel,Tome1,1690, P 951. 

4
 -MURPHY Antoin, Richard Cantillon:Entrepreneur and Economist, Oxford University Press, New 

York, 1986. 
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 جوف باتيست سام    جاء (Richard Cantillon) كانتيلوفكامتدادا ألعماؿ رتشارد   
(1767-1832) ( Jean-Baptiste Say)  يدبر  لذما أك رائد األعماؿ الصناعي عن اٞنقاكؿه أفكار ب

 الذم األعماؿ فرائد ،1كىو كسيط بٌن فئات اٞننتجٌن كاٞنستهلكٌن ،الشؤكف كالعمليات اٝناصة باإلنتاج
يف  ىامة كظيفة يؤدم هو بذاؾف ،هاتلبيت ك٪ناكؿ لطلبل تقديراتو حسب اإلنتاج كعوامل موارد ٢نتلف يوفر
 كالرأٚناليٌن، األرض أصحاب) الفاعلٌن ٢نتلف مع( التجارة اإلنتاج، الزراعة،) اٞنختلفة القطاعات ربط
كعليو فإف اٞنقاكلٌن الصناعيٌن يسا٨نوف يف العملية اإلنتاجية من  ،2(كمستهلكٌن ،منتجٌن ،عماؿ، فنيٌن

منج ذا قيمة يتعلق هبا  خالؿ ما ٬نلكونو من رأس ماؿ كعوامل طبيعية ك تطبيق معارفهم اٞنكتسبة ٝنلق
 .االنساف
 د كضع العديد من الوظائف للمقاكؿ لعل أبرزىا ما تعلق ّنشتملٌنق (Say) سام يالحظ أف 
) كشراء اٞنواد اٝناـ، إشراؾ  ػػ: االكؿ ٓنت نشاط إدارة األعماؿ كيشتمل على ٗنلة من العمليات كاثنٌن

عدد من االفراد يف العملية االنتاجية، ١ناكلة توحد جهود العمالة، بث ركح اٛنماعة يف االفراد كما تعلق 
) العقبات الت ٩نب التغلب كىو مرتبط بنشاط السوؽ كالثاين يتعلق بعدـ التأكد  ،..(ؤكف التنظيم .بش

يدرس الشركط اٟنيكلية للعرض سام هبذا الطرح ف ،عليها، تقييم أ٨نية ىذا االنتاج  كاٜناجة إليو...(
ك  تو كٓنملو للمخاطراعترب أف االرباح الت يأخذىا اٞنقاكؿ ىي تعويض عن أتعابو ككقكما  ،كالطلب
ْنربتو الصناعية  حيث عكست أفكاره ،3إنتاج كعوامل على اٞنؤسسة أف تنظر إليها٩نب حيث ، إبداعة

  (Jean-Baptiste Say) سام كاف، فبصفتو عاٞنا صناعيا  ُنكم أنو كاف صاحب مصنع للغزؿ أنداؾ

 .4فرنسا يف الرائع ٤ناحو هفسر  متقدما على أفكار عصره كىو ما
يتضمن  (1723-1790) (Adam Smith) ْندر اإلشارة إُف أف االقتصادم أدـ ٚنيت كما  

 مشغل حىت أك رأٚناِف يراه ، أينكمنسق األعماؿ رجل أيضا النظر خالؿ من (Say) سام عملو فكرة
 "االقتصادم التحليل تاري " كتابو يف اٞننظم دكر للسوؽ اٝنفية اليد تلعب حيثيف قولو " اٞناؿ، رأس

 ثريا اٞنقاكؿ فيكو  فأ افال يشرتط كوهنما يف   (Cantillon)كانتيلوف   مع  (Say)سام ؛ كيشرتؾ الشهًن
 فرؽ بٌن الرأٚناِف الذم تتمثل مهمتو يف إقراض األمواؿ مقابل أم ىناؾ، الغًناالقرتاض من نو ٬نك حيث

                                                           
1
 -Say J. B, (1803), Traité d’économie politique, Paris, Calmann-Lévy, 1972. 

2
 - KOOLMAN G, Say’s Conception of the Role of the Entrepreneur, Economica, Vol.38,1971, p 269. 

3
-  Alain FAYOLLE , Du champ de l‘entrepreneuriat à l‘étude du processus entrepreneurial : quelques 

idées et pistes de recherche, 6° Congrès international francophone sur la PME - HEC – Montréal, Octobre 
2002,  
4
 -Dockes Pierre, Economie politique, cours polycopié, Université Lumière - Lyon II, 6 volumes, 1979. 
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 فالت ٬نكن أ ر باجملهوؿكيغام مبلغ معٌن يعرؼ بالفائدة، كبٌن اٞنقاكؿ الذم يتحمل اٞنخاطر ىاٜنصوؿ عل
  .1األمواؿ سرؤك  أصحابمن  وقرتاضاأك  الذم أسسو بأموالو اٝناصة، تعرقل ٤ناح نشاطو

  Léon Walras))ليوف كالراس اعماؿ  ،درة بالذكر يف ىذا اجملاؿ أيضاياٛن ك من الكتابات

رحا لتصنيف شالذم قدـ  ،(1870) عاـ لوزاف َنامعة أستاذاالقتصادم الفرنسي  1834-1910))
يتكوف من ثالثة أقساـ رأس ماؿ عقارم أك أصوؿ عقارية كما تعلق باألرض، األصوؿ أك رأس اٞناؿ ك 

رأٚناؿ نقدم، كرأٚناؿ قوة عمل، أم اف صاحب األرض كل من ٬نلك أرضا )عقارا( ك الرأٚناِف كل من 
 الراس ك فأضاؼ٬نلك ماال نقدا، كمن ٬نلك قوة عمل صاحب اٞنلكات أك اٞنهارات الشخصية، 

(Walras)  من األرض تأجًن يف الصحيح دكرىا يتمثل كالت سابقاهتا عن ٕناما متميزةشخصية رابعة 
 كاٛنمع رأٚناؿ،صاحب  كاقرتاض اٞناؿ من للعامل الشخصية هاراتاٞنالتعاقد مع صاحب ك  األرض، مالك
 فإف كبالتاِف الشخصية ىي اٞنقاكؿ؛ ىذه اٞننتجٌن خدمات التجارة أك الصناعة أك الزراعة يف الثالثة بٌن

 صاحبمن  رضاأل تستأجرك اٝناـ  اٞنواد تشرتم الت( الشركة أك فرد) الشخصية ىو اٞنشركع صاحب
، كتستقرض للعامل الشخصية لملكاتل راتب مقابلالعماؿ  مقابل اقساط ا٩نار كتوظف مهارات األرض

تقـو  اٝناـ، اٞنواد على اٞننتجٌن خدمات تطبيق بعد ،الفائدة مقابل( الرأٚناِف) اؿاٞن رأساٞناؿ من صاحب 
 .2ببيع اٞننتجات

عن  األعماؿ رجل ٕنييز يف (Say)سام  مع يتفق (Walras)كالراس من ىذا الشرح أف  يتضح ك 
شخصية كظيفتها التنسيق بٌن ك  انتقاِف ككيلعبارة  عنده اٞنقاكؿف ،أدؽ بطريقة نوعما كلكن الرأٚناِف
الذم  شومبيرتكثابت كما يصفها  اإلنتاج توازف حالة إعتربنا إذا كالطلب العرض وانٌنق ّنوجباالسواؽ 

عدـ قضية ( J. Schumpeter) جوزيف شومبرت من ضمن ما تناكلوأعطى مفهوما قويا للمقاكؿ، ك 
 خالؿ من اٞنقاكؿ ٞنفهـو يف تعريفو  (F.Knight  1942-1921) نايت سابقوالت تطرؽ ٟنا  اليقٌن
 رجل أف يكوف صعوبةمن ال حيث يرل أنو ؛للتأمٌن قابل غًن اليقٌن كعدـ كالتأمٌن اٞنخاطر بٌن التمييز
 فيو تكوف موقفنااٞنقاكؿ فهو يف  ة عندسائدن ال ىي السمة اليقٌن عدـ، فمتماسك بشكل منظم األعماؿ

التأمٌن على اٞنخاطر  كىذا بالرغم من أنو ٬نكن  ،وتواجه الت اٞنختلفة اٝنيارات ٓنديد ٬نكن ال احتماالت
 انظًن  اٞنقاكؿ ربحكبالتاِف يعترب  ،اليقٌن عدـ ضد دقيقة كقطعية يتنبأ هبا ك٪نتاط هبا طريقة توجد اللكن 

                                                           
1

-  Long W. A, The Meaning of entrepreneurship, American Journal of Small Business, vol 8 n° 2, 1983.  
2 
- Claude Mouchot, Walras Léon Eléments d’économie politique pure, Economica, Paris, 1988.  
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كّنا أنو ال تكاد ٔنلو دراسات يف تاري  الفكر  -1مرتفع اليقٌن عدـكبالرغم من ذلك يبقى  اليقٌن لعدـ
كتاباتو نظما الذم أعطت   (Joseph alois Schumpeter)جوزيف شومبيرت   اٞنقاكاليت من أعماؿ

 ،2باالبتكار، كبذلك استحق لقب أب اجملاؿ اٞنقاكاليت يربطها ما األعماؿ، كالت غالبا ريادة جيدا جملاؿ
أم أنو يقدـ طريقة مبتكرة يف  "كيدفعو االبتكار يقدـ الذم الشخص"فرائد االعماؿ بالنسبة لشومبيرت ىو 

 ىواٞنقاكؿ ف، 3كإعطائها ديناميكية أكثر االقتصادية العملية يف التحسٌن أجل من عوامل بٌن اٛنمع
يوجو نشاطو  لو ك ٫نتار الذم الشخص كليس اإلنتاج عوامل من جديدة ٠نموعات ٫نتار الذم الشخص

 على التأكيد إعادة ،أمرأس اٞناؿ اٞنالك لقاـ أيضا بالتمييز بٌن اٞنقاكؿ ك كما  ،كفق خط ٧نطي ثابث
 احتل الذم الرأٚناِف األعماؿ رجل اختفى االقتصادم النشاط يف رئيسية كشخصية اٞنشركع بصاح
للمجاؿ  الكالسيكي النظرم األدب كيف ، (J.-S Mill) ميلك  (J.-B Say) سام فكر يف مهمنا مكاننا
 .4عموما

يو ٬نثل بالنسبة إل االقتصادمأف النظاـ  ٤ند( J. Schumpeter)أعماؿ شومبيرت  كعندما نتفحص 
بفضل  االستقرارىذا زعزعة ك ىذا التوازف يف  إحداث اٝنلل" كاٞنقاكؿ ىو من ٪ناكؿ كاالستقرار"التوازف" 

٬نكن الذم  األساسيىو العنصر  كاإلبداع  االبتكارإبداعاتو كابتكاراتو الت ٩نسدىا علي الواقع، ٟنذا فإف 
الت  نافسةاٞنالقضاء علي عن طريق  االحتكار ك السيطرةك  األسواؽٞنقاكؿ من اكتساب اٞنكانة اٞنهمة يف ا

بالنسبة إليو ٬نثل تية، فاٞنقاكؿ كىو بذلك يعكس ما ٬نلكو من تصور متميز ٞنفهـو الربح يف اٞنقاكال تعرتضو
 تعويضا عناٛنزاء الذم يتلقاه أك يتقاضاه مقابل مبادرتو اٝنالقة ك  إالكالربح ما ىو ، "منشئ القيمة"

 الكالسيكي االْناهعارض  التوجو قدذا هب (J. Schumpeter)شومبيرت كيكوف  ؛ضهاٞنخاطر الت ٫نو ا
التصور اٞناركسي الذم يرم أف مصدر الربح  ّنا يف ذلكالذم ٩نعل من الربح مقابل للمجهود اٞنبذكؿ 

كؿ، فهي اٞنقا الت يقـو هبا االبتكاراتأ٨نية  على يرتكز اذإْناه االف؛  "ناتج عن مصادر "القيمة اٞنضافة
ف أل االقتصادكقطاعات  األسواؽيف  » قةالاٝنؽ" أك "الفوضى الت تؤدم إِف ما يسمي بػ "التهدًن اٝنال

قة تعترب أصل الفوضى اٝنال ما يربر أفٓنل ١نل القد٬نة،  ٜنديثةا األعماؿاٞننتجات اٛنديدة ك٧ناذج 
إ٧نا   (J. Schumpeter) شومبيرت سبة إُففإف اٞنقاكؿ بالن عليوالديناميكية الصناعية كالنمو كالتطور ، ك 

                                                           
1
- Casson mark, et all, Entrepreneurship, Oxford university press, new york, 2006,p 44.  

2
 - Filion, Louis Jacques,Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, tendances, Revue 

internationale P.M.E, vol.10, n°2, 1997, p130. 
3
 - Schumpeter, J.A, History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York,USA, 1996. 

4
 -Coriat,B, Weinstein O, les nouvelles théories de l’entreprise, Edition le Livre de Poche, Paris, 

1997,p16.     
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ث د٬نكن أف ٪ن قاكؿ ال، فبدكف اٞنالفكر االقتصادم٬نثل حتمية ىذه الديناميكية كتطورىا علي مستوم 
عند "شومبيرت" بالنسبة لغالبية الباحثٌن  االقتصادمكىذا ما جعل مصطلح التطور  ،أم تقدـ أك تطور

ٙنس إمكانيات: "خلق منتج جديد أك منتج ذك نوعية أفضل،  الت تتجسد يف  االبتكاراتيرتكز علي 
موارد جديدة، إعادة تنظيم  استغالؿ ، استكشاؼ سوؽ جديد،إلنتاجيف ااستخداـ تقنيات جديدة 

 .1 "يف السوؽ للعماؿ االجتماعيةقات الالع
ناسق ا ألىم تعريفات اٞنقاكؿ كفق تتلخيص 1988hisrich Robert )2( ىيسريش ركبرت كلقد قدـ 

 نستعرضو يف اٛندكؿ التاِف: فهـوىذا اٞن تطور مراحل يبٌنتار٫ني ألبر مفكرم اٞنقاكالتية 

(hisrich  robert) روبرت للباحثين التاريخي التطور حسب المقاول تعريفات 1-1 جدول

 اٞنفهـو السائد  اٜنقبة ك اٞنصدر
 العامة. السلطات مع بسعر ١ندد عقد ّنوجب اٝنسارة أك الربح ٢ناطر يتحمل الذم الشخص عشر السابع القرف

 رأس اٞناؿ. يوفر الذم كالشخص اٞنخاطر الذم يتحمل الشخص بٌن التمييز (1725)    كانتيلوف ريتشارد
 .ك٬نتلك كينظم كيشرؼ يتوقع كالذم اٞنخاطر، يتحمل الذم الشخص (1797)         بودك        

 .اٞناؿ رأس أرباح عن ٔنتلف شركعاٞن صاحب أرباح (1803جاف بابتيست سام)
 اإلدارية. مهاراهتم إُف رُنهم يعود الذين كأكلئك الفائدة يتلقوف الذين اٞنتربعٌن بٌن التمييز (1876)     كالكر فرانسيس
 .جديدة تكنولوجيا مبتكر، يطبق األعماؿ رائد (1934)    شومبيرت جوزيف

 .حد أقصى إُف الفرص يزيد األعماؿ رجل (1964دراكر           ) بيرت
 الفشل. ٢ناطر كيقبل كاالقتصادية االجتماعية اآلليات كينظم اٞنبادرة زماـ يأخذ األعماؿ رجل (1975)       شابًنك ألربت
 بالطريقة األعماؿ رجل يركف ال كالسياسيوف األعماؿ ٣نارسو ك النفس علماء ك االقتصاديوف (1980فيسرب         ) كارؿ

 .نفسها
 مسبقا. موجودة منظمة يف مقاكؿ ىو احمللي األعماؿ رجل (1983بينشوت    ) جيفورد
 كالعمل الوقت ٫نصص ك ذك قيمة، ك ٢نتلف شيء خلق الشخص الذم ٬نكنو اٞنقاكؿ (1985ىيسريش    ) ركبرت

 مقابل تلقي اٞنقابلة لذلك، كالنفسية كاالجتماعية اٞنالية اٞنخاطر لو، ك يتحمل الالزمٌن
 معنوية ٓنقق لو الرضا.ك  ةمالي كافآتاٞن

source:  Hisrich. R Entrepreneurship et intrapreneurship  

                                                           
1
 -Haifa Naffakhi, «équipe entrepreneuriale et prise de décision : une étude exploratoire sur le rôle de la 

diversité du capital humain », thèse de Doctorat en sciences de gestion, Institut d’administration des 

entreprises, Université de Nancy 2, 2008,p44. 
2
 - HISRICH. Robert ”Entrepreneurship et intrapreneurship: Methods for creating New Companies That 

Have an Impact on the Economic Renaissance of Area”, in Entrepreneurship, Intrapreneurship, and 

Venture Capital, Editions Lexington,1986,p 96.  
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عموما نستطيع القوؿ أف مدار تعريف ىؤالء الباحثٌن للمقاكؿ كاف يدكر يف جوىره حوؿ ٠نموعة ك 
ىذه االبعاد: من االبعاد تطورت حسب مراحل كحقب من احملطات االقتصادية كالتار٫نية، كمن أبرز 

 يف حقيقة األمر ىناؾ العديد من الباحثٌنك التنظيم، اإلبداع  ك االبتكار، الاليقٌن كٓنمل اٝنطر، التنسيق ك 
امثاؿ:  من حقل الظاىرة ككسعوا على مدار تاري  الفكر االقتصادم الذين أسهموا يف تطوير ىذا اٞنفهـو

 قاس ايفوف ، (Stevenson)فنسوف ستي ،(chapéroشابًنك) ،(Sokol) سكوؿ ،(Régie)ر٩ني 
(Yvon Gasse)، فرسرتايت تًنم (Thierry verstraete)، ألٌن فايوؿ (Alain Fayolle)،  

 كاسوف مارؾ ،(Dimitri) در٬ني ،(Boutillier Sophie) بوتيي صويف ،(Moreau)مورك 
(Casson Mark،)ياتكريستياف بري (christian Bruyat) و يف ىذا من من اسهمغًنىم كثًن ، ك

قتصار ـ متغًنات البحث كاالدجاؿ اٞنقاكؿ تعريفا ّنا ٫نّن يف ىذه الدراسة اإلحاطةحاكلنا حيث  اجملاؿ،
على توضيح مصطلح اٞنقاكؿ حسب التأصيل النظرم كتنوير االنطباع العاـ السائد عند العامة حوؿ 

 .اٞنقاكؿ

عرفية عرب حقب زمنية عكست عدد من الرتاكمات اٞنا فاٞنقاكؿ ىو مصطلح ساىم يف رٚنو إذ 
م دكرا ؤدالذم ييف الشخص معناه يصب ك  ،تطور اجملمعات االقتصادية كتعدد األيديولوجيات الفكرية

تؤىلو للعمل بنسق حر ْنعل  مكتسبة( كأ)فطرية  من قدرات كمهارت يتمتع بوٞنا  كاجتماعيا اقتصاديا
مؤسسات اقتصادية عمومية أك  ) االقتصادية األنساؽأك  ،النظامية )اٜنكومية( األنساؽالعالقة بينو كبٌن 
حىت األفراد عالقة التزاـ باألداء للوفاء ، أك ) تنظيمات اجملتمعية(أك األنساؽ االجتماعية  ،(خاصة أك ٢نتلطة

قد يكوف فيها ىو ١ندث اٜنركية ِنركجو عن النمطية الت يضبط  ،باألجرةكليست عقد عمل  ،لو باٞنقابل
أعراؼ كنظم جديدة للبيئة اٞنعاشة ترسى على أثره  غًن معهودك فعل ذلك٪ندث ب ،ق يف بيئتوهبا نظاـ النس

 فاٞنقاكؿ أساسو يف العمل اٜنرية كمبتغاه يف اٞناؿ ليس بالضركرة الربح. كعليو، ككل

يعسر  فتناكؿ اٞنقاكؿ يف صياغ اٞنقاكالتية ، ك٨نا سبب كمسبب متالزماتث و أف عديد البحغًن   
تطرقنا كىو ما تطرقنا لو لتوضيح اٞنوضوع أكثر،  اٞنقاكالتيةب التعريف لذلك كاف من اٜنرم ،ينهماالفصل ب

 .اٞنواِف يف اٞنطلب
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  اتهامقارب أىم ةلمقاولامفهوم المطلب الثاني : 

اٞنقاكلٌن كاألنشطة اٞنقاكالتية ليست سهلة التعريف  لكوف أمر عسًن، تعريف اٞنقاكلةبالرغم من أف 
إال أف  ،1(Alain Fayolle)ألٌن فايوؿ كما يقوؿ   الظاىرة غًن متجانسة، معقدة، كغامضةف سة،كالدرا

لمقاكالتية نذكر منها على سبيل الذكر لىناؾ العديد من التعريفات الت حاكلت إعطاء مفهـو شامل 
 :صراٜنكاالستشهاد ّنا يصب يف خدمة موضوع ُنثنا ىذا ال 

األنشطة  يهتم بدراسة  الذم اجملاؿ" أهنا على اٞنقاكالتيةيعرؼ الذم  (Fillion)فيليوف  تعريف
 طرؽ عن فضالن  ، لسلوكهم كاالجتماعية االقتصادية كاآلثار ، كخصائصهم ،اٞنقاكلٌن اٞنمارسة من طرؼ

 ؛2ْنسيد أنشطتهم اٞنقاكالتية لتسهيل ٟنم اٞنقدمة الدعم

بكثًن فهو  كسعم بو حقل اٞنقاكالتية نطاقو أيرل اجملاؿ الذم يهت فإنو   (Hernandez) ىرناندم أما 
كالتسلسل  النمو كالتطور الفوائد،ك ٓنٌن الفرص  القانوين، اٛنانب: مثل جوانب عدة سةادر يشمل برأيو 
 ؛3تتابع انتقاؿ النشاط علىظة للمحاف

مة، قي سًنكرة هتدؼ اُف انتاج منتج جديد ذكعلى أهنا: " (Robert Hisrich)ركبًنت ىيسريشيعرفها 
الت النفسية  ك ،االجتماعية بتخصيص الوقت كاٛنهد الالزمٌن مع ٓنمل اٞنخاطر اٞنالية،  يكوف ذلكك 

 .4 "ةعنوياٞن ة كرغباتواديٜناجتو اٞناشباع  يو اٞنقاكؿ من٪نصل علما  قابلىذا ّنعن ذلك، ك  تنجر

 أشخاص عدة أك فرد هبا يقـو اٞنقاكالتية مبادرة (Verstraete & Fayolle)فايوؿ كفًنسرتايت  يعترب
اك عديد   اتمنظم خالؿ من ، بالضركرة رُنها ماِف يكوف قد عمل فرصة اغتناـ أك ٝنلق أك تنظيم فرصة

 أصحابتوجو إُف  (االبتكار حالة يف أقولتكوف  ) جديدة قيمة لقإُف خ تؤدم أف ٬نكنالكيانات 
 ( اٞنقاكؿ) فرد قبل من الفرص اغتناـ أهنا على ينظر للمقاكالتية  تعريفكعليو ففحول ىذا ال ؛5اٞنصلحة
 .قيمة تنتج( أك أنشطة أعماؿ) منظمة إلنشاء

                                                           
1
 - Alain Fayolle, Le métier de créateur d'entreprise,op. cit., p11. 

2
- Filion Louis Jacques, Le champ de l’entrepreneuriat : historique, évolution, tendances, ,op. cit., p .156  

3
- Hernandez, Émile-Michel, le processus entrepreneurial : vers un modèle stratégique d'entrepreneuriat, 

L’Harmattan, Paris, ,1999 p 20. 
4

- Robert Hisrich et Michael P.Peters, Entrepreneurship: lancer, élaborer et gérer une entreprise, édition 

de nouveaux horizons, France, 1989, p 07. 
5
 - Thierry VERSTRAETE & Allain FAYOLLE, Quatre paradigmes pour pour cerner le domaine de 

recherche en entrepreneuriat , 7ème CIFEPME, Montepellier, 2004,p19. 
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 الباحثٌن يف ٠ناؿ أبر تعريفات حاكؿ فيو تلخيص نظما (Dollinger) دكلينقر كلقد قدـ الباحث
 نستعرضو كفق اٛندكؿ التاِف: اٞنقاكالتية

(Dollinger) دولينقر الباحثين حسب المقاوالتية مفهوم 2-1جدول
 1

 

 الباحث ) المصدر( مضمون التعريف
 عدـ ةكحال اٞنخاطرة خالؿ من الربحى عل اٜنصوؿ : ىيٞنقاكلةا

.اليقٌن  

Knight )1921( 

 جديدة خدماتتقدًن منتجات جديدة أك  : ىياٞنقاكلة
 للمواد مصادر إبداعية من شاطاتن طريق عن جديدة بتوليفات

 م.ظينالت يف جديدة شكاؿأب ،جديدة  إنتاج كطرؽجديدة  اٝناـ

Schumpeter (1934( 

 إدخاؿ...  اإلنتاج واردم سيقنتك  اٝنطر ٓنمل يى :اٞنقاكالتية
 .اٞناؿ سرأ كتوفًن االبتكارات

Hoselitz (1952( 

 )Cole (1959 .للربح اٞنوجهة األعماؿ كتطوير لبدء ىادؼ نشاط :ةتياٞنقاكال

 )McClelland (1961 ة.اٞنخاطر  تعادؿ :ةتيٞنقاكالا

 )Casson (1982 .درةناال اٞنواردكإدارة  سيقنت حوؿ كأحكاـ قراراتىي  :اٞنقاكالتية

 )Gartner (1985 .جديدة ظماتنم إنشاء :اٞنقاكالتية

 الت اٞنوارد إُف ظرنال فدك  الفرص كراء يالسعىي  :اٞنقاكالتية
 .حاليا اٞنقاكؿ عليها سيطري

Roberts& Grousbeck (1989)  

Barringer & Ireland   (2006 )  

 الت اٞنوارد إُف ظرنال فدك  الفرص كراء يالسعىي  :اٞنقاكالتية
 خرباتيعتمد  يف ذلك على  ك، حاليا اٞنقاكؿ عليها سيطري

 . م خياراهتك  بالصناعة اٞنرتبطة السابقة اٞنؤسسٌن

Hart, Stevenson, 

 Dial (1995) 

 Shane & Venkataraman ..العمل ٠ناؿ يف جديدة فرص لقٝن ىي السعي :ةتياٞنقاكال

(2006)  

Kuratko & Hodgetts ...كاإلبداع كالتغيًن للرؤية اميكيةندي عملية يى :ةتياٞنقاكال  (2004)  

 ؛مونال ٥نو كموجهة كمبتكرة مركزة تفكًن طريقة يى :ةتياٞنقاكال
 رُنيةالغًن  اجتماعيا كاٞنسؤكلة الكبًنة الشركات يف تكوف غالبا

Allen (2006( 

Source : Dollinger Entrepreneurship Strategies And Resources 

                                                           
1
 - Dollinger Marc, entrepreneurship Strategies and Resources, Marsh Publications, Lombard, Illinois 

U.S.A, 4th ed, ,2008  P 09. 
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رأل يف منظوره أف  مفاىيميالحظ من عمـو التعريفات السالفة الذكر أف كال منها ركز على 
)ٓنمل اٝنطر، االبتكار، اغتماـ الفرص، عدـ  حىت نقوؿ عنو مقاكالتيا أبرزىا: يتضمنها ىذا النشاط

جم غفًن من فقهاء اجملاؿ  ، كيف ذات السياؽ ىناؾ، ٓنمل اٞنسؤكلية، التنافسية،...(اقيةاليقٌن، االستب
لفكر الرئيسة ل اإليديولوجيةتشكل التيارات مقاربات  يف صياغالنسق التعريفي للمقاكالتية يوردكف 

 اٞنقاربة) ت:تراكم معريف عرب الزمن اكثرىا شوعا ثالث مقارباتطورم جاءت يف نسق تسلسلي لاٞنقاكاليت، 
 اٞنقاربة ٔنتلف عن معينة أسئلة تعاًف مقاربة كلك  ،1(، مقاربة إجرائية أك السًنكراتيةة، السلوكيةوصفيال

 ؟اٞنقاكؿ يفعل ماذا - الوصفية تٌناٞنقارب تحيث أنو كلغاية هناية الثمانينيات من القرف اٞناضي كان األخرل،
( ?What)- ذلك؟ يفعلوف ذاكٞنا اٞنقاكلوف ىم من - كالسلوكية ?(Who- Why) -  يف ىي الشائعة

 العملية على يركزالذم  يف التسعينات من نفس القرف برز إُف اٜنقل اٞنقاكاليت التوجو اإلجرائيتلك الفرتة، ك 
ألٌن فايوؿ  كلقد نظم ىذه اٞنقاربات  ،(How? ) كيف؟كيعاًف السؤاؿ   مراحلها ّنختلف اٞنقاكالتية

(Alain Fayolle) 2ٛندكؿ التاِفكفق ا: 

 ةيالمقاوالت في البحث المقاربات مختلف :3-1 جدول

                  
 األسئلة

الوظيفة المقاربة  
) What )ماذا؟     

 السلوكية المقاربة
 (why who)ولماذا؟من 

 المقاربة اإلجرائية
 (how)كيف؟ 

 اضياٞن القرف تسعينات اٞناضي قرفال ٙنسينات  سنة 250مند  الفترة الزمنية 
 علم ، النفس كاالجتماع علم العلـو االقتصادية  المجال العلمي

 األنثركبولوجيا ،اٞنعريف النفس
 العمل علم ،التسيًن علـو

 اٞننظمات نظريات
 ٚناتك  الشخصية اٝنصائص كظائف اٞنقاكؿ الهدف من الدراسة

 اٞنقاكلوف كاحملتملوف منهم
أك  جديد نشاط إنشاء مراحل
 جديدة مؤسسة

 كيفية ك كمية كمية ك كيفية   كمية نهجية الم
 دكر يلعب ال يلعب اك اٞنقاكؿ فرضيات الدراسة 

 ٧نو االقتصاد يف مهم
عن  ٔنتلف اٞنقاكالتية العمليات غًنىم عن ٢نتلفوف اٞنقاكلوف

 غًنىا
اٟنيئات احمللية ك ،الدكلة  المعنيون بالدراسة 

 اٞنسؤكلوف ،اٛنمعيات
 االقتصاديوف

 احملتملوف ٞنقاكلوفا،اٞنقاكلوف
 التكويين ك التعليمي النظاـ

 اٞنقاكلوف،اٞنقاكلوف اٞنؤسسات ك
 ،كاٞنكونوف اٞنربوف، احملتملوف

 اٞنقاكالتية اٟنيئات 
Source : Alain Fayolle, Introduction à l’Entrepreneuriat, 2005, p 17. 

                                                           
1 
-Moustafa O, Mohamed A, Evolution de la dynamique entrepreneuriale en Algérie, une comparaison des 

caractéristiques de l’entrepreneur,Revue algérienne de développement économique,2020, p 397. 
2

-  Alain Fayolle, Introduction à l’Entrepreneuriat, édition Dunod, France, 2005, p 17. 
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  تار٫ني جاء كفق سياؽ قد ،تيةاٞنقاكالالبحث يف ب من اٞنالحظ اف نظم ىذه اٞنقاربات اٞنتعلقة
حيث نالحظ ٓنوؿ  ،أىداؼ النمو اجملتمعي كاالقتصادم لتحقيق كاالجتماعية االقتصاديةلتطور الوقائع 

 العوامل بعٌن االعتبار األخذمع  ،ذاهتا اٞنقاكالتية لعمليةا يف البحث إُف شخص اٞنقاكؿ من البحث
 ،ةاٞنكتسب أكة الفطرية السلوكي النفسية صائصكاٝن الفردب يطةاحمل البيئة ككالثقافة  ةاالجتماعيك السياسية 

 كسنقدـ شرح كجيزا ٟنذه اٞنقاربات كالتاِف: ؛اٞنقاكالتية دعم يف كالتدريب التعليم كدكر اجملتمع، كثقافة

 وصفية:المقاربة ال - أوال

ذين انصب اىتمامهم الباحثٌن ال كوهنا ٓنصر أعماؿ، للالقتصاديٌن الوظيفيةاٞنقاربة كتسمى أيضا ب 
كنظرا لكم اٟنائل من البحوث  ،1نتائج أعماؿ اٞنقاكؿ، كليس اٞنقاكؿ أك حىت نشاطاتو يف حد ذاهتاعلى 

من منطلق  فإف الباحثٌن قد تناكلوا اٞنقاربة ،االقتصاديةالنظرية يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية من كجهة نظر اٞنقاربة 
 .اٜنديثة( ثالث مدارس ) الكالسيكية، النيوكالسيكية، ك

  :الكالسيكية -أ

  اتاالقتصادي تطويرالدكر الذم يلعبو يف ك  اٞنقاكؿ الذين اىتموا بنشاطات من اكائل الباحثٌن 
  Essai sur la nature du commerce en général" كتابو" يف(  R.Cantillon) كانتلوف

 ماِف، استقرار يف يعيشوف ينالذ اٞنالؾ: فئات ثالث إُف اجملتمع قسم فيو الذم 1755الذم نشر سنة 
الفضل يف إرفاؽ مصطلح اٞنقاكالتية بالنظرية االقتصادية،  ؛ فًنجع لو كثًنا من الباحثٌن2كاٞنقاكلٌن العماؿ،

فو لعملية الوساطة الت يقـو هبا اٞنقاكؿ التاجر الذم يتحمل ٢ناطر تدفق السلع، ك٩نازؼ بأسعار يوصتب
اؾ يرجع لو الفضل يف ٓنديد ىذا ذئة تكتنفها الكثًن من الضبابية، فبكيغامر يف بي ،بيعها الغًن معركفة

 .3الذم يلعبو اٞنقاكؿ -الوسيط-الدكر
الذم يرجع إليو الباحثوف الفضل يف  ( Adam Smith 1776) ٚنيث آدـ كىناؾ أيضا أعماؿ  

 اإلنتاج عناصر اين حدد الفكر االقتصادم  هو صاحب نظريات شهًنةف االقتصادية،تطوير عديد األفكار 
كغًنىا  العمل تقسيم مبدأك  يف توازف السوؽ، اٝنفية اليد فكرة كعنده ،(اٞناؿ رأس العمل، األرض،) الثالث

                                                           
1
 - Howard Stevenson ,Carlos Jarillo, A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, 

Strategic Management Journal, Vol.11, 1990, p 18. 
2
 - François Facchini, L'entrepreneur comme un homme prudent, La Revue des Sciences de Gestion, 

n°227, 2007 , p29. 
3
 - Charles A. Fail, the phenomenology of the entrepreneur at the nexus of individual and opportunity: a 

study of entrepreneurial decision-makin, PhD thèses, Capella University, USA, December 2010, p30. 
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 حيث ،اٞنقاكاليتبالعمل  االقتصادية النظريةربط ب قاموا الكثًنين أنو من األكائل الذين عتربهمن األعماؿ ي
قاكاليت  كيشبو يف كثًن من جوانبو تعريف اٞنقاكؿ أال ّنصطلح يصف يف مضمونو العمل اٞن ٚنيث آدـ جاء
  .1األرباح تحقيقل باٞنشاريع يهتموف الذين األشخاص  كالذم يعين، (Projectors)ىو 

 البناء (Jean-Baptiste Say ( )1803) بتيست سامجوف  فرنسيال اقتصاد أستاذ حاكؿكلقد 
 حاكؿ الشهًن وكمن خالؿ قانون ،كالطلب العرض حوؿ عركفةية اٞنر النظ فأسس، ٚنيث آدـ أعماؿ على

 أكدحيث  اجملتمع، رفاىيةتزيد من  ك فرد كل ثركةمن  رفعت جديدة سلع إنتاجب اٞنقاكاليت النشاط تفسًن
تتمثل يف  الباحتٌن ككظيفة ٌنذيالتنفي العماؿ كظيفة بنب تقع كظيفة كأف لو اٝناص، ٜنسابو يعمل اٞنقاكؿ أف
اٞنعارؼ  ٪ناكؿ توظيفاٞنقاكؿ ف كمنو،2للواقع الفكرة من اٞننتج ٓنويلقصد  اإلنتاج ملعوا ٢نتلف بنب ربطال

  كما أف دكره ىنا ىو دكر اٞننظم قبل كل شيء  قيمة،من أجل إنتاج سلع ذات  كالباحث الت ٬نتلكها العاَف
إشباع  ىأقص ٓنقيققصد اٞناؿ  رأسعوامل اإلنتاج: األرض، العمل، ٢نتلف سيق بٌن نتمن  بو يقـو ٞنا

 الحتياجػات كالوسػػائللتقيػيم كالكبػًنة علػى اٜنكػم ة  قدر م ما يتمتع بو اٞنقاكؿ من ُنكم ٣نكن للمستهلك
سام  نا نالحظ أففإنعليو ك  ،3كالوسائل الت ٬نتلكها الغاية الت يرمي إليهاالضركرية إلشباعها، كيوازف بٌن 

(Say)  ؟اٞنقاكلوف بو يقـو ما الذمسؤاؿ الاالجابة عن  ؿالنشاط اٞنقاكاليت من خال معاٛنةحاكؿ. 
 كككر فرانسيس كرىم من كالسيكي ىذه اٞنقاربة أعماؿذ يضاؼ أيضا إُف الذين سبق ك  

(Francis Walker 1867 )، نتيجة الرأٚناليوف هايعلرباح الت ٪نصل األ بنبحاكؿ التفرقة  الذم 
 يف إشارة، لديهم اإلداريةللمهارات  نتيجةعليها اٞنقاكلوف  كسائل اإلنتاج كبٌن األرباح الت ٪نصلامتالكهم 

، كما أف ىناؾ الت ٕنكن اٞنقاكؿ من اٜنصوؿ على األرباح اإلداريةإُف أف اٞنقاكالتية ترتكز على القدرات 
الذم  ،( Beaucleau 1797 )بيوكليوالعديد من الباحثٌن الذين ٪نسبوف على اٞندرسة الكالسيكية مثل 

كينظم اٞنشركع الذم  ،كيشرؼ ،ك٫نطط ،ٞنقاكؿ على أنو الشخص الذم يتحمل اٞنخاطرا قاـ بتقدًن
من احملسوبٌن كغًنه  ،4اٞنشركع يعطي أ٨نية للمقاكالتية من خالؿ األبعاد اإلدارية ٞنلكية كىو بذلك ٬نلكو،

 على اٞندرسة الكالسيكية كثًن يضيق اجملاؿ ٜنصرىم.

                                                           
1
 - Jack Zimmerman, refining the definition of entrepreneurship, PhD thèses of Education in 

Organizational Leadership, Pepperdine University, Graduate School of Education and Psychology,USA, 

2008  , P 21. 
2
 - Sophie boutillier, Dimitri uzunidis, L'entrepreneur : une analyse socio-économique, édition 

d'économica, Paris, 1995, p 15. 
3
 -Sophie B,Dimitri U, La légende de l’entrepreneur,op. cit., p .26  

 .20ص2010، األردف،اٜنديث ، عاَف الكتابالعلميةوالنماذج والمداخل  المفاىيمالريادة في إدارة األعمال: ٠ندم عوض مبارؾ،  - 4
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 : النيوكالسيكية -ب

الذم  (1834Léon Walras) ليوف كالراس الفرنسي االقتصادمم ىذه اٞندرسة من أىم مفكر  
 الفاعلٌنال يتميز عن باقي  فيو اٞنقاكؿ ك، األفراد ة متجانسة من٠نموع يتكوف منيرل أف اجملتمع 

كالرأٚناؿ كالعمل، سواء كاف ذلك يف  االقتصاديٌن، ُنيث أف اٞنقاكؿ ٩نمع ك ينسق ٢نتلف عوامل اإلنتاج
 اٞنبيعاتالسوؽ، فإذا كانت قيمة  ٟنذه العوامل يف النسبيةناعة أك يف التجارة، كذلك حسب األسعار الص

كعليو فهو  ،صحيحكالعكس  على الربح سيحصلفذلك يعين أف اٞنقاكؿ  األكليةأكرب من تكلفة اٞنواد 
رأس اٞناؿ، العمل، )لعوامل اإلنتاج  الذم يقـو بعملية اٞنزجاٞنقاكؿ على انو العوف االقتصادم  يصف
يف حٌن يستفيد الرأٚناِف من األرباح لقاء رأٚنالو،  ،فالعامل يتلقى أجرا مقابل عملو (التنظيم ك األرض
 بإنتاج بقـولعاَف الذم ا ةمكان بيد أنو أغفلاٞنالئمة كفقا ألسعار اإلنتاج،  التكنولوجيااٞنقاكؿ  ٫نتار كبينهما

 العلميةاٞنعارؼ  ٣نا ٫نرج ،اٞنقاكؿ اٞنستخدمة من طرؼ وجياالتكنولالت تتضمن  ميةالعلاٞنعارؼ 
اٝندمات اٞننتجة كسوؽ السلع،  فرؽ بٌن سوؽ كما أنو،  يةاإلنتاجالعمليات  دائرة  عن كالتكنولوجية

أما يف سوؽ السلع فنجد العكس ٕناما  ،أما اٞنقاكؿ فهو طالب للخدمات ،فعارضوا اٝندمات ىم أصحاهبا
 مرتبطٌن السوقٌن ىذينم اٞنقاكلوف كالطلب يكوف من أصحاب اٝندمات، إذف ى العارضٌنأف  حيث

النظرة  (Walras) كالراس ، ك لقد انتقدالوسيطيلعب دكر  األخًنالبعض بواسطة اٞنقاكؿ، فهذا  ببعضهما
اؿ ٫نتلف بٌن الرأٚناِف كاٞنقاكؿ، فما ٪نصل عليو الرأٚناِف من جراء امتالكو لرأس اٞن ٕنيزالت َف  اإل٤نليزية

 (Walras) كالراس أما االختالؼ بٌن مقاكؿ ،اٞنقاكؿ من ٓنويل رأس اٞناؿ إُف منتج ٕناما عما ٪نصل عليو

 ظل أف اٞنقاكؿ يعمل يف فهو أف األكؿ يفرتض ،(Cantillon)كانتيلوف   ك (Say)سام كمقاكؿ كل من 
 من عدد كبًنل ، خالفاةٜنر السوؽ أم اٞننافسة الكاملة كا شفافيةكسط يسوده اليقٌن كفق ٧نوذج 

الذين يفرتضوف اٞنغامرة كاٞنخاطرة كعدـ  (Cantillon)كانتيلوف ك  (Say)سام أمثاؿ  يٌنلكالسيكا
 .1اليقٌن

الذم يعترب من أكائل الكتاب اال٤نليػز  (Alfred Marshall) ألفريد مارشاؿ كذلك ٤ند أعماؿ
عشػرين، حيػث تزامنػت أعمالػو مػع ظهػور اٞنؤسسػات القػرف ال الػذين اىتمػوا باٞنقػاكؿ كذلػك يف بدايػة

علػى نظػاـ اٜنػرؼ الصػغًنة الػت يسػًنىا العمػاؿ  الكبػًنة، كلػذلك فهػو يعتػرب أف ٓنػوؿ االقتصػاد مػن االعتمػاد

                                                           
1
 -Alain FAYOLL et Azzedine TOUNES, L'odyssée d'un concept et les multiples figures de 

l'entrepreneur, La Revue des Sciences de Gestion, N°220-221, 2006, p p 19- .21  
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ذكم يتطلػب كجػػود رجػػاؿ  أنفسػهم إُف نظػاـ اٞنؤسسػات الكبػًنة اٞنسػًنة مػن طػرؼ مقػاكلٌن رأٚنػاليٌن
أحسن  طاقػػات كبػًنة تتمثػػل مهمػػتهم يف تسػػيًن اإلنتػػاج بطريقػػة تػػؤدم إُف جعػل اٛنهػػد اٞنبػػذكؿ يقػدـ

 يعترب (Alfred Marshall)ألفريد مارشاؿ كعليو فإف  ،نتيجة ٣نكنة من اجل إشباع اٜناجات اإلنسانية
أف يكوف  عليو ٩نب أين ،٢ناطر اإلنتاج ذلكب يتحمل ك، اٞنؤسسة من يقـو بعملية تسيًنىو  أف اٞنقاكؿ

أك مىت عليو  ،معرفة مىت ٩نب أف ينتج سلعة جديدة و٬نكن حىتكاالستهالؾ  اإلنتاج بتغًنات على دراية تامة
الت ْنعل منو ٬نتلك اليقظة ، أم أنو األكليةقدًن، كما ٩نب أف يكوف على علم تاـ باٞنواد  منتج تطوير
 .البيئةك األسواؽ  تغًناتب ملما

جززيف ال ٬نكن مغادرة ىذه اٞندرسة دكف اٜنديث عن أعماؿ أىم مفكر يف اجملاؿ اٞنقاكاليت ك  
 للعديد ايرئيسمرجعا ك  أساس أكاد٬نياكتاباتو   تعترب ، حيث1أب اٞنقاكالتية (J.A.Shumpeter)شومبيرت 

 الذم تطرؽ فيو ، كلتطور االقتصادم"نظرية ا" كتابو  كمن أىم إسهاماتو يف اجملاؿ ةتيٞنقاكالا يف الباحثٌنمن 
يقـو بو  ، إذ يرل أف النشاط اٞنقاكاليت الذماالقتصادية يف التنميةكالنشاط اٞنقاكاليت أ٨نية اٞنقاكؿ إُف 

، التدمًن اٝنالؽكيسمي ىذه اٜنالة ب النظاـ اٞنقاكؿ من ابتكارات يكسر الركتٌن كاٛنمود الذم يسود
ربح، لكن ىذا  على ك٬نكن أف يتحصل ،الالتوازف يف الدكرة االقتصاديةباالبتكار يدخل اٞنقاكؿ حالة ف

كىكذا نصل إُف حالة توازف  كل ابتكار ينتهي ال ١نالة عن طريق التقليد كعندما يعمم،  ، إذ أف يبقى مؤقتا
ال  فبدكف تطور ،مكافأة اٞنقاكؿ، كىو ١نرؾ االبتكار فالربح ىو ،جديدة، ٣نا يؤدم إُف اختفاء مصدر الربح

 ،ًنكاٞنسفرؽ بٌن اٞنقاكؿ ي بدكره (Shumpeter) شومبيرت كما أف،2تطور يوجد ربح، كبدكف ربح ال يوجد
ك بالتاِف فال  ،فهو أجًن فقط اٞنسًنكاٞنبدع أما  كاٞنستغل ،ًنيىو اٞنالك كيف نفس الوقت اٞنس ٞنقاكؿفا

حيث أهنا تتوقف عند توقف اٞنؤسسة  مستمرة اٞنقاكؿ ليست كظيفةيتحمل اٞنخاطر، كيعترب ىذا اٞنفكر أف 
إذا كػاف اٞنقػاكؿ ينػتج عنػدما يقػـو شػخص ، كيعين ىذا كذلك أنو 3اٞنغامرة اإلبداع ك ةاٞنخاطر  على

 يسػعى للرفػع مػن فعاليػة طػرؽ اإلنتػاج إُف أقصػى حػد  باسػتغالؿ فػرص ربػح غػًن مسػتغلة، فاٞنسػًن
 .4اٞندخالت نطالقػا مػن مسػتول معػٌن مػنكػن بتعظػيم كميػة اٞنخرجػات ا٣ن

                                                           
1
-Filion Louis Jacques, Le champ de l'entrepreneuriat: historique, évolution, tendances, op. cit., p134.   

2
 -Joseph A.Schumpeter, capitalism, socialism and democracy, introduction by richard swedberg, 

Routledge, London and New York, 2006, pp 81-86. 
3
 -Marie - Claude esposito, Christine zumello, L'entrepreneur et la dynamique économique, éditions 

economica, Paris 2003, p p 20-28. 
اٞنركز اٛنامعي  ، اٞنلتقى الدكِف حوؿ اٞنقاكلة ك اإلبداع يف الدكؿ النامية،دور اإلبداع و االبتكار في تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةصليحة حقيقي،   - 4

 . 353،ص2007ٙنيس مليانة، اٛنزائر، 
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 المدرسة الحديثة:    -ج

 لندسرتـك ٤ند (Schumpeter) شومبيرت من أعماؿ استفادكامن أبرز الباحثٌن الذين 
(Landstrom 1999) ٠نموعتٌنإُف  بعد شومبيرتت الذم صنف دراسات اٞندرسة اٜنديثة كالت جاء 

مركز البحوث يف  بتأسيسفسة السلوؾ اإلنساين يف اٞنقاكالتية، مدرسة جامعة ىارفرد كمدر : أساسيتٌن
أرتًن أريسوف كوؿ  االقتصادم االمريكي  طرؼمن  1948 سنة ىارفرد َنامعة اٞنقاكاليت التاري 

(Arthur Harrison Cole )،  شومبيرت   عمل فيوالذم ك(Schumpeter) كافك  ،1950سنة  نفسو 
 أفكار علىبناءا مدرسة جامعة ىارفرد  تكونت ، 1الباحثٌن اٛنامعيٌن الطالب من العديد اٞنركز يضمىذا 

(Cole) شومبيرت اسهاماتمن  الت استقاىا (Schumpeter) ،نصرالع نظر للمقاكؿ على أنوي فهو 
الت ٩نب أف تكوف منفتحة  كاقعيةتكوف حىت قاكالتية اٞن كيعترب ىذا  شرطا اساسيا لنظرياتاحملفز للمشركع 

 :إُف اٞنقاكالتية دراسة ، كما قسم حقلالعلـو األخرلباقي  يف  الدراسة اٞنوجودة ياتمنهج على

 ؛اٞنقاكاليت يًنالتغ عملية سًنكرةدراسة  -1
  ؛ بنية اٞنقاكالتيةك  دراسة احملفزات -2

  :2للمقاكالتية أساسية وضع ثالث أبعادب قاـ كما
 ؛يف النظاـ االقتصادم التغًنات -1      
 ؛لإلبداعات ةالتجاري اتخلق اٞننظمات كأحد االستخدام -2      
 ؛اٞنقاكؿ ىي اٜنصوؿ على األرباح كظيفة -3      
 التاري "مركز ُنوث  نظرا لتوقف نشاطلكن خيم النسياف على ىذه االفكار برىة من الزمن       

 ؛اٞنقاكاليت"

  (Israël Kirzner) ل كًنزنرإسرائياٞندرسة إُف أعماؿ االقتصادم االمريكي يف ىذه كما نشًن  

دكر ك الذم تطرؽ فيو إُف اٞنقاكالتية ( compétition And Entrepreneurship) صاحب كتاب
ّنا االقتصادم  لتغيًنلمصدر ك  ،اٞنقاكالتية باليقظةكونو فرد يتمتع   ،اٞنقاكؿ يف استغالؿ الفرص اٞنتاحة لو

  :3أبرزىاللفعل اٞنقاكاليت  زةيماٞنصائص عة من اٝن٠نمو  بأنو توجد بٌنكما  ،كإبداع ْنديد يقـو بو من

                                                           
1
 - Hughes, Johnathan  , Arthur Cole and Entrepreneurial History  , Business and Economic History  , 1983. 

2 
- Jack Zimmerman, op cite, p .29  

3
 -Israël Kirzner, Compétition And Entrepreneurship, University Of Chicago Press, 1973, p75.  
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 ؛ّنثابة الطابع اٜناسم للمقاكؿ اليقظةتعترب  :االقتصاديةاليقضة  -

 ؛للربح جديدةلديو القدرة على اكتشاؼ فرص  اليقظاٞنقاكؿ  :االكتشاف واإلبداع -

 ؛وؽعناصر الس بنب التنسيقنشاط اٞنقاكلة ٩نب أف يتوفر على عنصر  :التنسيق -

السوؽ يتصف باألخطاء فباكتشاؼ فرص الربح كترؾ اٝنوؼ االقتصادم،  :الحدس المقاوالتي -
  ؛اٞنقاكؿ ىو من يكتشفها لكن

يف استغالؿ الفرص يف الّنشاط  اليقظةعلى يركز  (Israël Kirzner)كريزنركمن ىنا نالحظ أف  
فرص السوؽ  تبقى ١نصورة يف فاليقظةلم، تكتسب من التع عمليةاإلبداع كاالبتكار  أفيعتقد ك اٞنقاكاليت، 

٠نموعة  ٤ند ،ك ذات النسق لالستغالؿ الفرص جامعة ىارفرد، كيف نفس سياؽ مدرسة كاستغالؿ الفرص
 :كالذم عرؼ اٞنقاكالتية على أهنا (Stevenson1983 Howard) ستفيسن مثل اٞنفكرين ىامة من

  (Israël Kirzner) كريزنر مع اشرتؾ حيث ،"د"السعي كراء الفرصة دكف النظر إُف ما ٧نلك من موار 
  .الفرصة استغالؿيف تعريف اٞنقاكالتية من منطلق 

ما خرين ٣نن ٪نسبوف على ىذا التوجو كخاصة يف االاالقتصاديٌن الباحثٌن ىناؾ العديد من كيوجد 
اٞنتبادؿ ككعي  التعليمفكرة بالذم جاء   (Hayek)ىايك  ٤ند أينقوة الفرد يف االقتصاد،  تأثًنتعلق ب

 .كإعالـ السوؽ باٛنديد الفرص على الدكر اٞنتفرد للمقاكؿ يف اقتناصأكد  حيثاٞنشاركة السوقية، 

النشاط  فكرة النشاط اإلنساين كقدـ توضيحا ٞنا أٚناه ف (Von Mises) كما ٤ند فوف ميسس 
اٞنعلومة من خالؿ  إُف و الوصوؿبإمكانفرد  ككلْنانس اٞنعلومات يف السوؽ  يوجد أكد بأنو الاٞنقاكاليت، ك 

 تحصل عليهااستغالؿ اٞنعلومات اٞن على توقدر كأف رىاف اٞنقاكؿ يكمن يف ، االجتماعية عالقاتال
،  ككما تقدـ سابقا فإف التسلسل يف ذكر فقهاء ىذا التوجو يطوؿ كمن أكردنا أٚنائهم كأعماٟنم   1لصاٜنو

 كاف من قبيل الذكر ال اٜنصر.

                                                           
1
 -Jack Zimmerman, op cite, p 28. 
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الستخدامات اٞنختلفة ٞنفهـو اٞنقاكؿ يف ضل اٞنقاربة االقتصادية إُف صنفٌن كما كىناؾ من ٝنص ا
 :1(Baumol) بوموؿ ىو الشأف بالنسبة لػػػػػ

سام الصنف مقاكؿ  ك٬نثل ىذا، ىو الذم ينشئ، كمن مث ينظم كيدير مؤسسة :المقاول المنظم
(Say) كانتيلوف  كمقاكؿ (Cantillon)....... 

للحياة  و الشخص الذم ٪نوؿ االخرتاعات كاألفكار إُف كيانات قابلةى :المقاول المبتكر
 .(Schumpeter)كىو ٬نثل مقاكؿ شومبيرت، اقتصاديا

نظم اٞنقاربة االقتصادية بنسق أخر كإف كاف يصب يف نفس التوجو االقتصادم قاـ بمن كما يوجد 
( Verstraete Thierry et Fayolle Alain )كل من فايوؿ ك فًنسرتايت تًنم  كىنا نشًن إُف نضم

ساىم يف 2أربع مدارس فكرية خالؿ ضوء االقرتاب االقتصادم منيف للمقاكلة البناء الفكرم  تناكال نالذي
يف نسق  نقاط تقاطع ْنعلها متكاملة فيما بينها يف أفكارىمْنتمع عدد من الباحثٌن،  تطوير كل منها

 دكؿ اٞنواِف:مقاربايت دك طابع اقتصادم  نشرحو باختصار يف اٛن

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 -William J.Baumol, Formal Entrepreneurship Theory In Economics: Existence and Bouns, Journal Of 

Business Venturing, 1998, p 198. 
2
 -Verstraete Thierry,  Fayolle Alain,  Paradigmes et Entrepreneuriat, Revue de l’Entrepreneuriat, 

Vol=°04, N=°1, 2005, p33. 
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 : مختلف المدارس الفكرية في بحث المقاوالتية وفق المقاربة الوظيفية4-1جدول

 مضمون الفكرة المدرسة ومفكري افكاراىم  رس االمد
 

فرصة 
 األعمال

الفحص   :٠ناؿ البحث يف اٞنقاكلة( Venkataraman) فان كترمان
ر الناْنة عن اكتشاؼ، تقييم العلمي ٞنسائل كيف، من طرؼ من، كما ىي اآلثا
 ؛1ك استغالؿ فرص إنتاج سلع ك خدمات مستقبلية

 خلق أك انتهاز فرصة كمتابعتها، عملية قاكلة:اٞن (Timmins) تيمونس 
 .2بغّض النظر عن اٞنوارد اٞنتوفرة حاليا

 الفرصة اٞنقاكالتية؛ :فكرةال
على  تقتصر-فرص األعماؿ  -

كتعترب  -إنتاج السلع كاٝندمات
االت موجودة يف الطبيعة كما ح

على اٞنقاكؿ إالّ أف يكتشفها، مث 
 يستغّلها.

إنشاء 
 التنظيمات

اٞنقاكلة ترّكز على مراحل قبل االنطالؽ، االنطالؽ كاٞنرحلة الت تلي مباشرة 
بعد تشجيع األفراد على التفكًن يف إنشاء مؤسساهتم، ك  أم إنشاء اٞنؤسسة،

 .3راحل اٞنتتالية لتطور اٞنؤسسةاالنطالؽ، اٞنركر عرب اٞنعملية 
 .4ىي انشاء اٞننظمة  (Gartner)قارتنر عند اٞنقاكلةأما 

  ؛الفكرة: اٞنقاكلة إنشاء تنظيمات
هتيئة مناخ األعماؿ اٞنناسب  -

بناء ثقافة  ك لرياديةٓنرير الطاقات ا
 .مقاكالتية يف اجملتمع

اٞنوضوع العلمي اٞندركس يف  " :اٞنقاكلة كموضوع للبحث (Bruyat)برويات  خلق القيمة
 .٠5ناؿ اٞنقاكلة ىو الثنائية الفرد/خلق القيمة

مسار حركي ٝنلق ثركة إضافية، تنشئ نتيجة  :اٞنقاكلة (Ronstad) رونستاد 
حىت  ٓنّمل اٞنستثمرين اٞنخاطر، يف سبيل إعطاء قيمة لبعض السلع كاٝندمات

 .6كريةتخصيص اٞنهارات ك اٞنوارد الضر ب، كاف كانت قد٬نة

اٞنقاكلة ىي خلق قيمة  :الفكرة
بإنتاج  جديدة )للفرد أك للمجتمع(

اٛنديد أك إدخاؿ ٓنويالت على 
سلع كخدمات موجودة ترتبط 

 اٞنقاكلة بعامل اٞنخاطرة
 اٞنقاكلة حاملة للثركة ك التشغيل، 

كل ١ناكلة للقياـ باألشياء بطريقة   تعترباإلبداع:  (Schumpeter) شومبيتر اإلبداع
ك ىناؾ ٙنسة أنواع  ٢نتلفة إبداعا قادرا على توفًن ميزة مؤقتة أك أرباح للمؤسسة

، الطرؽ اٛنديدة لإلنتاج، الطرؽ اٛنديدة االستهالكية اٛنديدةىي: اٞنواد  لإلبداع
 .7الصناعيك األنواع اٛنديدة للتنظيم  للنقل، األسواؽ اٛنديدة،

 اٞنقاكلة كاإلبداع الفكرة: 
اعتبار السلع ك  ك التدمًن اٝنالؽ

 ةاٝندمات الناْنة عن اإلبداع قيم
 ْنسد فرصا استغّلها اٞنقاكؿ اٞنبدع.

 (Verstraete Thierry et Fayolle Alain ) تيريو فايول ل عمالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

                                                           
1
 - Fayolle Alain, Entrepreneuriat  Apprendre à Entreprendre, Dunod, 1ere édition, Paris, 2004, p:29. 

2
 - timmons Jeffry, New Venture Creation, Irwin – McGraw-Hill, 1994, p 07. 

3
 -OCDE, Encourager l’Entreprenariat en Tant que Moteur de la Croissance dans une Economie 

Mondialisée, 2ème conférence de l’ocde des ministres en charge des petites et moyennes enterprises 
(PME), promouvoir l’entreprenariat et les pme innovantes dans une économie mondiale : vers une 
mondialisation plus responsable et mieux partagée, Istanbul, Turquie,3-5 juin 2004, p 09. 
4
- Ivan Bull and al, Entrepreneurship Perspectives on Theory Building, Oxford Pergamon, 1995, p 69. 

5
 - bruyat Christian, 1993, Création d'entreprise: contributions épistémologiques et modélisation, thèse de 

doctorat en sciences de gestion et management, université Pierre Mendès-France de Grenoble, 1993, p57. 
6
 - Verstraete Thierry et Fayolle Alain, Op,Cit, p 39. 

7
 .21ص ،2009 بنوؾ، جامعة البليدة،نقود مالية ك ٔنصص  ،تصاديةستًن علـو اق، ماجالتمويل اٞنصغر كأداة لرتقية اٞنقاكلة اٞنصغرة حالة اٛنزائر، ٤نيب قماش - 
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بحث ال منكيف ختاـ اٜنديث عن ىذه اٞنقاربة نالحظ أف أنصار التوجو االقتصادم كانت غايتهم 
كما حصل من بطأ يف الفهم كتفسًن ، قدر االمكاف لتطور االقتصادمافهم  اٞنقاكالتية ىو التوسيع يف يف

  (W.B. Gartner) قارتنر ك (W. R Sandberg)ساندبارغ الظاىرة أرجعو بعض الباحثٌن كأمثاؿ 
مر الذم جعل كثًنا من اال ،1اٞنقاكالتية ظاىرة تفسًنيف  طويلةلفرتة  اٞنتبع اٞننهج الوصفيقصور إُف 

يتجهوف إُف  بلفحسب،  االقتصادية قاربةاٞن لىاٞنقاكالتية ع ظاىرةل ىمال يقتصركف يف تفسًن  الباحثٌن
نلمسو مؤخرا يف ، كىو االجتماعيةٓنوم جوانب أمشل لتفسًن الظاىرة يف صياغ العلـو  أخرل مداخل

السمات على  أكثر األُناث تركزيد أين أضحت عد السلوؾ، معلتوجههم لتفسًن الظاىرة من مدخل 
ٓنيط بالظاىرة اٞنقاكالتية كيتصف الت  التعليمة كالقدرات الفكرية كالصفات التفاعلية اٞنهاراتالشخصية، ك 

  كىو ما سنتناكلو يف اٞنقاربة اٞنوالية. األعماؿ ركادهبا 

 :السلوكيةلمقاربة ا ثانيا

إُف  االقتصاديةمن العلـو ُنوث اٞنقاكالتية دراسة اؿ جملشهدت ستينات القرف اٞناضي نقلة ملموسة 
 كاالجتماعية الثقافية ةيئالب ًنبدراسة تأث ، فأضحى البحوث يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية هتتم أكثرالعلـو السلوكية
ىذا األخًن بل كيف بعض االحياف  سلوؾب كالقانونية كالتكنولوجية...احمليطة باٞنقاكؿ كالسياسية كاالقتصادية

 امعة ىارفردكاستاذ َننفس العاَف ( David McClelland)دافيد كليالند كتاب كيعترب   ،فيها تأثًنه

ذه اٞنقاربة، من أكؿ االعماؿ يف ى ،1961سنة اٞننجز" "اجملتمع (The Achieving Socie )  :بعنواف
 (Max Weber) ماكس كيرب أفكارعلى قد بىن اعمالو  (McClelland)دافيد كليالند فنجد أف 

 اٞنسيحية كتوصل إُف أف تعاليم كقيم لذم درس التفاعل ما بٌن الثقافة كالتطور االقتصادم للمجتمعا
، 2يف اجملتمع الغريب الت ربطها باٞنقاكلة الربكتستانتية كانت السبب يف ظهور بعض الصفات كاٝنصائص

كالقواعد  الدينية أف القيم (Weber) كيرب أفكار على( McClelland)دافيد كليالند فعطف 
 كوفعلى الذات، كىو ما   االعتماد يف  فراداألتشجيع  سبب كقتهاالربكتستانتية السائدة يف اجملتمع الغريب 

اٜناجة للسلطة كاٜناجة  أف (McClelland)دافيد كليالند  عتربيإد لديهم ،  لإل٤نازسلوكا اٜناجة 
اٞنقاكؿ يف حيث اف ، تطوير العمل اٞنقاكاليتكٟنا عالقة جد مؤثرة يف ٤ناح ك  اساس تطور اجملتمعات لإل٤ناز

                                                           
1
 - Azzedine Tounès, l’intention entrepreneurial : Une recherche comparative entre des étudiants suivant 

des formations en entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS, thèse de doctorat en science de 

gestion ,université de Rouen, France, 2003, p 30 . 
2
 -Khaled Bouabdallah, Abdallah Zouache, Entrepreneuriat et développement économique, les cahiers du 

CREAD, Alger, n 73, 2005, p17. 
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التنشئة ك تأثر بالبيئة الثقافية الت يعيش فيها ياجتماعي  كائنأف اإلنساف ىو  ك  ،٤1نازلإلاجة لديو اٜننظره 
كما أرجع زيادة النشاط اٞنقاكاليت إُف فكرة التقليد النموذجي   (؛األسرة أك اجملتمع أك اٞندرسة)االجتماعية 
فراد يتسموف بتقليد السلوكيات ك إعادة النماذج كعليو كلما كاف ىناؾ مقاكلٌن أكرب كلما فهو يرل اال

 أكثر. اختيار األفراد للمقاكلة كمسار مهين

 لإل٤نازخالؿ اٜناجة من من تفسًن للمقاكالتية من جانب نفسي خاصة قدمو  لكن بالرغم ما
اٞنعرفة بنتائج دية، امتالؾ طاقة النشاط، ائص نفسية كاٞنسؤكلية الفر صبل حىت انطالقا من خ ،فقط

من من الباحثٌن ال بأس بو ًنىا ٣نا تطرؽ لو جم غك  ،2....اٞنخاطرةحب القدرة على التخطيط االفعاؿ، 
من التفسًنات اٞنتعلقة  ايضا غًن مكتمل؛ كبالرغمالنفسي لتفسًن اٞنقاكالتية دخل اٞن من ٪نسبوف على

 (Max Weber)ماكس كيرب الت تنضوم ٓنث ىذه اٞنقاربة مثل تفسًن ك  كاالجتماعيةباٛنوانب الشخصية 

بتغًن اٞنعطيات الت  عبارة عن كسط اجتماعي يتأثر ّنا ٩نرم يف احمليط من أحداث ككقائع كيتغًن.. ."
٪ندث عندما تنتقل ملكية  تدخل يف صميمو ككياف فريد كمتميز.. كيكفي لالقتناع بذلك أف ننظر إُف ما

للعديد من الشركات، حيث تظهر  صاحبها إُف ابنو األكرب أك إُف كرثتو، كما ىو اٜناؿ بالنسبة اٞنقاكلة من
إد أف ال يزاؿ مفهـو اٞنقاكالتية من منظور ىذه اٞنقاربة يشوبو النقص  "،3....حقائق جديدة يف كاقع اٞنقاكلة
ط بالبيئة احمليطة بو، قاؿ فردية حىت كإف كاف يف إطار اجتماعي مرتب كسلوكياتحصرىا يف ٚنات شخصية 

جعل من بعض الباحثٌن ، ٣نا ُنجم اٞنقاكالتيةبأنو غًن كايف لتفسًن ظاىرة   فقهاء اجملاؿ عنو العديد من
يبحثوف عن تفسًنىا من منظور أخر كمدخل سًن النشاط أك ما أٚناه أخركف باٞندخل العمليايت كىو ما 

 سنتطرؽ إلية يف اٞنقاربة اٞنوالية.

 :اربة سيرورة النشاط المقاوالتي ثالثا مق

يف تسعينات القرف اٞناضي شهدت ٓنوؿ يف تفسًن اٞنقاكالتية أين مت تناكٟنا من مدخل العلـو اإلدارية 
فأضحت مدخال من مداخل اٞنقاكالتية اٜنديثة ،كمن أىم االعماؿ يف ىذا اٞنقاـ ك علم اٞننظمات كالعمل 

، قاؿ بأف 4من ىو اٞنقاكؿ؟، ىل ىو السؤاؿ اٝنطأ؟ مقاؿ صاحب  (Gartner)قارتنر حيث  ٤ند 
                                                           

1
 -Filion Louis Jacques, Le champ de l'entrepreneuriat: historique, évolution, tendances op. cit., p 137. 

2
 -David C McClelland, The Achieving Society, van nostrand company inc princeton, new york, 1961, 

p207. 
3
 -Max Weber, Economie Et Société  , Librairie Polon, Paris, 1971, P28. 

4
 - William B Gartner, Who is an entrepreneur ? is the wrong question ?, American Journal of Small 

Business, 1989. 
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 ةاكليف ١نحيث قاـ ىذا الباحث بدارسة  ،"1كتنظيم أنشطة جديدة "اٞنقاكالتية ظاىرة ترتكز على خلق
 فيها استخدـ ، 2" األعماؿ؟ ريادة نتحدث عندما عنو نتحدث الذم ما: "السؤاؿ على إجابة تقدًنل

 ،اٞنقاكالتية كلمة تعريف حوؿ 160 اٝنرباء آراء ٗنع إُف الدراسة ىدفت، خطوات ثالث من دلفي طريقة
مواضيع  8حصر فحاكؿ  ،موحد تعريف على اتفاؽ يوجد ال: مفاجئة ليست الدراسة نتائجكانت 

  للمقاكالتية من عدد كبًن من االُناث: 
 ؛١نددة خصائص مع كفرد األعماؿ رائد على تؤثر األعماؿ ريادة .1
 ؛القيمة خلق ىي ؿاألعما ريادة .2
 ؛ عاـ بشكل باالبتكار األعماؿ ريادة ترتبط .3
 النمو؛ سريعة اٞننظمات مصلحة من األعماؿ ريادة.4
 ؛ منظمة إنشاء ىي األعماؿ ريادة .5
 ؛فريد شيء على تنطوم األعماؿ ريادة .6
 العاـ؛ القطاع هتم قد كذلك أنو يعتقد اآلخر كالبعض ،فقط اٝناص لقطاعيف ا اٞنقاكالتية ٪نصر البعض .7
 .كاٞنديرين باٞنالكٌن األعماؿ ريادة تتعلق. 8
 "اٞنقاكالتية تتمثل يف عملية تنظيمبأف  (Hofer) ىوفر ك (Bygrave ) بيقراؼ افالباحثاعترب  كما 

 دراؾ الفرص كإنشاء اٞننظماتبإ ٗنيع الوظائف كاألنشطة كاإلجراءات اٞنرتبطة باستخداـ اٞنشاريع
عن دراسة  "اٞنقاكالتية عبارة الذم قاؿ باف( Venkataraman) فاف كتاراماف اما الباحث، "3كمتابعتها

كتقييمها  علمية لعملية استكشاؼ الفرصة الت ٬نكننا من خالٟنا إنتاج سلع أك خدمات جديدة،
للمقاكالتية  أكثرحاكال فيو التوضيح  (Shane) شاف الباحث فقد صاغ مفهـو مشرتؾ مع ،"كاستغالٟنا

ىذه  بدراسة مصادر اٜنصوؿ على الفرص، كاكتشاؼ هتتم "اٞنقاكالتية كضحا فيو بافـ، 2000نة س
اٞنقاكالتية يكوف عرب  ، كاتفقا بأف فهم4 "اكيستغلوهن ايستكشفوهناألخًنة كتقييمها، مع ٓنديد األفراد الذين 

كدراسة األفراد الذين  مصادر الفرص، سًنكرة اكتشاؼ كتقييم كاستغالؿ الفرص، ثالث مستويات: دراسة

                                                           
1
 - Alain FAYOLLE ,op cite, 

2
 -gartner William, What are we talking about when we talk about entrepreneurship?, Journal of Business 

Venturing, vol 5 n° 1, 1990, p 15. 
3
 - Bygrave William, Hofer Charles, Theorizing about Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory and 

Practice, Vol 16, N°2, 1991. 
4
 - SHANE Scott, VENKATARAMAN Sankaran, The promise of entrepreneurship as a field of research, 

Academy of Management Review, Vol 25, N°1,2000. 
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كفق ىذه  مفهـو اٞنقاكالتية همنالحظ أف اٞنفكرين يف شرح؛ 1كاستغالؿ الفرص بػاكتشاؼ كتقييم يقوموف
تغيػًن ب وا، أم أهنا قامدراسة ما الذم ٪ندث فعال يف اٞنقاكالتيةحاكلوا َف يركزكا على اٞنقاكؿ بقدر ما  اٞنقاربة
دراسة الت تناكلت اٞنقاكالتية من خالؿ  ةاالقتصاديمن أصحاب اٞنقاربة اٞنقدمة التحليػل يف األُنػاث  ٧نط

السلوكي الذين قدموا اٞنفهـو من خالؿ  ْنػاهمنظرك االا ذكك، تنمية اجملتمع عمومادكر اٞنقاكؿ يف االقتصاد ك 
 .ةسلوكيال وتصػرفاتك  اٞنقاكؿخصػائص 
ر يتبٌن لنا جليا أف التعريف الدقيق ات اٞنختلفة السلفة الذكبمن خالؿ اٞنقار ك نو إكعليو ف 

 الفكرية توجهاتالتية توضح اٞنفهـو حسب اللمصطلح ليس باألمر اٞنتفق عليو كإ٧نا ىناؾ مداخل مقارب
اٞنقاكالتية ىي ظاىرة اجتماعية سلوكية ذات اثر "بأف  كل مقاربة، كمنو فإنو ٬نكننا القوؿ  الت تضمها
   ".، تتجسد من خالؿ العمل الديناميكي الذم يقـو بو اٞنقاكؿتنشأ يف مسار عمليايت مؤطر ،اقتصادم

نة إسهابنا يف تناكؿ اٞنقاربة الوصفية مقار ختلف اٞنقاربات ٞن سردنايف ٠ناؿ  أنو يالحظكما    
ف اٜنقبة أكما   و،كىذا راجع إُف طبيعة التخصص الذم ندرس ،سًنكرة النشاطباٞنقاربتٌن السلوكية كمقاربة 

كمقاربة األفراد بدكرىا أطوؿ  ،أطوؿ بكثًن من اٞنقاربتٌن الالحقتٌن االقتصادية  تضمها اٞنقاربةالتار٫نية الت
 حقبة من مقاربة السًنكرة، كعموما فإف اٟندؼ ىو تقريب فهم اٞنصطلح اٝناص باٞنقاكؿ كاٞنقاكالتية 

تباين الصطلحٌن كتربر اٞن الواقع بٌناْناىات فكرية متعددة توضح إُف حد ما التداخل  خالؿ منكعرضو 
كيسهل فهمنا يف شرح التوجو اٞنقاكاليت كتوجيو الشباب ٥نوه كىو ما كل منهما،   تعريفاٜناصل يف 

 سنتناكلو  من خالؿ اٞنبحث اٞنواِف.

 

 

 

 

                                                           
1
 -Cassandra Denise Crute, Leading entrepreneurially: Understanding how community college leaders 

identify with and relate to entrepreneurial leadership,PhD theses, College of Education at Mercer 

University, Atlanta, 2010, p 31. 
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 التوجو المقاوالتي  :حث الثانيبالم

كاعتماد التوجو  ،الريادماالقتصاديات عرب العاَف ٥نو العمل  اآلكنة االخًنة تسابق كثًن منشهدت 
تناكلت اٞنوضوع، كما الكم طفرة يف البحوث كالدراسات الت اٞنقاكاليت كخيار اسرتاتيجي للتنمية، صاحبو 

ك توصيات اٞنؤٕنرات الدكلية يف  ،اٞنقاالت العاٞنية يفنشر ت تمازال ت نشرتال من الدراساتاٟنائل 
، كمن ٗنلة  باٞنصطلح ظرم كالتجرييبناالىتماـ ال على الكشف عن مكنوف التوجهات اٞنقاكالتية ٝنًن دليل

ىذه البحوث دراستنا ىذه الت إرتينا ٔنصيص ىذا اٞنبحث فيها إلزالة الغموض عن اٞنصطلحات كاالبعاد 
     اٞنتعلقة بالتوجو اٞنقاكاليت. 

 المطلب االول: مفهوم وأبعاد التوجو المقاوالتي

ترب مفهـو التوجو اٞنقاكاليت مصطلحا غًن متفق على كغًنه من مصطلحات العلـو االجتماعية يع
كثًن من الدراسات ٪نملو على معىن النية اٞنقاكالتية   يف، إد أف عديد الباحثٌن تعريفو بل ىو متشعب اٞنعاين

لعقلية ، االيقظة اٞنقاكالتيةأك الركح اٞنقاكالتية أك اٞنيل اٞنقاكاليت، إدراؾ الرغبة اٞنقاكالتية، الفكر اٞنقاكاليت، 
فركؽ بٌن كثًن يضع الكما أف ال؛  1إٍف ، النزعة اٞنقاكالتية، اٞنوقف اٞنقاكاليتاٞنقاكالتية، اإلرادة اٞنقاكالتية

تالؼ اٜناصل بٌن ئعن االختالؼ كاإل بغض النظرك  ، 2سالف اٞنعاين كدراسات مراحل سًنكرة اٞنقاكالتية
التوجو اٞنقاكاليت ّنا ٫ندـ أىداؼ ُنثنا أم أف التوجو نتناكؿ سفإننا  ا،كتشاكل الباحثٌن عليه ىذه اٞنعاين

 .الدفع ٥نو العمل اٞنقاكاليت كتكوين النشاط اٜنر يف معىن اٞنقاكاليت كل اٞنفاىيم الت تصب
ك التوجو صوب الشيء أم تستقبلو بوجهك كىي   ،3القصد كالذىاب صوب الشيءالتوجو لغة ىو 

 ،4بالغة اإل٤نليزية  (Orientation)ك، كىو اٞنصطلح اٞنقابل لػ اىتمامكناية عن صفة االىتماـ أم توليو 
أك إيالء  كعليو فالتوجو اٞنقاكاليت من منظور اللغة قصد الفعل اٞنقاكاليت أك الذىاب صوب العمل اٞنقاكاليت

 قاـ الباحثافنذكر منها ما بو ، أما من منظور اصطالح اجملاؿ فتعددت التعاريف االىتماـ للمقاكالتية
نظم بعض التعاريف يف  (William J. Wales ,Jeffrey G. Covin)يفرم كوفٌن ك كيلياـ كاليسج

                                                           
1
 - Shaker A. Zahra, Daniel F. Jennings, Donald F. Kuratko, The Antecedents and Consequences of Firm-

Level Entrepreneurship: The State of the Field, Entrepreneurship Theory and Practice, vol 24(2), 1999, p 

45-65.  
2
 - Azzedine Tounès, op cite,  p47. 

3
 .2406، ص2009أ٘ند ٢نتار عمر، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة، عاَف الكتب، القاىرة،  - 

4
 .271، ص2009، بًنكت، دار الكتب العلمية ،The Dictionary Arabic English القاموس عريب إنكليزم، الدراسات كالبحوث ركزم - 

 

https://ideas.repec.org/a/sae/entthe/v24y1999i2p45-65.html
https://ideas.repec.org/a/sae/entthe/v24y1999i2p45-65.html
https://ideas.repec.org/s/sae/entthe.html
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اٞنتعلقة بالتوجو اٞنقاكاليت اٝناصة بعدد من الباحثٌن البارزين يف اجملاؿ قصد إبراز التباينات اٜناصلة يف 
 اٞنصطلح نستعرضها يف اٛندكؿ التاِف:

 المقاوالتييوضح أبرز التعريفات لتوجو   :5-1 جدول

 اٞنفكر تعريف التوجو اٞنقاكاليت
 كالوقوؼ موقف متقدـ من جديد نشاط عن لبحثلفعالة  اعتماد اسرتاتيجيةيف التوجو اٞنقاكاليت يربز 

 .اليقٌن عدـ حالة
Mintzberg (1973)  

 KHandwalla ك ذات طابع عدكاين. باٞنخاطر احملفوفة اٛنريئة القرارات بأناذ اٞنقاكاليت التوجو يتميز

(1976/1977)  
كٟنا اٛنرأة على ٓنمل اٞننتظم  بتكارتعتمد اسرتاتيجية االالتوجو اٞنقاكاليت ٧نوذج ينطبق على شركات 

 .اٞنخاطر
Miller and Friesen 

(1982) 

ة يف دخوؿ قاكوف السبكتنقوؿ أف الشركة لديها توجو مقاكاليت عندما تعتمد على منتجات ابتكارية 
 . عاليةذات اٞنخاطرة الاٞنشاريع د يف التقدـ إُف ال ترتد، ك السوؽ

Miller (1983) 

 كاالبتكار الت االستباقية على تبين معاير تؤكد فيو قرار اسرتاتيجي يعين أناذ التوجو اٞنقاكاليت لشركة
 ة.طر اخاٞن عنصر على ٓنتوم

Morris and Paul 

(1987) 

كيتضح ذلك من خالؿ قراراهتا  اٞنشاريع، إدارة فكر مسًنكىا ٬نتلكالتوجو اٞنقاكاليت الشركات ذات 
 .اٞنخاطرة، تجنبب هتاإدار  أسلوب يتميز الريادية الشركات غًن هبا، أما التشغيل االسرتاتيجية كسياسة

Covin and Slevin 

(1998) 

 جاتاٞننت سوؽ يف كحدة عدكانيتها التنافسية الشركة استباقية درجة أنو على اٞنقاكاليت التوجو يعرؼ
 جديدة. عركض كإنشاء لالبتكار كاستعدادىا اٞنختارة،

Merz and Sauber 

(1995) 

 الت تتضمن عنصر أك  صنع القرار كأنشطة كاٞنمارسات العمليات يشًن مصطلح التوجو اٞنقاكاليت إُف
إُف  اٞنيلك  ، كاجملازفة لالبتكار ، االستعداد مستقل بشكل التصرؼ إُف اٞنيل:" التالية األبعاد من أكثر

 جديد. سوؽ اقتناص الفرص لدخوؿك  ،اٞننافسٌن ْناه االستباقية ك العدكانينة

Lumpkin and Dess 

(1996) 

 النتائج ذات اٞنشاريع باإلقباؿ على اٞنخاطرة ك ، كاالعماؿ االستباقية االبتكارات ٠نموعالتوجو اٞنقاكاليت 
 اٞنؤكدة. غًن

Zahra and Neubaum 

(1998) 

 ، كاالستقاللية ، كاالستباقية ، كاالبتكار ، اٞنخاطرة]٠نموع السلوكياتىو  لشركة  قاكاليتالتوجو اٞن
 السوؽ. أك يف اٞننظمة التغيًن إُف تؤدم الت [التنافسية كالعدكانية

Voss, Voss, and 

Moorman (2005) 

 لتغيًن كجريئة تباقيةاس مبادرات يف الشركع يف الشركات قدرة تعكس تنظيمية ظاىرة التوجو اٞنقاكاليت
 لصاٜنها. التنافسي اٞنشهد

Avlonitis and 

Salavou (2007) 

 Cools and Van  .كخيار إسرتاتيجي  كاٞنخاطرة كاالستباقية االبتكار  سلوكياتتضمن ي لإلدارة اٞنقاكاليت التوجيو

den Broeck(2008) 

 كاٞنخاطرة التنافسية كالعدكانية كاالستباقية االبتكار) تشتمل على السلوكيات ٠نموعةىو  التوجو اٞنقاكاليت
 .(كاالستقاللية

Pearce, Fritz, and 

Davis (2010) 

Source ;William J. Wales ,Jeffrey G. Covin, The Measurement of Entrepreneurial 

Orientation, entrepreneurship theory and practice  ,3122 , p 3. 
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تعريف يف  اٜناصل غم التباينر يف التعريفات السالفة الذكر أنو ك من اٛندكؿ اعاله  نالحظ 
إال أنو نستطيع ٗنع بعض اٝنصائص   ،الفكرم لكل باحث منهم يارمصطلح التوجو اٞنقاكاليت حسب الت

ـ عليها مصطلح التوجو تكوف ّنثابة أبعاد يقو  البارزة كالت حصلت على توافق نسيب بٌن بعض الباحثٌن
 اٞنقاكاليت.

يف ٓنديد أبعاد   (Mintzberg)منتتزبرغ  فهم  ٓنليالت سابقيو مثل( Miller) قد حاكؿ ميلرف
أنو ينظر لتوجو اٞنقاكاليت على أنو  نالحظ من خالؿ تعريفاتو حيثالتوجو اٞنقاكالتت،  تعكس مفهـو
ذلك  معو يف تقوافتك  : اٞنخاطرة، االستباقية، كاالبتكار،1كىي تتكوف من ثالثة أبعاد أك بنية اسرتاتيجية
مورقاف كأُناث  ،20122 سنة (Bhuian, Richard, Shamma) بياف ك رشارد ك شاما دراسات

، 20143 سنة (Morgan, Anokhin, Kretinin, & Frishammar)أنوخٌن ككريتينٌن كفريشامار 
 ( قد توسعا يفLumpkin and Dess) لنبكٌن ك ديس ، كما يالحظ أف الباحتٌنكعديد الدراسات 

حيث فصال  ،صفة االستقاللية كاٞنيل ٥نو العدكانية يف التنافستناكٟنما إلبعاد التوجو اٞنقاكاليت ليضيفا عليو 
كهبذا ،"4توضيح البناء التوجيهي للمقاكالتية كربطو باألداء" بعنواف 1996ذلك يف مقاٟنما اٞننشور سنة 

كاالستقاللية  خاطرة، االستباقية، كاالبتكار،اٞنٙنسة أبعاد كىي:  كوف التوجو اٞنقاكاليت قد إرتسى علىي
)العدكانية التنافسية( ، كأصبح عدد البأس بو من البحوث اٜنديثة تتناكؿ التوجو  فسيةناكاٞنغامرة الت

 أدبيات يف اٞنفاىيم أىم أحد ىو  اٞنقاكاليت وتوجفإف الكعليو  ،اٞنقاكاليت من منظور ىذه األبعاد اٝنمسة
 األبعاد اٝنمسة التالية:من خالؿ ابعاد أشهرىا ٬نكن قياسو ، 5االسرتاتيجية دارةكاإل األعماؿ ريادة

 :واإلبداع  االبتكار-1

يف حقيقة االمر اف اللغة العربية  ٟنا يف كل لفظ معىن خاص بو  مهما كانت درجة توافق اٞننعى  
ا ٪نمل يف طياتو خصائص الواحد للفظتٌن اٞنختلفتٌن كلذلك فاإلبداع ليس نفسو االبتكار  كإف ظاىر٨ن

                                                           
1
 - Miller danny, The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, 1983,p29.  

2
 -Bhuian, Shahid N., Richard, Orlando C., & Shamma, Hamed M, Entrepreneurial orientation and 

organisational performance: The role of managerial traits. Journal for International Business and 

Entrepreneurship Development,vol 6,  2012 , p.p 203–223.  
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أف االبتكار ىو نفسو االبداع، ام  اٞنعىن، غًن أف ىناؾ العديد من اٞنفكرين من يركف خالؼ ذلك 
اعترب أهنما يشًناف  مفاىيم اإلبداع كاالبتكار تستعمل كمرتادفات كتعين ٗنيعا اإلتياف بشيء جديد، حيث

كأيهما أكثر صحة  االبتكار ت بٌن اإلبداع كحىت الندخل يف جدؿ تباين الكلماك  ،1إُف الشيء ذاتو
بغرض إبراز معىن ىذا البعد  فإننا ٥نملهما على نفس اٞنعىن  (innovation) بارتباطها بالكلمة اإل٤نليزية

 فات الت تناكلت اٞنعىن نذكر منها:ي، كعموما إنو يوجد عديد التعر كاٞنقصود بو

يكوف فكرة، منتج، عملية، كال يشرتط اف يكوف التوصل إُف اٛنديد الذم ٬نكن أف  ىو االبتكار
 . 2ابتكاراف كاف صغًنا يعترب إىذا اٛنديد جديد ٕناما لنقوؿ عنو ابتكار، فأم تغيًن يف اٜنالة القائمة حىت ك 

٠ناؿ من ٠ناالت النشاط البشرم، من  ببساطػػة ىو توليد أفكػػػار جديدة مناسبػػػة يف أماإلبداع 
، كالتعليم، كال  .3مشكلة أك فرصة معركضة عمل ك يف اٜنياة اليومية، ك ٩نب أف تكوف مناسبة ٜنلالعلـو

بأنو النتيجة الناٗنة عن إنشاء طريقة أك أسلوب جديد يف اإلنتاج،  ( Shumpeter)شومبيرت  أماك  
ٙنسة أشكاؿ كىي  حيث يتحدد اإلبداع عنده يفمكونات اٞننتج أك كيفية تصميمو،  ككذا التغيًن يف ٗنيع

يف اإلنتاج أك التسويق، استعماؿ مصدر جديد للمواد األكلية، فتح  نتاج منتج جديد، إدماج طريقة جديدةإ
 .4للصناعة أك غزك سوؽ جديدة، ٓنقيق تنظيم جديد

ٝنلق  الطريقة الت يعتمدىا رجل األعماؿ أك اٞننظمبانو:  اإلبداع  (Drucker) دريكر كعرؼ
يف  اٞنيزة التنافسيةكٓنسٌن  رد ذات القدرات العالية ٝنلق الثركة مستقبالمصادر جديدة للثركة، أك دعم اٞنوا

أرض جديدة، كأفق جديد  فاإلبداع ىنا سيكوف قفزة من فوؽ اٞنألوؼ ٥نو بيئة التنافسية الديناميكية،
 .للحقيقة غًن العادية

اإلتياف باٛنديد،  ٣نا سبق ٬نكن أف نستنج أف تعريف االبداع كاالبتكار حىت كإف أتفق يف أصلو كىو
اٛنديد يف ففقهاء التسويق مثال يركزكف على صص الباحث كمدرستو اإليديولوجية، فإنو يتأثر ِنلفية ٔن
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 . 08ص ،2011مام، 19ػػ 18كالتغيًن التنظيمي يف اٞنؤسسات اٜنديثة دراسة حالة كٓنليل ْنارب كطنية كدكلية، جامعة سعد دحلب البليدة، يومي 
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؛ كفقهاء ( Drucker) دريكر التوريد كمنافد التوزيع كاٞنيزة التنافسية يف السوؽ كما ىو الشأف عند
من تعليم كعمل  ،جاالت النشاط البشرمعلقة ّناالجتماع كعلم النفس يركزكف على اٛنديد يف األفكار اٞنت

  اٜنياة اليومية، كفقهاء االقتصاد كاالدارة كاٞنقاكالتية  يركزكف على اسلوب العمل ك طريقة تصريف اٞننتجك 
 .كىكذا  (Shumpeter)شومبيرت مثل ما ىو اٜناؿ عند

اإلبداع  ىو اٛنديد  الذم  باف االبتكار أك٬نكننا القوؿ  فإنو كّنا أف ٗنيع ٠ناالت اٜنياة نظاـ 
٠نتمعٌن كيكوف  الثالثة )سلع، خدمات، معرفة( يف اٞندخالت أك اٞنعاٛنة أك اٞنخرجات أك يف يطاؿ اٞننتج

نتج إبداعا، قمة االبداع ، فنسمي اٛنديد يف تناكؿ اٞندخالت إبداعا، كنقوؿ عن اٛنديد يف معاٛنة اٞن
، كيكوف اٛنديد يف تناكؿ الدخالت ك معاٛنة اٞننتجات، كتنظر إُف اٛنديد يف إخراج اٞننتوج إبداعا

 .قمة االبداع ك٢نرجات العمليات
 نظرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالب

 

 

 : مفهوم اإلبداع من منظور نظرية النظم 1-1الشكل

توضيحي رسم  0-1 
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 المخاطرة: -2

 مفر ال أخطاء على تنطوميقوؿ شومبيرت كونك مقاكال فهذا يعين انك تغامر يف ٠نالت جديدة 
، كنقوؿ عن بيئة أهنا مبنية على ا ما يسمى باٞنخاطرة أك أخد اٝنطر، كىذ1الاليقٌن من معينة درجةأك  منها

؛ كينطبق 2، أك االختيار من توجيو اٞنوارد غًن معركفةأك عوائد بدائل االستثمار ،اٞنخاطرة عندما تكوف نتائج
ىذا على األشخاص أك اٞنؤسسات ذات التوجو اٞنقاكاليت الت تسعى إُف اقتناص الفرص، حيث ٤ندىا 

طر يف بيئة اعماؿ تتسم بدرجة كبًن من عدـ التأكد ناىيك عن احتماؿ اٝنسائر، فهذه اٞنؤسسات ٔنا
اطرة الت تتناسب مع العائد اٞنتوقع من خالؿ القياس العقالين اٞنخمع درجة تكييف ال إُفتسعى دكما 

 كالواقعى، كعموما فإف ىناؾ عدة تعريفات تناكلت اٞنخاطرة نذكر منها:

 .3عين اٟنالؾاٝنطر لغة: ي

  اما من منظور االصطالح االقتصادم نذكر:

ٞنخاطرة، كاٛنرأة يف البيئة احمليطة، كىذا ٞنيل ٥نو أخد امؤسسات األعماؿ ااٞنخاطرة ىي مقدار إتباع 
 .4عدـ التأكدُف األسواؽ يف ظل بيئة الغموض ك إبطرح كتقدًن منتجات، كخدمات جديدة 

 .5اٞنادية اٝنسائر اٞنتوقعة نتيجة حادث غًن متوقع سائرة اٝنوؼ من ْناكز اٝنطر اخيقصد اٞن 

 .6توقع اختالفات يف العائد بٌن اٞنخطط كاٞنطلوب كاٞنتوقع حدكثو يعرؼ اٝنطر علي أنو

يقصد باٞنخاطرة إمكانية ٓنقيق العائد أك رّنا احتماؿ كقوع اٝنسائر الرأٚنالية؛ فاٞنخاطرة تكوف 
 .7ٖنن اٞنخاطرةحىت أف البعض يقوؿ أف العائد ىو  مرافق للعائد من منظور االستثمار
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تقدير جملريات الكاٝنوؼ من سوء  ،باٝنطر قائم على الريب ك الشك األخذأف  نالحظ٣نا سبق 
 ، كعنصر اٞنفاجئة الغًن مأخوذ يف اٜنسباف؛ ىنا يربز قرار اٞنقاكؿ بٌن الرتدد كاإلقباؿالتوقعات() العملية

؛ كما ٬نكن القوؿ بأف اٞنخاطرة ىي اٞنوقف اإلنساين من االحتمالية اٞنتوقعة تودرجة ٢ناطر  كمن قراره تقاس
  اك العوائد. كالغًن متوقعة لتأثًن اٜنوادث اٞنتعلقة بالبيئة احمليطة بالنظاـ بالسلب على األصوؿ

 االستباقية: -3 

الفرص السوقية، كد على النظر إُف األماـ، كالبحث اٞنستمر عن اسرتاتيجية تؤ  االستباقية ٕنّثل
ا يف البيئة، كم ركالتجريب مع استجابة سريعة لالْناىات البيئّية اٞنتغًّنة، كاٞنيل ٞنمارسة األنشطة الت تؤث

منع حدكثها كاحملافظة على  شكالت ك١ناكلةالرتكيز على اٞنستقبل من خالؿ خلق األفكار كتوّقع اٞن تتضمن
 .1يدة أك اطالؽ منتجات جديدةالتكّيف كاٞنواظبة من خالؿ تنفيذ عمليات جد

   (Lieberman, M.B. and Montgomery) مونتجومرم ك ليربماف يعرؼ كل من
 السوؽ فرصة من لالستفادة اسرتاتيجية كأفضل" األكؿ احملرؾ" ميزة أ٨نيةاالستباقية من خالؿ  توضيح 

 عادم غًن كلبش عالية أرباح جين األكؿ للمحرؾ ٬نكن حيث  لسوؽ،ل جانسالت عدـ استغالؿب
 كمتابعة توقع خالؿ من اٞنبادرة زماـ أخذ كبالتاِف ،التجارية العالمة تأسيس يف السبق على كاٜنصوؿ
 تعرؼ حيث، باٞنقاكالتية أيضنا مرتبطة أصبحتاالسواؽ  كما أف كالدخوؿ يف االسواؽ اٛنديدة،   الفرص
 .2ستباقيةالاب يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية اٝناصية ىذه

 توقع إُف هتدؼ الت العمليات إُف تشًن االستباقية بأف (Venkatraman)امافيرل فينكاتر ك  
 ِنط مرتبطة تكوف قد جديدة فرص عن البحث خالؿ من ٟنا كفقنا كالعمل اٞنستقبلية االحتياجات
 كالقضاء اٞننافسة، قبل جديدة ْنارية كعالمات منتجات كإدخاؿ ،مرتبطة بو كقد ال تكوف اٜناِف العمليات
 .3اٜنياة دكرة التدىور من مراحل يف ىي الت العمليات على اتيجياالسرت 
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االستباقية بأهنا فرصة السعي اُف التقدـ  Dess& Lumpkin))لينبكٌن ك ديس  كعرؼ كل من  
اٞننافسة  االسواؽكجهة نظر تتضمن تقدًن منتجات جديدة أك خدمات متقدمة يف  كس٥نو االماـ كتع

 .1ستقبلي إل٩ناد التغًّن كالتكيف مع البيئةطلب اٞنالكالتصرؼ كفق توقع 

 يعتمد على اسرتاتيجيةالتعاريف السابقة نستنج بأف االستباقية ىي فعل كليس ردة فعل، من 
 ٤ناحها القدرة على استشراؼ اٞنستقبل كاإلٞناـ اٛنيد بقدرات اٞنؤسسة. يقتضي، ىجومية كليست دفاعية

 :االستقاللية -4

 ،بأنفسهم أنفسهم صنعوا  الذيناالعماؿ   ركاد قاكالتية ٩نده ملئ بقصصإف اٞنتتبع لتاري  اٞن
كونوا هبا عمال ألنفسهم أصبح مصدر ثركة ٟنم،   نوعها من كفريدة جديدة رافكأ لديهم كانت كالذين

 الذين اٞنستقل التفكًن ذكم األشخاص ؤالءبفعل ى كاف هر اك ازدى كىكذا فإف تطور النشاط اٞنقاكاليت
 ،ناشئة أسواؽ يف اٞنغامرة أك جديدة ألفكار الرتكيج أجل منككظائف مستقرة  آمنة مناصب رؾت اختاركا

 اٞننظمات، داخلأفكارىم كتقييد قدراهتم  ّننع التنظيمية كالعملياتاٞنصاٌف   لرؤساءكقرركا عدـ السماح 
كىذا ىو جوىر  ،اكالتيةاٞنق أفكارىم ك إبداعهم ٩نسدكف موعاتكاجمل ألفرادا الت ْنعل من اٜنرية ىذه ىي

 فإف كهبذا ،جديدة شاريعم يف خاص كالدخوؿ لتكوين نشاط مهما  ادافعالت ٕنثل  االستقالليةتفسًن ركح 
 .2اكتماٟنا حىت كتنفيذىا رؤية أك فكرة طرح يف الفريق أك للفرد اٞنستقل العمل شًن إُفت االستقاللية

، مستقل الت تعمل بشكل موعةاجمل كأ الفرديتمتع هبا اهنا درجة اٜنرية الت باالستقاللية  كما تعرؼ
اصبحت حيث ,كاألخذ باألعماؿ الضركرية يف صنع الريادة  ،باْناه متقدـ ٥نو االماـ كضع االفكار يف

   .3اٞنشاريع اٛنديدة ضمن اٞننظمات القائمة اك مقاكاليتاالستقاللية ضركرية كٟنا االسبقية يف أم نشاط 

ينضوم مضموهنا على عدـ خضوع قرارات  االستقالليةىذه التعريفات بأف  ٬نكن أف نستنتج من
نشاطو من موارد مالية أك معرفية، كنظم نشاطو، كإخراج منتجو، كتصريفو يف  بسًنكرةاٞنقاكؿ اٞنتعلقة 

 ؛ كىذا ال يتناىف مع إبراـ االتفاؽ بينو كبٌن صاحب اٞنشركعاٞنرؤكسدكر  ىو ثل فيهااالسواؽ إُف سلطة ٬ن

                                                           
1
 -Lumpkin, G. T, Dess, G. G., " Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm 

performance: The moderating role of environment and industry life cycle", Journal of Business Venturing 

,2001, p 431. 
2
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3
 -Howve r  Thomas H , Pollack Jeffrey M., "entrepreneurial Orientation: World Encyclopedia of 
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يف  أف اإلستقاللية ىنا ٕنكن اٞنقاكؿحيث  ،كغًنىا اٞنتعلقة بآجاؿ التسليم، كنوعية اٞننتج، كمقابل األداء
 .كمع من يعمل ،أناذ قرارات حوؿ مىت كماذا يعمل

 أو المغامرة التنافسية، أو العدوانية التنافسية :الهجومية التنافسية -5

يف  الوضع ٓنسٌن أك الدخوؿ لتحقيق بشدة نافسٌناٞن لٓند٥نو  ميل إُف التنافسية العدكانية تشًن
لقياس كيفية تعامل  أيضا يستخدـ ىذا اٞنفهـوك  ،يهمعل التفوؽ السوؽ أك القطاع اٞنتنافس فيو كٓنقيق

 عدكانية ةالشركات الريادية مع التهديدات ، كيشًن أيضنا إُف استجابة الشركة اٞنوجهة ٥نو ٓنقيق ميزة تنافسي
 كلقد ،1 (Porter)بورتر حسب  اٛندد الوافدين ك٤ناح لبقاء حاٚناف أمراف الشديدة نافسةكاٞن اٞنوقف

أف العدكانية التنافسية ىي نوع الشدة كاٞنواقف اٞنباشرة  Dess& Lumpkin))استنتج لومبكٌن كديس 
التنافسية ىي كثافة  أف العدكانية اٜنالٌن، حيثالت ٪نتاج إليها الوافدكف اٛندد غالبنا للتنافس مع اٞننافسٌن 

التنافسية على موقف ىجومي قوم  القطاع التنافسي، كتنطومجهود الشركة للتغلب على منافسيها يف 
قد توصف العدكانية التنافسية على أهنا عدد اإلجراءات الت تتخذىا الشركة ، ك موجو للتغلب على اٞننافسٌن

كس العدكانية التنافسية قدرة اٞنؤسسة على توسيع كما تع،2كالوقت الذم يستغرقو الرد على إجراء اٞننافس
  .3حصتها يف السوؽ كمباغتت اٞننافسٌن

يطغى عليها طابع االسرتاتيجية التسويقية، فهي ٕنثل خيارا  كهبذا ٬نكننا القوؿ اف اٞنغامرة التنافسية
عن االستباقية   نافسيةالعدكانية الت ٔنتلف اسرتاتيجي يتخذه اٞنقاكؿ إزاء اٞننافسٌن يف قطاع النشاط، كما

لومبكٌن كوهنا قد تكوف ردة فعل لوافدين أك هتديد يف ٠ناؿ النشاط، ٣نا يعزز كوهنا بعدا مستقال كفقا لػ 
الذم يرل بأهنا تنضوم ٓنت بعد ( Miller) ميلر ( خالفا لػLumpkin and Dess)كديس 
  . االستباقية

أننا نستطيع تفسًن ، حيث قد رٚنت  قاكاليتكوف معاَف متغًن التوجو اٞنتكيف ختاـ ىذا اٞنطلب 
حسب اٞنتغًن الكامن التوجو اٞنقاكاليت ّنتغًنات مشاىدة كىي أبعاد القياس فينتج لدينا ٧نوذج قياس  ثالثي 

                                                           
1
 -Frese Michael, Brantjes Anouk, Hoon Rogier, Psychological success factors of small scale business in 

Namibia; the roles of strategy process, entrepreneurial orientation and the environment, Journal of 

Development Entrepreneurship, 2002 
2
 -Washington Okeyo, James M. Gathungu, Peter K’Obonyo, Entrepreneurial Orientation, Business 

DevelopmentServices, Business Environment, and Performance: ACritical Literature Review, European 

Scientific Journal, 2016, p196.   
3
 -Chris Schachtebeck, Daniella Da Silva Teles, entrepreneurial education and individual entrepreneurial 

orientation: an experts’ perspective. an empirical delphi study, eureka: Social and Humanities,2021, p 47. 
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      لومبكٌن كديس حسب ٙناسي األبعاد  أك ٧نوذج قياس كمن توافق معو، (Miller)ميلر 
(Lumpkin and Dess)  كالذم يتضح رٚنهما كااليت ،كمن توافق معهما: 

 

 

 

 

 

 (Miller)ميلرإعتمادا على نظرية  صدر: من إعداد الطالبالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lumpkin and Dess) لومبكين وديس إعتمادا على نظرية المصدر: من إعداد الطالب

ى كهبذا تكوف قد أتضحت معاَف متغًننا التابع التوجو اٞنقاكاليت كالذم سنعتمد يف قياسو عل
 (.Lumpkin and Dess)لومبكٌن كديس ٙناسي األبعاد حسب التصورم  النموذج 

 

 التوجو

 المقاوالتي

 المخاطرة

 اإلستباقية

بتكاراإل  

ستقالليةاإل  

العدوانية التنافسية 

 (Miller)ميلر حسب: نموذج قياس تصوري التوجو المقاوالتي الثالثي 2-1 الشكل

 (Lumpkin and Dess)  : نموذج قياس تصوري لتوجو المقاوالتي الخماسي حسب3-1 الشكل
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 :المقاوالتيلتوجو االنظريات المحددة المطلب الثاني: 

 إذ أنو على ضوء ،السلوكي التنبؤ دراسةيف  خاصة أ٨نية يكتسي النفسي االجتماع علمنعلم اف   
لألفراد، كّنا أف  التوجهات السلوكية كالسياقية على ةالفردي العوامل تأثًن مت تفسًن عملية تلك الدراسات

التوجو اٞنقاكاليت سلوؾ فقد مت االستعانة بو كىو ما يتجلى لنا يف عديد النظريات ، كما نظرية السلوؾ 
 (Krueger et Carsrud)كر٩نر ك كارسريد  أك كما قاؿ دليل، إال خًن (Ajzen) اجزف لــ اٞنخطط

لكننا كيف إطار تناكؿ بعض ، 1األعماؿ ريادةك  التوجو اٞنقاكاليت تفسًن يف ىاإنكار  ٬نكن ال ىي مسا٨نة
شابًنك ك سكوؿ   ػػػػػلػ بنموذج اٜندث اٞنقاكاليت استهلينا ،النظريات كالنماذج اٞنفسرة لتوجو اٞنقاكاليت

(Shaper et Sokol)  1991(ية السلوؾ اٞنخطط كالت جاءت سنةألسبقيتها على نظر ) 198)سنة (. 

  ( ;Shapero et Sokol)شابيرو و سكول  نموذج الحدث المقاوالتي

تلخص  اٞنقاكالتية فعلل شرحا )1982(سنة   (Shapero et Sokol) شابًنك ك سوكوؿ قدـ
 :كىي اٜنياة يف كبًنة تغيًنات إُف تشًن الت العوامل من ٠نموعات ثالثيف 

 لفصل؛ا أك اٟنجرة أك بالطالؽ تتعلق "السلبية االنتقاالت"

  السجن؛ أك اٞندرسة أك اٛنيش من اٝنركج" الوسيطة اٞنواقف"

 .احملتملٌن اٞنستثمرين أك السوؽ كجود األسرة، تأثًن يكوف قد"اإل٩نايب االنتقاالت"

      : كىي الوسيطة اٞنتغًنات من تٌن٠نموع اٞنؤلفاف حدد نشاءاإل كفعل الثالثة ىذه العوامل بٌنك  
 ، حيث يتبلورللفرد القيم نظاـ على تؤثر الت كالثقافية االجتماعية العوامل إُف يشًن إدراؾ الرغبة:        

 ككدا تراكماتيف تكوين الرغبػة،  كبًندكر   ٟنمااألبوين الوسط األسرم ف تأثًن عن طريق نظػػاـ القػيم 
 فراد.لدل األالرغبة  إدراؾ يفساعد ٣نا ي ،تجػاربال ىذهالفشػل حىت كلو اعرت لتجػارب السابقػػة ا

 على مبنية اٛندكلف اٞنخاطر، ك االبتكار اإل٤ناز كمدل القدرة على ريتقد إدراؾ إمكانية اإل٤ناز:
 ؛ كقد ٝنص الباحثاف ىذه االفرتاضات يف الشكل التاِف:2اٞنشورة توافرك  بداعياإل دعمال عوامل تصورات

                                                           
1
 -Krueger N.F., Carsrud A.L., Entrepreneurial intentions : Applying the theory of planned behaviour, 

Entrepreneurship and Regional Development, vol 5, 1993, p   .327  
2
 -Shapero A., Sokol L., The social dimensions of entrepreneurship ,in Encyclopedia of entrepreneurship, 

Englwood Cliffs: Prentice Hall, inc, 1982, p .86  
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 (Shapero et Sokol) لـنموذج نظرية تكوين الحدث المقاوالتي  : 4-1 الشكل

Source:Shapero  and  Soko, Op.Cit,p 83  

ستندت على ىذه النظرية عدة نظريات حاكلت كضع ٧ناذج تفسر فيها التوجو اٞنقاكاليت ند كر اك 
      : منها النظرية اٞنوالية

   (La théorie de l’action raisonnée) نظرية السلوك العقالني

يتحدد  كفقا ٟنذه النظرية السلوكي عموما لتوجو ا، فاٞنواقف اْناه السلوكاتىذه النظرية  تتناكؿ  
،  1الثاين يتعلق بتأثًنات اجملتمع، ك كىو اٞنواقف متعلق بشخصية اإلنساف فردمّنحددين أساسيٌن أحد٨نا 

 التاِف:الشكل كما ىو موضح يف 

 
                                                           

1
-  Thomas J.Madden and al, A comparaison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned 

action, Article in Personality and Social Psychology Bulletin,1992, p3. 

 :النتقاالت السلبيةا
 اٟنجرة اإللزامية
 الطرد من العمل

 القذؼ
 إدراك إمكانية اإلنجاز                   إدراك الرغبة                                    الطالؽ

         الدعم اٞناِف                          العائلة                       :األوضاع الوسيطية
الثقافة                          ٧ناذج مقاكلٌن                     تكوين                           اٝنركج من اٛنيش

 اٞنؤسسة
 االصدقاء                       كسائل الدعم                         اٝنركج من اٞندرسة
 اٝنركج من السجن

     :اإليجابية اإلنتقاالت
        الشركاء من

 من اٞنستثمرين
 من اٞنستهلكٌن
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Source: Thomas J.Madden and al, op cite, p04 

 :السلوك المواقف اتجاه

، شخص، مؤسسة أك حدث، أك أم جانب شيء االستجابة اال٩نابية أك السلبية ٥نو يقصد هبا  
 . 1نساين للفردعاَف اإلالأخر من 

 :المعايير الذاتية

تتحدد من  فإهنا  (,Fishbein, M and Ajzen) فيشبٌن ك أجزف ُنسب أصحاب النظرية 
 ىذه ،2مرتقبةسيؤدم إُف نتائج  ١نددسلوؾ  التصرؼ كفقأف  احتماؿب االعتقادالتوقعات أم  خالؿ
 ، أم أف االجتماعية التنشئة عملية خالؿ اعتماده ٩نب الذم بالسلوؾ يتعلق فيما توقعات ىي اٞنعايًن
 .3اٝناصة سلوكياتنا على للتأثًن كمصدر اآلخرين سلوكيات تأثًن إُف  تشًن اٞنعايًن ىذه

خالؿ تأثًنىا  فوفقا ٟنذه النظرية تؤثر االعتقادات على التوجهات كالسلوؾ بطريقة غًن مباشرة من 
 .على اٞنواقف أك اٞنعايًن الذاتية

 

                                                           
1
 - Icek Ajzen, from intention to action: a theory of planned behavior, In Julius Kuhl and Jurgen 

Beckmann, Action Control, from cognition to behavior, 1985, P12. 
2
 - Fishbein, M and Ajzen, I, Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and 

research, Book , 1975. 
3
 - Vallerand R.-J., Les fondements de la psychologie sociale, (sous la direction de), Gaëtan Morin, 1994, 

p 571. 

 

 اٞنواقف

 السلوؾ

 اٞنعايًن الذاتية

سلوكيالتوجو ال  

 العقالني السلوك نظرية نموذج يوضح: 5-1 الشكل
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 :نظرية السلوك المخطط

الفعل العقالين الذم يتعامل مع السابق ٧نوذج متغًنة اُف النموذج  ضافة٢نطط بإٕنيزت ىذه النظرية 
إضافتو لعنصر  (Ajzen) أجزف ، كمن ىذه الفجوة بررف فيها الرقابة على السلوؾ تامةاٜناالت الت تكو 
عوامل  اٜناالت الت تتدخل فيها يرل بأنو قصر يف تناكؿالذم للنموذج األصلي  اٞندركةالرقابة السلوكية 

 تفسر سلوكية اٞندركةالرقابة ال رادكيكوف ٟنا تأثًن قوم على السلوؾ اٞن ،غًن ارادية ال ٬نكن السيطرة عليها
 .1 سهولة أك صعوبة إ٤ناز السلوؾ مدل

 

 

 

 

 

 

 

Source:Ajzen, 1991, Op.Cit, p 182  

الرقابة السلوكية مع عالقة مباشرة كغًن مباشرة  يكوف علىبأف السلوؾ من الشكل فإنو يالحط 
تبطة مباشرة بالتوجو كبنفس مر  متغًنة الرقابة السلوكية اٞندركةتكوف  الغًن مباشري االتصاؿ اٞندركة، فف
، كبطبيعة اٜناؿ يكوف التوجو مرتبط مباشرة اٞنرافقة للسلوؾ اٞنعايًن الذاتية كاٞنواقف  األخًنتٌناٞنتغًنتٌن 
 ال ٫نضعكاف السلوؾ ٓنت الرقابة االرادية للشخص، أما إذا كاف السلوؾ   يف حاؿ ما كىذا، بالسلوؾ

اٞنتغًنة متصلة  تكوف ىذهحينها  ٓنت الرقابة،جزء منو فقط يكن للشخص، أك َف  الكلية لرقابة االرادية
 .ذلك يف السهم اٞنتقطع يظهرك مباشرة بالسلوؾ 

                                                           
1
 -Ajzen, The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes, 

1991, p181. 

 

 سلوكيةمواقف 

 معايير ذاتية

رقابة سلوكية 
 مدركة

 توجو سلوكي سلوك

 (Ajzen)يوضح نظرية السلوك المخطط لـ 6-1 الشكل
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 :يف الشكل كىي بصفة عامة تتضمن نظرية السلوؾ اٞنخطط ثالث مستويات ٓنليل كما ىو موضح

 ؛اٞنستول األكؿ: التوجو ٪ندد السلوؾ-

 ؛اٞندركة كالرقابة السلوكية اٞنعايًن الذاتيةواقف اْناه السلوؾ،اٞن التوجهات منتفسر  اٞنستول الثاين:-

الرقابة السلوكية  اٞنستول الثالث: تفسر اٞنتغًنات الثالثة ) اٞنواقف اْناه السلوؾ، اٞنعايًن الذاتية، - 
 .اٞندركة( من حيث االعتقادات حوؿ نتائج أداء السلوؾ

عديد الباحثٌن يف اجملاؿ  اٞنقاكاليت من طرؼ توجوال بسلوؾ التنبؤرية على ظمت إسقاط النلقد ك  
  (Kautonen, T, Van Gelderen, M. and Fink M)  كوتوين  كفاف كفينك  اٞنقاكاليت أمثاؿ

ٟنا نسبة عالية يف تفسًن دكافع كمسببات التوجو ٥نو الثالثة للتوجو  أف اٞنسبقاتتوصلت نتائج أُناثهم إُف 
 .1العمل اٞنقاكاليت

  (Triandis) تريانديس سلوك المخطط ما بين األشخاص لـالنظرية  

 أضاؼ إُف حيث بتطوير نظرية للسلوؾ بٌن األشخاص،( Triandis) تريانديس الباحث قاـ 
الُبعد  (للشعور ْناه السلوؾ باإلضافةبعض العوامل االجتماعية األخرل،  ٞنتغًنة اٞنعيار االجتماعيا

  )الُبعد اإلدراكي للموقف (ة من السلوؾكالنتائج اٞنتوقع )العاطفي للموقف 

 :كحسب الباحث تتشكل العوامل االجتماعية من
 إدراؾ األفراد لدكرىم كأعضاء من ٠نموعات إجتماعية خاصة ؛ -
 .مفهـو الذاتمث  اٞنعايًن الشخصية )اعتقاد أف الفعل الذم أنذه الشخص جيد أك سليب( ؛ -

ا تفسًن السلوؾ اٞنقاكاليت، باالضافة المتالؾ توجو كما يرل ضركرة كجود عناصر أخرل من شأهن
كما   ؛اٞنقاكالتية، ىناؾ أيضا الشركط كالظركؼ التسهيلية، كالسلوؾ السابق )نية كقصد من الداخل( ٥نو

 .2اٞنواِفىو موضح يف الشكل 

                                                           
1
 -Teemu Kautonen, and all, Robustness of the Theory of Planned Behavior in 

Predicting Entrepreneurial Intentions and Actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, P4. 
2
لنيل شهادة دكتوراه، ٔنصص تسيًن مقدمة  ، أطركحةدراسة وتحليل واقع المقاولة النسوية بالجزائر دراسة ميدانية على عينة من المقاوالتسالمي منًنة،  - 

 .140 ص،2015اٞنؤسسات الصغًنة كاٞنتوسطة، جامعة كرقلة، 
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 140، المرجع نفسو، ص سالمي منيرة :المصدر

 مخطط ونظرية تكوين الحدث المقاوالتيالنموذج الموحد لنظرية السلوك ال

كنظرية تكوين   (Ajzen) أجزف ىو عبارة عن ٧نوذج ٢نتلط بٌن نظريتٌن نظرية السلوؾ اٞنخطط لػ
 قوةب يتسمافأف كال النموذجٌن  كوف ،(Shapero et Sokol)شابًنك ك سوكوؿ لػ  اٞنقاكاليت اٜندث
 استخدمتالت لقياس حيث ٤ند عديد الدراسات كما ٟنما متغًنات كاضحة تسهل من عملية ا  التنبؤ، 

 كالذم يظهر يف الشكل التاِف: ،1ىذ النموذج

                                                           
1
- jean-pierre boissin, and all, les croyances des étudiants envers la création d'entreprise, revue française 

de gestion,n°180, 2008, p27. 

 

 عوامل إجتماعية

 المؤثرات

 العوامل المعرفية
لشروط التسهيليةا  

 التوجو المقاوالتي

 العادات

 السلوك

 

 (Triandis) يوضح نموذج السلوك المخطط ما بين األشخاص :7-1الشكل
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 المقاوالتي الحدث تكوين ونظرية المخطط السلوك لنظرية الموحد النموذج: 8-1 الشكل

 

Source  : JEAN-PIERRE BOISSIN and al, 2008, Op.Cit, p 27 

ٞنعتقدات على الرغبة ما تعلق منها باٞنعايًن االجتماعية أك يبٌن الشكل تأثًن العوامل اٝنارجية كا
الرؤية  .... تؤثر على سنك  نسج اٞنتغًنات الد٬نغرافية مناٞنواقف السلوكية الت بدكرىا تؤثر على التوجو، ف

أثًن اٞنواقف السلوكية ٣نا ينعكس بالتتؤثر مباشرة على رغبة  التىذه األخًنة  كالقيمة اٞنهنية، اٞنقاكالتية
مباشرة على التوجو الذم يرتبط بصورة غًن مباشرة بإنشاء اٞنؤسسة، كعلى نفس اٞننواؿ تتأثر درجة القبوؿ 

 االجتماعيةيف احمليط االجتماعي بالسمات  الشخصية، ىذا القبوؿ بدكره يؤثر على الرغبة حسب اٞنعايًن 
اٞنؤسسة، كما أف اٞنواقف العامة ْناه  فة غًن مباشرة على إنشاء،٣نا يؤثر مباشرة على التوجو فيؤثر بص

 انشاء مسار يف اٞنهاـ ىذه ْنسيد كمدل اٞنوكلة باٞنهاـ للقياـ القدرات يفاألشخاص كاٞنؤسسات تؤثر 
ة غًن مباشرة على ٣نا يؤثر بدكره على إمكانية اإل٤ناز الت تؤثر بصفة مباشرة على التوجو كبص اٞنؤسسة

نظرية السلوؾ  من (Azzedine Tounes) عز الدين تونس احثكلقد أستفاد البإنشاء اٞنؤسسة، 
اٞنخطط كالسلوؾ بٌن األشخاص كطور ىو بدكره النظرية  من خالؿ الدراسة الت قاـ هبا على طلبة اٛنامعة 
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 السلوؾ

 المواقف العامة
  ْناه االشخاص فاٞنواق
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السلوؾ، اٞنعايًن الذاتية كإدراكات الرقابة السلوكية على  تفسًن أثر العوامل اٞنرتبطة باٞنواقف اْناهقاـ فيها ب
 :1، أسفرت على النموذج التاِفلتوجو اٞنقاكاليتا

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Azzedine Tounés, op cite, p04 ;المصدر

                                                           
1
 -Azzedine Tounés, L’intention entrepreneuriale des étudiants: le cas français, La Revue des Sciences de 

Gestion, n°219, 2006, p .61  

 

 الموقف السلوكي
 وجود فكرة أو تصور للمشروع

 البحث عن المعلومة

 الحاجة لإلنجاز

 البحث عن اإلستقاللية

 نزعة المخاطرة

 معرفة نموذج المقاول

 التعليم المقاوالتي

 الخبرة المهنية

 ة الجمعويةالخبر 

التوفر من عدمو للموارد المالية 
 والمعلوماتية واالستشارية

 المعايير الذاتية

 الرقابة السلوكية
 المدركة

التوجو 
  المقاوالتي

 (Triandis) األشخاص بين ما المخطط السلوك نموذج يوضح : 9-1 الشكل
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 اٞنواقف السلوكي:

أكال  تتجلى ،معينة مواقف اٞنيل ٥نوخالؿ  من توجو األفراد ٥نو اٞنقاكالتية  التعرؼ على مدل يتم  
 .الت ْنعل من اٞنشركع أمرا رٚنيا ماتاٞنعلو  حوؿ كُنث ْنارم مشركع أك فكرة كجود يف

 : الذاتية اٞنعايًن

 اٞنيل دافع جميرت  ، ٣نااٝناصة سلوكياتنا على للتأثًن مصدر اآلخرين سلوكياتبأف  تعترب اٞنعايًن ىذه
، ٣نا يؤثر على التوجو ٞنقاكلٌن ٧ناذج تقليد يف الرغبةبكنزعة االستقاللية   اإل٤ناز إُف اٜناجةك  لمخاطرةل

 .اكاليتاٞنق

   الرقابة السلوكية اٞندركة:

فبالنسبة لشق ، البيئة من اٞنوارد إدراؾكالثاين  ك اٞنشاريع تنظيم مهاراتإدراؾ  االكؿ كٓنص تشقٌن
 جدكل منتعلق بالتحقق  خاصة ما اٞنشاريع تنظيمب تتعلق مهارات تتطلب عملية اٞنقاكالتية ىيف األكؿ

كما كتعليم مقاكاليت،   األعماؿ ريادة على التدريب ه اٞنهارات يتطلبكبطبيعة اٜناؿ فإف تنمية ىذ، اٞنشركع
 . 1  كنقابية هنيةم ةرب خ يتطلب

: فهي القدرة على إدراؾ توفر اٞنوارد )اٞنعلومات، اٞنشورة كاٞناؿ ( كسبل أما ما تعلق بالشق الثاين
 ٓنصيلو من البيئة احمليطة.

 كريقًن ك كارسيد  موذجنكسًن التوجو اٞنقاكاليت  عديد النماذج األخرل الت حاكلت تف يوجدكما 
 (N.F.Krueguer et Carsrud) يد ك فوزيكسبو  ك٧نوذج، 19932سنة (Boyd et Vozikis)  

 كغًنىا من النماذج كثًن يضيق اجملاؿ ٜنصرىا . ،20044سنة  (Linan) لناف ك٧نوذج ،3 1994
ُف اٞندخل النفس كاالجتماعي لتفسًن من خالؿ ما سبق نستنج أف أغلبية ىذه النماذج استندت إ

ٞنتغًنات  اتتوضيحالمن ىذا السرد تقدًن الغرض كاف فحدث لو أثر اقتصادم كىو التوجو اٞنقاكاليت، 
                                                           

1
- barbara.J  Bird, The Operation of Intentions in Time : The Emergence of the New Venture, 

Entrepreneurship Theory and Practice, vol 17, n°1, 1992, p12. 
2
 - norris f  krueger, and alan carsrud, entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behavior, 

entrepreneurship rpgional development, 1993. 
3
 - Nancy G  Boyd,  George S Vozikis, The influence of self-efficacy on the development of 

Entrepreneurial Intentions and Actions, in Entrepreneurship Theory and Practice, 1994. 
4
- Liñán Francisco, Intention-based models of entrepreneurship education, Piccola Impresa/Small 

Business, 2004. 
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كالذم ىو يف جوىره توظيف كتطوير لنظرية السلوؾ اٞنخطط لػ  -من أخر النماذج كهبذا نستطيع  ،ُنثنا
(Tounés)-   كالتاِف:  طارىا الكلييف إ متغًننا اٞنستقلأف نشتق 

 استنتاج المتغير المستقل في إطاره الكلي: 10-1الشكل

 المصدر من إعداد الطالب 

ىذا التصور  كما قلنا يتعلق باٞنتغًن اٞنستقل يف إطاره العاـ التعليم اٞنقاكاليت، كسنحدد تفصيلو حىت 
 نكمل رسم مفاىيمو يف اٞنبحث اٞنواِف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة السلوكية
 المدركة

 

التوجو  التعليم المقاوالتي
 المقاوالتي
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 ومناخو التنظيميوالتكوين المهني لشباب  عليم المقاوالتيالتالمبحث الثالث: 
ة قصد ياإلقتصاديات الناجحة  إُف الرفع من مهارات شباهبا التقنية كالتفاعلية ككدا اإلدار  تسعى

توجو كوين مورد بشرم خالؽ لثركة، كيف سبيل ٓنقيق ذلك سخرت منظومات تعليمية ٢نصصة لتعزيز ت
ائر من بٌن البلداف الىت ىيكلة منظومات تعليمية متنوعة لتزكيد ز ة لثركة، كاٛناالفراد ٥نو االنشطة اٝنالق

كلعل أبرز اٞننظومات الت  ،الشباب باٞنهارات الت ٪نتاجوهنا لتكوين نشاط مدر لربح ك خالق لثركة ءىؤال
تناكٟنا كالتعريف منظومة التكوين اٞنهين، كالت سنحاكؿ يف ىذا اٞنبحث  يف ىذا اجملاؿ تراىن عليها اٛنزائر

 التعليم اٞنقاكاليت لشباب كالتاِف: ب لكن قبلها نعرؼ ،ّنناخها

 المطلب األول: التعليم المقاوالتي لشباب 
 أوال: التعليم المقاوالتي

تعترب اٞنهارات اٞنقاكالتية مهارات عالية اٞنكسب تقتضي ٕنرس كبًن لرفع اٛناىزية يف العمل اٞنقاكاليت 
عرب التعلم ٟنده اٞنهارات كالت يكوف ىذا إال بالتعلم اٞنقاكاليت الذم نتطرؽ لو يف ىذا  ىدا إال يتأتىكال 

 : 1ىناؾ عديد التعاريف الت تطرقت ٟنذا اٞنفهـو نذكر منها اٞنطلب 

مت تعريف التعليم للمقاكالتية على أنو "٠نموعة من أساليب التعليم النظامي الذم يقـو على إعالـ، 
غب باٞنشاركة يف التنمية االقتصادية االجتماعية، من خالؿ مشركع يهدؼ إُف تعزيز فرد ير  كتدريب أم

  .مشاريع األعماؿ أك تطوير مشاريع األعماؿ الصغًنة الوعي اٞنقاكاليت، كتأسيس

ؼ إُف د تعرؼ موسوعة كيكيبيديا اال٤نليزية التعليم اٞنقاكاليت بأنو تلك العملية التعلمية التعليمية الت 
باٞنعرفة كاٞنهارات الالزمة، كإثارة دافعيتهم كتعزيزىا، كذلك من أجل حفزىم كتشجيعهم على  الطالب تزكيد

   2.كاسع كمستويات عديدة النجاح اٞنقاكاليت على نطاؽ

التعليم اٞنقاكاليت بأنو كل األنشطة الرامية إُف تعزيز التفكًن، ( Alain Fayolle)ألٌن فايوؿ كعرؼ 
 .كتغطي ٠نموعة من اٛنوانب كاألفكار، النمو كاإلبداع ٞنقاكالتيةالسلوؾ كاٞنهارات ا

                                                           
1
 . 158،ص 2015أطركحة دكتوراه، جامعة ١نمد ٝنضر، بسكرة،  ،من خالؿ التعليم اٞنقاكاليت  ٛنودم ١نمد علي ٥نو تطوير اٞنقاكالتيةا- 

2
 -http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship_education, (10/12/2021). 
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 ؼهتد بأف التعليم اٞنقاكاليت ىو العملية أك سلسلة من النشاطات الت  (Heinz) كقد أشار ىاينز
كيطور معرفتو كمهاراتو كقيمو كإدراؾ أف تلك العملية ببساطة ال تتعلق كيدرؾ  ليستوعب الفرد ٕنكٌن اُف

اكتساب مهارة ٓنليل اٞنشكالت بأسلوب إبداعي من  اط معريف معٌن، كلكنها ٕنكن الفردُنقل أك نش
 .تعريفها كٓنليلها كإ٩ناد اٜنلوؿ اٞنناسبة ٟنا خالؿ التعرض لتشكيلة كاسعة من اٞنشكالت، كالت ٩نب عليو

تطوير  إُف ؼ دهتك٬نكن القوؿ أف التعليم اٞنقاكاليت ىو ٠نموع األنشطة كاألساليب التعليمية الت  
 باٝنربات العلمية الطلبة كتزكيدىم  لدل اٞنقاكالتية اٞنهارات الشخصية كاإلدارية ك التفاعلية اٝناصة باألنشطة

 .مشاريعهم اٝناصةكتسيًن الالزمة لتأسيس 

الوصوؿ للغاية اٞنرجوة من عملية التعليم اٞنقاكاليت إجتهد عديد الباحثٌن كاٞنفكرين يف  كيف سبيل
إرتوا أنو من الضركرم أف تتظمنها األنشطة  برامج، كخطوات كأسس عملية علمية إسرتاتيجيةتقدًن 

ٕنتد عرب ٗنيع أطوار   ، كالتمن أجل ٓنقيق أعلى كفاءة يف التكوينالبيداغوجية اٞنوجهة لتعليم اٞنقاكاليت 
 :1اليةاٞنراحل اٝنمس التكالت نذكر منها كاٞنتمدرسٌن  التعليم الت ٬نر هبا الطلبة

تعلم أساسيات اٞنقاكالتية: ٩نب على الطلبة أف يتعلموا ك٬نارسوا األنشطة اٞنختلفة ٞنلكية اٞنشاريع -أ
يف الصفوؼ اٞندرسية االبتدائية كاإلعدادية كالثانوية، ففي ىذه اٞنرحلة يتعلم الطلبة أساسيات االقتصاد، 

ارات األساسية للنجاح يف اقتصاد العمل اٜنر، إف كالفرص كاٝنيارات اٞنهنية الناْنة عنها، كأف يتقنوا اٞنه
 .الدافعية للتعلم كاإلحساس بالفرص الفردية ىي النواتج اٝناصة يف ىذه اٞنرحلة

الوعي بالكفاءة: إف الطلبة يتعلموف اٜنديث بلغة األعماؿ، كيركف اٞنشاكل من كجهة نظر -ب
، حيث أف الرتكيز يكوف على الكفاءات األكلية أرباب العمل، كىذا جانب أساسي يف اٞنهنة كالتعليم التقين

كاكتشافها لديهم، كالت ٬نكن تعلمها يف مساؽ خاص باٞنقاكالتية، أك أف ٓنتويو اٞنساقات كاٞنناىج األخرل 
، على سبيل اٞنثاؿ، مشاكل التدفق النقدم ٬نكن أف تستخدـ يف منهاج الرياضيات، ك٬نكن هبا الت ترتبط

 .ات جزءا من منهاج مهارات االتصاؿأف تصبح عركض اٞنبيع

التطبيقات اإلبداعية: إف ٠ناؿ األعماؿ معقد، لذا فإف جهود التعليم ال تعكس ىذا التعقيد -ج
بطبيعتو، ففي ىذه اٞنرحلة يستكشف األفراد األفكار كٔنطيط األعماؿ من خالؿ حضورىم العديد من 

                                                           
1
 .95،ص  ٠2011ندم عوض مبارؾ، الرتبية الريادية كالتعليم الريادم: مدخل نفسي سلوكي، عاَف الكتب اٜنديث، األردف،  - 
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كمن ىنا فإف األفراد يكتسبوف معرفة عميقة ككاسعة  ؛الندكات كالت تضمن العديد من التطبيقات اإلبداعية
إف ىذه اٞنراحل تشجع األفراد البتكار كخلق فكرة أعماؿ فريدة للقياـ بعملية أناذ  ؛عن اٞنراحل السابقة

 .القرار من خالؿ بناء خطة عمل متكاملة باإلضافة إُف ْنربة ك٣نارسة عمليات األعماؿ اٞنختلفة

يكتسب األفراد البالغوف ْنربة العمل اٞنقاكاليت كالتعليم التطبيقي، فإف بدء اٞنشركع: بعد أف -ح
  ،العديد منهم ٪نتاج إُف مساعدة خاصة لرتٗنة فكرة العمل اٞنقاكاليت إُف كاقع عملي، كخلق فرصة عمل

 كاٞنساعدة يف برامج التعليم التقين كاٞنهين، كبرامج الدعم ك٬نكن القياـ بذلك من خالؿ توفًن الدعم
كاٞنساعدة اٞنقدمة ألفراد يف الكليات كاٛنامعات، كذلك لتعزيز بدء كتأسيس اٞنشركع، كتطوير السياسات 

  .كاإلجراءات للمشاريع اٛنديدة كالقائمة

النمو: عندما تنضج الشركة فإف العديد من التحديات ستوجهها يف ىذه اٞنرحلة، كيف العادة فإف -خ
إف سلسلة من الندكات اٞنستمرة أك ، ف اٞنساعدة يف ىذه اٞنرحلةالعديد من مالكي األعماؿ ال ينشدك 

٠نموعات الدعم ٬نكن أف تساعد اٞنقاكؿ لتعريف كٕنييز اٞنشاكل احملتملة كالتعامل معها يف الوقت اٞنناسب، 
 .كحلها بفعالية، ٣نا ٬نكن من ٧نو كتطوير اٞنشركع

كثًنا يف   العمل البيداغوجي فإنو ال ٫نتلفاٞنقاكاليت يدخل يف صياغو العاـ ضمن  التعليمّنا أف ك 
 :1الطرؽ ك االسرتاتيجيات الت يتم هبا تلقى ىذه اٞنادة التعليمية كالت من أىم ٧ناذىا

كيعطي األكلوية لتحويل اٞنعارؼ كاٞنهارات الت يتمتع اٞنعلم إُف اٞنتعلم، يف ىذا  :نموذج العرض-1
؛  ركاد األعماؿ اٞنتميزين لومات" أك "حكاية قصةالتعليم على شكل "توصيل للمع النموذج يصمم

، كاحملتول يعرؼ اٞنعارؼ ا فاٞنعلمٌن ىم األشخاص الذين يقدموف اٞنعلومات، كالطلبة ىم الذين يستقبلو 
تكوف على  فيو طرؽ التدريس اٞنستخدمةكما أف  ؛خالؿ البحث األكاد٬ني الذم يتم تعليمو عموما من

كتقتصر على قياس  ،عن طريق األجهزة السمعية البصريةقد يكوف عرض كال شكل مؤٕنرات، ١ناضرات، 
 .الت مت تدريسها ٟنم اٞنعارؼ ملجمل كاٞنتلقٌن درجة اٜنفظ لدل الطلبة

                                                           
1
 - Hadj Slimane Hind, Bendiabdellah Abdeslam, L’enseignement de l’entrepreneuriat : pour un meilleur 

développement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, Premières journées scientifiques 

internationales sur l’entreprenariat :entreprenariat, 2010 .P07 
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 ،دكافع كأىداؼ الطلبةك  كىو معاكس للنموذج األكؿ، كيقـو على احتياجات :نموذج الطلب-2
بتقدًن اٞنعلمٌن يقـو مالئمة الكتساب اٞنعارؼ، ك التعليم على أساس خلق بيئة يصمم النموذج  في ىذاف

في ىذا النموذج اٞنعارؼ الت ؛ فالعملية التعليميةط ينشت مسا٨نة أساسية يف ٟنم  الذين لطلبةالتسهيالت 
كمشاريعهم اٝناصة  ىي يف األساس تعرؼ كفقا الحتياجات الطلبة يف أنشطتهم اٞنستقبلية هباسيتم اكتسا

تقنيات بيداغوجية تسلط فيها ىذا النموذج غالبا ما ٩نمع كفق اٞنمارسة العملية طريقة ك ، اٞنزكع القياـ هبا
البحوث اٞنكتبية كعلى شبكة  ،العلمية كالتجارب اٞنناقشات، االستكشافاتاٞنواضيع بواسطة  الضوء على

تكوف نظم التقييم كما  ؛اٛنماعية االنرتنت، كأعماؿ ْنريبية يف اٞنخابر، كالدراسات اٞنيدانية، كالنقاشات
 .يف معظمها من أجل اٞنتكونٌن، كيكوف على الطلبة استعادة آرائهم كأفكارىم على ما تعلموه

حل  بواسطةكيبحث ىذا النموذج يف تنمية كتطوير االستعدادات للطلبة  1:نموذج الكفاءة-3
تداخليا بٌن اٞنعلم  يكوفاٞنعارؼ كاالستعدادات اٞنفتاحية، كالتعليم ىنا  اٞنشاكل اٞنعقدة باستعماؿ

كيصبح اٞنعلموف كاٞندربٌن أك اٞنطورين يف حٌن أف الطلبة مقرتحوف لبناء معارفهم فعليا من خالؿ ، كالطالب
اٞنشاكل  أساسا حوؿ حلاٞنعارؼ  يتمحور مضموفككذلك أصدقائهم يف احملاضرة، ك  التفاعل مع معلميهم

 كتركز أساليب التدريس على اكتساب مهارات االتصاؿ ،نيةاٞنه محياهتاٞنعقدة الت ٬نكن أف تقع ٟنم يف 
رس غالبا يف ٕناك ، (كتابة مقاؿ أك مؤٕنرات أك إنتاج معارؼ ملتقيات، تقدًن عركض، مسا٨نة يف نقاشات)

 اختبار نظاـ التقييم يف ىذا النموذج يكوف مركزا على، أما إطار قريب من اٜنياة اٞنهنية اٞنستقبلية للطلبة
 .يف اٞنمارسة العملية الواقعية ٞنكتسبة من طرؼ الطلبة ٜنل اٞنشاكل اٞنعقدة للحياةاالستعدادات ا

إنشاء  كفقا احملاكاة السلوكية يف اٞنقاكالتية ىي األنشطة التجريبية يتم المحاكاة واأللعاب-4 
من أجل الطلبة لكي يقوموا بتجريب بعض التوجهات كتنمية اٞنهارات  مؤسسات صغًنة كمصممة

 ك قدراهتمالباحثٌن أف استعماؿ احملاكاة يساعد الطلبة على تطوير كثًن من  ًنل، فات اٞنقاكالتيةكالقدر 
ىونيق  فيقوؿ ،ك نشاطهم اٝناص اهتمعدد من القرارات ألجل ضماف ٤ناح مؤسس أناذ٬نكنهم من 

(Honig )كيرل أف احملاكاة احتياجات التعليم اٞنقاكاليت أف البيداغوجيا التقليدية تكوف غالبا متناقضة مع ،
واجهة بعض حاالت الفشل ٞن تسمح للمشاركٌن بتجريب أكضاع جديدة كأحيانا غًن متوقعة، كالتعلم

 اذ الذم يستخدـ ىذه احملاكاة ٩نباٞنعلم أك األست، حيث أف كتطوير اٞنركنة الالزمة للبقاء يف اٞنستقبل
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         .يف اٞنسًنة اٞنقاكالتية لطالب كن أف تظهر٬ن الضعف الت حاالتوجهة إُف م  نشطة تعويضيةأعليو توفًن 
منهجية التعليم اٞنقاكاليت ٩نب أف تكوف متنوعة كمتجددة يف طرحها، كأف  كما يرل باحثوف أخركف بأف
  :1تركز يف ١نتواىا النماذج اٞنذكورة

مات كل  فيو ستخدـتكصف مكتوب  هناحيث ٬نكن تعريف اٜنالة اإلدارية بأ :دراسات الحالة-5
حقيقي أك مشكلة حقيقية أك موقف حقيقي يواجو مديرا أك ٠نموعة من اإلداريٌن أك  أك أرقاـ ٜنادث

اٞنكتوب يف شكل قصة للطلبة يف مواقف تعليمية أك تدريبية، كيطلب  مؤسسة ما، كيستخدـ ىذا الوصف
اح طرؽ كأساليب للعمل، اٜنالة، أك أناذ قرار، أك اقرت  منهم إما تشخيص أسباب اٞنواقف اإلدارية كٓنليل

 .اٞنهمات أك ىذه اٞنهمات ٗنيعا أك حلوؿ للمشكلة، كقد يطلب منهم مهمة كاحدة من ىذه

كذلك من خالؿ تعريض اٞنتعلمٌن أك الطلبة  ؿكذلك من خال :التعليم بالتجربة والممارسة-6
أك الشركات أك منظمات األعماؿ  اٞنقاكاليت أك اٜنر سواء يف اٞنصانع اٞنقاكلٌن ٞنواقف حقيقية يف بيئة العمل

العمل، ك٣نارسة العمل الريادم لفرتة زمنية معينة،  على اختالؼ أنواعها، كذلك بغرض تعريفهم ببيئة
مهنة اٞنقاكالتية قبل الدخوؿ يف  ليكتسبوا خربات كمعارؼ كمهارات جديدة، كليبنوا تصورات أفضل عن

 .ميداف العمل اٜنر كاٞنقاكالتية

أم أف يعمل الطلبة يف ٠نموعات أك يف أزكاج  :مجموعة أو التعليم التعاونيمناقشات ال-7
حيث ٬نارس الطلبة أدكارا ٢نتلفة مثل: اٞننسق،  ،يف اٜنوار كاٞنناقشة كتبادؿ اآلراء لتحقيق أىداؼ التعلم

، خالؿ  وعة، أك ٬نكن مناجملموعة، اٞنتحدث باسم اجملاٞنسجل، اٞنالحظ، اٞنشجع، قائد  اٞنلخص، اٞنقـو
موعة أك فريق العمل أك يف كضع خطة عمل اجملاالعتماد على مشاريع أعماؿ  ىذه اإلسرتاتيجية تكليف أك

  .ٞنشركعهم اٞنقرتح

كذلك للشرح عن تقدًن منتج أك خدمة جديدة ٬نكن  :العروض التقديمية من قبل الطلبة-8
 فيها.بتأسيسها أك العمل معٌن أك تعريف عن الشركة الت يرغب الطالب  بيعها، أك عن مشركع
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كىي طريقة منظمة يقـو من خالٟنا الطلبة بالتفكًن  :أسلوب حل المشكالت بطريقة إبداعية-9
 ُنياهتمفهم يكتسبوف معلومات كمهارات ذات صلة  ،مشكلة يشعركف بوجودىا كُناجتهم إُف حلها ُنل

 .ككفىمتحاف اال يف النجاح ٨نهم  ليسك  ، فاٟندؼ ىو تعلم الكياسة يف حل اٞنشاكل العمليةكمشكالهتم

بتمثيل أدكار عن مواقف  ٠نموعة من الطلبةكىنا يقـو طالبا أك  :إستراتيجية لعب األدوار-10 
بشكل  كيفية االستماع  االسرتاتيجيةمن خالؿ ىذه  كيتعلموف ، أك تصورات مقاكالتيةافرتاضية اجتماعية

األدكار الت  كبالرغم من تقدًن معلومات حوؿ اٝناصة، كاإلعتماد على قدراهتم جيد ككيفية التفكًن كحدىم
 .التقييمهبدؼ  شريط على األدكار تسجيل أيضا ك٬نكن ،٬نكن للطلبة أيضا أف يبدعوا حوارا هنا،يلعبو 

 هتادؼ التعرؼ عليها كعلى إمكاناهب ، كذلكالزيارات الميدانية لبعض المنظمات الرائدة-11
ف ٤ناح برامج كاسرتاتيجيات التعليم اٞنقاكاليت يف ، حيث أكأعماٟنا كأقسامها ك٠ناؿ أنشطتهاكقدرهتا 

الواقعية اٞنخصصة مثل: اٞنصنع، مكتب العمل،  أماكن العملبالكليات كاٛنامعات ٩نب أف يتم ربطها 
كىذا ما  تعليمية،الدراسية أك اٞننهاج ال ربامجدؼ التخطيط كالتطبيق الفعاؿ للهباٞنستشفى، الشركة كذلك 

من مواقف يف اٜنياة  بنماذج احملاكاة حيث ٩نابو اٞنتعلم يف برامج احملاكاة موقفا شبيها ٞنا يواجهو يسمى
أف  ا توفر للمتعلم تدريبا دكف التعرض لألخطار أك لألعباء اٞنالية الباىظة الت من اٞنمكنهناٜنقيقية، إذ أ

 .التدريب على أرض الواقع اهبذ يتعرض ٟنا اٞنتدرب فيما لو قاـ

 ثانيا: الشباب 

اٛنزء  كمن خالؿ كعلى ىذا االساسالشباب فئة التعلم ىم ك لالستيعاب  الفئات العمرية أقرب  
  و كالتاِف:خصائص نتعرض ألىماٞنطلب سنقـو بعريف الشباب ك الثاين من ىذا 

لساف العرب البن منظور، الفتوة كالفتاء ّنعىن  معجم يفكما جاءت  : لغةالشباب مصطلح مفهـو 
ية، ككلمة شب من شبيب كأف الشباب ىو الفتاء كاٜنداثة، كشباب الشيء أكلو، يكٜنيوية كالقول الديناما

 .1افشباب كشب شواب كٗنع الكلمة

 يرتكز" حيث صعبة، عملية قاطعة بصورة الشباب رحلةٞن كهناية بداية تحديدأما يف االصطالح  ف 
 على القدرة أك اٛننسي النضج أك اٜنلم ُنلوؿ بدايتها ٕنثل بيولوجية جوانب ٓنديدىا على يف العلماء بعض
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 كمن آلخر شخص من كٔنتلف اجملتمع يف االندماج بداية أساس على بدايتها البعض ك٪ندد األ٤ناب،
 على الشباب ٞنفهـو شامل تعريف إ٩ناد يف الشباب حقل يف اٞنختصٌن من الكثًن اختلف آخرا كقد ٠نتمع
 اإلنسانية الشخصية تكوين طريق على انعطافا حاٚنا تشكل الشباب حلةمر  أف على من اتفاقهم الرغم
كاألفكار  كاٞنعتقدات القيم تقبل على رجناؿ كمستعدا اإلنساف فيها يكوف الت كأهنا اٞنرحلة للفرد،

 فقد كاٛنماعات كلذا األفراد مع كالتفاعل اجملتمع يف العيش يستطيع خالٟنا من الت اٛنديدة كاٞنمارسات
 الشباب اٞنهتموف برعاية قدـ كقد الشباب ٞنعىن ك١ندد كاضح مفهـو كضع حملاكلة اٛنهود من العديد تبذل

 يرل اآلخر كاٞنفهـو؛ العمر مراحل من ١نددة عمرية مرحلة الشباب أف يرل أحد٨نا اجملاؿ ىذا يف مفهومٌن
 قاتالعال كمركنة على التعلم قدرةبال كترتبط كالنشاط باٜنيوية كتتميز باإلنساف ٕنر نفسية حالة الشباب أف

 .1يرتبطاف ببعضهما اٞنفهومٌن كال أف القوؿ ٬نكن عامة كبصفة اٞنسئولية، كٓنمل اإلنسانية

  اٞنتحدة األمم اف اال للشباب، العمرية للفئة عاٞنينا عليو متفق دكِف تعريف كجود عدـمن  رغمكبال
 على" الشباب" تعّرؼ - األعضاء الدكؿ ضعهات أخرل تعاريف بأم اٞنساس كدكف إحصائية كألغراض -
 األعماؿ سياؽ يف التعريف ىذا نشأقد ك  ؛2(عاما 24ك 15)بٌن أعمارىم ترتاكح ٣نن األشخاص اهنم

 لعاـ 36/28 قرارىا يف العامة اٛنمعية أقرتوالذم سبق ك  ك ،(1985) للشباب الدكلية للسنة التحضًنية
 اٜنولية توضح كما التعريف، ىذا إُف الشباب بشأف تحدةاٞن األمم إحصاءات ٗنيع كتستند ،(1981)

، كالصحة كالعمل كالتعليم الد٬نوغرافيا حوؿ اٞنتحدة األمم منظومة تنشرىا الت لإلحصاءات السنوية
، اطفاال عشرة الرابعة سن دكف األشخاص اعتبار بدكره، للشباب، إحصائيان  اٞنوجو التعريف ىذا كيستلـز
 األشخاص تعّرؼ الطفل ٜنقوؽ اٞنتحدة األمم اتفاقية من( 01 اٞنادة) أف إُف ارةاإلش ْندر ذلك، كمع
 قدر عمرية فئة ألكرب كاٜنقوؽ اٜنماية االتفاقية توفر أف اٞنأموؿ من ككاف ،"أطفاؿ"كػ 18 سن حىت

 .الشباب حقوؽ بشأف ٣ناثلة كثيقة كجود لعدـ خاصةن  الوقت، ذلك يف اإلمكاف

 معاملة فيو يتم الذم بالعمر يتعلق فيما الشباب لتعريف معايًن بوضع أيضنا الدكؿ من العديد كتقـو
 ،"الرشد سن" باسم غالبنا إليو يشار ما كىذا – القانوف ّنوجب البالغٌن مع اٞنساكاة قدـ على الشخص
 ىذا يدرؾ اف اُف بالغان  الشخص يعترب كال البلداف؛ من العديد يف عامنا، 18 عادة كىو العمر، هبذا كيعتد
 إُف بلد من ٫نتلف" الشباب" ٞنصطلح الدقيقة كالفركؽ عليو اٞنتعارؼ التعريف فإف ذلك، كمع ،العمر

                                                           
1

 .11 ص ، 1994 ،1، ط العبيكاف مكتبة:  الرياض اٞنعاصرة، كقضاياه الشباب اٛنوير، مبارؾ إبراىيم -
2
 .  22/22/2222 شوىد يـو ،https://www.un.org/ar/global-issues/youth، الشباب،موقع األمم اٞنتحدة - 

https://www.un.org/ar/global-issues/youth


 األدبيات النظرية                                  الفصل األول 
 

 53   
 

 لكل كالسياسية كاالقتصادية كاٞنؤسسية كالثقافية  االجتماعية العوامل بعض تناسب على يتوقف كىذا آخر،
 الشباب، سن كمراحل اكلكمش قضايا الشباب أجهزة عقدهتا علمية مؤٕنرات عدة ناقشت كقد، ٠نتمع
 اٞنفهـو مع ٕناشيا كذلك سنة، 25_15 من السنية الزمنية الفرتة يف الشباب مرحلة ٓنديد إُف كانتهت
 كالعشرين اٝنامسة بعد ما أك عشرة اٝنامسة قبل السن إ٨ناؿ ال يعين ىذا كلكن الشباب؛ لسن الدكِف
 الرشد كمرحلة الطفولة مرحلة بٌن الفرد يتجاكزىا تال الزمنية الفرتة ىي الشباب فرتة بأف يعتقد من كىناؾ
البلوغ  بدء من اٞنرحلة ىذه كٕنتد ،كاالجتماعي كالتفاعلي كالعقلي اٛنسمي نضجو خالٟنا يتحقق الت

كاالعباء  اٞنسئوليات ٓنمل على كالقدرة كالتكامل النضج طور إُف كالثانوية األكلية ماتوالع كظهور
 راجع إُف ذلك آلخر، ك ٠نتمع كمن آلخر شخص من ٔنتلف اٞنراحل ىذه فأ كما،  كاملة االجتماعية

 فرتة اٞنراىقة تباين تسبب الت ىي األفراد هبا ٬نر الت كاٜنضارية االجتماعية كالظركؼ التنشئة طبيعة
 عدد سنوات زيادة على أثر االجتماعية اٜنياة تعقد بأف يرل من فهناؾ اجملتمعات من العديد عند كالشباب
  .اٞنراىقة فرتة من التحوؿ

كلكن إذا باف تعريف مصطلح الشباب  يشوبو الكثًن من التداخل كالتعقيد،  الحظ يبدك أنو من اٞن 
كل يرجع يف جزء كبًن منو إُف اختالؼ النظرة أك الزاكية الت يبين عليها   لتباينٕنحصنا اٞنفهـو ٤ند أف ىذا ا
إلجتماعي: يركف بأف الشباب حقيقة كشر٪نة إجتماعية ، فأصحاب اٞننظور اباحث مفهومو للمصطلح 

) االصدقاء( كإشباع اٜناجة إُف الوالء  تشكل ٠نتمع نوعي يسعى إُف ٓنقيق عضوية ٗناعات األقراف
يركف  أصحاب اٞننظور البيولوجي:س كالرغبة يف تكوين شخصية مستقلة؛ ك كاالنتماء كالتعبًن اٜنر عن النف

أصحاب ، كما أف للشباب ٓندث تأك العضوم ال مينب النضج اٛنسقتصر على جواالشباب يبأف 
، تتحقق للشباب تال يقتصر اىتمامو على جوانب النضج النفسب يالشبايركف بأف اٞننظور السيكولوجي: 

كتمل ما يعن أفعالو عند  مسؤكالصبح شابان كشخصان ي أف الطفل كفًن فأصحاب اٞننظور القانوين: أما 
 .ديةميال سنة19 عمره 

يتوقف على العمر  ،ة يف بناء تعريف لشبابمرقات اٞنها٣نا سبق فإنو ٬نكن الوقوؼ على بعض اٞنف
كترتبط بالفرتة الزمنية اٝناصة بكل عصر  أك العمارة يف اٜنياة دثةكىو من العمارة كالتعمًن أم األعماؿ احمل

الت يعيشوهنا فمن يعيش  ُنكم الفرتة من العصور فشباب عصر سيدنا نوح ليس كفرتة شباب عصرنا
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كخصائص ىده أم ما ٪ندثو الفرد يف ىذه الفرتة الزمنية من جهة  عاما 60سنة ليس كمن يعيش 1000
 .من جهة أخرل الت ٪نب أف تتمز ٫نصائص القوة كالنشاط أك األعماؿ اٞننجزة ك العمارة

ايكوف متعلق ِنصائص القوة بالفرتة الزمنية بقدر م مرىوفالشباب اليكوف مفهـو  ارتباطكعليو فإف 
 .إ٤نازات الفردكالنشاط الت تتميز 

لكن ْندر اإلشارة فقط أننا إعتمدنا إُف حد كبًن على تعريف األمم اٞنتحدة  يف ٓنديد سن الشباب يف 
 متغًن ُنثنا الشخصي خاصة ما تعلق باٜند االدىن للعمر.

حلة عمرية لكل مر فئة الشباب حيث أف  كعموما فإف ىناؾ ٗنلة خصائص من العادة ٤ندىا ْنتمع يف 
  1:نذكر بعضها فيما يلي ،خصائصها الت ٕنيزىا عن غًنىا، كللشباب كٚنات تزيد من أ٨نيتو داخل اجملتمع

الت تعرب عنها الثورات  اٝناصية: كىي الشباب مصدر من مصادر التغير االجتماعي في المجتمع
الفرنسی ، إُف جانب الربيع العريب الذم ضد اإلستعمار  ثورة الت قادىا الشباب عرب التاري ، أشهرىا ال
كلها إذف انتفاضات كحركات احتجاجية أراد الشباب من كرائها   ،عرفتو اجملتمعات العربية يف اآلكنة األخًنة

كبالتاِف فإف "إ٬ناف الشباب بالتغًن ظاىرة موضوعية كمطلوبة، يدعم ذلك  ،التغيًن يف النظاـ االجتماعي
ما ىو كائن ىو ناقص  كلأقل ارتباطا بالواقع القائم كأكثر إمكانية على استيعاب اٞنتغًنات اٞنتجددة أهنم

 .من كجهة نظرىم

ألف اٞنستقبل ىو األمل الذم ينتظره الشباب، كّنا أف  :الشباب مرحلة الرغبة في رسم المستقبل
 .ركة يف بنائومال١نو تتحدد يف اٜناضر يطالب ىؤالء دائما الكبار بضركرة اٞنشا

كالذم يفسر ىذه اٝناصية ىو قدرة الشباب على التعامل مع  الفئة األكثر انفتاحا على العالم: 
كسائل االتصاؿ اٜنديثة باعتبارىم أكثر تكيفا مع منتجات التكنولوجيا الت ٚنحت ٟنم االطالع على 

 .جديد ٠نتمعهم، كألهنم يتطلعوف باستمرار إُف تبين ما ىو ثقافات غًن ثقافة

فهي ْنمع بٌن فئات ٢نتلفة، كذلك الختالؼ جنسها،  الشباب فئة اجتماعية غير متجانسة:
 .طبيعة ٠نتمعها، مستواىا التعليمي، الثقايف كاالجتماعي...إٍف

                                                           
1
   .73،ص 2015، 8حسيبة لوِف، مداين سوٜني، الشباب كمظاىر التغيًن يف ظل العوٞنة، دراسات اجتماعية، العدد - 
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ّنعىن أهنا الفرتة الت يعرب فيها الشباب على أنو  الشباب مرحلة التعبير عن تحمل المسؤولية: 
التمرد الذم  كأفة مثلو مثل الكبار نتيجة ٧نوه العقلي الذم بلغو كخرباتو اٞنكتسبة، قادر على ٓنمل اٞنسؤكلي

يبديو الشباب يف بعض من سلوكو لتعبًن كاؼ على أنو قادر على ٓنمل اٞنسؤكلية مثلو مثل الكبار، كأنو َف 
 .يعد ذلك الطفل الذم ال يقول على فعل شيء

الكبار للشباب على أهنم أفراد مثًنين للمشكالت "فهم : كثًن ما ينظر الشباب فئة قابلة للتوجيو
ال يتحدثوف إال عن مشاكل الشباب كعن ٕنردىم كانفعاالهتم كعن أحالمهم الزائدة كطموحاهتم غًن 
 الواقعية، عن عنفهم كعدكانيهم كا٥نرافهم، أك عن ٢نالفتهم لألعراؼ كالتقاليد، كانتهاكهم للقيم الدينية

٪ندث ىذا عندما يغيب عنو اجملتمع بالتوجيو كالرعاية اٞنستمرة، ألف طبيعة ، يةكاألخالقية كاالجتماع
كىو ما أكده الباحث مكي بن  ،الشباب ليست إشكاال إذا ما كجدكا التوجيو كاإلرشاد يف التعامل معهم

أف  يساعد شبابو على فهم اٞنشاكل الت يعيشها، كال يساعدىم يف طهر حٌن قاؿ: "أف اجملتمع العريب ال
فللشباب إذف قدرة ٥نو التعقل كاالتزاف  "كال ٬ننح ٟنم فرصة التعبًن ُنرية ،مستقبال يكوف ٟنم دكرا يظهركنو 

، ك٥نن يف ُنثنا ىذا نركز على ىذه اٝناصية ك٥ناكؿ تسليط الضوء كقابلية للتوجيو إذا ما أحسن يف تربيتو
 على دكر منظومة التكوين يف توجيهو توجيها مقاكالتيا.

 حق التعليم يعدإقداما على التعلم، حيت تعترب فئة الشباب الفئة األكثر : مللتع فئة قابلة شبابال
 كاٛنيد، كالعادؿ الشامل التعليم فرص توفًن تقتضي اٞنستدامة التنميةف ،مكاف كل يف للشباب أساسي
 الشابات وؿحص لضماف متضافرة جهود لبذؿ حاجة ىناؾ ذلك، كلتحقيق ،للجميع التعلم فرص كتعزيز
 يعترب، كما كعادؿ منصف بشكل اٞنهين التدريب لفرص الوصوؿ ككذلك كجيد ٠ناين تعليم على كالشباف
 كٓنقيق العاملة القول يف ناجحة نقلة إلحداث ضركرينا أمرنا كعادؿ كشامل جيد تعليم إُف الوصوؿ ضماف
 مسًنة يف أساسي أمر لعملا فرص توفًن ألف ذلك الشباب، ٛنميع الالئق العمل لفرص الوصوؿ ىدؼ
 كالثانوم االبتدائي التعليم توفًن ىدؼ يستكمل أف ك٩نب. اٞنستدامة التنمية أىداؼ من العديد ٓنقيق
 كلريادة للعمل اللزمة اٞنهارات للشباب يوفر كالذم التكلفة اٞنيسور كاٞنهين التقين التعليم فرص بإتاحة
من اٞننظومات األساسية الت تتيح التعليم اٞنهين لشباب، ّنا ؛ كما تعترب منظومة التكوين اٞنهين األعماؿ

 تضمنو من  مناخ تنظيمي مساعد على تلقي اٜنرفة كتعلم اٞنهنة كىو ما نتناكلو يف اٞنطلب اٞنواِف. 



 األدبيات النظرية                                  الفصل األول 
 

 56   
 

 المطلب الثاني: التكوين المهني ومناخو التنظيمي
من  الدكلة تسعىحيث ٛنزائرية، يعد التكوين اٞنهين مكونا رئيسيا يف منظومة التكوين كالتعليم ا

اٞنعرفية كتنمية الرأس ماؿ الفكرم للوطن لرفع من  الشباب جاىدة إُف تطوير مهارات اٞنواطنٌن لوخال
ك تزكيد سوؽ الشغل باليد العاملة اٞنؤىلة، كنظرا ٟنذه األ٨نية خصصنا ىذا اٞنطلب  ،االقتصاديةاإلنتاجية 

 .التنظيمي كمناخو للوقوؼ على تفاصيل ىذا القطاع

 أوال: التكوين والتمهين

 تعريف التكوين المهني:-1

 former))الفعل  التكوين بالالتيينكلمة   ك يقابل؛ 1الشيء من العدـ نشاءإ يعين  لغةالتكوين 

 اإل٤نليزيةيف اللغة  مصطلحىذا اٞنيقابل  كما،  ه شكال معيناإعطاءأم تشكيل الشيء،  كيعين لغويا

training))  اٛنزائرم يستخدـ مصطلح التكوين  شريعلتأف ا علما بالتدريب،احثوف العرب ترٗنو البك
 .2خالفا لكلمة تدريب اٞنتداكلة يف اٞنشرؽ العريب

كإمتهن اٜنرفة أم أَف بتقنياهتا كحيثياهتا كجعلها ، 3اٜنذؽ يف العمل أما اٞنهين فهو من اٞنهنة كتعين
 ىذا من حيث اللغة. مهنة لو

الكتساب  يؤدلأم نشاط  فقد تعددت تعريفو، فهناؾ من يعرفو بانو ح اما من حيث االصطال 
كذلك ألم إنساف بالغ  تأىيل مهين أك ٠نموعة من اٞنؤىالت أك اٞنهارات اٞنهنية احملددة مهما كاف نوعها،

،حيث مستعد الحتالؿ منصب عمل، بغض النظر عن مستول أك نوعية منصب العمل الذم سيحتلو
اٞنعلومات ك  بد الباقي بأنو  نشاط ٢نطط يهدؼ اُف تزكيد األفراد ّنجموعة منيعرفو صالح الدين ع

 .  4اٞنهارات الت تؤدم اُف زيادة معدالت الفرد يف أداء عملو

                                                           
1
 . 215ص ،1991اٛنزائر، بعة السابعة ،ط للكتػػػػاب، الوطنيةػػػػالب معجػػػػم عربػػػػي مدرسػػػػي ألفبػػػػائي، اٞنؤسسػػػػة للط اٛنديدالقػػػػاموس  :علػػػػي بػػػػن ىاديػػػػة كآخػػػػركف - 

2
 . 05،ص1984ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر، مناىجو ،ك  التكوين التقنيةاألسس بوفلجو غياث ، - 

3
 .1164ص  ،اٞنرجع نفسوعلي بن ىادية كآخركف  - 

4
 .262ص ، 2000 الدار اٛنامعية، ،اإلسكندرية ادارة اٞنوارد البشرية، صالح الدين عبد الباقي، - 
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كمهارات  ٗنلة من النشاطات الت هتدؼ إُف اكتساب معارؼكعرفة خالد أنٌن كمنًنة سالمي بانو 
ن خالؿ دركس نظرية كأعماؿ تطبيقية يوجهها اٞنتخصص كسلوكيات ٪نصل عليها العامل أك اٞنتكوف م

 .1عملية شاملة تضم جوانب نفسية كفنية كاجتماعية ىو قادرا على مزاكلة حرفة ما، ك باٞنهنة ْنعل اٞنتكوف

بأنو: كل  اٞنهنيٌن كالتعليم للتكوين التوجيهياٞنهين يف القانوف  التعليم عرؼفقد اٞنشرع اٛنزائرم أما 
اإلجبارم يف مؤسسات الرتبية  ، ٣ننوح من طرؼ مؤسسات التعليم اٞنهين بعد الطوركتأىلي يأكاد٬نتعليم 
 .2الوطنية

كعلى ضوء ىذه التعريفات اٞنقتضبة الت ذكرناىا على سبيل التوضيح ال اٜنصر، ٬نكن  القوؿ بأف 
ين اٞنهين العمومية أك التكوين اٞنهين ىو ٗنلة اٞنقررات التكوينية كاألنشطة الت ٕنارسها مؤسسات التكو 

اٝناصة اٞنعتمدة من طرؼ الدكلة قصد تطوير اٞنهارات الفنية، كتنمية القدرات اٞنعرفية لشباب الراغبٌن 
 كالقادرين على تعلم اٜنرفة أك اكتساب اٞنهنة مهما كاف مستواىم كفق الشركط التنظيمية ١نددة .

 تطور قطاع التكوين المهني في الجزائر -2

تكوين اٞنهين يف اٛنزائر َف يكن مرتبطا باستقالؿ اٛنزائر ، كإ٧نا يعود ظهوره إُف الفرتة إف ظهور ال
مصلحة التكوين اٞنهين يف اٛنزائر مسًنا من طرؼ الديواف اٛنهوم  ٓنت اسم 1945االستعمارية سنة 
ناء كاألشغاؿ العاملة اٞنؤىلة يف قطاع الب فالتكوين يف اآلجاؿ القصًنة لليد (ORTA)للعمل باٛنزائر، 

بناء فرنسا  خاصة من أجل تلبية حاجيات االقتصاد الفرنسي أك بصفة أدؽ ألجل إعادة (BTP)العمومية 
اٞنخربة كاٞندمرة بعد اٜنرب كفيما يلي عرض موجز ألىم اٞنراحل التار٫نية الت مر هبا القطاع بعد 

 :3االستقالؿ

 :2:91 إلى غاية 2:73مرحلة االستقالل من -أ

فرع متخصص يف البناء كاألشغاؿ  320مركزا ٓنتوم على  25زائر عن االستعمار الفرنسي كرثت اٛن
لالحتياجات االجتماعية كاالقتصادية آنذاؾ، ككاف الرتكيز منصبا على إعطاء  اٜنرفية  ال يستجيب جلها

                                                           
1
 دراسة حالة مؤسسات التكوين اٞنهين ٞننطقة اٛننوب الشرقي اٞنقاكالتية دكر مؤسسات التكوين اٞنهين يف دفع الشباب ٥نو ،خالد سيف الدين أنٌن، منًنة سالمي - 
 . 2013، 02لعدد ، ا٠نلة أداء اٞنؤسسات اٛنزائرية، (اسي مسعودح –تقرت  –كرقلة )

2
اٛنريدة اٞنهنيٌن، يػتػضػمن الػقػانػوف التوجيهي للتكوين كالتعليم  2008 فػبػرايػر سػنػة 23ػوافق اٞن 1429صػػػػػػفػػػػػػر عػػػػػػاـ  16مػػػػػػؤرّخ يف  07 -08رقم من القانوف  10اٞنادة - 
 .11العدد  ،ة اٛنزائريةيٚنية للجمهور الر 
3
 .165، مرجع سابق، ص خالد سيف الدين أنٌن، منًنة سالمي - 
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وين مؤسسات التكوين اٞنهين ، إُف جانب تك دفع جديد للقطاع كتنشيطو من خالؿ إنشاء اٞنزيد من
، االقتصادية ، كفتح اٞنزيد من التخصصات قصد االستجابة لالحتياجاتاٞنسًنين كاألساتذة اٞنكونٌن

 .(1977-1974)ك (1973-1970) كالثاينكذلك يف إطار ما عرؼ يومها باٞنخططٌن الرباعيٌن األكؿ 
 تنصيب جهاز كطين للتكوين اٞنهين ؛ -  حيث مت تنصيب:

 ؛INFPإنشاء اٞنعهد الوطين للتكوين اٞنهين  -                          
 . مقعدا 000 25مؤسسة جديدة بطاقة استقباؿ نظرية قدرىا 99إ٤ناز حواِف  -                          

 :3111إلى  2:91التكوين المهني من -ب
 تطورا ملحوظا، سواء من اٛنانب القاعدم كذلك 1990شهدت ىذه اٞنرحلة يف بدايتها كحىت سنة 

التكوين اٞنهين عرب ٢نتلف مناطق الوطن ككذا إنشاء معاىد كطنية متخصصة،  بإنشاء اٞنزيد من مؤسسات
 200جانب توسيع االختصاصات لتصل إُف  إُف( CNEPD)باإلضافة إُف مراكز الدراسة عن بعد 

وين اٞنهين، التك ٔنصص، باإلضافة إُف اٛنانب القانوين من خالؿ كضع اللبنات األساسية اٞننظمة لقطاع
كالذم كاف مسًنا من طرؼ كزارة الشبيبة كالرياضة، من خالؿ إنشاء القانوف اٝناص بالتمهٌن رقم ، 

 .90/117 القانوف اٝناص بعماؿ التكوين اٞنهين ّنقتضى اٞنرسـو كظهور 81/07

مرت بو مث شهد القطاع كغًنه من القطاعات ركودا كتدىورا كبًنا نتيجة الوضع األمين اٞنرتدم الذم 
اٜنياة االقتصادية كاالجتماعية ، كمع بداية انفراج األزمة مت انشاء كزارة  البالد كالذم مس ٗنيع جوانب

تكرس من خالؿ مت تنصيب اللجنة القطاعية  تبنت مشركعا تنمويا، ،1999مستقلة للتكوين اٞنهين سنة 
الرتبية  كزارة التعليم العاِف، كزارةكالت تتضمن ٣نثلٌن عن كزارة التكوين اٞنهين،  ،2000سنة  يف أكت

الوطنية، مشركع قيل عنو آنذاؾ أنو ٬نثل أبعادا جديدة للقطاع، ككانت اٛنزائر الزالت ٓنت التأثًنات 
صندكؽ النقد الدكِف كالت أدت إُف تراكم اٞنديونية كزيادة معدؿ البطالة كتسريح  السلبية الناٗنة عن قرارات
 . التكوين اٞنهين، كاىتزت صورتو يف قطاع العمل نعكس سلبا على قطاععدد كبًن من العماؿ، ما ا

 : إلى يومنا ىذا 3111 سنة التكوين المهني من-ج

 إبراـ اتفاقية بٌن اٛنزائر كاالٓناد األكركيب هبدؼ تأىيل قطاع التكوين اٞنهين، بدأ مت 2003يف سنة 
مليوف 09:  شرتؾ من االٓناد األكركيب بػ، بتمويل م2009كامتد إُف غاية  ،2003تطبيقها منذ جانفي



 األدبيات النظرية                                  الفصل األول 
 

 59   
 

اٟندؼ األساسي ٟنذه االتفاقية ىو تكييف قطاع  مليوف أكرك، ككاف 90 : ػػػػػػأكرك، ككزارة التكوين اٞنهين ب
  . 1التكوين اٞنهين يف اٛنزائر مع اقتصاد السوؽ

للتكوينات   اٞنرجعية القانونية كالت تعترب مدكنة الشعب اٞنهنية اما عن التخصصات فحسب
، 2016نوفمرب   2اٞنؤرخ يف  282  -16كشهادات التكوين اٞنهين ، احملددة ّنوجب اٞنرسـو التنفيذم رقم 

تغطي أىم  ،شعبة مهنية (23) ثالثة كعشرين مهيكلة يف (2019)ٔنصصات التكوين اٞنهين طبعة فإف 
أ٧ناط التكوين،  يف ٗنيع أنصصن  (495)أربعمائة ك ٙنسة كتسعٌن  ميادين النشاط، كما ٓنتوم على

ا موزعا على تسعة  (21)  إدراج كاحد كعشرين مع  .2شعب مهنية (09)ٔنصصنا جديدن

  ومختلف مستوياتو  في الجزائر التكوين المهنينمط  -3

  : يتم التكوين اٞنهين يف اٛنزائرم يف شكل تكوين أكِف أك متواصل، من خالؿ األ٧ناط التالية
       (عن طريق الدروس المسائية )حضوري أو قاميالتكوين اإل :  

 يف: اٟنياكلكتتمثل ىذه  ك٠نهزة ٢نصصةىذا النمط من التكوين داخل ىياكل تكوين  ٩نرم      

  .اٞنتخصصةالوطنية  كاٞنعاىدكالتعليم  يناٞنهمراكز التكوين •  

 ............ دكر الشباب :اٞننتدبةعن طريق الفركع  •

 ،العادم اٜنضورمتعتمد ىذه الطريقة التكوينية على أساس تنظيم دركس التكوين ية: الدركس اٞنسائ•  
طوؿ النهار  العاملٌن كاٞنوظفٌنيناسب ىذا النمط من التكوين العماؿ ، حسب مواقيت مدركسة ك مكيفة

 . يناٞنهمستواىم لتحسين مسارىم  اكتساب تأىيل أك الرفع من يفك اللذين يرغبوف 

 يق التمهين التكوين عن طر: 

اتصاؿ  يفتأىيل مهٌن يضعو  اٞنهين رتبصٕنكٌن اٞن ىو التمهٌنالتكوين عن طريق  ط٧نمن  اٟندؼ
 .مصاٌف إدارية مؤسسة إنتاجية أك ما أك يفكرشة العمل أك لدم حر داخل  اٞنهنةمباشر مع 

 
                                                           

1
 166نفس اٞنرجع، ص  - 

2
  12/02/2021 شوىد يـو،https://www.mfep.gov.dz ،كزارة التكوين اٞنهين كالتمهٌن، مدكنة الشعب كٔنصصات التكوين اٞنهين - 

https://www.mfep.gov.dz/
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   التكوين عن بعد: 

تتطلب ْنهيزات خاصة كمعقدة  عن ىذا النمط من التكوين ال يكوف إال يف التخصصات الت ال
 ك٪نصل اٞننتسبوف يف ىذا التكوين على نفس الشهادات احملضرة داخل  مراكز كمعاىد التكوين اٞنهين.

علما أف ىذه األ٧ناط تشمل ٢نتلف مستويات التكوين اٞنقررة يف مدكنة الشعب اٞنذكورة سالفا كالت 
 احملصلة كفق اٛندكؿ التاِف:نوردىا مفصلة حسب توزيع التخصصات عليها كالشهادة 

 : يوضح  توزيع التخصصات على مستويات التكوين المختلفة6-1 جدول

 توزيع التخصصات الشهادة اٞنتحصلة اٞنكونوف اٞنستول
 تخصص    28 .م(ت)ش.ت.شهادة التخصص يف التكوين اٞنهين  متخصص عامل  األكؿ
 تخصص  125 ك.م() ش.شهادة الكفاءة اٞنهنية  مؤىلعامل كعوف  الثاين
 تخصص    64 (.مم)ش.ة اٞنهني هارةشهادة اٞن تأىيل رفيع ال عامل الثالث
 تخصص  111 )ش.ت(شهادة تقين  تقين الرابع

 تخصص  166 ) )ش.ت.سشهادة تقين ساـ  تقين سامي اٝنامس
 تخصص  495 مجموع التخصصات حسب المستوى

 من إعداد الطالب :المصدر

 : وين المهنيىياكل قطاع التك -4

 ا : ٨ن ٌنقسم ُفعلى شبكة مؤسسات كتنقسم ا ٞنهينتشرؼ كزارة التكوين كالتعليم ا

 . 1ىياكل التكوين كىياكل الدعم

 :كتتمثل يف: ىياكل التكوين-أ

 (C F P A)اٞنهين كالتمهٌن مراكز التكوين -1

 األساسيةلشبكة ضمن ا تدخلكىي مؤسسات إدارية عامة اٞنهين كالتمهٌن لتكوين اتشكل مراكز 
 من اٞنستول األكؿ إُف الرابع.اٞنهين كتوفر تكوينا لتكوين ا لنظاـ

                                                           
1
 .12/02/2021،شوهد https://www.mfep.gov.dz/wp-content/uploads/2020 ،الدليل اإلحصائي كزارة التكوين اٞنهين كالتمهٌن، - 

https://www.mfep.gov.dz/wp-content/uploads/2020
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 (I N S F P)اٞنتخصصة يف التكوين اٞنهين  الوطنية اٞنعاىد -2

  : بػػػػػػػػػػػػػػػكىي مؤسسات عمومية ذات طابع إدارم تتكلف 

 ٞنستويٌن الرابع كاٝنامس؛  ويناكتقدـ تك ٌن السامٌنٌن كالتقنييكمتواصل للتقن ضماف تكوين أكِف *

 ؛ تطور سوؽ العملك  يتماشىتنظيم كضماف تكوينا  *

رفع  إُفدؼ هت التك للمؤسسات كالشركات بناءا على طلبها   التقنية كالتعليمية اٞنساعدة ًنتوف *
 .العاملٌن تأىيلمستول 

 (I F P)معاىد التعليم اٞنهين -3

 ىي:٧ناذج ٞنعاىد التعليم اٞنهين ك  5ىناؾ 

  ؛الصناعة يف ٔنصصات٧نوذج صناعي ، يضم *

 ؛العمومية  كاألشغاؿالبناء  يف ٔنصصات٧نوذج بناء كأشغاؿ عمومية ، يضم *

 ؛كالصناعة الغذائية الحةالف يف ٔنصصات، يضم  حيالف٧نوذج  *      

 ؛اٝندمات يف ٔنصصات٧نوذج اٝندمات ، يضم  *      

 ؛كاإلطعاـالفندقة كالسياحة  يف ٔنصصاتضم ٧نوذج الفندقة كالسياحة ، ي *      

كذلك ، حسب  اٞنهنيةمن نفس العائلة  األقلعلى  ٔنصصات ثةالثبإمكاف كل معهد أف يضم 
 كالتأطًناؿ التجهيزات ٠ن يفالنفقات  برتشيديسمح ىذا التنظيم  حيث ،فيو اٞنتواجد االقتصادمالنسيج 

 .شرتكةمتدريس  ١نتوياتكذلك كوف ىذه الفركع ، تتضمن 

  (C N F E P D) عن بعد هيناٞنللتكوين كالتعليم  الوطين اٞنركز - 4

 اإللكرتكنية األرضية ربأك ع (أقراص مضغوطة –مطبوعات  ) باٞنراسلةالتكوين عن بعد ىو تكوين 
 :ػػػػػػػػػػػػػػػػػكيتبع بتجمعات بيداغوجية دكرية على مستول مؤسسات التكوين حيت يكلف بشكل خاص ب
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تنظمها  تال لالمتحانات ًنالتخصصات كالتحض ٢نتلف يف اٞنراسلة التكوين عن طريق ًنتوف *
 .اٞنهينمؤسسات التكوين 

 .العامة كاٞنؤسسات اٟنيئاتلدل  لعاملٌناكإعادة تكوين  ٌنٓنس *

 :البيداغوجية اٟنندسية ىياكل-5

 :ػػػػػػػػػػػػػػػػػمكلفة ب ىو مؤسسة كطنية(I N F E P )اٞنهنيٌنللتكوين كالتعليم  الوطين اٞنعهد

 ؛البيداغوجية اٟنندسة *

 ؛عاؿكتأطريهم على مستول  اٞنوظفٌنتكوين  *

 .كونٌنٞناتكوين  *

 :ػػػػػػػكىي ذات طابع عمومي مكلفة ب كعددىا ستة (I F E P ) اٞنهنيٌنعاىد التكوين كالتعليم م

 ؛اٞنهينتكوين كموظفي مؤسسات ال اٞنعلمٌنضماف تكوين كتطوير كإعادة تكوين  *

 ؛ضماف التكوين حسب القدرات تكوين تقنيين كتقنيين سامين *

 .التعليمية الربامجتطوير  يف اٞنشاركة *

 : ىياكل الدعم وتتمثل في المؤسسات التالية -ب

 (O N D E F O C ) اٞنستمر كالتمهٌنلتطوير كترقية التكوين  الوطينالديواف -1

التعليمية كالتقنية  اٞنساعدةك تقدـ  اٞنهنيٌنن كالتعليم ت إشراؼ قطاع التكويٓنكىي مؤسسة 
 .اٞنتواصلتعزيز كتطوير التكوين  هبدؼ اٞنعنيٌن كاألشخاص كاٞننظمات كاٟنياكلللشركات 

 (E N E F P) البيداغوجية اٞنعداتشراء  يفمتخصصة  : يناٞنهالوكالة الوطنية لعتاد التكوين - 2

 18 اٞنؤرخ 100-10التنفيذم رقم  اٞنرسـو ّنوجبكضعها  دٓنديىي مؤسسة إدارية عامة ، يتم 
، كىي مسؤكلة عن تنفيذ سياسة الوزارة  اٞنهنيٌنت إشراؼ كزارة التكوين كالتعليم ٓن اٞنؤسسة 2010مارس 

 .التقنية كالبيداغوجية اٞنعداتلتوريد كصيانة 
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  F N A C) ) ٌنهلتما لتطوير الوطينالصندكؽ  -3

للتشريعات كاللوائح السارية  اكفق ريكتد ،اٞنهنيٌنقطاع التكوين كالتعليم ت إشراؼ ٓنىي مؤسسة 
 .اٞنتواصل كالتكوين ٌن التمهٌنت تصرفها لتشجيع كتثمٓن اٞنوضوعة اٞنالية،   اٞنوارد

  : المناخ التنظيمي لتكوين المهني ثانيا

ام منظومة مرتبط هبذا  يرتبط اٞنناخ التنظيمي بعديد العناصر التنظيمية، فالدخوؿ يف اٜنديث عن
اٞنصطلح كمنظومة التكوين اٞنهين كمؤسسة هتتم بعملية التدريب على اٞنهن كاٜنرؼ من خالؿ عديد 
مراكزىا، كتعلم تقنيات التسيًن من خالؿ معاىدىا اٞنتخصصة، معنية أكثر ّنناخ التنظيم خاصة أهنا 

نية مادية ضخمة، كٓنتوم على تقنيات تتعامل مع عنصر بشرم )مرتبصٌن، إداريٌن، أساتذة(، كتدير ب
 تكنولوجية ىامة.

كوف أف اٞنناخ التنظيمي متعلق بدراسات -ككغًنه من اٞنفاىيم اٞنتعلقة ّنيداف العلـو االجتماعية 
كنظرا  مفاىيمو يف ٓنديدالرؤل فقد مر ّنراحل يف تطور مفهومو، كىذا ما يفسر تعدد  -السلوؾ التنظيمي

٣نا يصعب عملية ٓنديد معىن دقيق ٞنثل  العلـو االجتماعية عمومادرجة تداخل  ك ،تشعب اٞنوضوعأيضا ل
اٞنصطلحات؛ إال أنو كيف إطار تناكلنا للمصطلح من مدخل نظرية النظم ُنكم التخصص، تبٌن لنا  ىذه

العالقات  بأف اٞنرحلة الذم برز فيها االىتماـ كالنظم التنظًنم ٟنذا اٞنصطلح ىي مرحلة ظهور نظرية
االجتماعية  اٛنوانب تأثًن ظهرت أ٨نية، كما أالتنظيماالجتماعية داخل  اٛنوانبالت اىتمت ب إلنسانية ا

، كىذه نظرة على ٢نرجات اٞننظمة ككل يرجع باألثر  ٣نا بٌن األفراد على أداء العاملٌن اإلنسانية كالعالقات
 . 1يشرتؾ فيها عديد من الباحثٌن

 لتداخل بٌن العلـو االجتماعية تشعب التحديد الدقيق للمصطلح، فإفككما أسلفنا كقلنا بأف درجة ا
شايندر  خالفا ؿشيء كاحد،  التنظيميةكالثقافة  التنظيميأّف اٞنناخ يرل ب (Waterman) كاترماف

عالكة أّف اٞنناخ التنظيمي أمشل من مفهـو الثقافة التنظيمية، فاٞنناخ التنظيمي الذم يرل ب (Shainder)ػ
 من فهو أيضا يتكوف، 2شرتكة(مقيم كعادات من )طقوس ك   أبعاد الثقافة التنظيمية يشتمل على عن كونو

                                                           
1
 -Pierre Morin, Delavallée Eric :Le manager à l’écoute du sociologue, Ed d’Organisation, 5 eme édition 

,Paris,2001, P 165. 
2
- Allen david k :Organizational climate and strategic change in Higher education: organizational 

Insecurity, Higher education, Vol 46, N°01, 2003. , 
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، كما الثقافة الثقافة التنظيمية فاٞنناخ التنظيمي عنده أمشل منكغًنىا ،كالسياسات أبعاد مادية كاإلجراءات 
حثٌن يف ٓنديد مفهـو ىذا ؛ من ىنا تتضح درجة تباين البااٞنناخ التنظيمي أكجومن  كجو التنظيمية إال

 اٞنصطلح، كعموما  سنعرض بعض التعريفات الت تناكلت اٞنصطلح كالتاِف:   

األفراد  ٬نتلكها التػي ككدا توجهات البارزةالقػيم كاٞنعػايًن :بأنو اٞنناخ التنظيمي (payen)باين يعرؼ  
 .1خالؿ إدراؾ أعضاء التنظيم ٟنا فيها كالت ٬نكن أف تقاس من همعمليزاكلوف فيها  بشأف اٞننظمة الت

كالت  نوعية البيئة الداخليػة ٞننظمػة معينػة :بأنو (Richard M,steers) رشتارد ستًنس كيعرفو
العاملوف، من الصفات أك اٝنصائص التنظيمية كهبذا فإف اٞنناخ التنظيمي ىو شخصية  هػاعلي عرؼيت

 .2العاملٌن هبا األفػرادمن كجهة نظر اٞننظمة 

اٛنيد داء األمناخ العمل الذم يسمح باٞنوظفٌن فيعرفو بانو:  شؤكف كإدارة البشرية اٞنوارد معجم ماأ 
 .3يف أناذ القرارات العاملٌنشراؾ يقـو بإ ك لألفراد،

االجتماعية جملموعة العاملٌن يف التنظيم الواحد كىذا  على أنو: البيئةالػمناخ التنظيمي كما يعرؼ 
م كاأل٧ناط السلوكية، كطرؽ العمل اٞنختلفة الت تؤثر على الفعاليات كاألنشطة اإلنسانية يعين الثقافة كالقي

 .4داخل اٞننظمة كاالقتصادية

( Petersone Timm et) تيم بيرتسوف كما يعرؼ اٞنناخ التنظيمي عند عدد من الباحثٌن مثل

بشأف  العاملوف٬نتلكها  ايًن التاالْناىات كالقيم كاٞنشاعر كاٞنعالذين يرياف بأنو مصطلح يشًن إُف: 
 .5اٞننظمة

كىناؾ العديد من التعريفات للمصطلح ٬نكن الرجوع إليها يف أدبيات ىذا اٞنصطلح، إال أف التباين 
يف التعريفات كاضح كىذا كما أسلفنا لتشعب مداخل التفسًن فمدخل علم النفس ليس كمدخل علم 

حظ التداخل بٌن تعريف الثقافة التنظيمية كاٞنناخ التنظيمي االجتماع ك٫نتلف عنهما مدخل النظم، كما يال

                                                           
1
 - payen, R,I and paugh, D, organizational structure and climate indummette, Md hand book of  

industrial and organizational psychology, Rand Mcnally and co Chicago 1976, p 26. 
2
 - Richard M,steers  organizational Effectiveness A behavioral view, Santa Monica, California, Good 

year, 1977, p 120. 
3
 - Dictionary of Human Resources and Personnel Management, third edition, London, 2006, P187. 

4
 .305،ص 2006دارة اٞنوارد البشرية، دار اٛنامعة اٛنديدة، الطبعة األكُف، اإلسكندرية، مصر، لغفار حنفي: السلوؾ التنظيمي كا  عبد ا - 

5
 .16،ص. 2007ستقبلية يف اٞنؤسسات الرتبوية، دار اٜنامد للنشر ك التوزيع، الطبعة األكُف، عماف، األردف،٘نادات ١نسن حسن:السلوؾ التنظيمي كالتحديات اٞن - 
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ينطبق إُف حد كبًن على الثقافة التنظيمية، كنفس ( Petersone Timm et)فتعريف تيم ك بيرتسوف 
الذم حصره يف مدل إدراؾ اٞننظمة لثقافة التنظيمية    (payen) باين األمر ٬نكن أف نقولو على تعريف

يف صياغو العاـ كالذم ( Shainder)ندريشاموقفنا من ىذا التباين ىو دعم توجو  ٞنوظفيها؛ كعليو فإف
بأف اٞنناخ التنظيمي ىو جانب  استنتاجيرل بأف الثقافة التنظيمية أمشل من اٞنناخ التنظيمي، كمنو فيمكن 

اٞندركة  -كخصائص العمل ، الثقافة التنظيمية يف اٞننظمة كيشتمل على يسود من السلوؾ التنظيمي الذم 
الت تتميز هبا البيئة الداخلية للتنظيم نتيجة تراكم السلوكيات السابقة، ٣نا يسمها  -من طرؼ العاملٌن 

 باستقرار نسيب يف اٞنمارسات التنظيمية يسمح ٟنا بالتأثًن على األفراد.

تلف كعليو فإف اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين ىو اٛنانب من السلوؾ التنظيمي السائد يف ٢ن
مؤسسات التكوين اٞنهين كلو ثقافة تنظيمية خاصة بو، كيطغى عليو طابع التكوين كالتدريب اٞنمارس من 
طرؼ األساتذة العاملٌن بو كاٞنؤطر من طرؼ عمالو كإدارييو، يتجلى تأثًنه على اٞنرتبصٌن فيو، ّنخرجات 

    .كالتيةاٞنعرفة كاٞنعلومة كتطوير اٞنهارة كيف ُنثنا تطوير اٞنهارات اٞنقا

كعلى ضوء ما تقدـ من تعريفات للمصطلح، كرغم ما يكتنفها من تباين إال أنو ٬نكن استنتاج 
٠نموعة من العناصر أك األبعاد احملددة للمناخ التنظيمي الت ٬نكن اف نقيسو من خالٟنا، كالت القت توافق 

 عدد معترب من الباحثٌن  يف ىذا اجملاؿ كالتاِف:

 :نمط القيادة 

اٞننظمة  على أهّنا التأثًن على أنشطة ٗناعة منظمة، اٞنوجهة لػجهودىم بوضع أىداؼ القيادةعرؼ ت 
٠ناؿ  يف القائد اإلدارم وعلى أنػها النشاط الذم ٬نارس -القيادة -، كما ٬نكن تعريفها ك اٞنسا٨نة يف ا٤نازىا

صدار األكامر كاإلشراؼ على اآلخرينكالسلطة  أناذ القرار  د ٝنصت القيادة يف اٞنعادلة التالية: كلق، 1كا 
، كما تعترب القيادة ١نددا بارزا يف ٓنديد توجو اٞنناخ التنظيمي 2القيادة= قائد + ٗناعة + أىداؼ + تأثًن

 للمنظمة.

 

                                                           
1
 ،. 230ص  ،2019،ملة رؤل اقتصاديةاثر اٞنناخ التنظيمي على سلوؾ اٞنواطنة التنظيمية لدل موظفي شركة صيداؿ عنابة، ٠ن عمر كبًن، عبد الرزاؽ بن علي، - 

2
 .347، ص2018بة، ٞنٌن ٨ناش، أ٨نية القيادة كالتغيًن داخل مؤسسات الدكلة، ٠نلة الفكر القانوين كالسياسي، العدد الثالث، نورة بن كىي - 
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  : نمط االتصال

 أنواالتصاؿ التنظيمي كيعرؼ االتصاؿ عملية تتضمن اٞنشاركة كالتفاىم على شئ أك فكرة معينة ،  
، كيراعى يف عملية اإليصاؿ ىذه اإلطار التنظيمي 1نقل رسالة من شخص إُف آخر يف إطار اٞننظمةعملية 

للعملية ) التنظيم الرٚني كفق خطوط ك١نددات اٟنيكل التنظيمي كالتنظيم الغًن رٚني الذم ٫نرج عن ىذا 
ما  مل األخرل خاصةالعواالعديد من  اإلطار (ففعالية االتصاؿ تقتضي مراعاة ىذا اٛنانب عالكة على 

كالتكنلوجيا اٞنستعملة  كقناة اإليصاؿ كطبيعة الرسالة  الوسائل اٞنستعملة يف عملية االتصاؿ بتعلق منها 
القادة  ٕنكٌن  كىودؼ اٟن كغًنىا  ٣نا يضمن فعالية كصوؿ الرسالة من اٞنرسل إُف اٞنستقبل، ك٪نقق

٫ندـ أىداؼ  ّنا، ك بكفاءةكالتوجيو كالتدريب   ميف تسًن اٞنورد البشر  اٞنشرفٌن من ٣نارسة كظائفهمك 
 يف توفًن مناخ عمل يسمح بتبادؿ األفكار ك الرؤل اٞنسا٨نة كعليو توفًن، األداء ٓنسٌنيف ككل اٞننظمة  

  بٌن أفراد اٞننظمة.

  :المستخدمة البنية التكنولوجية

التكنولوجيا فو العمل، على ج كبًن  ًنثتأ ك درجة حداثتها ةالتكنولوجي يؤثر حجم االستخدامات
كينعكس باألثر  تعطي نظرة عن اٞنناخ التنظيمي السائد فيهايف اٞننظمة  اٞنستخدمة كالتقنيات اٜنديثة 

كما ٬نكن أف بٌن أفراد التنظيم  الفريق  سلب ركح بال كقد يؤثر اإل٩نايب على األداء كاٞنردكد العاـ للمنظمة، 
اٞنفرط عليها بسبب االعتماد كقد يزيد يف بطالة العنصر البشرم  للعماؿ، مكانات االبداعيةاإل ٪ند من 

 .2االمر الذم يزيد من مقاكمة التغيًن التكنولوجي

 منظومة الحوافز 

هها بشكل يسمح ي، كتوجاإلنسافداخل  اٞنوجودة على القوم الدافعة ًنللتأث اٜنوافزتستعمل  
 ك اٞننظمةأىداؼ  ٓنقيق يفا يسهم ، ٣ن3قصي درجةقدراتو إِف أ كاستغالؿ أدائو ٌنتسٓنباستمرار نشاطو ك 

، فللحوافز الدكر الكبًن يف ٓنسٌن االداء، من منظور أف األفراد ٪نولوف ٓنقيق اٞنصلحة العامة هاٜنمصا٫ندـ 
 .للمنظمة انطالقا من ٓنقيق مصاٜنهم اٝناصة

                                                           
1
 .183،ص. 2009اٜناج رائد: إدارة السلوؾ اإلنساين كالتنظيمي، دار غيداء للنشر كالتوزيع، الطبعة األكُف، عماف، األردف،  - 

2
  306.،ص  2004سلوؾ التنظيمي: مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٛنماعة، دار الفكر، الطبعة الثالثة، عماف، األردف، كامل ١نمد اٞنغريب: ال - 

3
 .69ص  ،2004، احملمدية، دار اٛنزائرالبشرية كالسلوؾ التنظيمي،  اٞنواردناصر، دادم عدكف، إدارة   - 
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 المشاركة في اتخاذ القرارات

كالت من  اٞنقرتحاتك  األفكار إعطاء ص إبداء الرأم ،فر  لٌنصنع القرارات تتيح للعام اٞنشاركة يف 
 ، 1شأهنا أف تؤدم إُف ٓنسٌن ظركؼ العمل

،  السياسات كاٞنمارسات 3، متطلبات العمل2كىناؾ أبعاد أخرل يذكرىا الباحثوف كاٟنيكل التنظيمي
 .6، كغًنىا  ٣نا نظمو الباحثوف يف عديد الدراسات كفق تسلسل زمين 5، التدريب 4اإلدارية

تأصيل لإلبعاد الت تتوافق مع مسار  إف ىدفنا من الدراسة ليس ىو اٜنصر ٟنذه األبعاد بقدر ما ىو
ُنثنا، أم األبعاد الت من شاهنا أف ٓنسن من ٠نريات عملية التكوين للمرتبص كتطور من مهارتو كتؤثر  يف 

 توجهو، كالىت حصرنا منها:  

 ماؿ تقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ يف عملية التكوين.البنية التكنولوجية: الت ترتبط باستع

ك ٧نط االتصاؿ: ما تعلق بتواصل اٞنرتبصٌن مع الطاقم اإلدارم كاألساتذة كمع بعضهم كتنطيم  
 الندكات كانشطة النوادم العلمية كغًنىا...

لة ٞنرتبصٌن على منظومة اٜنوافز : التحفيزات اٞنعنوية خاصة الت يقدمها األساتذة كالطاقم اإلدارم كمعام
 أساس أهنم ٘نلة مشاريع. 

البنية اٞنادية : ما تعلق باٞننشئات من قاعات التدريس كمطعم كمكتبة كمالعب كغًنىا كْندر اإلشارة على 
 أف ىذا البعد تكفي اٞنالحظة لقياسو فهو شئ مشاىد ال ٪نتاج حىت نسأؿ عليو.

نوع ل فيوأكثر بعد ٔنصيص الشرح  اتضحت دتفاصيل متغًننا اٞنستقل ق تكوف من خالؿ ىذا اٞنبحت
كاٞنتمثلة يف مؤسسات التكوين اٞنهين ّنا تكتنفو  ،اٞننظومة الت تقـو بعملية التعليم اٞنقاكاليت يف ُنثنا ىذا

                                                           
1
دراسة مقارنة بٌن األساتذة ذكم التفكًن اإلبداعي اٞنرتفع -اعي على التفكًن اإلبداعي لألستاذ اٛنامعي أثر اٞنناخ التنظيمي اإلبد، بن عمور ، ٗنيلة بوشو ٚنًن - 

 .82، ص 2020األعماؿ، العدد الثالث،  القتصاديات ، الريادةجامعة اٞندية كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن-كاألساتذة ذكم التفكًن اإلبداعي اٞننخفض 
2
 .339ص  ،٠2021نلة العلـو االجتماعية كاالنسانية  ،،عالقة اٞنناخ التنظيمي بالوالء لدل موظفي اإلدارات العموميةخالد دحية،  - 

3
 .147، ص2019، كالدراسات لألُناث اٛنزائرية اجمللة، تكوينو يف اٞنسا٨نة كالشخصية كالتنظيمية البيئية العوامل ك التنظيمي اٞنناخ، ىادؼ رانية بوعطيط، سفياف - 

4
 .119، ص 2016، كاالجتماعية النفسية للدراسات حقائق ٠نلة التنظيمي، الوعي تشكيل يف كدكره التنظيمي بليح، اٞنناخ عائشة - 

5
، كاإلنسانية اإلجتماعية للعلـو اٛنزائرية ةاجملل، اٝنليل ١نافظة يف االقتصاد كزارة يف العاملٌن بأداء كعالقتو التنظيمي اٞنناخ عمرك، كاقع خالد اٛنمل، إسراء سليماف ٚنًن - 

 .526، ص 2021
6

 ص،2017 ،اقتصادية دفاتر ٠نلة اٛنلفة، كالية يف باٞنستشفيات العاملٌن نظر كجهة من الوظيفي االغرتاب ّنستول كعالقتو التنظيمي اٞنناخ طارؽ ىجرسي، أبعاد -
 .27 26ص
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 10، كعليو كاستكماال لشكل التعليم اٞنقاكاليت من خالؿ مؤسسات التكوين اٞنهينأم من مناخ تنظيمي، 
  مفاىيم مؤسسات التكوين كالتاِف:ضيح ك٣نا سبق سرده يتم تو 

 : يوضح مفاىيم المتغير المستقل11-1 الشكل

 المصدر: من إعداد الطالب 
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 خالصة الفصل

من شأهنا توضيح الرؤيا  ُف األدبيات النظرية للبحث كالتإمت التطرؽ من خالؿ  ىذا فصل 
لتفصيل يف اٝنصائص الشخصية كاأل٧ناط التكوينية الت كا ،ٞنبىن النموذج التصورم للمتغًن اٞنستقلكالتأصيل 

، لكل مبحث أين مت تقسيمو إُف ثالثة مباحث ّنطلبٌن مت استخدامها يف أداة قياس الدراسة اٞنيدانية،
ّنطلبيو ٞنفهـو اٞنقاكؿ كاٞنقاكالتية تأصيال لغويا كمفهوما مصطلحيا كسردا تار٫نيا،  منو تعرض اٞنبحث األكؿ

عمـو اٞنرتبصٌن كالطلبة  داالنطباع العاـ السائد عن حيحللمصطلح، كتص لتصور الصحيحتقدًن اقصد 
 يتم التوجو اٞنقاكاليت كاألبعاد التمفهـو  إُف يف اٞنطلب االكؿ منو فقد مت التطرؽاٞنبحث الثاين  أما، حولو
كما يف  بعاداسي األٙنلمتغًن التابع النموذج التصورم لكالت على أساسها مت رسم ، هبا وقاس
 من خالٟنا التعريج مت ،فقد تناكؿ النظريات احملددة لتوجو اٞنقاكاليت اما اٞنطلب الثاين منو  ،(3-1الشكل)

التعليم  يف إطاره الكلي اٞنتغًن اٞنستقل رسم ٧نوذج اشتقاؽ على نظرية السلوؾ اٞنخطط الت مت منها
التفصيل اكثر يف مكونات اٞنتغًن اٞنستقل يف  الثالثحث بليتم يف اٞن (،10-1الشكل ) كما يف  اٞنقاكاليت

اٞنطلب الثاين منو فقد مت فيو تناكؿ  ااٞنطلب االكؿ منو الذم مت التطرؽ فيو لتعليم اٞنقاكاليت كالشباب ،ام
كمناخو التنظيمي، ليكتمل بداؾ  كالتمهٌن ١نددة كىي مؤسسات التكوين اٞنهين تعليم كتكوين منظومة

٫نلص ىذا الفصل يف األخًن بتأصيل حيث ، التكوين اٞنهين كالتمهٌن اٞنستقل اٞنتغًن تفصيل مفهومي ٧نوذج
حيث أف  بالنسبة للمتغًن اٞنستقل، (11-1الشكل) كما يف  لدراسة اٞنقرتحالتصورم الكلي نظرم لنموذج 

عد بكىذا كمخطط تصورم لدراسة   اعتماده متالذم  ك(، 1-3ْنميع االشكاؿ السالفة الذكر ىو )الشكل
الت بين  تغًناتاٞنالت تناكلت نفس ك  ،يف اٞنوضوع من الدراسات السابقة لو بعدد اختيارناتعزيز تربيرات 

 .اٞنواِف السابقةالدراسات  فصليف  بإسهاب ما سنتطرؽ إليو ىوك  ،يف إطاره الكليىذا  ُنثنا عليها
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 تمهيد :

يكتسي فصل البحوث السابقة كالدراسات السالفة يف اٞنوضوع أ٨نية كبًنة بالنسبة للباحث، كوهنا 
، 1تزكد ىذا االخًن باٛنديد يف الدراسة اٞنراد البحث فيها، كتوسع فكره حوؿ اإلجراءات الت يتبعها يف ُنثو

 مراجعة ، كما أف2من أسلوبو البالغي يف التحريرك تزيد من ضبط صياغة البحث كْنعلو أكثر دقة ك ترفع 
 نظرة اكتساب من كخاصة اٞنبتدئ الباحث ك٬نكن البحث سؤاؿ ٓنسٌن يف يساعد أمر األدبيات السابقة

 التحليل البيانات كأدكات ٗنع حوؿ اٞنعلومات ك توفر لو كالنماذج التصورية اٞنناسبة لدراستو للتصاميم ثاقبة
، كذلك بالوقوؼ على 4مراجعة الدراسات نقـو بالنظر إُف الوراء لتطلع إُف االماـ، حيث أننا من خالؿ 3

الصعوبات الت كقع فيها الباحثوف االخركف كما ىي اٜنلوؿ الت توصلوا إليها  كمن مت ْننب الوقوع يف 
 توصل إُفل، أك تغطي على االقل الفجوات البحثية كالنتائج اٞنتضاربة 5االخطاء الت كقع فيها االخركف

كا٤ناز ُنوث تقـو على أخر ما توصل إليو السابقوف، ك بناء على ما تقدـ من أ٨نية  ،6طلوبةٞنالبحوث ا
ليل نقدم ٓنترل أف يتم إجراء فإننا ارتأينا أف ٦نصص فصال لألُناث السابقة من منظور اٞندرسة الت 

ثو ُنموقع  خاللوز الباحث من رب ي اكر معينة كعرض ملخصا لذلك١نللدراسات السابقة بعد تصنيفها كفق 
  .7منها

حيث قمنا يف ىذا الفصل بسرد الدراسات الت تناكلت متغًنات ُنثنا يف صياغها الكلى: أم الت 
تناكلت متغًن التعليم اٞنقاكاليت عموما كوف أف منظومة التكوين اٞنهين كالتعليم ما قبل التدرج )االساسي، 

كلها ْنتمع يف دكرىا اٛنوىرم كىو تعزيز -تدرج كما بعدىا )اٛنامعة( اٞنتوسط، كالثانوم(، كمرجلة ال
كمتغًن مستقل، كمدل تأثًن ىذا االخًن يف   -قدرات الطالب كتطوير مهاراتو يف ٢نتلف ٠ناالت اٜنياة
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، 1997، القاىرة، اٞنصرية األ٤نلومكتبة ، ترٗنة ١نمد نبيل نوفل، سليماف اٝنضرم الشي ، طلعت منصور ، مناىج البحث يف الرتبية كعلم النفس، فاف دالٌن، ديوبولد - 

 .149 ص

-
7

  .331،ص2021كاجملتمع، اإلنساف علـو ٠نلػػة االجتماعية، العلـو ُنوث يف توظيفها ككيفية أ٨نيتها السابقة الدراسات ٪نياكم، إبراىيم 
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توجو اٞنتغًن التابع الذم ٫نص اال٤نذاب ٥نو اجملاؿ اٞنقاكاليت يف صياغو الكلى سواء ) النية اٞنقاكالتية، أك ال
 اٞنقاكاليت، أك فكر مقاكاليت، أك الرغبة اٞنقاكالتية..( 

 كعليو فإف الدراسات السابقة الت تناكلناىا يف ىذا الفصل تعاًف متغًنات الدراسة اٜنالية مشتملة ك
يتمحور اشكاٟنا حوؿ مدل تأثًن أك دكر التعليم اٞنقاكاليت)يف ٢نتلف اٞنؤسسات اٞنمارسة لو( يف دفع 

و تبين مفهـو العمل اٞنقاكاليت، كيف سبيل العرض اٞننهجي ٟنده الدراسات قمنا بتصميم كتقسيم الطالب ٥ن
ٕناشيا مع التسلسل التار٫ني  2ُنسب معيار اللغة  1ىذا الفصل كفق معيار بيئة االنتماء  اٞنكاين أك اٛنغرايف

 يف االعتماد مع لعرض،ا يف األساليب ،  أم األخذ بعٌن االعتبار عدد من3من االقدـ إُف االحدث
، أين قسمنا الفصل إُف ثالثة مباحث اٞنبحث االكؿ تناكؿ الدراسات السابقة 4الزمين اٞنعيار على األساس

الوطنية مت تقسيمو ىو بدكره إُف مطلبٌن اٞنطلب االكؿ خاص بالدراسات الوطنية باللغة العربية ك اٞنطلب 
، أما اٞنبحث الثاين تناكؿ الدراسات السابقة الدكلية مت يةجنبالثاين خاص بالدراسات الوطنية باللغة األ

تقسيمو ىو بدكره إُف مطلبٌن اٞنطلب االكؿ خاص بالدراسات الدكلية باللغة العربية ك اٞنطلب الثاين خاص 
، كأخًنا اٞنبحث الثالث مناقشة الدراسات السابقة مت تقسيمو ىو بدكره األجنبيةبالدراسات الدكلية باللغة 

مطلبٌن اٞنطلب االكؿ خاص ّنناقشة الدراسات الوطنية كاٞنطلب الثاين خاص ّنناقشة الدراسات إُف 
 .الدكلية

 

 

 

  

                                                           
1
  https://elearning.univ-blida2.dz، 22/20/2222،نبيلة عيساكة، ١ناضرة يف مقياس اٞننهجية  - 

2
  .818، ص 2022، ٠16نلد 01 العػػدد االجتماعية،  العلـو االجتماعية، ٠نلػةُنوث العلـو يف  السابقة تتوظيف الدراسا يةزحزاح، أ٨ن خالد - 

3
 .816ص ،2020 ،51 عدد ، 24 ٠نلد اٞنعيار، ٠نلة اٞننهجية يف توظيف الدراسات السابقة يف البحث األكاد٬ني، صونيا قاٚني، الضوابط  - 

4
 https://www.jawad-book.com، 22/20/2222، مكتبة جواد  - 
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 المبحث األول: الدراسات الوطنية 
سنتطرؽ يف ىذا اٞنبحث إُف الدراسات السابقة الت تناكلت متغًنم دراستنا اٜنالية يف إطارىا الكلي 

كالت تفسر العالقة بٌن ، جنبيةاٞنستول الوطين باللعة العربية كاللغة االعلى  -كما أسلف تربره يف التمهيد-
 اليت كىذا يف اٞنطلبٌن اٞنوالٌن:التعليم اٞنقاكاليت كالتوجو اٞنقاك 

 المطلب االول: الدراسات الوطنية باللغة العربية 

المقاوالتية،  روح تعزيز في وأىميتها التكوينية ، البرامج2010بـرني،  لطـيفة فالـتة، دراسة اليمـين-1
 .األعمال وفرص التكوين :الدولي حول المقاوالتية للملتقى مقدمة ورقة

 االقتصادية العلـو كلية طلبة يتلقاىا الت التكوينية أ٨نية الربامج على حاكلت الدراسة الوقوؼ
 كتسًنه اٝناص مشركعو نشاءإل كهتيئتو الطالب اٞنتخرج عند اٞنقاكالتية ركح تعزيز يف التسيًن كعلـو كالتجارية
 اٞنقاكالتية ركح تعزيز يف التكوينية الربامج مسا٨نة مدل ما: التالية الدراسة إلشكالية بطرحها كىذا كتطويره،

 هبذه نستهدؼ بسكرة؟؛ خيضر ١نمد َنامعة التسيًن كالتجارية  كعلـو االقتصادية العلـو كلية طلبة عند
 :ةالتالي األىداؼ إُف الوصوؿ الدراسة
 كٓنديد اٞنقاكالتية، الشخصية خصائص كفق الكلية طالب عند اٞنقاكالتية الركح تقييم ١ناكلة -

 اٍف؛...التعليمي النظاـ التخصص، اٛننس، كالعمر، الشخصية اٝنصائص بعض ُنسب الفركؽ اٞنعنوية
 اٜنياة يف مجيند ألف الكلية طالب هتيئة يف اٜنالية التكوينية الربامج مسا٨نة درجة على التعرؼ -
 كاٞنتوسطة؛ الصغًنة عاَف اٞنؤسسات كيكتشف العملية

 يشرع بأف للطالب تسمح اٜنالية الربامج تقدمها الت كاٞنؤىالت اٞنعارؼ كانت إذا فيما التعرؼ -
 مشركع صغًن؛ تأسيس يف

 تومؤسس بتسيًن يقـو أف أجل من كمهاراتو معارفو كترٗنة ْنسيد على الكلية طالب قدرة معرفة -
 ناجحان؛ ْناريان  عمال منو ْنعل العلمية الت األسس كفق

 كفق يعمل أف على الكلية طالب قدرة من اٞنقاكالتية للشخصية االسرتاتيجي البعد على الوقوؼ -
 كالتطور؛ النمو من عالية مستويات ٓنقق رائدة تصبحل الصغًنة مؤسستو تطويرو بل اسرتاتيجي يسمح تصور

 ٠ناؿ يف أكاد٬نية ٔنصصات إعداد أك اٞنقاكالتية يف متخصصة تكوينية برامج دإعدا أ٨نية تبياف  -
 اٛنديد؛ التعليمي بالنسبة للنظاـ اٞنقاكالتية
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 كيعمل اٝناص مشركعو ليعد كهتيئتو اٝنريج الطالب لدل اٞنقاكالتية اٞنهارات تطوير أ٨نية توضيح  -
 كتطويره؛ تسيًنه على

 عاَف يف ك االندماج انتظارىا، كليس العمل فرصة خلق على قادرال الطالب ٔنريج أ٨نية تبياف -
 كعلـو كالتجارية االقتصادية العلـو كلية طلبة من عينة االستطالعية الدراسة ىذه الشغل. حيث مشلت

 ١نتوم ىي كانت كمهارات من معارؼ الكلية طلبة يتلقاه ما باعتبار بسكرة، خيضر ١نمد َنامعة التسيًن
 العالقة ذات كٓنليل األدبيات مراجعة بعد بناؤه متم  افرتاضيان  أ٧نوذجان  الباحثاف اعتمد كقد ينية،التكو  الربامج

 باٞنوضوع عرب ثالثة ١ناكر:
 التحدمبالكلية، كخاصة ما تعلق  طلبة عند اٞنقاكالتية الركح يقيس: األكؿ اٞنتغًن التابع  احملور 

 .كالتجديد، االستقاللية اإلبداع الفرص، ، استكشاؼاٞنبادرة الغموض، كاقتحاـ كاإلصرار، اٞنخاطرة
 .اٜنالية اٛنامعية التكوينية الربامج أ٨نية ٥نو الطلبة اْناىات يقيس الثاين اٞنتغًن اٞنستقل: احملور
 الطالب. عند اٞنقاكالتية ركح تعيق الت العوائق ٥نو الطلبة اْناىات احملور ىذه يقيس: الثالث احملور

 طلبة ٗنيع من الدراسة ٠نتمع يتكوف إذ ككل، اجملتمع مفردات مسح راسةالد ىذه إستهدفت
 َنامعة التسيًن، كعلـو كالتجارية االقتصادية العلـو كلية يف كاٞناسرت، لشهادة الليسانس اٜناملٌن التخرج
 العلـو قسم كىي الثالثة األقساـ من طالبا، (532)اإلٗناِف  عددىم البالغ ببسكرة خيضر ١نمد
 بواقع الدراسة مفردات على استمارة االستبانة كزعت التجارية، العلـو قسم التسيًن، علـو كقسم صاديةاالقت

 نظران  اٞناسرت خاصة طلبة اإلستبياف توزيع فرتة خالؿ الدراسة مفردات بقية لغياب نظران  مفردة (350)
للتحليل  صالحيتها لعدـ ةاستبان (20) عشركف منها استبعدت األكؿ، السداسي بنهاية الدراسة النتهاء
 بالبيانات خاصة أساسية متغًنات الدراسة تضمنت كلقد (58%) ىي اجملتمع ٕنثيل نسبة فكانت

 اليو ينتمي الذم التعليمي النظاـ التخصص، اٛننس، العمر، من كل مشلت عينة الدراسة، ألفراد الشخصية
 أ٨نها : النتائج  من ٠نموعة اُف لدراسةا كتوصلت (SPSS 16) اإلحصائي الربنامج استخداـ الطالب، مت
 اٞنقاكالتية الركح بٌن اإلحصائية، الداللة من عاؿ مستول كذات موجبة إرتباط عالقات كجود رغم

 الربامج أ٨نية يفسر الذم الشيء مستقلة، كمتغًنات التكوينية الربامج ١ناكر تابع، ك٢نتلف كمتغًن
 موضوعية كبكل نسجل أننا إال الدراسة، ىذه إشكالية كىي الطالب اٞنقاكالتية عند ركح تعزيز يف التكوينية
 تعزيز يف كبًنة بدرجة تساىم ال اٜنالية التكوينية أف الربامج يعين ٣نا اإلرتباط، معامالت ٗنيع يف ضعف
 ىنا اٞنقصود ( التابع )اٞنتغًن يف ٪ندث التغيًن الذم تفسًن يف الدقة إف مدل الطالب، عند اٞنقاكالتية الركح
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 تساىم ال اٜنالية الربامج التكوينية ( اٞنستقل اٞنتغًن يف ٪ندث الذم للتغًن نتيجة)اٞنقاكالتية  ركح تعزيز ىو
 ٬نكن ك الباقي الطالب، اٞنقاكالتية عند الركح يف تعزيز يف فقط (%11) بنسبة إال اٜنالية التكوينية الربامج

 الركح أف ىذه إال اٞنتواضعة اٞنسا٨نة ىذه كبقدر ،الدراسة ىذه اىتمامات خارج أخرل لعوامل يعزل أف
 قدرة ضعف أك تالشي إُف قد يؤدم الذم الشيء العقبات من الكثًن تعرتضها الطالب عند اٞنقاكالتية

 أ٨نها : العوائق من الكثًن تأثًن بفعل ناجحة مصغرة مشاريع إنشاء ٥نو اٜنقيقي التوجو الطالب من
 يف تأثًنىا خيث من األكُف اٞنرتبة يف تأيت اإلدارية كالدكائر اٞنصاٌف ٢نتلف يف كاحملسوبية البًنكقراطية-

 الطالب؛ عند اٞنقاكالتية الركح
 اُف البطالة، على التأمٌن كصندكؽ الشباب تشغيل دعم لوكاالت اإلدارية اإلجراءات بعض تشكل-

 اٞنشاريع؛ ىذه ٕنوؿ أجل من للغاية فيها كمبالغ تعجيزية ضمانات تقدًن تشرتط الت جانب البنوؾ
 الصفقات سوؽ إحتكار باإلضافة اٞننتوج، لتسويق فضاءات توّفر عدـ فإف أقل، كبدرجة-
 اُف يؤدم ذلك كل اٞنصغرة، اٞنشاريع إنشاء يف الطالب عند الفرص مساحة حيث تتقلص العمومية،

 اٞنقاكالتية لديو. ركح على التأثًن
 اقرتاحات أ٨نها: اسة ٗنلة من ضوء ما سبق من نتائج قدمت الدر  كعلى 

 تدرج اٞنقاكالتية، يف متخصصة تكوينية برامج اعتماد ّنكاف األ٨نية من التدرج، مستول على-
 االقتصاد كليات طلبة على تقتصر ال الناحجة اٞنشاريع إنشاء ألف اٛنامعية، التخصصات ٢نتلف ضمن

 من جديدة ٠نموعة بتوفر تسمح تقاطعية، ميةتعلي مواد الربامج تتضمن ىذه أف بل البد كالتسيًن فحسب،
 ؛للطالب التكوين اٛنامعي يف عديدة مسارات ٕنس التقاطعية، اٞنهارات
 كلية قدمتو الذم الربنامج مثل اٞنقاكالتية، يف متخصصة تكوينية كبرامج ٔنصصات فتح ضركرة -

 االقتصاد ككلية اٛنديد، النظاـ يف سرتاٞنا لطلبة بسكرة، َنامعة التسيًن كعلـو االقتصادية كالتجارية العلـو
 ؛قسنطينة َنامعة كالتسيًن

 يتمكن لكي كاقعية، تطبيقية كدراسات ميدانية بزيارات للمقاكالتية اٞنفاىيمية األبعاد ربط  −
 مشركعو هتدد الت اٞنخاطر إدراؾ كبالتاِف قرب، عن كمعاينتها كاقع اٞنؤسسات معرفة من الطالب

 كمؤىالتو إمكانياتو يتالءـ الذم اٞنشركع نوع ٓنديد أيضا فرص لو تتاح كما فيها، قوعالو  قبل كاستدراكها
 للشخصية حاضنات تأسيس على اٞنؤسسات الوطنية تقـو كأف ثانية، جهة من الواقع يتطلبو كما جهة من

 للمقاكالتية. اٞنهين التخصص يف مشرتكة مشاريع إعداد خالؿ من اٞنقاكالتية
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 المهني التكوين مؤسسات ، مقال بعنوان دور2013منيرة، سالمي الدين، سيف دخال دراسة انين-2
 .نحو المقاوالتية الشباب دفع في

ىذه الدراسة بقياس التوجو اٞنقاكاليت لدل مرتبصي التكوين اٞنهين كأىم الدكافع الت ْنعلهم  قامت
ل تعرفنا على أسباب عزكؼ اٞنرتبصٌن ، كيف اٞنقابالدراسة( قياس )٧نوذج يتجهوف ٥نوتبين الفكر اٞنقاكاليت

خاصة أك يف ١نيط الشاب تشكل لو عائقا  عن التوجو ٥نو تبين العمل اٞنقاكاليت، كذلك ألسباب قد تكوف
 :طرح اإلشكالية التالية خالؿ ،٬ننعو من إنشاء مشركعو اٝناص

ؤسسات الصغًنة ىل ىناؾ توجو لدل مرتبصي مؤسسات التكوين اٞنهين ٥نو اٞنقاكالتية كإنشاء اٞن
 كاٞنتوسطة ؟

 ٥نو األفراد توجو تفسًن يف ىامتٌن لنظريتٌن اٞنوحد النموذج الدراسة كفق مقاييس كضع أين  مت 
  ،(et Shapero  Sokol) اٞنقاكاليت اٜندث ،تكوين(Ajzen) لػ اٞنخطط نظرية السلوؾ ك٨نا اٞنقاكالتية،

ّنؤسسات التكوين اٞنهين للمدف الثالثة ٞننطقة اٛننوب استبياف على ٠نموعة من اٞنرتبصٌن  (300)مت توزيع 
كقد مت  ،2012 سعود(، كذلك خالؿ شهرم مام كجوافحاسي م –تقرت  –كرقلة ) الشرقي متمثلة يف

استبياف(، كيعود ذلك لتزامن 65) اٞنوزعة ، أم بفاقد استبياف من إٗناِف االستبيانات (235)اسرتجاع 
لالمتحانات الفصلية ،  متحانات ما جعل اٞنرتبصٌن ٫نتفوف ّنجرد اهنائهمتوزيع االستبيانات مع فرتة اال

استبياف نظرا  (37) كدخوٟنم يف العطلة الصيفية ، كبعد االطالع على االستبيانات اٞنسرتجعة مت استبعاد
 استبياف قابل (198) فراغات كثًنة ٣نا ٩نعلها غًن قابلة لالستغالؿ، لنحصل يف النهاية على لتخللها

  ، حيث مت تفصيل متغًنات الدراسة كااليت : لالستغالؿ يشكل عينة الدراسة

 اٞنتعلقة اٞنهنية اٜنياة توقعات متغًنة اٞنقاكاليت، اٜنقل جاذبية متغًنة :اإلنشاء يف متغًن الرغبة-
 اٞنؤسسة؛  انشاء على القدرة بالرغبة، متغًنة

 أك كظيفة عن البحث احتمالية عن السؤاؿ ؿخال من التوجو قياس مت : اٞنقاكاليت متغًن التوجو-
 بينهما؛ اٞنفاضلة أك ، اٝناص كإنشاء اٞنشركع اٞنقاكلة

 أسئلة متعلقة بالصفات الشخصية  للمرتبص؛ 8للمرتبص: من خالؿ  الشخصية متغًن الصفات-
 كاٞنرافقة؛ الدعم العلمي، ىيئات احمليط العائلي، االجتماعي : احمليط احمليط متغًن-

 أ٨نها: النتائج من ٗنلة الباحثاف استنتج ،spss بربنامج عليها اٞنتحصل البيانات معاٛنة كبعد
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اٞنهين لديهم  ال يوجد فهم كاضح ٞنعىن اٞنقاكالتية لدل مرتبصي التكوين اٞنهين، كما أف التوجو-
٥نو  الزاؿ يقع ضمن منطقة شك كثيفة، كعند اٝنركج من منطقة الشك فإف الغالبية ٪نبذكف التوجو

كا ؤ الذم ٩نب تشجيعو كدعمو، كما أف عندىم استعداد كاضح ليكونوا مقاكلٌن كينش اٞنقاكالتية، كىو األمر
تعترب فكرة جذابة بالنسبة إليهم، باإلضافة إُف أف  مؤسساهتم اٝناصة مستقبال إذ أف فكرة اٞنقاكالتية

ٟنم ٓنقيق ٗنلة من  أف اٞنقاكالتية تضمناٞنرتبصٌن يدركوف طموحاهتم اٞنهنية كيسعوف إُف ٓنقيقها، كيركف 
ىذه الطموحات، كما أف التوجو اٞنقاكاليت لدل مرتبصي التكوين اٞنهين ال ٫نتلف باختالؼ اٛننس، كلكن 

 اٞنرتبصٌن توجو أغلب يكوف كربل شركات ٓنوم ال الت اٞنناطق أف إذ اإلقامة ١نل حيث من فرؽ ىناؾ
 رات الفردية.اٞنباد كتبين اٞنقاكالتية ٥نو فيها

يعترب احمليط االجتماعي ّنا فيو احمليط العلمي داخل كخارج اٞنؤسسة التكوينية، إضافة إُف - 
احمليطٌن، دافعا للمرتبص ٥نو العمل اٞنقاكاليت، إال أف مشكل التمويل  التشجيع الذم ٩نده من طرؼ

لتكوين اٞنهين، خصوصا إذا مرتبصي ا كاٜنصوؿ على عقار يقف حجر عثرة أماـ التوجو اٞنقاكاليت لدل
يدركوف  علمنا أف ىيئات الدعم كاٞنرافقة غًن حاضرة بقوة بٌن أكساط الشباب ، فالغالبية ال يعرفوهنا كال

اٞنزايا الت تقدمها، إذ أف الدراسة بينت أف اٞنزايا الت تقدمها ىيئات الدعم كاٞنرافقة تعترب أمرا ٪نفز 
ية، رغم كجود بعض األمور الت ْنعل اٞنرتبصٌن ٬نتنعوف عن االستفادة من اٞنقاكالت اٞنرتبصٌن الختيار ٠ناؿ

 . معينة آليات الدعم، كالتمويل بقركض ٓنمل نسبة فائدة
 يوفره ٞنا اجملتمع أفراد ٗنيع توجو ١نط األخًنة السنوات يف أضحى اٞنهين التكوين كأخًن فإف قطاع-

 .اٞنقاكلٌن كتكوين ٔنريج آليات أحد كيعترب ي،كالتطبيق النظرم بشقيو للتكوين مناسبة فرص من
 قدـ  الباحثافٞنوضوع اٞنقاكالتية لدل مرتبصي التكوين اٞنهين فقد  ةدراسنتائج ىذه ال من خالؿك 

 : ما يلي من االقرتاحات تتمثل يف ٠نوعة

اكؿ القائموف ٩نب زيادة االىتماـ بقطاع التكوين اٞنهين كْناكز النظرة الدكنية ٟنذا القطاع، كأف ٪ن -
يعاين منها، كخصوصا ما يتعلق بالتوفيق بٌن متطلبات سوؽ العمل كما يتم  عليو حل اٞنشاكل الت مازاؿ

 تدريسو يف مؤسسات التكوين اٞنهين ؛

الرتكيز على النوعية قبل الكمية يف التعليم، كالعمل على تأىيل الفرد بشكل الئق ٩نعلو يستطيع -
 يف قدراتو كمكتسباتو؛ العمل بكل ثقة مواجهة سوؽ 
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إعادة النظر يف سياسات التشغيل، كالرتكيز على توظيف ذكم الكفاءات كالشباب اٞنتعلمٌن  -
 منها بطالة اٞنتعلمٌن؛ لتجنب أزمات على اٞندل الطويل

إف ٠ناؿ اٞنقاكالتية كإنشاء اٞنؤسسات اٞنصغرة من شأنو أف ٪نل أزمة البطالة لدل اٞنرتبصٌن،  -
ىؤالء اٞنرتبصٌن ّنعىن اٞنقاكلة إذ أف الغالبية ٫نلطوف بينها كبٌن مسًن أشغاؿ  ك ٩نب تعريفكلكن قبل ذل

 البناء؛

تعريف اٞنرتبصٌن ّنجاؿ اٞنقاكلة يستدعي اٞنزيد من اٛنهود اإلعالمية كالتوعوية، كالت ٩نب اف  -  
اد كالتوجيو اٞنتواجدة يف كل اٞنهين، من خالؿ زيادة تفعيل دكر خاليا اإلرش تضطلع هبا مؤسسات التكوين

 مؤسسة تكوينية؛

تشجيع اٞنبادرات الفردية كنشر الثقافة اٞنقاكالتية بٌن مرتبصي التكوين اٞنهين من خالؿ  -  
خالٟنا شركحات ٞنفهـو اٞنقاكالتية، أك على األقل تقدًن برنامج تكويين  ٔنصيص حصص دركس تقدـ من

 حوؿ اٞنقاكالتية؛

تماعي ّنا فيو العائلة أف يساعد الشباب كيشجعهم من أجل تبين أفكارىم على احمليط االج -  
 ذلك من كل اٛنوانب؛ كمساعدهتم يف ٓنقيق اٞنقاكالتية

العمل مع اٛنهات اٞنعنية على تبسيط كافة اإلجراءات اإلدارية اٞنتعلقة بإنشاء اٞنؤسسات الصغًنة  -
ت االقتصادية الراىنة كاٞنستقبلية ، كالقضاء على تكيف اإلدارة مع التحوال كاٞنتوسطة ، كذلك من خالؿ

 مثل احملسوبية كالبًنكقراطية؛ الظواىر السلبية الت ال تزاؿ تنخر اإلدارة اٛنزائرية

٫نلف غياب ىيئات الدعم كاٞنرافقة إعالميا عن أكساط اٞنرتبصٌن خلال كبًنا ، إذ أف اٞنرتبصٌن  - 
إنشاء مؤسساهتم شكل ٟنم ىذا حافزا للتوجو ٥نو اٞنقاكالتية، ترافقهم يف  ّنجرد علمهم بتواجد ىيئات

الشباب ّنا فيهم مرتبصي التكوين اٞنهين، كأف تعمل على  فيجب على ىذه اٟنيئات أف تتقرب أكثر من
لاللتقاء باٞنرتبصٌن كتبادؿ اٞنعلومات  استغالؿ األياـ اإلعالمية ٝناليا التوجيو كاإلرشاد كترسل ٣نثلٌن عنها

 ت النظر حىت يكوف اٞنرتبصوف على اطالع كاؼ هبذه اٟنيئات؛ككجها
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البحث كبسرعة عن البدائل الشرعية لتمويل اٞنشركعات الصغًنة كاٞنتوسطة حىت يشعر الشباب  - 
 اٞنشبوىة.يتلقوهنا لدعم مشاريعهم بعيدا عن اٞنعامالت اٞنالية  باالطمئناف ْناه األمواؿ الت

 المقاوالتية من خالل بعنوان: نحو تطوير دكتوراه ، أطروحة3126 علي، محمد دراسة الجودي-3
 المقاوالتي.  التعليم

 اٞنقاكاليت كالتعليم الطلبة لدل اٞنقاكالتية ركح ك٨نا أساسيٌن، متغًنين حوؿ الدراسة موضوع يتمحور
 اٞنقاكالتية؛  تباٞنهارا إمدادىم ككذلك لديهم اٞنقاكالتية كالثقافة التوجو لتعزيز كتطوير أساسي كمتطلب

قاـ  الطلبة لدل اٞنقاكالتية ركح كتنمية اٞنقاكاليت التعليم بٌن االرتباط أ٨نية كإبراز اٞنوضوع ىذا كلدراسة
 :التالية اإلشكالية بطرح الباحث
  اٛنامعات؟ طلبة لدل اٞنقاكالتية ركح تطوير يف اٞنقاكاليت التعليم مسا٨نة مدل ما 

 : ك كانت ىذه الدراسة هتدؼ إُف
 اٞنقاكاليت؛ التعليم كبرامج اسرتاتيجيات على التعرؼ -

 اٞنقاكاليت؛ التعليم برامج ١نتويات على التعرؼ -

 تسمح اٞنقاكاليت التعليم يف اٜنالية الربامج تقدمها الت كاٞنؤىالت اٞنعارؼ كانت إذا فيما التعرؼ-
 ناجحا؛ عمال منو علْن الت األسس كفق كتسيًنه صغًن مشركع تأسيس يف عك شر بالللطالب 

 لديو؛ اٞنقاكالتية كركح الطالب تعليم بٌن معنوم ارتباط كجود عن البحث-

 اٛنلفة. َنامعة اٜنالية التدريسية كالربامج اٞنعطيات ضوء على مقاكاليت تعليم برنامج اقرتاح -

 ةطلب ٗنيع من الدراسة ٠نتمع يتكوف إذ ككل، اجملتمع مفردات مسح الدراسة ىذه استهدفت
 السنة من الثاين السداسي خالؿ كالثانية، األكُف السنة يف اٞنسجلٌن اٞنؤسسة كتسيًن مقاكالتية ماسرت
 اٛنلفة َنامعة كعلـو التسيًن التجارية كالعلـو االقتصادية العـو كلية التسيًن، علـو قسم يف 2015 اٛنامعية
 نظرا لغياب مفردة132  بواقع الدراسة تمفردا على االستبانة كزعت طالبا،165  اإلٗناِف عددىم البالغ
 ٕنثيل نسبة فكانت االستبيانات، بعض صالحية كعدـ االستبياف توزيع فرتة خالؿ الدراسة مفردات بقية

، ٓنصل الباحث على  spss؛كبعد معاٛنة البيانات اٞنتحصل عليها باالستعانة بربنامج٪80 اجملتمع ىي
 ٗنلة من النتائج أ٨نها:
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 الركح من كبًنة درجة تعكس الت اٞنقاكالتية الشخصية طبيعة ٬نتلكوف لدراسةا ١نل الطلبة-
 ؛اٞنقاكالتية لديهم

تعزل  أف ٬نكن الطلبة لدل اٞنقاكالتية لركح كفركقات اختالفات كجود عدـ عن الدراسة كشفت-
 ..التعليمي كالنظاـ كاٞنستول كالعمر كاٛننس الشخصية للخصائص

التعليم  ١ناكر ٢نتلف بٌن جدا عالية معنوية داللة كذات موجبة باطارت عالقة ىناؾ بأف اتضح-
 اٞنقاكالتية ؛ كالركح اٞنقاكاليت

 اٞنقاكالتية من كجهة العينة اٞندركسة ؛ كالركح التقنية ارتباط قوم بٌن اٞنهارات يوجد-

 ة؛اٞندركس العينة كجهة من اٞنقاكالتية كالركح الشخصية اٞنهارات بٌن قوم ارتباط يوجد-

 اٞندركسة؛ العينة كجهة من اٞنقاكالتية كالركح اإلدارم اٞنهارات بٌن قوم ارتباط يوجد-
 كاٞنخاطرة؛ اإلبداع ركح حوؿ أساسا تتمحور األبعاد متعددة ظاىرة اٞنقاكالتية تعترب-

 تشجيعهم أجل من الالزمة اٞنهارات كإكساهبم باٞنعرفة الطلبة تزكيد إُف اٞنقاكاليت التعليم يهدؼ-
 عديدة؛ كمستويات كاسع نطاؽ على اٞنقاكاليت على العمل

 اٞنقاكالتية ٢نتلفة ٚنات عمرية مراحل يف كىم الطلبة إكساب إُف اٞنقاكاليت التعليم يهدؼ-
 اٞنقاكلٌن؛ جديد من جيل خلق أجل من كاالستقاللية اٞنخاطرة اٞنبادرة، مثل السلوكية كخصائصها

كدراسة  اٞنختلفة اإلبداعية التعليم اسرتاتيجيات على ١نتواىا يف اٞنقاكاليت التعليم ترتكز منهجية-
 ؛.التعاكين.. التعليم بالتجربة، التعليم اٜنالة،

 لكل أف حيث الباحثٌن، نظر كجهات اختالؼ ١نل اٞنقاكاليت التعليم برامج ١نتول ٓنديد يعترب-
الشاملة  اٞنهارات تبقى حٌن يف يت،اٞنقاكال سلوكهم لتعزيز للطلبة تدريسو ٩نب ما ٓنديد يف نظر كجهة
 اٞنقاكاليت؛ التعليم برامج ١نتويات يف مشرتكا عنصرا

 :االقرتاحات أبرزىاٗنلة من  اٞنتوصلة  النتائج كما قدمت الدراسة على ضوء
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ا، ّنا يتناسب مع حاجة الطلبة يف إنشاء هتضركرة التوسع يف تقدًن مقررات اٞنقاكالتية كموضوعا-
 ؛هبم صغًنة خاصة كتطوير مؤسسات

عدـ االكتفاء بفتح مسارات تكوينية يف اٞنقاكالتية على مستول قسم كاحد من األقساـ، كتعميم -
الكليات كالتخصصات يف اٛنامعة، أك على األقل إدراج مقرر مقياس أك مقياسٌن يف  ذلك مع ٗنيع

 ؛اٞنقاكالتية يف كل ٔنصص

مستول اٛنامعة، تعتين بتكوين الطلبة يف اٞنقاكالتية إنشاء برامج خاصة مستقلة باٞنقاكالتية على -
 ؛ٓنت إشراؼ دار اٞنقاكالتية مثال كتكوف

لعمل على خلق حاضنات أعماؿ كمشاتل على مستول اٛنامعات بالتنسيق مع أجهزة الدعم ا-
 ؛اإلبداعية الت تكوف من تصميم الطلبة، قصد ترقية ركح اٞنقاكالتية لديهم كذلك للمشاريع

يف اٛنامعات العاٞنية  هبا يع يف طرؽ كأساليب التدريس للتعليم اٞنقاكاليت باستخداـ طرؽ معموؿالتنو -
 ؛على الطرؽ الكالسيكية كعدـ االقتصار

تكوين األساتذة الذين يشرفوف على تدريس ٔنصصات اٞنقاكالتية يف أساليب التدريس اٜنديثة -
 ؛مقررات اٞنقاكالتية تتناسب مع كالت

العمل اٜنر لدل الطلبة كذلك باالعتماد على الزيارات اٞنيدانية ككذلك مناىج دراسة نشر ثقافة -
 .الناجحة اٜنالة لألعماؿ اٜنرة

 الجامعيين للطلبة المقاوالتي التوجو ، أطروحة دكتوراه بعنوان تطور2017أمينة، دراسة قايدي -4

 التوجو يتطور ىل:  ية التاليةالرئيس اإلشكالية على يف ىذه الدراسة اإلجابة  الباحثة حاكلت 
 البناء ىذا أف ، إذ اعتربت(Ajzen)اٛنامعي؟ مستعينة بنموذج تكوينهم خالؿ اٛنامعيٌن للطلبة اٞنقاكاليت
 الذاتية اٞنقاكالتية؛ كالفعالية الداخلي، التحكم موضع اٞندركة، السلوكية الرقابة: ىي أبعاد من ثالث يتكوف
 اٞنخاطر، ٓنمل من الفشل، اٝنوؼ: ك ىي (Ajzen)  ٧نوذج إُف أخرل متغًنات بإضافة قامت كما

 التوجو ١نددات بٌن من أخر كمحدد التمكٌن عنصر كأدرجت أيضا أعماؿ، فرصة كجود أك فكرة امتالؾ
 التوجو على اٛنامعي التكوين تأثًن مدل على الدراسة التعرؼ للطلبة؛ يف حٌن كاف اٟندؼ من اٞنقاكاليت
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اٞنقاكالتية عرب فرتات ٢نتلفة من مراحل التكوين اٛنامعي،  التوجهات تطوير ، ك قياس مدلاٞنقاكاليت للطلبة
 :على ثالث مراحل الدراسة ٕنت اين 

 ؛(2014/2015)اٞنرحلة األكُف: السنة اٛنامعية  -

 ؛(2015/2016) اٞنرحلة الثانية: السنة اٛنامعية-

 .(2017) معيةاٞنرحلة الثالثة: هناية السداسي األكؿ للسنة اٛنا-

معسكر، موزعٌن  َنامعة ليسانس الثالثة السنة طالب من ٠نتمع  طلبة (333) ػػػػػػكمشلت عينة تقدر ب
 العلـو كلية التسيًن، كعلـو التجارية االقتصادية، العلـو كلية كاٜنياة الطبيعة علـو على كل من كلية

السياسية؛  كالعلـو اٜنقوؽ كلية كاللغات، اآلداب ك االجتماعية كلية االنسانية، العلـو كلية كالتكنولوجيا،
استبياف من  (100) ، ام  اسرتجعت(%0.33)ػػػػػػ يقدر ب االستجابة غًن أف الباحثة ٓنصلت على معدؿ

اٛنزئية  اٞنربعات البنائية كٓنديدا أقل اٞنعادالت استبياف موزعة، كبعد معاٛنة البيانات بطريقة (333) ٠نموع
(PLS-SEM)إُف النتائج التالية : ، توصلت 

 ؛t2 الزمن إُفt0  الزمن من للطلبة اٞنقاكاليت التوجو تطور عدـ-
الفشل  من كاٝنوؼ اٞنقاكاليت التمكٌن فقط شهد فقد اٞنقاكاليت، التوجو مسبقات ٫نص فيما-

 ؛ْنارية غًن ككدا العلـو التجارية العلـو بالنسبة لطلبة t2 الزمن إُف t0  الزمن من تطورا
 التجارية. طلبة العلـو لدل تطوره نسبة من أعلى ْنارية الغًن العلـو طلبة لدل التمكٌن تطور بةنس-

 :الدراسة ىذه كمن توصيات

 مقاكلٌن ٧ناذج كعرض ١ناضرات كاعداد ملتقيات تنظيم خالؿ من اٞنقاكلة بأ٨نية التحسيس زيادة-
 ناجحٌن؛
 ْنارية؛ ًنالغ للتخصصات بالنسبة اٞنقاكلة حوؿ مقاييس ادراج-
 جامعة؛ يف كل مقاكالتية دار كفتح الوطن، جامعات كل مستول على اٞنقاكلة ٔنصص تعميم-
 اٛنامعة؛ مستول على أعماؿ حاضنة انشاء-
 اٞنقاكلٌن؛ مشاريع عن متخصص معلومات بنك انشاء-
 االبتدائي. التعليم من ابتداءا اٞنقاكلة ثقافة غرس اُف السعي-
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 تعزيز في بالجامعة التعليمية البرامج دورمقال بعنوان ، 3128الرزاق، دعب ،سالمزروخي فيروز-5
 .الطالبات لدى المقاوالتي السلوك

 كانت هتدؼ ىذه الدراسة إُف :
  ؛للمرأة اٞنقاكاليتكالسلوؾ  النظرم للمقاكلة النسوية باإلطار التعريف-
 العلـو االقتصادية بكلية ٟنن دمةالق التعليمية للربامج االسرت طالبات تقييم درجة على التعرؼ  -
 الشلف؛ َنامعة التسيًن كعلـو كالتجارية
  الدراسة؛ ١نل بالكلية اٞناسرت طالبات لدل اٞنقاكاليت السلوؾ مستول ٓنديد - 

 اٞنقاكاليت لدلقة بٌن الربامج التعليمية باٛنامعة كدكرىا يف تفعيل السلوؾ ٓنديد طبيعة العال-
 .الشلف َنامعة التسيًن كعلـو كالتجارية االقتصادية لعلـوا بكلية اٞناسرت طالبات

كعلـو التسيًن َنامعة الشلف  كالتجارية االقتصاديةقدمة بكلية العلـو براز دكر برامج التعليم اٞنإلك 
 التعليمية الربامج مسا٨نة مدل اٞنقاكاليت، قاـ الباحثاف بطرح اإلشكالية الرئيسية التالية : ما يف تعزيز العمل

سلوكهن  تعزيز يف الشلف َنامعة التسيًن كعلـو االقتصادية كالتجارية العلـو بكلية اٞناسرت لطالبات اٞنوجهة
 اٞنقاكاليت؟

التسيًن  كالتجارية كعلـو االقتصاديةاسرت بكلية العلـو يف ٠نموع طالبات اٞن ةدراسالٕنثل ٠نتمع 
استمارة قابلة  (89) منها ككانت (97) استمارة استبياف، كاسرتجع(100)تكزع أينَنامعة الشلف، 

يتعلق بتقييم الطالبات ك  : اٞنتغًن اٞنستقلكؿ االٌنجزئي االستبيافتضمن اإلحصائية، حيث للمعاٛنة 
، كالثاين كالتجارية كعلـو التسيًن َنامعة الشلف االقتصاديةٟنن بكلية العلـو  ةقدمبرامج التعليم اٞنوف ضمٞن

 البيانات معاٛنة الطالبات، كبعد لدل السلوؾ اٞنقاكاليت مستول كىو دراسةيتعلق: باٞنتغًن التابع لل
 :  أ٨نها النتائج من ٗنلة على الباحثاف ٓنصل ، SPSSبربنامج باالستعانة عليها اٞنتحصل

َنامعة  كالتجارية كعلـو التسيًن االقتصاديةاسرت بكلية العلـو النتائج اٝناصة بتقييم طالبات اٞن -1
بينت نتائج الدراسة أف مستول استجابات أفراد عينة  حيث ٟنن ةقدمول برامج التعليم اٞنتالشلف حمل
كالتجارية كعلـو التسيًن َنامعة الشلف  االقتصاديةٟنن بكلية العلـو ة قدمضموف برامج التعليم اٞنالدراسة ٞن

 :من العوامل أ٨نها جملوعةيرجع  كسبب ذلك جاء بنسبة مرتفعة
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جاء  ىو مدركس من طرؼ أساتذة ك خربات متخصصة يف اٛناؿ، ك ١نتواىا ١نتول ىذه الربامج
كما أف ١نتول  اؿ على مستول كل جامعات اٛنزائر،تخصصة يف ىذا اجملكزارم، ك لكل الكليات اٞن بقرار

ىم كاجابات الطالبات اال ىذه الربامج ليكفي كحده بل يرل الباحثاف أف القدرة على تلقٌن ١نتواىا ىو
تدريس ىاتو الربامج إضافة إُف ذلك ك ىو أف  القائمٌن على األساتذة١نتواىا كفاءة ك خربات تعكس يف 

ّنحتول كل مقياس أم ضركرة إكماؿ الربنامج  اإليفاءضركرة األساتذة الكلية ١نل الدراسة تفرض على كل 
 سداسي؛ك لكل السنوات ككل مستول كل  اٞنقاييس من طرؼ الوزارة يف كل اٞنعتمد

كالتجارية االقتصادية اسرت بكلية العلـو يت لطالبات اٞنقاكالّنستول السلوؾ اٞن اٞنتعلقةنتائج ال -2
 :كعلـو التسيًن َنامعة الشلف من كجهة نظرىن

مرتفعة  جاء بنسبة اٞنقاكاليتسلوكهن  ٞنستولبينت نتائج الدراسة أف تقييم الطالبات ١نل الدراسة 
ت لديهن الرغبة يف القياـ بأعماؿ خاصة هبن، كما أف أغلبهن لديهن ستجوباأغلبية اٞنإُف أف  ذلك كيرجع
٪نرصن على  خاطرة ك ٓنملهن لنتائج ذلك، كماخاص هبن يف الوقت اٜناِف، أم أهنن يتميزف بركح اٞن عمل

 يف عملهن اإلبداععن  خرين، يبحثن دائمااال آلراءمعرفة جوانب القصور ك الضعف يف عملهن، يستمعن 
دكر كبًن يف تفعيل ذلك ك ذلك من  تية يف اٛنامعةقاكاليت، كما أنو لدار اٞنقاكالعاد السلوؾ اٞنكىي أىم أب

كل مرة ٓنرص على دفع الطلبة عموما ٥نو العمل  ك يف األياـؿ عقد أياـ دراسية ك باٚنرار ىذه خال
 .قاكلة لديهميت ك تفعيل ركح اٞنقاكالاٞن

 اٞنقرتحات تلخصت فيما يلي: بعض الباحثاف اقرتح ك على ضوء النتائج اٞنتوصل إليها

 الليسانس كاٞناسرت؛ يف الدراسة ١نل باٛنامعة االقتصاد كلية لطلبة للمقاكالتية ٔنصصات فتح -

 مع القياـ باتفاقيات خلل من اٞنقاكاليت العمل على الطلبة كمساعدة ٓنفيزات تقدًن ضركرة -
 بتمويل مشاريعهم؛ منو تعلق ما خصوصا الشباب كتشغيل دعم ككالت ٢نتلف

 ما اٞنقاكلة كىو ٞنؤسسات كمستشارين العمل يف منهم التخصص أىل خصوصا األساتذة قياـ-
 ٟنم؛ سندا أساتذهتم يعتربكف إذ اٞنقاكاليت العمل على الطلبة كيدفع يشجع

 كالصغرة؛ الصغًنة للمؤسسات اٞنصريف التمويل سياسات يف النظر إعادة-
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 العمل الطلبة بأ٨نية لتوعية االعالـ ككسائل اٛنامعة، مستول على دكرية يةٓنسيس ُنمالت القياـ-
 مشركعاهتم خالؿ من الوطين االقتصاد ٧نو دعم يف اٞنقاكاليت كدكرىم

 
 التوجو على وأثره المقاوالتي ، مقال بعنوان التعليم:312عيسى، بن ناصري، ليلى دراسة الزىرة-6

 الطلبة. لدى المقاوالتي
 تأثًن معرفة اٞنقاكاليت، كبالتاِف  كالتوجو اٞنقاكاليت التعليم بٌن العالقة الورقة بدراسة اىتمت ىاتو

 للتعليم للطلبة، كذلك انطالقا من اإلشكالية الرئيسية التالية : ىل اٞنقاكاليت التوجو على اٞنقاكاليت التعليم
سكرة؟ ك قد مت حلحلت ىذه اإلشكالية ب َنامعة اٞنقاكالتية لطلبة اٞنقاكاليت التوجو على أثر اٞنقاكاليت

 التصور النموذجي لدراسة التاِف :

التابع كىو  اٞنتغًن اٞنستقل كاٞنمثل يف ابعاده بكل من اٞنهارات االدارية الشخصية كالتقنية كاٞنتغًن
 اٞنقاكالتية بةطل يف الدراسة عينة كلقياس مدل تأثر اٞنتغًن التابع باٞنستقل ميدانيا فقد ٕنثلتالتوجو اٞنقاكاليت 

 على طالبا، موزعٌن (52) عددىم بسكرة، كالبالغ َنامعة كعلـو التسيًن كالتجارية العلـو االقتصادية بكلية
طالبا،  (49)العدد أكاد٬نية، أصبح عطلة لتقد٬نهم نظرا طلبة (3) كبعد استبعاد كالدكتوراه، اٞناسرت مستويي

سلم  على ٓنليلها باالعتماد صاٜنة مت كلها كانت ستمارةا (48) اسرتجاع االستبياف عليهم، كمت توزيع مت
 :التالية النتائج إُف توصلت الدراسة كيف االخًن  اٝنماسي، ليكارت

 يتبلور ىذا كقد كٓنديدىا، للفرص األفراد إدراؾ على كمضمونو ١نتواه يف اٞنقاكاليت التعليم يركز -
 ٤ناح؛ فرص اٞنبادرة كزيادة ركح غرس ٥نو اسيةأس خطوة منو جعلت عديدة ك٧ناذج مداخل يف اإلدراؾ

 نظر طلبة كجهة من اٞنقاكاليت التوجو ك اٞنقاكاليت التعليم أبعاد ٞنختلف متوسط مستول كجود-
 ؛ اٞنختارة العينة آراء حسب بسكرة َنامعة اٞنقاكالتية

للطلبة  اكاليتاٞنق التوجو على كاإلدارية الشخصية، التقنية اٞنهارات من لكل إ٩ناب أثر كجود-
 اٞنقاكاليت للتعليم الواقعية كاٞنمارسة اٞنتوصل إليها النتائج على ضوء ىذه اٞنختارة ك العينة آراء حسب

 االقرتاحات التالية: قدمت الباحثتاف
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 على اٛنوانب بالرتكيز اٛنزائرية اٛنامعات يف كأكسع أىم بصورة اٞنقاكاليت التعليم مفهـو تبىن -
،اٞنف ٟنذا اٜنيوية  البشرم؛ اٞنورد يف االستثمار بعملية كاالىتماـ هـو

 كبٌن من جهة اٝناصة مشاريعهم بإنشاء اٞنهتمٌن الطلبة بٌن الداخلي التفاعل قواعد ارساء ضركرة -
 كالبحث االىتماـ من خالؿ إال يتأتى ال أخرل، كذلك جهة من السياؽ ىذا يف الفاعلة اٟنيئات ٢نتلف
 ؛ لذلك اٞنناسبة اتكاإلسرتاتيجي األساليب عن

الدكرات  خالؿ من اٜنديثة بالتكنولوجيا باالستعانة األساتذة كافة كقدرات مهارات تعزيز -
 العمل؛ يف التقليدية كاألساليب الركتينية اٞنهاـ من ما نوعا للتخلص اٟنادفة التدريبية

 بتطوير ٣نارسات ٟنا تسمح الت كاإلمكانيات اجملاؿ كمنحها اٞنقاكالتية دكر ٢نتلف دكر تفعيل -
 كالكلي. اٛنزئي الصعيدين على اٞنقاكالتية كمفاىيم

 على المقاوالتي التدريس ،مقال بعنوان: تأثير3132سليمان، حاج ىند مريم، يحيى دراسة بن-7
 .تلمسان والية-المهني التكوين لمتربصي المقاوالتي التوجو

اٞنهين، كبالتاِف  التكوين ٞنرتبصي اٞنقاكاليت توجوعلى ال اٞنقاكاليت التدريس تأثًن تناكلت ىذه الدراسة
 كخلق اٞنرتبصٌن على اٛنزائر يف اٞنهين التكوين كمعاىد مراكز يف اٞنقاكالتية تدريس عن الناجم األثر معرفة

 ٠ناؿ ٥نو اٞنرتبصٌن توجو على التأثًن على تعمل أخرل متغًنات ىناؾ كانت إذا كما ٟنم توجو مقاكاليت
 :التالية كىذا من خالؿ طرح اإلشكالية اٞنقاكالتية،

 اٞنهين التكوين كمعاىد مراكز يف للمرتبصٌن مقاكاليت توجو ٫نلق أف اٞنقاكالتية لتدريس ٬نكن كيف
 تلمساف؟ كالية يف

 لحلة ىذه االشكالية اعتمدت الباحثتاف ا٧نوذج دراسة يتكوف من:ٜنك 

 اٞنقاكاليت، بالربامج بالتحسيس أبعاد: ثالث علىكيرتكز  اٞنقاكالتية اٞنتغًن اٞنستقل كىو تدريس  -1
 الطالب. كمتابعة التخصصية، مرافقة كالدكرات

 الذايت. االستقالؿ العدكانية، التنافسية االستباقية، االبتكار، اٞنقاكاليت: ٓنمل اٞنخاطر، التوجو -2
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 كمعاىد مراكز يف مرتبص (70)على  استبياف بتوزيع كقصد قياس الدراسة ميدانيا قامت الباحثتاف 
 كالتوابل كالعطرية الطبية النباتات زراعة ٢نتلفة كتخصص ٔنصصات يف تلمساف لوالية اٞنهين التكوين
 توزيع استبياف (50)منها كالالسلكية، السلكية االتصاالت ٔنصص ككذا التقليدية اٜنلويات كٔنصص
 لتعذر نظرا الكرتكنيا عليها ٓنصلنا استبياف (20) ك 2020  فيفرم شهر يف كاٞنعاىد اٞنراكز يف عادم

 .19كوفيد كوركنا جائحة بسبب اٞنهين التكوين يف الدراسة توقف نتيجة االتصاؿ باٞنرتبصٌن
 ، مت اٜنصوؿ على نتائج أ٨نها : spssبربنامج  باالستعانة عليها اٞنتحصل البيانات معاٛنة كبعد

ىذا  (16٪)الغلب يف العينة اٞندركسة كٕنثل نسبة الذكور ىي ايف ما ٫نص النتائج الوصفية للعينة: 
التكوين اٞنهين بنسبة أكرب من االناث بعد اخفاقهم يف اجتياز امتحاف  راجع اُف اف الذكور يتوجهوف اُف

تساعدىم على ا٩ناد منصب عمل بعد التخرج،  كذلك التخصصات اٞنوجودة يف التكوين اٞنهين،  الباكالوريا
يتوجهن اُف اٛنامعة كوف  يرجع ذلك اُف أف االناث (25٪)ينة ىي لإلناث كٕنثل أما النسبة اٞنتبقية من الع

 ٤ند ك ال؛أف االناث يدرسن أحسن من الذكور أك بعد اخفاقهن يف اجتياز الباكالوريا يتوجهن اُف الزكاج مث
 (31) من كرباال  العمرية الفئة تليها مث سنة (30)ك (22) بٌن أعمارىم يرتكاح ٞنرتبصٌن ىي األكرب النسبة

 أجل اٞنهين من التكوين اُف اْنهت كٟنذا عمل مناصب ْند َف الفئات ىذه أف اُف ذلك سنة، كيرجع
 االْناه لتغًن ٔنصص على اٜنصوؿ تريد أهنا أك عمل منصب ا٩ناد يف ٔنصصات تساعدىا على اٜنصوؿ

 عملها؛ منصب يف الرتقية تريد أخرل أك كظيفة ٥نو

ؾ عالقة طردية موجبة كضعيفة ذات داللة معنوية بٌن اٞندرس كالتوجو النتائج أف ىنا بينتكما 
داللة معنوية بٌن برنامج التدريس كالتوجو اٞنقاكاليت أما  اٞنقاكاليت، أيضا عالقة طردية موجبة كضعيفة ذات

كما  ،ذات داللة معنوية فيما ٫نص العالقة بٌن طرؽ التدريس كالتوجو اٞنقاكاليت فهي طردية موجبة كقوية
أبعاد )اٞندرس، برنامج التدريس كطرؽ التدريس( مرتبطة باٞنتغًن اٞنستقل اٞنتمثل  أف اٞنتغًنات اٞنستقلة الثالثة

على التوجو اٞنقاكاليت ٞنرتبصي التكوين اٞنهين لوالية  يف التوجو اٞنقاكاليت أم أف ىناؾ أثر للتدريس اٞنقاكاليت
 التكوين يف للمرتبصٌن اٞنقاكاليت التوجو على تأثًن األكثر ىي الدراسة ىذه يف التدريس طرؽ ، كتلمساف
 اٞنهين.
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   جنبيةالمطلب الثاني: الدراسات الوطنية باللغة اال

-1 madani wafaa, bendaida Houari,3128,L’effet de l’enseignement de 

l’entrepreneuriat sur l’esprit  d’entreprendre chez les étudiants de 

l’Université d’Oran.  

جاء ىذا البحث  اٛنزائرين، الطالب بٌن اٞنبادرة ركح على اٞنقاكالتية تعليم تأثًن يف سياؽ دراسة
 كعلـو االقتصاد طالب كلية بٌن اٞنبادرة ركح مادة اٞنقاكالتية على تدريس أثر ٓنليل إُف الذم  يهدؼ

 اٞنستقل التعليم ثاف بدراسة عالقة تأثًن اٞنتغًن، أين قاـ الباح2 كىراف َنامعة التجارية ك العلـو التسيًن
التدريب اٞنباشر ة كعن طريق اٝنربة العملية،  :(Surlement and Kearney)اٞنقاكاليت كفق ٧نوذج 

التعليم كفق للمنعكس كردة الفعل )تدريب اٞنغامرة(، التدريب عن طريق التعاكف ككدا التدريب على 
 الفرنسية اٛنماعة كالت حددهتا :اٞنبادرة ركح ك التوجو اٞنقاكاليت التابع ٞنتغًناٞنسؤكلية )االستقاللية(؛ على ا

 الذاتية، الطاقة اٛنماعي، كالركح العمل كاٞنسؤكلية، كالتفاؤؿ، كاإلبداع، اٞنثابرة،: بأهنا (2004) بلجيكا يف
ًنين السالفة الذكر، كمت توزيعو ك الختبار ىذا التأثًن عمليا فقد مت تصميم استبياف كفق أبعاد اٞنتغاٞنبادرة، 

طالب من كلية  (250)عشوائية كالت مشلت  على عينة 2014خالؿ شهرم أفريل كمام من سنة 
، كبعد ٗنع البيانات قاـ الباحثاف بتحليلو بواسطة 2 كىراف جامعة التسيًن كعلـو التجارية كالعلـو االقتصاد

، حيث كانت نتائج الدراسة اٞنيدانية بعد اٞنعاٛنة  (20 راإلصدا) SPSS اإلحصائية  برنامج ٓنليل اٜنـز
 كالتاِف:
من كجهة  2اٞنبادرة لدل طالب جامعة كىراف  ركح اٞنقاكاليت على للتعليم ال يوجد ىناؾ تأثًن-

 نظر العينة  اٞندركسة؛
التوجو  على اٞنغامرة( االنعكاسية )تدريب على التدريس لطريقة ال يوجد ىناؾ تأثًن ١نسوس-

 اٞندركسة؛     العينة نظر كجهة من 2طالب جامعة كىراف  لدل قاكاليتاٞن
طالب جامعة كىراف  التوجو اٞنقاكاليت لدل على معترب تأثًن ٟنا اٞنباشر )اٞنشاىدة( التدريس طريقة-

 اٞندركسة؛     العينة نظر كجهة من 2
 لدل التوجو اٞنقاكاليت على (اٛنماعي )التدريب التعاكين التدريس ال يوجد ىناؾ تأثًن كبًن لطريقة-

 اٞندركسة؛   العينة نظر كجهة من 2طالب جامعة كىراف 
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 لدل التوجو اٞنقاكاليت على )تدرب اٞنسؤكلية( تدريس التمكٌن لطريقة ال يوجد ىناؾ تأثًن ١نسوس-
 اٞندركسة؛   العينة نظر كجهة من 2طالب جامعة كىراف 

 ة من التوصيات أ٨نها:   كعلى ضوء ىذه النتائج قدـ الباحثاف ٗنل

 ك الت للمقاكالتية اٞنوجو التدريس كجانب من األعماؿ ريادة شبكة اٛنزائرية إنشاء اٛنامعة على
 اٛنامعات مع ك تكوف ٟنذه الشبكة عالقات للطالب على العمل اٞنقاكاليت، تقدـ تدريب أف ٬نكن

كما  كاٜناضنات، اٜنضانة كدكر التجارية األعماؿ إلنشاء الدعم ىياكل كمع اٞنشاريع، لتنظيم األجنبية
 ليكونوا اٞنعلمٌن توعية أيضنا الضركرم مستداـ، كما أنو من بشكل قابلة لصيانة الشبكة تكوف ىذه
 .التعليمية ٣نارساهتم يف أعماؿ ركاد أنفسهم

2-Laibyas Saibi Sandra, Abadli Riad, l’intention entrepreneuriale chez 

les etudiants et la formation universitaire cas de la maison de 

l’entrepreneuriat de constantine,7102.  

الطلبة اٛنامعيٌن، ك  لدل اٞنقاكالتية على النية التكوين أثر تبياف إُف البحثية الورقة هتدؼ ىذه
تناكلت الدراسة  ة، ايناٞنقاكالتي دار تقدمو الذم ٠ناؿ اٞنقاكالتية يف تكوين من استفادكا الذين خصوصا

 اإلشكالية التالية:

اٞنقاكالتية يف الركح اٞنقاكالتية  ما مدل تأثًن التكوينات ك٢نتلف األنشطة كالربامج الت تقـو هبا دار 
 لطلبة ؟ 

 اٞنقاكالتية ٠ناؿ يف للتدريب خضعوا الذين مت توزيع استبياف على عينة الدراسة كىم من الطالب
 معاٛنتها إحصائيا، ك كفق ك االستبياف ٗنع بيانات كبعد كالتية َنامعة قسنطينة،مستول دار اٞنقا على

 طورت قد دار اٞنقاكالتية هبا تقـو اٛنهود الت أف تلك تؤكد النتائج جاءت اٝنماسي ليكارث سلم مقياس
ا فإف أىم نتائج الطالب، كعموم لدل الرغبة يف االعماؿ اٜنرة  إلثارة اٞنالئم اٞنناخ كخلقت ركح اٞنقاكالتية

 البحث كانت كالتاِف:
 نظر كجهة ىناؾ أثر لتكوينات دار اٞنقاكالتية حوؿ توجيو أفكارىم صوب العمل اٞنقاكاليت من -

 الدراسة عينة
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الدراسة حوؿ أف التكوين اٞنقاكاليت قد سهل عليهم خلق  ىناؾ حياد يف إجابات أفراد عينة -
 نشاط خاص 

 الدراسة عينة نظر كجهة يت يف تعزيز االستقاللية كاشاء نشاط فردم منىناؾ أثر للتعليم اٞنقاكال -

ىناؾ أثر للتعليم اٞنقاكاليت يف تكوين أفكار إبداعية ٕنكن الطلبة من إنشاء نشاط خاص من  -
 الدراسة . عينة نظر كجهة

3-allaoua Selma, Evaluation de l’enseignement de l’entrepreneuriat et 

sa contribution au développement de l’intention entrepreneurial des 

étudiants cas d’université d’Oran2, 2018.  

إبراز دكر التعليم اٞنقاكاليت يف دفع الطالب ٥نو العمل اٞنقاكاليت، كالتشخيص  إُف ا اٞنقاؿهدؼ ىذي
 إنشاء يف التفكًن على ٓنفيزىم كاليت لطلبة كٞنختلف الربامج كاالنشطة التعليمية اٟنادفة لتفعيل التوجو اٞنقا

خاص كتقييم دكر األساتذة ك اٞنكونٌن الدين يقوموف على ٢نتلف الربامج كاألنشطة اٟنادفة إُف  مؤسسة
 يستجيب الفرد الت ْنعل كاإلدارية كالبشرية الفنية إثارة الفكر اٞنقاكاليت لدل الطلبة ك تقوية اٞنهارات

اٞنتعلقة بالعمل اٞنقاكاليت، ككدا تسليط الضوء على ٢نتلف األجهزة الداعمة  لعملية اٞنختلفة  لالحتياجات
 يف العمل اٜنر كنشر ثقافة اٞنقاكاليت التوجو التكوين اٞنقاكاليت كخاصة ما تعلق بدكر دار اٞنقاكالتية يف تعزيز

 لية:برا٠نها، اين طرحت الباحثة اإلشكالية الرئيسية التا خالؿ ٢نتلف من اٛنامعة
 الطالب؟ بٌن الركح اٞنقاكالتية يف تنمية حقنا التعليم اٞنقاكاليت يساىم ىل 

بالفكر اٞنقاكاليت فقد مت تصميم  الطالب ىؤالء كعي مستول معرفة ك ٜنلحلت ىذا التساؤؿ ك
اٞنبادرة كٓنمل اٝنطر،  العينة، ركح اٞنقاكالتية ) خصائص: األسئلة من ٠نموعات 3 على ٪نتوم استبياف

طالب (120)اٞنقاكاليت، مث توزيعو على عينة الدراسة  التعليم كتقييم الستقاللية كٓنمل اٞنسؤكلية االبتكار(،ا
 مت من الذين يدرسوف ٔنصص اٞنقاكالتية بقسم علـو التسيًن كمشل ٢نتلف االطوار ليسانس ماسرت دكتوراه،

 أعطت الدراسة نتائج أ٨نها: ؛ كبعد ٗنع البيانات كمعاٛنتها٪(40) من أقل منها (58) إسرتجاع
اٞنقاكالتية لديهم من كجهة نظر  ثقافة تطوير على إ٩نايب لديها تأثًن للطالب اٞنقدمة الربامج أف -

 عينة الدراسة؛
 الربامج أف يعين كىذا خاص ٞنشركع فكرة لديهم بالفعل الطالب اٞنستجوبٌن من كبًننا عددنا -

 الريادية؛ فتهممعر  الطالب كتطوير تستطيع زيادة الوعي
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دار  من نقص التواصل إُف ذلك كيرجع اٛنامعة داخل األعماؿ ريادة بوجود بدار الطالب جهل -
 عاـ؛ بشكل كاٛنامعة اٞنقاكالتية
 اٜنالة ، دراسات كبعض بوينت باكر يف التدريس كعرض ىناؾ تركيز على الطرؽ الكالسيكية -

 قاكالتية ٧نوذجية ففي اٞننطقة؛كنادرا ما تكوف ىناؾ زيارات ميدانية ٞنشاريع م
 كعلى ضوء  النتائج السالقة الذكر قدـ الباحثاف ٗنلة من االقرتاحات منها: 

 العمل ككرش اٞنشركع قادة من شهادات :مثل أخرل يف التكوين طرؽ تبين أنو على دار اٞنقاكالتية -
 األعماؿ؛ كقادة من اٞنمارسٌن مع تدخالت

 ؛ كاالجتماعية االقتصادية بيئتها على احناانفت أكثر اٛنامعة تكوف أف -
 الطالب؛ مع كمشاركتهم مهارات كالندكات اٞنؤٕنرات لقيادة األعماؿ ركاد دعوة-
 الدعم منظمات ، الوزارات ، الشركاء )الشركات ك٢نتلف اٛنامعة بٌن العالقات كتوطيد تعزيز-
 العملي؛ لتدريبل بالنسبة كخاصة ، الطالب كصوؿ لػ تسهيل( إٍف ...كاٞنساعدة،
 على كالرتكيز اٞنقاكالتية كاٞنهارات لتطويرىا اٞنواقف ٧ناذج بإدخاؿ الدراسية اٝنطة تصميم إعادة-

 السوؽ؛ ٥نو التخصصات اٞنوجو
التفكًن  مثل طرؽ قدراإلمكاف كتفضيل تلقٌن اٞنعرفة  ٧نوذج عن االبتعاد على اٞنعلمٌن تشجيع يتم-

 إٍف؛ ، حالة اٞنشاريع، عمل ٓنقيق خالؿ من األنشطة يدٓند اٛنماعي، العمل االستقرائي،
 اٞنقاكالتية؛ يف لكوين اٞندربٌن مدعوة اٛنامعة-
 االبتكار على للتشجيع الطالب مشاريع إنشاء على كالتدريب العمل ٢نطط مسابقات إطالؽ-
 كاألفكار؛ الفرص كاكتشاؼ
 باٞنقاكالتية؛ خاص قسم إنشاء-
 مشاريعهم؛ اٞنبدعٌن يف ٓنقيق ٞنساعدة ٛنامعةا داخل ناشئة حاضنات إنشاء-
 كالوصوؿ الوعي مستول رفع على قادرة فعاؿ لتكوف اتصاؿ نظاـ بتكييف مطالبة اٛنامعة أخًنا-

 األىداؼ. إُف
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4-Nassira kouraiche, Promotion de l’Entrepreneuriat dans 

l’Enseignement supérieur en Algérie,  3129 . 

 اٛنزائرية اٛنامعة هبا قامت الت اإلجراءات على الضوء تسليط اٞنقاؿ من خالؿ ىذا حاكلت الباحثة
 كالسلوكيات يف اٞنواقف التعليم دكر الطالب، كتبيٌن أ٨نية ك بٌن األعماؿ كريادة اٞنبادرة ركح تنمية أجل من

 كالتدابًن اإلجراءات يى ما:على العمل اٞنقاكاليت، كىذا عن طريق  طرح اإلشكالية التالية  اٞنشجعة أكثر
 اٞنبادرة؟ كركح للرتقية اٞنقاكالتية  اٛنزائرية اٛنامعة قبل اٞنتخذة من

كيف سبيل االحاطة بالتساؤؿ اٞنطركح قامت الباحثة بسرد ألدبيات اٞنقاكالتية كالتعليم اٞنقاكاليت، 
دد، الذم مشل جل ابعاد كعرض ٞنختلف اٛنهود كاإلصالحات الت قامت هبا اٛنامعة اٛنزائرية يف ىذا الص

 أبعاد متغًن ثالثة اٞنقاكالتية الت ارتأت أهنا تتمحور حوؿ تدريس التعليم اٞنقاكاليت كأبرزت الغرض من
  :  اٞنقاكاليت التعليم

 الوعي بالعمل اٞنقاكاليت؛  مستول رفع ىو األكؿ
 األعماؿ ريادة االت٠ن الطالب يف ٔنصص أجل من كالتدريب يف شىت الشعب بالربامج يتعلق الثاين
 خاص هبم؛ عمل بدء على ك تشجيعهم
إبداعية األعماؿ؛ كعرض ٞنختلف  مشاريع لديهم الذين كاٞنتابعة الطالب اٞنرافقة الثالث

اإلصالحات الت قامت هبا الوصاية  خاصة  تتعلق بالربامج اك اٞنخابر أك أجهزة اٞنتابعة كاٞنرافقة دكر  
ن حس اٞنخاطرة ك االستقاللية كركح اٞننافسة كاالبتكار لدل لطالب) متغًن اٞنقاكالتية يف سبيل الرفع م

 التوجو اٞنقاكاليت(.
 ككانت نتيجة الدراسة بأف التعليم اٞنقاكاليت يلعب دكرا جوىريا يف تعزير ركح اٞنقاكلة لدل الطلبة 

 كما أكصت الدراسة ّنا يلي:
 ٗنيع من ك٠ندم للطالب فيو مرغوب مسار وى ْنعل من اٞنقاكالتية الت االسرتاتيجيات تطوير-

  التخصصات؛
 أكسع أمر جد مهم؛ نطاؽ العاِف على التعليم يف مؤسسة إدماج مقررات اٞنقاكالتية- 
 مع أجهزة ٕنويل كدعم اٞنقاكالتية؛ بالشراكة الداخل اٛنامعي يف مقاكالتية مراكز إنشاء-
 (ANTP)التكنولوجية اجملمعات ية كتطويرالوطن الرتكيج ككالة خالؿ ىيئات من حاضنات إنشاء-

 . (ANVREDET) كالتطوير التكنولوجي البحث الوطنية نتائج التقييم كككالة 
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5-zerrouki Wassila Zoulikha, tabet aouel wassila, Un éclairage sur 

l’impact de l’enseignement de l’entrepreneuriat sur le développement 

de l’esprit entrepreneurial: Cas des étudiants de la maison de 

l’entrepreneuriat de l’université de Tlemcen,  3131 . 

مت تسليط الضوء على مقدار مسا٨نة اٛنامعة اٛنزائرية يف تنمية التوجو اٞنقاكاليت للطلبة  اٞنقاؿ ايف ىذ
اكالتية، حيث كاف اٟندؼ منها معرفة االثر بواسطة ٢نتلف االليات كالربامج كخاصة ما تعلق بدكر دار اٞنق

الذل ٓندثو برامج التعليم اٞنقاكاليت ك٢نتلف االنشطة الت تقـو هبا دار اٞنقاكالتية يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت 
 كتنمية اٞنقاكالتية يف تعلم اٛنزائرية اٛنامعة مسا٨نة ىي لطلبة اٛنامعة، كىذا بطرح اإلشكالية التالية: ما

 تلمساف؟ جامعة بلقايد بكر دار اٞنقاكالتية أبو لطالب اٞنقاكالتيةالركح 
تلمساف، ففي شهر  فيفرم من  جامعة بلقايد بكر كقد أجريت الدراسة يف دار اٞنقاكالتية َنامعة أبو

فيو على  اٞنقاكالتية تدريس كالدم ٪نوم متغًن -مث توزيع االستبياف اٞنصمم لدراسة اٞنيدانية  2020سنة 
 يف للتدريب خضعوا الذين على الطالب -عنصرنا )13( على اٞنقاكالتية ركح متغًن ك ٪نتوم عنصرنا )13(

 يف كانوا الذين الطالب ٗنيع االعتبار بعٌن مستول دار اٞنقاكالتية، ك مت األخذ على اٞنقاكالتية ٠ناؿ
 :٢نتلفة كليات ست إُف ينتموف) 62 ( العدد كالذين كاف التدريب
 كاإلدارة داالقتصا كلية-
 (SNV) كاٜنيوية الطبيعية العلـو كلية-

 كاإلنسانية االجتماعية العلـو كلية-
 كالفيزياء( الرياضيات) العلـو كلية-
 الطب كلية-
  (ISTA) كالتطبيقية التقنية العلـو معهد -

 ىيئة أعضاء مع" اٞنقاكالتية"تدريبية يف  لدكرات متابعتهم ىو اٞنشرتؾ بينهم القاسم حيث كاف
توزيع االستبياف مباشرة، كبعد ٗنع البيانات كمعاٛنتها بواسطة برنامج   مت أين التدريس بدار اٞنقاكالتية،

SPSS :كفق مقياس سلم ليكارت اٝنماسي أظهرت على النتائج التالية 
 عامنا؛ ) 22 (عن أعمارىم كافت اجمليبٌن تقل خصائص العينة ابانت أف-
٣نا يدؿ أف التعليم  "اٞنبادرة ركح" ك" األعماؿ ريادة تعليم" متغًنات قوم بٌن ىنالك ارتباط-

 اٞنقاكاليت يقوم ركح اٞنبادرة لدل الطالب من كجهة نظر العينة اٞندركسة؛ 
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 ىناؾ تأثًن كبًن للتعليم اٞنقاكاليت على الركح اٞنقاكالتية من كجهة نظر عينة الدراسة؛-
 إلنشاء اٞنختلفة االليات كالطرؽ  معرفة على الطالب األعماؿ ريادة على التدريب يساعد-
 األعماؿ.

6-Ammam Rim, L'impact de l'éducation à l'entrepreneuriat sur 

l'intention entrepreneuriale des étudiants Administration des affaires 

Etat des étudiants de l'université de Laghouat,2021. 

أين سلطت الدراسة الضوء  اٞنقاكالتية تعليم برامج معرفة تأثًن ٞنقاؿا اكاف ىدؼ الباحث من ىذ
 لتطوير أداة اٞنقاكالتية تدريس كاف تدريبا متخصصا بغرض التحقق ما إذا تلقوا الذين على الطالب

 جديد، ك ْنارم عمل إنشاء يف الطالب رغبة على اٞنهارات أـ ال، كما هتدؼ الدراسة أيضا إُف التعرؼ
توجههم  بناءا على  األغواط جامعة من قبل طالب من جديد عمل لبدء اٞنتصورة دكلاٛن ٓنديد

لألفراد،  التوجو اٞنقاكاليت ك تفسًن التكامل يف الت تساىم اٞنعرفية اٞنتغًنات من ٠نموعة اٞنقاكاليت،  كتقدًن
 عرب اإلجابة عن االشكالية التالية:

 جديد؟ البدء عمل يف الطالب نية على اٞنقاكاليت التعليم يؤثر كيف
كللوصوؿ ألىداؼ البحث كحلحلت اشكاؿ الدراسة كقياسها ميدانيا قاـ الباحث بتصميم استبياف  

ات الدراسة يف شكل ١ناكر احملور االكؿ  يقيس درجة الرضا على اٞندربٌن، كاحملور الثاين يقيس ًن يشمل متغ
 احملتول التحكيم مالءمة( اٞنتبعة كاٞننهجية يبالتدر  ١نتول) الثالث يقيس التدريب، كاحملور أىداؼ ٓنقيق

اٝنامس  النشاطات التدريبية، أما احملور اٞنستخدمة، كاحملور الرابع يقيس كاٞننهجية اٞنعرب عنها لالحتياجات
 التكوين، أين مت توزيع يف كاللوجستيات كاٞنواد األماكن: شركط اإلشراؼ مراعاة( التدريب تنظيم) يقيس

 العلـو طالبنا من الطلبة الدين درسوا برنامج اٞنقاكالتية، بكلية )46( تتكوف من  عينة على ةاستبياف الدراس
األغواط، كبعد معاٛنة بيانات االستبياف بواسطة برنامج  جامعة التسيًن من كعلـو االقتصادية كالتجارية

SPSS :كفق مقياس سلم ليكارت اٝنماسي أعطت الدراسة  النتائج التالية 
 يليب التدريب أف على الدراسة أبدكا موافقهم يف الطالب أف للمحور االكؿ نالحظ بالسبة-
 اٞنقاكالتية؛  أىدافهم اٞنشاريع لتحقيق توقعاهتم
 كاضحة كانت التدريب أىداؼ أف الدراسة على للمحور الثاين نالحظ أيضا موافقة عينة بالسبة-
 ١نتول التدريب؛ مع كمتوافقة
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 التدريب ١نتول كاف إذا ما حوؿ اجابتهم يف ١نايدين الطالب أف نالحظللمحور الثالث  بالسبة-
ذلك، كوف أف  إُف أشاركا الطالب معظم أف حيث اللغة لعامل مشاريعهم، ك السبب يرجع مع يتوافق

 ٣نا يصعب عليهم الفهم؛ الفرنسية باللغة اٞنستندات
احملتول كاف الشركحات الت  يف ماٞنشرؼ متحك أف على الدراسة طالب يتفق الرابع للمحور السبة-
 الطالب بٌن للتفاعل مساحة خلق يف ساعدت الت تأسيس اٞنعلومات يف ساىم ٣نا مفهومة يقدمها

 كاٞنشرؼ؛ 
مكاف  اٝنامس نالحظ أف إجابات عينة الدراسة كانت ّنوافق حوؿ اختيار للمحور بالسبة-
 كتفاعلهم نشاطهم ألف صوص التوقيت اٞنسائيغًناهنم ابدك ٓنفظهم ِن اجملموعة؛ أفراد عدد التدريب ك

 كاٜنيوية؛ أكثر من حيث النشاط الصباح يف اإلرىاؽ مقارنة بقدرهتم بسبب أقل

فقد تبٌن   ْنارم بعمل البدء نية األعماؿ على ريادة تعليم برامج حوؿ تأثًن كعموما فإف اإلجابة-
  اٞنقاكالتية. نيتهم كبًن على أثًنت ٟنم يكوف األعماؿ ريادة تعليم يتلقوف الذين أف الطالب

7-Barek Naima, Amara Selma, Mayouf Houda, The learning 

organization is a mechanism for promoting the entrepreneurial 

orientation of students in Algeria,2021. 

متعلمة يف دفع الطالب  على إبراز دكر اٛنامعة كمنظمة من خالؿ ىذا اٞنقاؿ ركزت ىذه الدراسة
 التعليمية اٟنادفة لتفعيل التوجو اٞنقاكاليت ك الربامج ٥نو العمل اٞنقاكاليت، كذلك بالوقوؼ على ٢نتلف أ٧ناط

خاصة، ككذا  إبراز دكر األساتذة ك اٞندربٌن الذين يقوموف على  مؤسسة إنشاء يف التفكًن على ٓنفيزىم
 كالبشرية الفنية كاء الفكر اٞنقاكاليت لدل الطلبة ك تقوية اٞنهارات٢نتلف الربامج األنشطة اٟنادفة إُف إذ 

اٞنختلفة اٞنتعلقة  بالعمل اٞنقاكاليت، كما هتدؼ الدراسة  لالحتياجات يستجيب الفرد الت ْنعل كاإلدارية
 يف ل اٜنرالعم كنشر ثقافة اٞنقاكاليت التوجو أيضا إُف الوقوؼ على الدكر الدم تلعبو دار اٞنقاكالتية تعزيز

 برا٠نها، كىذا بتناكؿ الدراسة اإلشكالية الرئيسية التالية:   خالؿ ٢نتلف من اٛنامعة
 مهيدم؟ بن العريب جامعة طالب الفكر اٞنقاكاليت لدل كتفعيل دعم يف اٞنتعلمة اٞننظمة دكر ىو ما

األنشطة  كيف سبيل تغطية اشكاؿ البحث كاالجابة عنو جاءت ىذه الدراسة يف صياغ سرد ٞنختلف
الت تقـو هبا اٛنامعة ك اٞنعلقة بتنمية ركح اٞنبادرة كاالستباقية كأخد اٝنطر  كالتنافسية كاالبتكار لدل 
الطالب اٛنامعي ّنناىج شىت سواء بواسطة ٢نتلف برامج التدريس ٞنقياس اٞنقاكالتية، أك التظاىرات اٞننظمة 
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تخصصة يف العمل اٞنقاكاليت، كخلصت الدراسة إُف من طرؼ دار اٞنقاكالتية، أك الدكرات التدريبية اٞن
 النتائج التالية:    

 ريادة لتحقيق الالزمة اٞنقومات اساس توافر على كاٞنتميزة الناجحة اٞنشاريع مصدر اٛنامعة تعترب-
 لـز إذا خاصة ، ىو األساس يف خلق العمل اٞنقاكاليت الفكرم اٞناؿ رأس ألف كاٞنتوسطة، الصغًنة اٞنشاريع
 السوؽ؛ يف حقيقي مشركع فكرهتا يف لتحويل اٞنناسبة البيئة توفًن مع لألفكار حاضنة توفًن األمر يتم
 اٛنامعيٌن؛ لدل الطالب اٞنقاكاليت التوجو تعزيز يف مهم دكر ٟنا التعليم برامج-
 يادةر  ثقافة الطالب كغرس لدل اٞنقاكاليت الفكر تعزيز يف تعليمية ٟنا دكر مهم كمنظمة اٛنامعة-
 ذىنو؛ كالعمل يف  األعماؿ
 باٞنقاكالتية، اٞنتعلقة التعليمية الربامج تبين خالؿ من البشرية اٞنوارد مهيدم بن العريب جامعة تنمي -

 باٛنامعة؛ اٞنقاكالتية كدار
 من ذلك ثبت اٞنقاكاليت، كقد التوجو من مقبوؿ ّنستول مهيدم بن العريب جامعة طالب يتمتع -

 الفرتة االخًنة؛ يف اٞنتجسدة كاألفكار ٞننجزةا اٞنشاريع خالؿ
 مؤسسات ٥نو إنشاء الطلبة كتوجيو تشجيع يف مهيدم بن العريب َنامعة اٞنقاكالتية دار تساىم -

٠ناؿ علم  يف فقط كليس التخصصات ٢نتلف يف التعليم اٞنقاكاليت تعميم خاصة، صغًنة ك متوسطة
 االقتصاد.
 :إليها قدمت الدراسة ٗنلة من االقرتاحات أ٨نها لالتوص مت الت النتائج خالؿ كمن
 ٥نو قصد دفعها الطالب ك٘نلة اٞنشاريع مع تتعامل الت اٛنامعة من كاٞنرافقة الدعم جهات تقريب -
 اٜنقيقي؛ العاَف يف ٓنقيقها
 توظيف؛ كجودىا فرص عدـ حاؿ يف العمل اٜنر بأ٨نية الطالب توعية -
 ؛ كإدارهتا اٞنؤسسات بكيفية إنشاء اٞنقاكالتية ترتبط ٠ناؿ يف متكاملة تعليمية برامج تقدًن -
 من االنتهاء خالؿ من نظرية للتخرج صفحاهتا معظم تكوف بأطركحة التخرج فكرة تغيًن ١ناكلة -
 األكاد٬نية؛ حياتو طواؿ التطبيق الطالب من يتعلم بينما سيكوف مهمش، نظرم ىو ما كل اٞنشركع؛
 اٝنصوص كجو على البواقي أـ جامعة طالب اٞنقاكاليت بٌن كالتوجو رالعمل اٜن مفهـو تعميم -
 اٛنزائرية بصفة عامة؛ اٛنامعات كطالب
 اٞنخابر؛ كىذه اٞنقاكالت بٌن دار شراكة كخلق اٛنامعات يف البحث ٢نابر دكر تفعيل -
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 كاالبتكار تعزيز اإلبداع إُف يهدؼ ما دكرنا مهما بقدر العمل اٞنقاكاليت على التدريب يلعب -
 اٜنر لدل الطلبة؛ كالعمل

الطالب كيتجلى  لدل اٞنبادرة كركح التوجو اٞنقاكاليت تعزيز يف التعليم اٞنقاكاليت اٛنزائر دكر تدرؾ -
 يف دكرات اٛنامعية، تقدًن اٞنناىج اٞنقاكالتية يف تعليم دمج :التدابًن الت أنذهتا ؾ ذلك من خالؿ عديد
 كاالقتصادية؛ كما اكصت الدراسة يف االخًن إُف ضركرة إنشاء التجارية اساتالدر  اٞنقاكالتية كخاصة يف

 .مع ىيأت الدعم اٞناِف بالشراكة الداخل اٛنامعات يف األعماؿ ريادة مراكز
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 المبحث الثاني: الدراسات الدولية 
تناكلت على  متغًنم  قدمنا سردا  لبعض الدراسات السابقة يف ٠ناؿ البحث كالت يف ىذا اٞنبحث

على اٞنستول الدكِف باللعة العربية كاللغة  -كما أسلف تربره يف التمهيد-دراستنا اٜنالية يف إطارىا الكلي 
 كالت تفسر العالقة بٌن التعليم اٞنقاكاليت كالتوجو اٞنقاكاليت كىذا يف اٞنطلبٌن اٞنوالٌن:،  جنبيةاال

 ة العربيةالمطلب االول: الدراسات الدولية باللغ

الشوبكي  جهاد مازن أمونة، أبو يوسف الطالع، أحمد سليمان ناصر ، أبو سليم دراسة سامي -1
 .2017غزة، قطاع في العمال ريادة تعزيز في ودوره التقني بعنوان: التعليم

من البحوث القالئل الت ْنرل على اٞنتمثلة يف مداخلة ضمن ملتقي دكِف تعترب ىذه الدراسة  
التقنية بقطاع غزة ،فبحسب الباحث فإهنا تكتسي ا٨نية كبًنة لتناكٟنا شر٪نة من اجملتمع كىي الكليات 

  ظل التنافسالكميات التقنية ٥نو اإلبداع يف وتعزيز توج الكليات التقنية بقطاع غزة ،كىذا مسا٨نة يف
 على التعرؼ وىرىا إُفيف ج الدراسة ىدفت، أين سطيينلالف ىلاجملتمع احمل يف القائمة اٞنخاطرة كارتفاع
 التعليم نظاـ تطوير إُف التوصل كيفية كالبحث عن غزة، قطاع يف العماؿ ريادة تعزيز يف كدكره التقين التعليم
 يف كظيفتو كتعزيز التعليم التقين مستول على التعرؼ األعماؿ، كما ىدفت ريادة إمكانيات عرب التقين
التقنية،  الكليات يف اٞنقاكالتية كمفهـو مستول ٓنديد غزة كجعلو ٠نتمعا مقاكال، قطاع ٠نتمع خدمة

 َنملة التقنية، اٝنركج الكليات اٞنقاكالتية يف تعزيز يف التعليم التقين يلعبو الذم الدكر عن الكشف
كٓنفزىا ٥نو  ادائها ٓنسٌن يف تسهم قد خاص بشكل اٞنبحوثة التقنية للكليات كتوصيات استنتاجات

ما مستول تعزيز ريادة التعليم التقين، كٞنعرفة  تعزيز يف يساىم األعماؿ ٣نا ريادةك  اإلدارة تطبيق فلسفة
كإسقاط الدراسة ميدانيا قاـ الباحث بتصميم استبياف يضم  ةغز  قطاع يف التقنية الكليات يف األعماؿ

 كالتاِف:متغًنات الدراسة  
خر٩نو ، التقينم يلسسات التعمؤ  :األبعاد التالية نالتقين كيتكوؼ مم يلالتع :المتغير المستقل

 احمللى؛ كاجملتمع سوؽ العمل، التقينم يلالتع
جومية ، ىلالستباقيةاالستعداد ، اٞنخاطرة: التالية األبعاد من اال عماؿ كيتكوفريادة  :المتغير التابع

 نم موظفان  (275) نكونة ماٞنك  الدراسة  ةعين؛ مت توزيع االستبياف على ٥نو اإلبداع والتوج، التنافس
ية الدراسات لتدريب غزة، ك ية ٠نتمعلح، كلدير الب –التقنية  سطٌنلية فلالتقنية يف قطاع غزة )ك ياتلكال
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(، كبعد ٗنع بيانات االستبياف ية ٠نتمع األقصىلالتطبيقية، كـ و لعللية اٛنامعية لر، الكىاألز  -اٞنتوسطة
ٓنصل الباحث على النتائج  SPSSمج اٞنقاسة كفق سلم ليكارت اٝنماسي  كمعاٛنتها احصائيا بربنا

 التالية:
 مستول مرتفع من تعزيز اٞنقاكالتية؛  التقنية يف قطاع غزة ياتلكحققت ال-
ىناؾ توافر ألبعاد التعليم التقين بدرجة كبًنة من كجهة نظر اٞنوظفٌن العاملٌن بالكليات التقنية -
 اٞنبحوثة؛
خر٩نو ، التقينم يلمؤسسات التعتعليم التقين )بينت الدراسة كجود مستول مرتفع يف ٠ناالت ال-

 ؛  قطاع غزةبالتقنية  ياتلكال احمللى( يف كاجملتمع سوؽ العمل، التقينم يلالتع
جومية ، ىلالستباقيةاالستعداد ، اٞنخاطرة )بينت الدراسة كجود مستول مرتفع يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية -
 ؛ قطاع غزةبة التقني ياتلكال ( يف٥نو اإلبداع والتوج، التنافس
 يف التعليم التقين كتعزيز اٞنقاكالتيةات داللة إحصائية بٌن أبعاد ذأظهرت النتائج كجود عالقة -

 ؛قطاع غزةبالتقنية  ياتلكال
 ياتلكال داللة إحصائية بٌن التعليم التقين كتعزيز التوجو اٞنقاكاليت يف كذأكدت الدراسة كجود أثر -

 العينة اٞندركسة؛  من كجهة نظر قطاع غزةبالتقنية 
 كعلى ضوء ىذه النتائج قدـ الباحث ٠نموعة من االقرتاحات أبرزىا :

 ٓنبيد التوجو إُف التعليم التقين ٞنا لو من دكر يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت؛ -
تعزيز توفًن االمكانيات الفنية كالتقنية كالتكنولوجية لتعليم التقين كمواكبتها للمواصفات العاٞنية -

 ديثة من خالؿ توفًن االمكانيات اٞنادية؛ اٜن
حث الباحثٌن على إجراء اٞنزيد من الدراسات اٞنستقبلية  الت تتناكؿ نفس متغًنات الدراسة -

 اٜنالية ٠ناؿ اٞنقاكالتية كتطبيقها يف قطاعات اخرل؛
بشكل عاـ كقطاع  تبيٌن أ٨نية الربط بٌن التعليم التقين كتعزيز التوجو اٞنقاكاليت للمجتمع الفلسطيين-

 غزة بشكل خاص. 
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محمد  اإلمامدور تعزيز المهارات الريادية لطالبات جامعة أبوضيف، سلوى  ،علوية الزبيردراسة -2
 واألعمالفي دعم المشروعات الصغيرة: دراسة تطبيقية على مركز التوظيف  اإلسالميةبن سعود 

 . 2018، الريادية

على الوضع القائم كمدم من خالؿ ىذا اٞنقاؿ ىو التعرؼ  ثياٞنقاؿ البحٟنذا  األساسياٟندؼ إف 
اٞنختلفة  اٞنقاكالتيةيف تعزيز اٞنهارات بربا٠نو التكوينية كالتدريبية الريادية  كاألعماؿمسا٨نة مركز التوظيف 

 :اآليت، كاف كانت ىنالك أىداؼ فرعية أخرم تتمثل يف اإلسالمية١نمد بن سعود  اإلماـلطالبات جامعة 
 من الربامج كغًنىا كاستشارات تدريبية دكرات من اٞنركز من اٞنقدمة اٝندمات مستوم معرفة - 1

 كتنفيذىا؛ نوعها لتحديد اٞنستخدمة كاألساليب الطرؽ كقياس
 على تلقي الطالبات إقباؿ كمدم اٞنركز من اٞنقدمة الربامج من االستفادة مستوم كقياس معرفة - 2
 عنها؛ االرض كمستوم اٞنقدمة اٝندمات

اٞنقدمة  اٝندمات مستوم لتحسٌن االختصاص لذكم كاٞنقرتحات التوصيات بعض تقدًن - 3
 اٞنشركعات الصغًنة. إدارة يف النجاح ٓنقيق سبيل يف الطلبة لتأىيل برامج كاقرتاح للطالبات

 حيث انصب اىتماـ الباحثتٌن على االشكالية الرئيسة التالية:
الريادية دكرا بارزا يف دعم اٞنشركعات الصغًنة  كاألعماؿالتوظيف  إِف أم مدم ٬نكن أف تلعب مركز

اٞنختلفة للطالبة ّنا ٕنكنها من مواجهة التحديات الت قد تواجها يف  اٞنقاكالتيةتعزيز اٞنهارات  خالؿمن 
  سوؽ العمل كٓنقق ٟنا اٞنيزة التنافسية اٞنطلوبة؟

 ميدانيةبإجراء دراسة  فاتالباحث تقاملبحث، كيف سبيل حلحلت ىذه االشكالية ّنا ٫ندـ أىداؼ ا
اٞنستفيدات من  اإلسالمية١نمد بن سعود  اإلماـطالبات جامعو  طالبة من (100)تتكوف من  عينة على

مدم تأثًن الربامج  بوجهة نظرىم حوؿ لإلدالءكذلك ، الريادية كاألعماؿخدمات مركز خدمات التوظيف 
 اٞنقاكالتيةعلى تعزيز اٞنهارات  األعماؿٕنويل من مركز التوظيف كريادة اٞنقدمة من دكرات تدريبية كارشاد ك 

،  SPSS، كبعد ٗنع البيانات الضركرية بواسطة االستبياف ك معاٛنتها بربنامج كادارة اٞنشركعات الصغًنة
 توصلت الدراسة إُف ٗنلة من النتائج أ٨نها:

 دكرات تلقوا العينة من%( 73) نسبة كأف اٝندمات من عدد تقدـ اٞنركز أف الدراسة اسفرت -1 
 اٝندمات؛ من كغًنىا كنفسي ماِف كدعم استشارات تلقوا  %( 27)بينما تدريبية باٞنركز
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 اٞنقاكالتية اٞنهارات من عدد لديهن عززت اٞنقدمة التدريبية الدكرات اف الطالبات أكد -2
 التغلب على كالقدرة النتائج كتفسًن يصكالتشخ كالتحليل كاالستشراؼ التوقع على كاالسرتاتيجية كالقدرة

 الثقة بالنفس؛ ٕنتلك الت الريادية الشخصية كبناء القرارات أناذ خالؿ من البيئية كاٞنخاطر على اٞنعوقات
بثقافة  الطالبات كعي مستوم رفع يف سا٨نت اٞنركز من اٞنقدمة اٝندمات أف الدراسة اسفرت -4
 من دكف التدخل الواجبات بأداء كالقياـ اٞنسؤكلية كٓنمل اٜنر العمل ٣نارسة على كحفزت اٜنر العمل

 اآلخرين؛
 اٞنادم االستقالؿ ٥نو كبًن دافع لديهن الدراسة عينة نصف من أكثر اف الباحثتاف استنجت -5
 الكسب؛ يف الذات على كاالعتماد عن األسرة
 اٞنستفيدات احتياجات مع تتناسب متنوعة تدريبية دكرات تقدـ اٞنركز أف الدراسة أكدت - 6

 الذايت؛ التعلم على القدرة كعززت لديهن
احملاضرات  مواعيد مع مناسبة غًن التدريبية الدكرات تقدًن مواعيد اف الدراسة اسفرت -7

 الفصلية؛ كاالختبارات
 النفسية اٞنهارات من عدد تنمية على ساعدت اٞنركز من اٞنقدمة اٝندمات أف الدراسة اكدت -8

البيئية  للمعوقات االستسالـ كرفض النجاح على كاٞنثابرة بالنفس الثقة زيادة أ٨نها من اتلدم الطالب
 .اٞنتاحة الفرص من كاالستفادة التغيًن إلحداث كالسعي

 :كما قدمت الباحثتاف ٗنلة من التوصيات ابرزىا
 الفرص من تفادةلالس امكاناهتا كتسخًن ٕنيزىا الت القوة نقاط لتعزيز اٜنثيث السعي اٞنركز علي-1

 تطوير اٝندمات ضركرة مع كذلك 2030 الرؤية اىداؼ ٓنقيق يف كاٞنسا٨نة الدكلة من اٞنتاحة
 الرياديات؛ الطالبات كاستقطاب اٞنقدمة
اٞنقاكالتية  ٠ناؿ يف الطالبات تأىيل يف اٞنركز دكر لتعزيز ١نكمة خطط بتقدًن القياـ ٩نب -2 
 الريادة يتضم ١ناكر مفردات بتطوير األعماؿ ريادة كديبلومات جملاؿا يف هبا معرتؼ علمية درجات كتقدًن
 ك اٞنقاكالتية  االدخار كاالستثمار فنوف لرتسي  تربوم بعمق اٞناِف كالذكاء الريادية كاٞنهارات اٜنر كالعمل
 ريادية؛ استثمارية رؤية لديهم طالبية كوادر لبناء

تقدًن  كمواعيد الفصلية كاالختبارات احملاضرات ًنتقد مواعيد بٌن التوافق خلق كيفية دراسة - 3
 الدكرات؛ من اٞنستفيدات عدد كزيادة الطالبات ٛنذب باٞنركز التدريبة الدكرات
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 العلمية البحوث اعداد على الطالب لتشجيع كالتطوير البحوث يف متخصصة ادارة انشاء -4 
كادارة  اٜنر العمل تعزيز اطار يف ًنةالصغ للمشركعات اٛندكل كدراسات االستشارية كتقدًن اٝندمات

 باحرتافية؛ الريادية اٞنشركعات
مع  كاٞنواكبة اٞنوائمة كمراعاة التدريبية كالربامج اٜنقائب اعداد يف كالعلمية الدقة مراعاة -5 
 العمل؛ سوؽ متطلبات
ماؿ اع كسيدات رجاؿ كأصبحوا صغًنة ّنشركعات بدأت الت الريادية النماذج بعض استضافة -6
 تؤدم االسرتاتيجية الت كالشراكات اٝنربات تبادؿ مبدأ لتعزيز اٞنقاكالتية ٠ناؿ يف اٞنتقدمة من الدكؿ بارزين
 الصغار؛ اٞنقاكالتية كٓنفيز اٞنعرفة توطٌن اِف

دنيا  يف كالولوج االدخار على منسوبيها لتشجيع اٛنامعة يف مشرتكة استثمارية صناديق انشاء -7
 مع قيم ٕنشيان  اإللكرتكين للتمويل منصة كإنشاء اٜنديثة التمويل اساليب كمواكبة قاكالتية االستثمار ك اٞن

 كميوٟنم؛ الشباب
للمشركعات  التنافسية خلق يف كاثرىا للطالبات اٞنقاكالتية اٞنهارات تعزيز: مقرتحة ُنوث -8
 الصغًنة؛

البشرية،  )اٞنالية، اٞنوارد ٔنصيصك  ىيكلتها اعادة خالؿ من الريادة مركز لتعزيز اٜنثيث السعي -9
 كعجزىا. اٞنوارد لندرة كاٞنعلوماتية( التكنولوجية

 األعمال ريادة ثقافة تنمية في المصرية الجامعات دور الرميدي، بعنوان: تقييم سمير دراسة بسام-3
 .2018الطالب،  لدي

و مصػر بظػركؼ مػرت فيػعصيب  يف كقت اٞنقاؿ البحثي امن كجهة نظر الباحث فقد جاء ىذ 
 2011ثوريت يناير  كاالضػطرابات التػي أعقبػت لألحداث السػلبية للتداعيات نتيجػة اقتصػادية صػعبة

توعية اٞنسئولٌن، كالقيادات  ، إذ يرل الباحث أف ىذه الدراسة جاءت للمسا٨نة يف : 2013كيونيو
تسػاعد نتػائج  ؛ حيثلريادية لديهماٛنامعية، ككذلك الطالب بأ٨نية ريادة األعماؿ، كتنمية الثقافة ا

تنمية  الدراسػة القيػادات اٛنامعيػة كاٞنسػئولٌن فػي كزارة التعلػيم علػي التعػرؼ علػي اٞنعوقػات التػي تواجههػا فػي
صناع القرار داخػل اٛنامعػات كفػي كزارة  أيضا تساعد نتائج الدراسة ؛كثقافة ريادة األعماؿ لدم الطالب

تفيد النتائج ؛ كما التعليم ّنختلف التخصصات اِف علػي كيفيػة دمػج ثقافػة ريػادة األعمػاؿ فػيالتعلػيم العػ
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 لدراسةا ُنكم اف الدراسات اٞنستقبلية كالباحثٌن الذين سيتناكلوف موضوع ريادة األعماؿ داخل اٛنامعات

؛ ة األعماؿ لدم الطالبإسرتاتيجية مقرتحة لزيادة دكر اٛنامعات اٞنصرية يف تنمية ثقافة رياد تقدـ
 :فالباحث يف العمـو ترمي دراستو إُف االىداؼ التالية

 ؛إبراز دكر اٛنامعات يف تنمية ثقافة ريادة األعماؿ لدم الطالب -
 ؛تقييم دكر اٛنامعات اٞنصرية يف تنمية ثقافة ريادة األعماؿ لدم الطالب -       
معػات اٞنصػرية فػي تنميػة ثقافػة ريػادة األعمػاؿ لػدم طػرح إسػرتاتيجية مقرتحػة لزيػادة دكر اٛنا-  

 ة؛ جامعات ريادي الطػالب، كٓنوٟنػا إلػي
١نػورين، األكؿ  قػاـ الباحػث بتصػميم اسػتمارة استقصػاء مقسػمة إلػيك لتحليل الدراسة ميدانيا 

كالثػاين ينػاقش  ؛كعػدد سػنوات اٝنبػرة كالدرجػة العلميػة، يتنػاكؿ اٞنعلومػات العامػة: كشػملت النػوع، كاٛنامعػة،
الطالب، كقد مت قياس ىػذا الػدكر مػن  الػدكر الػذم تلعبػو اٛنامعػات فػي تنميػة ثقافػة ريػادة األعمػاؿ لػدم

كالبنية التحتية، كالتعليم  ، كالقيػادة كاٜنوكمػة، كاٞنػوارداالسرتاتيجي خػالؿ سػبع عناصػر ىػم الرؤيػة كالرسػالة ك
كقد مت تصميم  ؛للريادة، كالدعم اٛنامعي، كالتدكيل كالعالقات اٛنامعية اٝنارجيػة، كتقػوًن ريػادة األعمػاؿ

ٕنثػل ٠نتمػع العينػة فػي أعضػاء ىيئػة  ؛ حيثاالستمارة باستخداـ مقياس ليكرت اٝنماسي يف ٗنيع احملاكر
بشػكل إلكرتكنػي، كتػم  ة. كقػد تػم تصػميم االسػتمارةالتػدريس كاٟنيئػة اٞنعاكنػة باٛنامعػات اٞنصػرية اٜنكوميػ

حػواِف  إرسػاٟنا إلػي عينػة عشػوائية مػن أعضػاء ىيئػة التػدريس كاٟنيئػة اٞنعاكنػة باٛنامعػات اٞنصػرية بلغػت
كتػم االعتمػاد علػي ٓنليػل عػدد  ،اسػتمارة بشػكل كرقػي (300)كمػا تػم توزيػع  عضػو، (900)
لتحليل بياناهتا من إٗناِف ما مت توزيعو من االستمارات، حيث بلغت نسبة  مارة صػاٜنةاسػت(891)

خلصت الدراسة إُف ٗنلة   SPSSبرنامج  ، كبعد ٗنع البيانات كمعاٛنتها بواسطة(74.3% )االستجابة
 النتائج ا٨نها: نم

 طالهبا، كتشجعيهم علي لدم اٞنقاكالتيةتلعب اٞنؤسسات التعليمية دكران ىامان يف تنمية ثقافة  - 
 ؛اٞنشركعات الريادية التوسع يف

 ؛اٞنقوالتيةتتبين تنمية ثقافة  معلومة ال توجد لدم اٛنامعات اٞنصرية رؤية كرسالة كإسرتاتيجية-      
 ؛اٞنقاكالتية التوجو بشكل كبًن بتشجيع الطالب علي اٞنصرية اىتماـ القيادات اٛنامعية عدـ-      
حاضنات أعماؿ للمشركعات الريادية داخل ىذه اٛنامعات، َنانب ضعف اٞنوارد  عدـ كجود-      

 ؛لدم الطالب التوجو  اٞنقاكاليت كالبنية التحتية لدعم



 الدراسات السابقة                         الفصل الثاني 
 

104 
 

بشكل كبًن يف ٢نتلف التخصصات، َنانب ضعف الدعم اٛنامعي لريادة  اٞنقاكاليتغياب التعليم -      
 ؛الطالب األعماؿ لدم

شركات مع اٛنهات اٝنارجية لدعم مشركعات ريادة األعماؿ لدم الطالب  عدـ االىتماـ بعمل-     
 ؛بشكل كبًن

غياب تقوًن ريادة األعماؿ داخل اٛنامعات، نظران لعدـ كجود إسرتاتيجية كاضحة لتنمية ثقافة -   
 ؛الطالب للد اٞنقاكالتية
ل اٛنامعات، أ٨نها ضعف التوعية عدد كبًن من اٞنعوقات داخ اٞنقاكالتيةتواجو عملية تنمية ثقافة -      

، كقلة أعداد اٞنوارد البشرية اٞنقاكالتية، كعدـ كجود مركز للتوظيف ك التوجو اٞنقاكاليتبأ٨نية  كالتثقيف
، َنانب اٞنوركثات الثقافية اٞنقاكالتية، كضعف الدعم اٞنادم اٞنخصص لنشر ثقافة اٞنقاكالتيةاٞنتخصصة يف 

 .سك بالوظائف اٜنكوميةتدفعهم للتم لدم الطالب كالت
 كعلى ضوء النتائج اٞنتوصل إليها قدـ الباحث ٗنلة من اٞنقرتحات منها:

التحوؿ إِف اٛنامعات  اٛنامعات اٞنصرية مطالبة بالتحوؿ إِف عصر اقتصاد اٞنعرفة، كمن مث -
 .الريادية، كذلك من خالؿ اإلسرتاتيجية اٞنقرتحة

عة في مصر اقع مفهوم رياد االعمال لدى طلبة الجامدراسة أمل على محمود سلطان، بعنوان و -4
 .2019،ر التعليم في تطويرهو ود

ىو كصف مفهـو اٞنقاكالتية لدل طلبة  يف ىذا اٞنقاؿ البحثي،كاف ىدؼ الباحثة من ىذه الدراسة 
أسيوط يف توعية طالهبا ّنفاىيم ك  )جامعة أسيوط( يف مصر، ك كضع تصور للدكر اٞنأموؿ من جامعة

ت ريادة االعماؿ، إذ يكتسي ىذا البحث ا٨نية على الصعيدين االكاد٬ني كاالقتصادم، أما عن مهارا
اال٨نية االكاد٬نية فتكمن يف التحليل اٞننهجي لواقع مفهـو اٞنقاكالتية لدل طلبة التعليم اٛنامعي يف مصر، 

 كجهة عن اال٨نية االقتصادية من كتقدًن تصور مقرتح لتفعيل دكر التعليم اٛنامعي لالرتقاء هبذا الواقع؛ كأما
فتكمن يف تناكلو أحد اىم األليات اٞنعاصرة يف تعزيز النمو االقتصادم، ككذا أ٨نية القطاع  الباحثة نظر

اٞنبحوث عنو اٞنقاكالتية، حيث أف ىذه الدراسة ٓناكؿ االجابة عن ما مفهـو اٞنقاكالتية ، كما دكر التعليم 
دل الطلبة، كقد اعتمدت الباحثة على اٞننهج الوصفي، حيث أنو كبعد ٗنع اٛنامعي اٞنصرم  يف تنميتها ل

البيانات حوؿ كاقع مفهـو اٞنقاكالتية لدل طلبة التعليم اٛنامعي يف مصر كسبل  تطويره عن طريق االستبياف 
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اٞنقاكالتية،  الت تضمنت اربعة ١ناكر احملور االكؿ مفهـو اٞنقاكالتية، احملور الثاين ٣نارسات الطلبة للعملية
احملور الثالث دكر التعليم اٛنامعي اٞنصرم  يف تنمية مفهـو اٞنقاكالتية لدل الطلبة، احملور الرابع مقرتحات 
لنمو مفهـو اٞنقاكالتية بشكل صحيح؛ ك مت تطبيق أداة البحث على عينة ٣نثلة للمجتمع االصلي اختًنت 

لكليات النظرية كالعلمية َنامعة أسيوط كقد بلغ حجم بطريقة عشوائية من طلبة األقساـ النهائية ببعض ا
،كٓنليل  SPSS االحصائية للبيانات بواسطة برنامجطالب كطالبة، كبعد اٞنعاٛنة  (1193)العينة 

غًن موافق(  توصلت الدراسة إُف ٗنلة 1غًن متأكد،  2موافق،  3االستبياف كفق سلم ليكارت الثالثي )
  من النتائج أ٨نها:

يف تنمية مفهـو اٞنقاكالتية لدل الطلبة ليس باٞنستول  الذم تقـو بو اٞنؤسسة اٛنامعية أف الدكر-
من أجل اكساب الطلبة  اٞنطلوب، ٣نا يتطلب بدؿ اٛنهود أكثر من قبل القائمٌن على اٞنؤسسة اٛنامعية

اٞنقاكالتية كانت  مفهـو اٞنقاكالتية كسبل ٣نارستها بشكل سليم، حيث اف كيف ما يتعلق باحملور االكؿ مفهـو
إجابات الطلبة أقل من مستول الثقة اٞنطلوب بدكف كجود فركقات بٌن الكليات العلمية كالكليات النظرية، 
أما فيما تعلق باحملور الثاين ٣نارسات الطلبة للعملية اٞنقاكالتية فهي أيضا بدكرىا تدؿ على عدـ ٣نارسة 

ء تعلق االمر بطالب الكليات العلمية اك الكليات النظرية، الطالب العملية اٞنقاكالتية بطريقة علمية سوا
كفيما تعلق باحملور الثالث دكر التعليم اٛنامعي اٞنصرم  يف تنمية مفهـو اٞنقاكالتية لدل الطلبة فقد عرب 
الطلبة عن عدـ اقتناعهم  بالدكر الذم تقـو بو اٞنؤسسة اٛنامعية لتنمية ريادة االعماؿ لديهم على حد 

النسبة لطالب الكليات العلمية ك الكليات النظرية، أما بالنسبة احملور الرابع مقرتحات لنمو مفهـو سواء ب
اٞنقاكالتية بشكل صحيح فقد أجابوا بدرجة موافق ٣نا يأكد اتفاؽ أفراد عينة الدراسة من طالب الكليات 

ت كموضوعات دراسية كمكتبات، العلمية ك الكليات النظرية على أ٨نية نظاـ التعليم ّنا يتضمنو من مقررا
 إضافة إُف أ٨نية الندكات كاٞنؤٕنرات يف تنمية مفهـو اٞنقاكالتية ُف الطلبة كأساليب ٣نارستها.

 كعلى ضوء ىذه النتائج اٞنوضحة قدـ الباحث ٘نلة من اٞنقرتحات أ٨نها:
كمهارات  كضع منهج تعليمي جديد لطلبة التعليم اٛنامعي يهدؼ إُف تعريفهم ّنفهـو كمعارؼ-

 كأنواع كأساليب ٣نارسة ريادة االعماؿ؛
استخداـ طرؽ كأساليب فعالة ك حديثة يف تدريس الطلبة  ٠ناؿ اٞنقاكالتية مثل دراسة اٜنالة -

،زيارات ميدانية للمشركعات الناجحة ،لعب االدكار، ٕنثيل األدكار، عقد لقاءات مع ركاد أعماؿ ناجحٌن 
 يف اجملتمع ...؛ 
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بإجراءات التبقيم لطلبة  يفضل االبتعاد عن االسئلة الت تعتمد على اٜنفظ فيما يتعلق -
كاالستظهار لدل الطالب كالرتكيز على االسئلة الت تعتمد على مهارات التفكًن االبداعي كالنقدم 

 كالتحليلي؛
ية فتح فضاءات ٞنشاركات الطالب يف أنشطة طالبية دات صلة ّنجاؿ اٞنقاكالتية كادخاٟنا يف عمل-

 التقييم اٝناصة باالمتحانات؛
قياـ االدارة بتكوين بنك معلومات بالنسبة لألفكار كاٞنشاريع الناْنة البحوث الت ْنريها اٛنامعة -

 كاٝناصة باجملاؿ اٞنقاكاليت؛
 اىتماـ االدارة بتوفًن مصادر التمويل ٞنشركعات الطلبة الريادية؛  -
  ؛لتوعية طلبة اٛنامعة باألنشطة اٞنقاكالتية عات اجملتمعكتوكوالت تعاكف مع قطااٛنامعة بر  إبراـ-
العمل على تكاتف اٛنهود بينما تقدمة اٛنامعة كمؤسسات الرتبية الغًن رٚنية االخرل  كاألسرة، -

  ؛كدكر العبادة، ككسائل االعالـ  لتنمية مفهـو اٞنقاكالتية بصورة ناجعة لدل الطلبة داخل اٛنامعة
ضاء ىيئة التدريس على كل جديد ٫نص ٠ناؿ تدريس اٞنقاكالتية لطلبة العمل على تدريب أع-

 اٛنامعيٌن؛      
توصيات الدراسات السابقة يف ٠ناؿ تعليم ريادة االعماؿ يف  –قدر االمكاف  –١ناكلة تطبيق -

 الوسط اٛنامعي.

 التعليم اتمهار  على قائم تدريبي برنامج فاعلية العزيز، مقال بعنوان: عبد أنور دراسة أمل -5
 األعمال لدى ريادة نحو والتوجو القرار واتخاذ االستراتيجي التفكير تحسين مهارات في الريادي

   .2021،التربية كلية طالب من عينة

 اٞنقاكاليت، مهارات التعليم على قائم مقرتح تدرييب برنامج فاعلية على التعرؼ إُفاٞنقاؿ ىذا  هدؼي
 الدراسات طالب لدل اٞنقاكاليت كالتوجو القرار أناذ كمهارات اتيجياالسرت  التفكًن مهارات ٓنسٌن يف

 كتقنٌن كترٗنة اٞنقاكاليت، التعليم مهارات ضوء يف برنامج مت تصميم ذلك من كللتحقق الرتبية، بكلية العليا
 ،التوجو اٞنقاكاليت كمقياس القرار، أناذ مهارات مقياس من إعداد كال االسرتاتيجي التفكًن مقياس

 تطبيق ٗنيع مت كقد الرتبية، العليا بكلية الدراسات طالب من كطالبو طالب(50)من عينة البحث كتكونت
  -متغًن تابع-التوجو اٞنقاكاليت  كمقياس القرار أناذ مهارات كمقياس االسرتاتيجي التفكًن  الثالثة اٞنقاييس
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 SPSSلبيانات كمعاٛنتها احصائيا بربنامج ،ك بعد ٗنع ا -متغًن مستقل-اٞنقرتح الربنامج تدريس كبعد قبل
  التالية: النتائج أسفرت اٝنماسي ليكرت كحسب مقياس سلم

 اٞنقاكاليت من كجهة نظر العينة اٞندركسة كىذا يعين: التوجو على اٞنقرتح للربنامج تأثًن قوم ىناؾ -
كالقيم  الذات تطوير لىع أفضل تعلمان  يوفر اٞنقاكاليت التعليم مهارات على القائم الربنامج أف -
 اٞننهجية؛ اإلدارة على القائمة اٞنهارات كاكتساب كاالبتكار اإلبداع ثقافة كتعزيز اٞنقاكالتية
 توجيو الطالب على ساعدت اٞنقاكاليت التعليم مهارات بربنامج توفًنىا مت الت األنشطة ٣نارسة -

 النجاح احتماالت تكوف على أف كالتأكيد اطراٞنخ ٓنمل يف الرغبة على كشجعتهم كالفاعلية اٞنشاركة ٥نو
 الفشل؛ من احتماالت أعلى

تنمية  على ساعدت جديدة مشركعات أفكار لطرح الذىين العصف على الطالب تدريب -
 العمل؛ فرص خلق يف األكيدة كرغبتهم األعماؿ ريادة ٥نو توجههم

 ها:كعلى ضوء النتائج السابقة قدمت الباحثة ٘نل من االقرتاحات أ٨ن
اٞنقاكالتية ثقافة الضركرة عقد الربامج التدريبية كالندكات ككرش العمل داخل اٛنامعة للتوعية ب -

 ؛ك٣نيزات العمل الريادم
 ؛الرتبيةبكليات  العليا للدراساتيف برامج إعداد اٞنعلم أك ّنقرر  اٞنقاكاليتتضمٌن مهارات التعليم  -
 ؛اٛنامعات من طالب اٞنقاكلٌنرعاية تكوين ٗنعيات ككحدات ذات طابع خاص تتوُف -
من  اٞنقاكلٌن،عرض ٧ناذج ناجحة من  عحث اٛنامعات على عقد الندكات كالورش التدريبية م-

 ؛البلداف األخرل لعرض ْنارهبم
 ؛للشبابمقاكاليت عمل جائزة سنوية من اٛنامعة كعلى مستول اٛنامعات اٞنصرية ألفضل مشركع -
من  ة كأساليب التعلم كاالستفادةيلتبادؿ اٞنناىج كالربامج الدراس اليتاٞنقاك إنشاء مركز للتعليم -

 ؛اٝنربات الرائدة
ٞننسويب  لتنفيذىا كفقان ٛندكؿ زمين كبشكل دكرماٞنقاكالتية تصميم حقائب تدريبية يف ٠ناؿ -

 ؛اٛنامعة يف إطار نشر ثقافة ريادة األعماؿ
 اٞنقاكالتية؛ ك كاالبتكاركة العاٞنية يف التعليم ٓنديث الربامج كاٞنقررات الدراسية لتواكب اٜنر -
كالتشغيل من خالؿ  كطنية على مستول اٛنامعات اٞنصرية لربط التعليم بالتدريب اسرتاتيجيةتبين -

 .كتبين األفكار االبتكارية اٞنقاكاليت رفع معدالت األداء كالتعليم
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 تعليم المعمري، فاعلية علي بن عوض الجموسي، جوىر المقبالية، عبداهلل بنت دراسة موزة -6
 بسلطنة االعمال ريادة نحو العالي التعليم طالب مؤسسات اتجاىات تعزيز في األعمال ريادة
  .2021،عمان

يف  اٞنقاكاليتتعليم البشكل عاـ إُف التعرؼ على فاعلية  من خالؿ ىذا اٞنقاؿ الدراسةىده ىدفت 
ثقافة الأ٨نية غرس  إبراز ككذا عليم العاِف بسلطنة عماف،لدل طالب مؤسسات الت التوجو اٞنقاكاليت تعزيز

يف ىذا  ةالوطني اتمع االىتمام ااشٕناقتصاديا  يف اٞنتعلمٌن كاعدادىم لالعتماد على أنفسهم اٞنقاكالتية
الصغًنة  كمؤسسات األعماؿ اٞنقاكالتيةمن اٞنؤمل أف تدفع الطلبة كٓنفزىم لال٦نراط يف ٠ناؿ ، إذ انو اجملاؿ
تعليم الاٞنقرتحات حوؿ زيارة فاعلية بعض قدًن بت ، حيث تنتهي ىذه الدراسة يف األخًنتوسطة مستقبالن كاٞن

، لدل طالب مؤسسات التعليم العاِف بسلطنة عماف العمل اٞنقاكاليتيف تعزيز االْناىات ٥نو  اٞنقاكاليت
 تالية:الت ْنيب يف جوىرىا عن االشكالية الرئيسية ال أىداؼ الدارسة كلتحقيق

 ٥نو ما فاعلية تدريس مقرر ريادة األعماؿ يف تعزيز اْناىات طالب مؤسسات التعليم العاِف
 بسلطنة عماف؟ اٞنقاكالتية
موزعة على أربعة  عبارة، (64)كلتفسًن اإلشكالية ميدانيا قاـ الباحثوف بتصميم استبياف ضم   
 :١ناكر ىي

كالتقنية  اٞنهارات الفنية :بارة، احملور الثاينع (17)اٞنهارات الشخصية كتضمنت  :احملور األكؿ
اٞنهارات  :احملور الرابع عبارة، (16)اٞنهارات اإلدارية كتضمنت :عبارة، احملور الثالث (11)كتضمنت 

اٝنماسي )غًن موافق بشدة، غًن موافق، ١نايد، موافق،  مقياس ليكرتكفق عبارة  (20)القيادية كتضمنت
طالبُا كطالبة من كليات العلـو التطبيقية  (205)من اٞنكونة  نة الدراسة عيكزعت على  ،(موافق بشدة

،  SPSS بربنامج احصائيا كمعاٛنتها البيانات ٗنع كبعد نزكل، صاللة(، )صحار، الرستاؽ، عربم،
 توصلت الدراسة إُف ٗنلة من النتائج أ٨نها:

معتربا، حيث ، حيث كاف حجم األثر لطلبةالتوجو اٞنقاكاليت  لو فاعلية يف تنمية اٞنقاكاليتتعليم الأف 
األعماؿ بٌن التطبيق القبلي  على تنمية اْناىات الطالب ٥نو ريادة اٞنقاكاليتتعليم الفركؽ يف أثر  اف ىناؾ

اْناىات  يف بسبب أف اٞنقرر ّنا يتضمنو من قيم، عمل على التأثًن كالتطبيق البعدم يف األداة ككل
ارية، حيث أف اٞنقرر يركز ْن عزز لديهم الدافعية للعمل على انشاء مشاريعالطالب ٥نو ريادة األعماؿ، ك 

العمل كيف توفًن الفرص الوظيفية للباحثٌن  على تعميق إدراؾ الطالب أل٨نية ريادة االعماؿ كدكرىا يف سوؽ
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  النوعتُعزل ٞنتغًن اٞنقاكاليتبٌن الطالب يف اْناىاهتم  توجد فركؽ كما أظهرت النتائج أنو ال عن عمل،
 ،السنة الدراسية األعماؿ تعزل ٞنتغًن كما ال توجد فركؽ بٌن الطالب يف اْناىاهتم ٥نو ريادة  ،(اٛننس)

 التوصيات، من أ٨نها:  كبناء على النتائج توصلت الدراسة إُف ٠نموعة من
كالرتكيز على أ٨نية تنفيذ  االىتماـ بشكل أكرب باستعراض قصص ٤ناح لركاد أعماؿ عمانيٌن،-

 ؛لزيارت اٞنيدانية الطالبية لسوؽ العملا
متخصصة يف ٠ناؿ ريادة األعماؿ، كتنظيم لقاء سنوم من قبل اٛنامعة أك  اصدار دكريات علمية -

 ؛األعماؿ للطالب من ركاد األعماؿ الناشئٌن الكلية لريادة
باالىتماـ بشكل  اِفإبداع كابتكار" من خالؿ قياـ كزارة التعليم الع اٞنقاكالتيةتطوير ١نتول مقرر " -

مع استعراض مراحل اٞنشركع  أكرب بتضمٌن قصص ٤ناح لركاد أعماؿ عمانيٌن ضمن ١نتول اٞنقرر،
استخدامها كوسائل تعليمية مساعدة للمقرر،  الريادم، سواء أكانت عن طريق األفالـ اٞنصورة كالت ٬نكن

 ؛أك ٬نكن تضمينها يف ملحق خاص باٞنقرر
 ألعماؿ يف اجملتمع لتدريس أجزاء من مقرر ريادة األعماؿ لينقلوا خرباهتماالستعانة بركاد ا -  

الفكرة كانتهاء باٝنطط  يف بعض ما يتم تناكلو يف اٞنقرر بدءا من توليد اٞنقاكالتيةاٜنياتية للطالب يف ٠ناؿ 
 ؛اٞنستقبلية لتطوير اٞنشركع

اٞنستول  علىاٞنقاكالتية اٞنتعلقة  تشجيع كٓنفيز الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس إلجراء البحوث-   
اٝناص بالسمات  احمللي كالدكِف كتقدًن خرباهتم ٞننسويب الكلية أك اٛنامعة، كتكثيف البحث العلمي

كزارة التعليم العاِف مسابقة أك جائزة  كاٝنصائص الريادية ككيفية تنميتها كالعوامل اٞنؤثرة فيها، ٬نكن أف تطرح
 اٞنقاكالتية؛ يف اجملاؿ البحثي اٞنتعلق 

تعليم  ضركرة االستعانة من قبل كزارة التعليم العاِف بتجارب الدكؿ األخرل اٞنتقدمة يف ٠ناؿ-
كدكؿ االٓناد األكركيب، فقد  مثل: أمريكا الشمالية كدكؿ جنوب شرؽ آسيا اكاجملاالت اٞنرتبطة هب اٞنقاكالتية

 ؛خطوات كاسعة يف ىذا اجملاؿ حققت ىذه الدكؿ

 شيط العالقة بٌن اٛنامعات كقطاع ريادة األعماؿ، كذلك من خالؿ تشكيل ٛناف أكتفعيل كتن-
لتحديد اجملاالت  ٠نالس مشرتكة من القطاع اٝناص كٛناف شباب األعماؿ يف الغرؼ التجارية كاٛنامعات

 .اٞنمكنة للتعاكف بينهما
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 جنبيةالمطلب الثاني: الدراسات الدولية باللغة األ

2-Frederick Lins, the effect of an executive MBA program 

entrepreneurial orientation,311:. 

 تأثًناٞنوسومة بعنواف:  دارة اعماؿإاٞنتمثلة يف أطركحة دكتوراه يف ٔنصص  الدراسة ىذه قامت
 إدارة ببحث تأثًن تدريس برنامج  ماسرت األعماؿ ريادة توجو على مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج
على التوجو اٞنقاكاليت لديهم، اين مت بناء اٞنتغًن التابع على   -اٞنصمم خاصة للعاملٌن-مهين  اؿاألعم
 إدارة ماسرت ككاف اٞنتغًن اٞنستقل ىو برنامج ( كاٞنخاطرة ، كاالستباقية ، االبتكار) سلوكية بنيات ثالثة

الباحث إُف تقسيم ٠نتمع فيتناـ، كعمد  يف ىاكام جامعة اٞنعتمد من طرؼ  (EMBA) مهين األعماؿ
)الذين َف يشرعوا بعد يف دراسة اٞنقرر أك ىم يف  البحث إُف ٠نموعتٌن األكُف اٞنتقدمٌن كاٞنسجلٌن اٛندد

 بعد االستبياف إرساؿ ) الذين أهنو دراسة كامل الربنامج(، كمت بداية اٞنشوار ( كاجملوعة الثانية اٞنتخرجٌن
 األعماؿ إدارة ماسرت برنامج من كاٝنر٩نٌن كالطالب اٞنتقدمٌن من (353) إُف اإللكرتكين الربيد عرب ذلك
ا (73) ٠نموعو ما استجاب. اإل٤نليزية باللغة فيتناـ يف يدرس ىاكام جامعة تديره الذم مهين  يف مشاركن
 كالطالب اٞنتقدمٌن بٌن (37) شكل بالربيد، إرسالو من أسبوعٌن غضوف يف للمسح الرتكيز عينة إطار
، (التجريبية شبو اجملموعة) األعماؿ مهين ماسرت إدارة برنامج خر٩ني (35) ك (الضابطة اجملموعة) اٛندد

 لريادة اٝنر٩نٌن توجيو يف يساىم مهين األعماؿ إدارة ماسرت تعليم كاف إذا ما ككاف اإلشكاؿ الرئيسي حوؿ
 ىل ك  كاٝنر٩نٌن؟ للطالب الريادم التوجو على مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج يؤثر ىل كاألعماؿ 

 كاٝنر٩نٌن؟ اٞنسجلٌن اٛندد  بٌن التوجو اٞنقاكاليت  يف كبًن فرؽ ىناؾ
مهين  األعماؿ إدارة ماسرت برنامج يف اٜنضور تأثًن فحص ىو البحثية الدراسة ىذه من الغرض كاف

 ٖناين مهين من األعماؿ ةإدار  ماسرت برنامج يف اٞنشاركٌن مسح مت التوجو اٞنقاكاليت يف اٞنشاركٌن توجو على
 إُف فصلهم كمت( العينات أخذ إطار) سنوات 8 مدار على للربنامج تقدموا أك حضركا ٣نن طالبية ٠نموعات
 اٟندؼ كاف اجملموعة، كداخل اجملموعة بٌن اإلحصائي التحليل لدعم( كاٝنر٩نٌن اٞنتقدمٌن) ٠نموعتٌن
اٞنشاركٌن، كمن ابرز نتائج ىذه  ٠نموعات بٌن ادمالري التوجو يف االختالؼ فحص ىو للتحليل النهائي

 الدراسة ما يلي:
مهين يف توجيو اٞنشاركٌن فيو ٥نو اٞنقاكالتية ، كما ال  األعماؿ إدارة ماسرت ال يوجد تأثًن لربنامج -

 ك اٞنتخرجٌن؛ (الضابطة اجملموعة) اٛندد الطالب اٞنتقدمٌن يوجد فرؽ بٌن
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 كبًن بشكل ٫نتلف ال من االبتكار، حيث أنو يقلل كال يزيد ال مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج -
  اٞنتخرجٌن؛ ك( الضابطة اجملموعة) اٛندد الطالب بٌن

 بشكل ٫نتلف ال أنو حيث االستباقية، من يقلل كال يزيد ال مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج -
 اٞنتخرجٌن؛ ك( الضابطة اجملموعة) اٛندد الطالب بٌن كبًن

 بشكل ٫نتلف ال أنو حيث اٞنخاطرة، من يقلل كال يزيد ال مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج -
 اٞنتخرجٌن؛ ك( الضابطة اجملموعة) اٛندد الطالب بٌن كبًن

 إدارة ماسرت ال توجد فركؽ تعزل اُف متغًن اٛننس يف اجابات اٞنستجوبٌن حوؿ تأثًن برنامج  -
 دد ككدا اٞنتخرجٌن ٥نو اٞنقاكالتية.يف توجيو الطبة اٛن مهين األعماؿ

 كعلى ضوء ىذ النتائج قدـ الباحث جلة ـ االقرتاحات ا٨نها : 
ا سيكوف( أخرل مدارس ، أخرل بلداف) أخرل بيئات على البحث تصميم تطبيق إف -  يف مفيدن
 النتائج؛ تعميم

 برامج من بدالن  لتجرييبا التعليم برامج يف التفكًن األعماؿ كرجاؿ القادة من الطا١نٌن على ٩نب -
 لتطوير التوجو اٞنقاكاليت؛ األعماؿ إدارة ماجستًن
 النهائي؛ اٟندؼ إغفاؿ دكف البيئة يف التغيًنات لتالئم باستمرار ١نددة إجراءات تعديل ٬نكن -
 يف اٞنمارسٌن استخداـ زيادة إُف التأثًن يشًن قد للمعلمٌن، اٞنستمر بالنسبة التعلم يعين التأثًن -

 ربامج التعليمية؛ال

 يف يرغبوف كانوا إذا مهين األعماؿ إدارة ماسرت برنامج مناىج فحص إُف ُناجة اٞنعلمٌن إف -
 .الطالب لدل األعماؿ ريادة مواقف تطوير

2- Kheyrollah Sarboland, Seyyed Ali Moosavi, Alireza Manafi, Shahram Begzadeh 
    A Study on the Role of Skill Training in Entrepreneurship of Entrepreneurs 

and Non-Entrepreneurs of Vocational Training Centers in Ardebil, Iran,  3124 . 

دراسة عن دكر التدريب على اٞنهارات  اٞنتمثل يف مقاؿ ُنثي موسـو بعنواف جاءت ىذه الدراسة
لتسليط الضوء على دكر ، ن اٞنهين يف أردبيل، إيرافاٞنقاكالتية للمقاكلٌن كغًن اٞنقاكلٌن يف مراكز التكوي

 على التدريب دكر إيراف يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت للمرتبصٌن، ك توضيح أردبيل، يف اٞنهين التكوين مراكز
الت تقسمها أصحاب البحث إُف ٔنصص اٞنقاكالتية كريادة  -للتخصصات اٞنختلفة اٞنقاكالتية  اٞنهارات
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 األعماؿ اٞنهين لدفع اٝنر٩نٌن ٞنمارسة التكوين مراكز يف -صات االخرل غًن اٞنقاكالتيةاالعماؿ  كالتخص
 منصٌن، اٞنهين يف تعزيز اٞنهارات اٞنقاكالتية للمرتب التكوين فعالية مدل كاٜنرة ، كبالتاِف اكتشاؼ التجارية
لتحسٌن  مناسبة قاعدة الدراسة كما توفر ، اإلقليمية االحتياجات مع تتناسب الت التدريبية الربامج  خالؿ
الضركرية لتشغيل الشباب بإعبار اٞنقاكالتية أحد اىم اجملاالت الت  اٞنصادر كتنويع كتطوير اإلنتاجية تعزيز

التدريب على اٞنهارات  دكر مقارنة تساعد يف حل اٞنعضلة  االقتصادية اٜنالية، كما هتدؼ الدراسة إُف
كعلية فإف  ؛ كاٝنرجٌن من غًن ٔنصص اٞنقاكالتية  الرياديٌن اٝنر٩نٌن بٌن األعماؿ ريادة ٠ناؿ يف الريادية 

 الدراسة ارتسمت متغًناهتا بٌن على 
 التابع كاٞنتغًن اٞنهارات) التكوين العلمي النظرم، كالتدريب التطبيقي( على التدريب ىو ك اٞنستقل

 كأناد القرار، )اٞنبادرة اسو باألبعاد التاليةكالتوجو اٞنقاكاليت الذم مت قي األعماؿ ركاد األعماؿ ريادة ىو
اإلبداع كاالبتكار كالقيادة (، كقصد قياس الدراسة ميدانيا قاـ الباحثوف بتصميم  االستقاللية، اٞنخاطرة،

 لدراسةا كمث توزيعو على عينة ،استباف ُنسب متغًنات الدراسة السالفة الذكر كفق سلم ليكارت اٝنماسي
)اٞنرتبصٌن الذين اهنو دراستهم كىم على ابواب التخرج( من  كاٝنر٩نات اٝنر٩نٌن من  (400)كىم اعشوائي

ٔنصص اٞنقاكالتية كالتخصصات االخرل غًن اٞنقاكالتية، كبعد ٗنع البيانات كمعاٛنتها احصائيا بربنامج 
SPSS :ٓنصل الباحثوف على النتائج التالية 
ٔنصص اٞنقاكالتية كريادة  بٌن اٞنقاكالتية هاراتعلى تعزيز اٞن التكوين ال يوجد اختالؼ يف دكر-

 االعماؿ  كالتخصصات االخرل غًن اٞنقاكالتية من كجهة نظر العينة اٞندركسة؛ 
ٔنصص اٞنقاكالتية كريادة  بٌن اٞنبادرة  على تعزيز مهارات التكوين ال يوجد اختالؼ يف دكر-

 ظر العينة اٞندركسة؛االعماؿ  كالتخصصات االخرل غًن اٞنقاكالتية من كجهة ن
ٔنصص اٞنقاكالتية  بٌن أناد القرار على تعزيز مهارات القدرة التكوين ال يوجد اختالؼ يف دكر-

 كريادة االعماؿ  كالتخصصات االخرل غًن اٞنقاكالتية من كجهة نظر العينة اٞندركسة؛
 كريادة اٞنقاكالتية صصٔن بٌن االبداع كاالبتكار مهارات تعزيز على التكوين دكر يف اختالؼ يوجد-
يركف أف التكوين  اٞنقاكالتية اٞنقاكالتية، حيث أف اجابات ٔنصص غًن االخرل كالتخصصات  االعماؿ

اٞنقاكالتية  الذين ال يركف لو  غًن االخرل اٞنهين قد عزز فيهم ركح االبداع كاٞنقاكالتية خالؼ التخصصات
 اٞندركسة؛ العينة نظر كجهة تأثًنا من
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ٔنصص اٞنقاكالتية كريادة  بٌن االستقاللية على تعزيز مهارة التكوين اختالؼ يف دكرال يوجد -
 االعماؿ  كالتخصصات االخرل غًن اٞنقاكالتية من كجهة نظر العينة اٞندركسة؛ 

ٔنصص اٞنقاكالتية كريادة  القيادية بٌن على تعزيز اٞنهارات التكوين ال يوجد اختالؼ يف دكر-
 االخرل غًن اٞنقاكالتية من كجهة نظر العينة اٞندركسة؛ االعماؿ  كالتخصصات 

 :التالية االقرتاحات قدـ أصحاب البحث  الدراسة السالفة الذكر، لنتائج كفقنا
 التكوين اٞنهين؛ اٞنهين مراكز التدريب يف العاٞنية اٞنعايًن على اٞنقاكالتية تدريب يعتمد أف ٩نب-
 مراكز اٞنهارات اٞنقاكالتية يف على التدريبية الدكرات يف ماؿباٝنرباء ك ركاد االع االستعانة  ٩نب-
  اٞنهين؛ التعليم

السوؽ اٜنالية  احتياجات مراعاة ٩نب التعليمية كالتدريبية يف ٠ناؿ اٞنقاكالتية اٞنعايًن ٓنسٌن عند-
 كاٞنستقبلية؛

3-Arantxa Gorostiaga, Assessment of Entrepreneurial Orientation in 

Vocational Training Students: Development of a New Scale and 

Relationships With Self-Efficacy and Personal Initiative, 2019. 

التوجو اٞنقاكاليت لدل طالب يف ىذا اٞنقاؿ البحثي اٞنوسـو بعنواف تقيم  هتدؼ ىذه الدراسة
إُف مدل تأثًن طرؽ التدريس ك الربامج   الفعالية الذاتية: قياس العالقة بٌن اٞنبادرة الشخصية ك التكوين اٞنهين

يف التوجو اٞنقاكاليت لدا اٞنرتبصٌن، أين  ( إسبانيا) الباسك اٞنعتمدة ّنختلف مؤسسات التكوين اٞنهين بإقليم
، (اإل٤ناز اٞنخاطرة، االستباقية، التنافسية، حب ٕنت قياس التوجو اٞنقاكاليت من خالؿ أبعاد )االبتكار،

كدا معرفة الفركؽ الشخصية يف التأثًن خاصة ما تعلق منها باٛننس، كبالتاِف الوؼ على مدل مالئمة ك 
الربامج اٞنتبعة من طرؼ مؤسسات التكوين اٞنهين يف باإلقليم للدفع باٞنرتبصٌن ٥نو اٞنقاكالتية، كٞنعرقة ذلك 

 (207)ك إناث (204) بص منهممرت  (411) تكونت من ميدانيا اجرل الباحثوف دراسة ميدانية على عينة
 (13)اٞنهين التكوين مؤسسات ٢نتلف من ْننيدىم أهنم مت عامنا؛ (57)ك (16) بٌن أعمارىم ترتاكح ذكور

 (٪34) كقد شارؾ سابقة، عمل خربة العينة لديهم من )٪53(عاـ، كبشكل ،(إسبانيا)الباسك  يف إقليم
عماؿ، اين كزعت عليهم استبانة مشلت اسئلة ٞنختلف ابعاد األ بريادة اٞنتعلقة األنشطة يف الدكرات أك منهم

التوجو اٞنقاكاليت كالتوجو التعليمي للمقاكالتية  ٞنؤسسات التكوين اٞنهين، كاعتمد قياس اإلجابات فيها على 
 مياس مشابو ٞنقياس لكرت  اٝنماسي، كقد أسفرت ىذه الدراسة على النتائج التالية:
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 اٞنهين من كجهة نظر العينة؛   التكوين اٞنقاكاليت لدل اٞنرتبصٌن مؤسسات ىناؾ توافر ألبعاد التوجو
 كجهة من اٞنهين التكوين ّنؤسسات اٞنرتبصٌن لدل  للمقاكالتية التعليمي التوجو ألبعاد توافر ىناؾ

 العينة؛ نظر
 اسكالب بإقليم اٞنهين التكوين مؤسسات ّنختلف اٞنعتمدة  الربامج ك التدريس لطرؽ ىناؾ تأثًن

 العينة؛ نظر كجهة اٞنرتبصٌن من ّنختلف أبعاده لدا  اٞنقاكاليت التوجو على( إسبانيا)
 ّنختلف اٞنعتمدة  الربامج ك التدريس طرؽ ال توجد ىناؾ فركؽ تعزل ٞنتغًن اٛننس حوؿ تأثًن

 من اٞنرتبصٌن لدا أبعاده ّنختلف  اٞنقاكاليت التوجو على( إسبانيا) الباسك بإقليم اٞنهين التكوين مؤسسات
 العينة. نظر كجهة

-5 Timo Nevalainen , Jaana Seikkula-Leino, and Maria Salomaa,Team 

Learning as a Model for Facilitating Entrepreneurial Competences in 

Higher Education: The Case of Proakatemia,  3132  

اٞنقاكالتية يف يم ضمن فريق كنموذج لتعزيز الكفاءة التعل ا اٞنقاؿ البحثي اٞنوسـو بعنوافىذ بحثي
 داخل اٞنشاريع تنظيم يف الطالب كفاءات لػدعم مفاىيمي كإطار اٛنماعي التعلمالتعليم العاِف طريقة 

ا أكثر كبشكل.العاِف التعليم مؤسسات  حالة اٞنقاكالتية يف اٛنماعي التعلم طريقة فعالية نستكشف ، ٓنديدن
 يف (TAMK) التطبيقية للعلـو تامبًنم يف جامعة اٞنوجودة (Proakatemia) اؿاألعم ريادة كحدة

 من اٞنزيد بدال  للتعليم كأساس اإلنساف إُف ينظر شامل مفهـو أساس ىي على الفريق تعلم فنلندا؛ طريقة
 طالبال ملكية صارمة لدعم متطلبات على اٛنماعي التعلم إد يعتمد ، التقليدية التعليم تقدًن ٧ناذج من

 ىذه كعموما فإف دراستهم، مسارات يف الفريق مشركع ك أىداؼ هبم اٝناصة اٞنشرتكة التعلم لعمليات
 ريادة تعزز كترفع من كفاءات الطالب يف الت كاجملتمعية الرتبوية العوامل عن البحث يف الدراسة تساىم

رنة بٌن ٠نموعتٌن من الطالب اٛنامعية، حيث أنو كيف ىذه الدراسة ٕنت اٞنقا الدراسات خالؿ األعماؿ
األعماؿ كىو برامج معد لتطوير  ريادة تعليم ( برامجProakatemiaدرسوا كفق برنامج ) طالب ٠نموعة

 األخًنة سنواهتم يف (Proakatemiaَف يدرسوا كفق برنامج ) ك ٠نموعة من الطالب الريادية، الكفاءات
   الدراسةعليها ىذه أسفرت كمن أىم النتائج الت ، 2020 مايو يف بيانات اجملموعتٌن ٗنع مت دراستهم، من
 يف توجيو اٞنشاركٌن فيو ٥نو اٞنقاكالتية ، كما يوجد فرؽ بٌن (Proakatemia) يوجد تأثًن لربنامج -

 كالذين َف يدرسو كفق ىذا الربنامج.  (Proakatemiaكفق برنامج )الذين درسوا  الطالب



 الدراسات السابقة                         الفصل الثاني 
 

115 
 

-6 Puji Handayati, Does entrepreneurship education promote 

vocational students’ entrepreneurial mindset?, 2020. 

ا اٞنقاؿ الذم جاء عنوانو على شكل سؤاؿ ىل يعزز التعليم اٞنقاكاليت الفكر اٞنقاكاليت ىذ هدؼي
 عليمت أف تأكيد ك اٞنقاكالتية الطالب نوايا األعماؿ ريادة تعليم ٪ندد كيف استكشاؼ إُفلدل الطلبة 

 يقود األعماؿ ريادة تعليم أف يعين ٣نا الريادية اٞنتكوف نية أف يشرح اٞنهين ٬نكن لتكوين األعماؿ ريادة
 للفكر اٛنوىرم الدكر بدراسة أعماؿ، حيث قاـ أصحاب البحث ركاد يكونوا أف يف الطالب بنجاح نية
، ك قاموا من -تعزيز التوجو الريادم لشبابالتعليم اٞنقاكاليت يف -العالقة التأثًنية  ىذه دعم يف اٞنقاكاليت

  مسا٨نات أساسية تتلخص إٗناال يف:  خالؿ ىذه الدراسة بتقدًن  ثالث
 خالؿ من - بإندكنيسيا الشرقية جاكة  -اٞنتنامية اٞننطقة ٟنذه ثاقبة تعطي نظرة الدراسة ىذه  أوال

 بالتحقيق أيضنا حيث يهتم ىذا البحث أعماؿ ركاد ليكونوا الطالب كنية اٞنقاكاليت التعليم تأثًن فحص
  لػ ٞنبادرة كالفكر اٞنقاكاليت؛ الوساطة دكر يف بعمق

اٞنهين، الذم يعترب ىيكال أساسيا يف تكوين الشباب  مستول التكوين على الدراسة ىذه تركز  ثانًيا
بالبحوت يف ٠ناؿ كتلقينهم الصنعة ك شحذ توجههم اٞنهين حيث يعترب البحث يف ىذا القطاع مغيبا مقارنة 

 الطالب اٛنامعيٌن؛  اٞنقاكالتية بقطاع التعليم العاِف كّنستول
اٞنهنيٌن، حيث  اٝنر٩نٌن من للبطالة للمنحى اٞنتزايد ملحة بالنظر إندكنيسيا يف اٞنركزة الدراسة أخيًرا

 .أعماؿ ركاد يقرتح البحث ٔنريج مهنيٌن
متكوف  (470)حثو الدراسة بعينة من تتكوف من كيف سبيل التحقيق اٞنيداين للبحث فقد استعاف با

بإندكنيسيا كانوا قد تلقوا دركسا أكلية عن االدارة كالتسويق ككذا  الشرقية جاكة يف اٞنهنيٌن من الطالب
اٞنقاكالتية ، حيث مت توزيع استبياف عليهم ٫ندـ متغًنات البحث ككفق ٞنقياس ليكرت اٝنماسي مت إسرتجاع 

 اٞنعادلة ٧نذجة على القائم اٟنيكلية التباين عاٛنة الكمية للبيانات اٞنسرتدة باستخداـمنها كبعد اٞن (450)
(SEM) تربيعنا األقل اٛنزئي التباين (PLS): أظهرت اٝنصائص الوصفية كالنتائج التالية ، 
من  الغالبية سنة فهم يف مقتبل الشباب، كما كاف (17 – 15) ترتاكح أعمار العينة ما بٌن سن-

 تجوبٌن طالبات؛اٞنس
 اٞندرس دكر بينما يف دفع الطالب إُف العمل اٞنقاكاليت، الوالدين لعمل البارزة اٞنئوية النسبة كانت-

 احملاضر أقل من ذلك؛/ 
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اٞنقاكالتية للطلبة اٞنتكونٌن يف العنة ١نل  النية كالفكر الريادم تأثًن كبًن على اٞنقاكاليت  للتعليم-
 الدراسة؛
 كالنية اٞنقاكاليت التعليم بٌن العالقة الفكر اٞنقاكاليت يتوسط أف إُف دراسةال نتائج أشارت-
 اٞنقاكالتية؛
 الناجحة الشخصيات أقراهنم أك مع بالتفاعل التكوين اٞنهين للطالب اٞنتكونٌن يف التعليم يسمح-

 األعماؿ؛ ريادة دراسات يف اٞنشكالت حل يف
كذلك  يكونوا أف و اٞنقاكاليت ك٪نرؾ فيهم الشغف يفالتوج كاٞندرسٌن الزمالء من التحفيز يدعم-
 األعماؿ؛ رجاؿ

على ضوء   -خاصة-كمن أىم االقرتاحات الت قدمتها الدراسة للقائمٌن على شؤكف التكوين اٞنهين 
 النتائج اٞنتوصل اليها ما يلي:

 عرب الندكات مثل األعماؿ، بريادة الصلة اٝنصوص ذات كجو كفاءة اٞنعلم ك على البد من تعزيز-
 دراستهم من مواصلة اٞنعلمٌن كٕنكٌن التدريب منظومة التكوين بربامج داخل اٞنقاكالتية ، حوؿ اإلنرتنت

 أفضل؛ أداء أجل من
 على ك مراكز التكوين اٞنهين الطالب اٞنتكونٌن اٞندارس يف األعماؿ ريادة تعليم يشجع أف ٩نب-
 مقاكلٌن؛ إبداعية حىت يصبحوا أفكار تطوير

 القطاعٌن من كل يف أيضنا بالتوسع األعماؿ ريادة بتعليم من اٞنهتمٌن البحث من اٞنزيد يُقرتح-
العينة لتشمل حيزا كبًنا  منطقة كتوسيع البالد أ٥ناء ٗنيع يف اٞنهين اٝناص ك اٜنكومي ٞنؤسسات التكوين

 من اٞنناطق يف أندكنيسيا ليكوف ٟنا قابلية أكرب لتعميم يف نتائجها.

7-Chris Schachtebeck,  Daniella Da Silva Teles, entrepreneurial 

education and individual entrepreneurial orientation: an experts’ 

perspective, an empirical delphi study, 2021. 

 

منظور  ي اٞنوسـو بعنواف التعليم اٞنقاكاليت كالتوجو اٞنقاكاليت الفردم منالبحثاٞنقاؿ  ىذا يهدؼ
اٛنامعة من خالؿ  التوجو اٞنقاكاليت للفرد طالب التعليم اٞنقاكاليت على تأثًن ٓنديد إُف اٝنرباء دراسة ْنريبية

اٞنوضوع، حيث تقـو الدراسة بشرح اٞنفاىيم اٞنتعلقة باٞنوضوع من تعليم مقاكاليت كتوجو  يف خرباء استخداـ
األعماؿ ككل، إذ هتدؼ الدراسة  صناعة ريادة يف لعبونوي الذم اٟناـ مقاكاليت إلعطاء تصور شامل للدكر
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كاٞنخاطرة،  ، كاالبتكار ، إُف تقدًن أصوؿ تار٫نية لتصور التوجو اٞنقاكاليت يف أبعاده اٝنمس )االستباقية
أدبيات  يف الفجوة ىو سد البحث االساسي من اٟندؼ فإف التنافسية(، ك بالتاِف كالعدكانية االستقاللية
 ذلك يؤثر أف ٬نكن ككيف األعماؿ ريادة تعليم الطالب نوع تلقي استكشاؼ خالؿ قاكاليت منالتعليم اٞن

األعماؿ، كيف سبيل بلوغ  توجههم اٞنقاكاليت كعلى خياراهتم الوظيفية كبصفة خاصة خيار ريادة على
 كاستخدمت استكشافية ُنث اسرتاتيجية الدراسة ىذه األىداؼ السالفة الذكر من البحث اعتمدت

 اٞنقاكالتية كمشاركٌن، ٠ناؿ يف أكاد٬نيٌن خرباء باستخداـ دلفي دراسة التجرييب، كىي البحث أسلوب
خالؿ  من ، خربهتم ٠ناؿ يف األفراد من البيانات ٛنمع عاـ تستخدـ بشكل دلفي تقنية باعتبار أف
 عدد إُف للمشاركة عوةد عشرين إرساؿ معينة، فتم مسألة بشأف اآلراء يف توافق لتحقيق اٛنماعي، االتصاؿ

 ك تأكدت مشاركة  كاسكتلندا جنوب افريقيا يف حقل اٞنقاكالتية بكل من جامعات األكاد٬نيٌن اٝنرباء من
، مت طرح أسئلة على اٝنرباء تعلقت باحملور (اسكتلندا من كٖنانية إفريقيا جنوب من ٖنانية)منهم  )16(

 كالعدكانية كاٞنخاطرة، االستقاللية ، كاالبتكار ، باقيةبأبعاده اٝنمسة )االست اٞنقاكاليتاٞنكوف لتوجو 
جامعة  مستول على تدريسها يتم الت اٜنالية اٞنناىج التنافسية(، كاحملور اٞنكوف لتعليم اٞنقاكاليت حوؿ كفاءة

 اسمقي كفق يف ترسي  تبين التوجو اٞنقاكاليت للطالب يف اٛنولة االكُف ك الت مت بناء عليها ترتيب العناصر
 احملتول ٓنليل باستخداـ البيانات اٝنماسي، كيعاد طرحو عليهم يف اٛنولة الثانية، كبعد ٓنليل ليكرت

 اٞنوضوعي توصلت الدراسة إُف النتائج التالية:
 كاالبتكار، ، التنافسية كالعدكانية االستقاللية،) اٝنمسة األبعاد ىذه أف على اٝنرباء ٗنيع اتفق-

أقل  بقوة تنافسية كالعدكانية االستقاللية مع تتميز التوجو اٞنقاكاليت ، تدعم ىيكل( كاٞنخاطرة كاالستباقية،
 يف التشكيل؛

ىو االكثر اتفاقا يف ضركرة تضمينو  ، اٝنرباء قبل من كامل التفاؽ كفقنا ، االبتكارم البعد كاف-
 يؤدم االبتكار أف سيخها حقيقةلتشكيلة التوجو اٞنقاكاليت الت يسعى التعليم اٞنقاكاليت تعزيزىا لطالب كتر 

 تنافسية؛ ميزة إُف
 التوجو تبين ترسي  يف جامعة مستول على تدريسها يتم الت اٜنالية اٞنناىج كفاءة مفهـو حوؿ-
 كحدة تدريس هبا يتم الت بالطريقة يتعلق فيما جوىرية أكثر متغًنات اٝنرباء الحظ للطالب اٞنقاكاليت
 التعرؼ على يركز أنو :يلي ما تضمن أف ٩نب اٞنشاريع تنظيم كحدة أف عن اءاٝنرب  أعرب ، اٞنشاريع تنظيم
 أف ككجدت، االبتكار خالؿ من كالفرصة الفردية اٞنشكالت قدرات حل بٌن اٞنشكلة أم العالقة على
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 اٞنشكلة، ك ارتأكا على التعرؼ حوؿ أفضل دكرات لتصميم تطوير إُف ُناجة اٞنختلفة التعلم اسرتاتيجيات
 زيارات اٝنارجية ىده البيئات الطالب ك تشمل مع التفاعل لتحسٌن اٝنارجية البيئات استخداـ ٩نب أنو

 استكشافية؛ كرحالت ميدانية
 اإلبداعي التفكًن مهارات مساعدة الطالب يف تنمية يف التعليم اٞنقاكاليت اتفق اٝنرباء على قدرة-

 كالنقدم لديهم؛
 ريادة مهنة ٣نارسة على الطالب لتحفيز احتضاف ًن كحداتتوف اٛنامعات اتفق اٝنرباء أنو على-
 تسمر حىت بعد إهناء دراستهم؛ األعماؿ
 الذم الفشل أفضل لتعامل مع  بشكل الطالب تعد ٩نب اٞنقاكالتية مناىج أف اتفق اٝنرباء على -

 اٞنشاريع؛ إنشاء ك تنظيم يف مساعيهم أثناء ٪ندث قد
 دـ الباحثاف بعض من التوصيات نذكر منها:كعلى ضوء النتائج اٞنتوصل إليها ق

 اٝنرباء الستكماؿ آراء الطالب نظر كجهات استكشاؼ يف اٞنستقبلية الدراسات تنظر أف ٬نكن-
 األكاد٬نيٌن؛
 الالزمة لولوج اٞنعرفة اٞنهارات بطريقة تعزز هبا برا٠نها تصميم العاِف التعليم مؤسسات على-
 سب؛منا بشكل ٠ناؿ اٞنقاكالتية الطالب
 فهم ك اٞنقاكالتية لتعزيز  اٞنشاريع تنظيم ك كحدات مناىج يستحن إعتماد طرؽ تطبيقية ميدانية يف-

 .التلقٌن النظرم من بدالن  العملية التعاليم خالؿ من األعماؿ ريادة
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 :المبحث الثالث: مناقشة الدراسات السابقة

وع البحث عالكة عن االستفادة من رسم إف اٟندؼ من االطالع على الدراسات السابقة يف موض
ٓنديد الفجوة البحثية، ىو كذلك ك  توجو عاـ للموضوع يساعد يف صياغة إشكالية البحث ك٪ندد مساره

مناقشة ىذه الدراسات من أجل الوقوؼ على أبرز اإلفرتاقات كاالتفاقات مع موضوع ُنثنا كمعرفة ما ٬نيز 
 عرضنا لو يف اٞنطلبٌن اٞنواليٌن: ُنثنا عن ىذه البحوث السابقة كىذا ما ت

 المطلب االول: مناقشة الدراسات الوطنية 

كلطػيفة، كبالرغم من استهدافها لعينة ال باس هبا من الطلبة، إال أف ١ناكلة تقييم  يف دراسة اليمػٌن
كالطالب ىناؾ  ربامجلالربامج التكويين يف تعزير اٞنقاكالتية من منظور الطلبة ال يكفي، فالبيداغوجيا إضافة ل

األستاذ، كاٞننظومة اٛنامعية ليست فقط برامج تكوينية بل ىي أيضا مناخ تنظمي كنشاط ٗنعول ينمي 
كرح اٞنبادرة كاالستقاللية، كعليو فالدراسة تتوافق مع دراستنا يف قياس التوجو اٞنقاكاليت بأربعة أبعاد كٕنيزت 

لفت عليها يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ التكوين اٞنهين، كما عليها دراستنا ببعد اٞنغامرة التنافسية، كما اخت
 ٕنيزت عليها دراستنا بتناكؿ اٞنناخ التنظيمي للعملية التكوين.

توافق دراستنا مع دراسة سيف الدين كمنًنة يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ، غًن أف ىذه الدراسة ت
ن منظور ١نددات نظرية السلوؾ اٞنخطط ىدفت أساسا إُف قياس التوجو اٞنقاكاليت لدل اٞنرتبصٌن م

كالنموذج اٞنوحد، كدراستنا  كإف تناكلت بعدا من اٞنعايًن الذاتية ٟنذه النظرية كىو التعليم اٞنقاكاليت، فقد 
 اختلفت عليها يف أبعاد القياس لتوجو اٞنقاكاليت، كما أف كرب حجم العينة ٬نيز دراستنا أيضا.

عيسى، تبحث تعزير التوجو اٞنقاكاليت من  بن دراسة ناصرم، ليلىبالرغم من أف الدراسة اٛنودم ك 
كىو اٟندؼ العاـ من عملية  ،منظور تطوير اٞنهارات الشخصية كالفنية كاإلدارية لطلبة يف اجملاؿ اٞنقاكاليت

التكوين ككل إال اف تناكؿ منظومة تعليمية ُنجم اٛنامعة ك٘نل نتائجها على الربامج البيداغوجية فحسب 
ّننظور الطلبة أكثر منو دراسة تأثًن أك دكر  -اٞنقاكالتية–ربامج التعليمة يف ٠ناؿ معٌن لعملية تقييم ل ىو

تنظيمي للوسط، كما أنو كبالرغم من أف الدراستاف مسحيتاف الناخ اٞنللوسط بكامل مكوناتو ّنا يف ذلك 
عرب الزمن ٫نتلف كجهة النظر من  لتخصص ٫ندـ البحث اٞنقاكالتية، إال أف النتائج قد تكوف غًن مستقرة

دفعة ألخرل كمنو فإف تقيم برنامج جامعي من منظور طلبة يف حقبة زمنية كاحدة يعترب إجحافا فالربنامج 
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زيادة على اف اٞنثلث  ،قد ترل فيو دفعة قادمة خالؼ ذلك ،الدم ال يرل فيو طلبة ىذه الدفعة التحسٌن
ة عن الطالب كالربامج يضم األستاذ، إذا فدرستنا اختلفت مع البيداغوجي ال يضم الربامج فحسب، فعالك 

من طرفنا، ككدا طريقة تناكلنا  اٞنتناكؿالدراستٌن يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ كىو مرتبصي التكوين اٞنهين 
ٞننظومة التكوين ال تقتصر فقط على الربامج النظرية، بل عالكة على صيغ التكوين من ٕنهٌن كتطبيق تناكلنا 

 لتكوين.  التنظيمي ناخٞنا

عرب الزمن اعتمادا على نظرية  لطلبةاٞنقاكاليت يف دراسة قايدم الت حاكلت تفسًن تطور التوجو  
السلوؾ اٞنخطط، نرل أف التطور ٩نب أف يكوف على نفس اٞنستجوبٌن فاٛنواب يف نفس الفرتة الزمنية 

كعليو فاختالؼ العينات من زمن  ،من ألخر٫نتلف من عينة إُف أخرل كما ٫نلف جواب نفس العينة من ز 
ىده الدراسة إف ف منوألخر كإف كاف يف نفس اجملتمع ال يعطي صورة مكتملة عن تفسًن الظاىرة، ك 

اختلفت على دراستنا من حيث اداة القياس كاجملتمع اٞنقاس التكوين اٞنهين، ككدا األبعاد اٞنعتمدة يف قياس 
 التوجو اٞنقاكاليت.

اقتصرت على تفسًن تأثًن الربامج التكوينية يف التوجو اٞنقاكاليت من  فقد الرزاؽ كز كعبدفًن أما دراسة 
منظور الطالبات ك٬نثل ىذا اختالفا مع دراستنا يف جنس العينة، ناىيك عن اختالؼ اجملتمع التكوين اٞنهين 

 بالنسبة لدراستنا، من رغم التوافق يف طريقة اٞنعاٛنة اإلحصائية.

سليماف تتوافقاف مع دراستنا يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ كىو  كحاج ٪نٍن ف دراسة بنبالرغم من أ
قطاع التكوين اٞنهين، كالتوجو العاـ لدراسة دكر التكوين يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت كتوافق أبعاد اٞنتغًن 

قتصر على الربامج فقط  يف ىذه الدراسة اٞناٞنستقل، إال أف طريقة تناكؿ اٞنتغًن اٞنستقل التكوين اٞنهين 
ليكوف أمشل  )اٞندرس، برنامج التدريس كطرؽ التدريس(تنا يف تناكؿ التكوين، حيث تناكلنا دراسمع تلف ٫ن

من الذين تناكلوا الربامج كحدىا كاختلف أيضا ذلك مع متغًننا اٞنستقل الذم تناكلنا طرقا كبرامج يف ظل 
ع مما أف حجم العينة يعترب صغًنا ٜند ما مقارنة مع ٠نتاٞنناخ التنظيمي الذم يدخل ضمنو اٞندرس، ك

ُنجم كالية تلمساف ال يعكس نتائج دقيقة، كلرّنا كاف لو تفسًن يف إعطاء نتائج ضعيفة الداللة يف تأثًن 
 .يف دراستنا أكرب من حجم عينة ىذه الدراسة  حجم العينةكما اٞندرس كطرؽ التدريس على التوجو،  

الت   (Wafaa et Houari) سات الوطنية العربية أما األعجمية فإف دراسة ىذا ما تعلق بالدرا
يف متغًنىا اٞنستقل  اختلفت مع دراستنا يف  (Surlement and Kearney)تناكلت ٧نوذج تدريس 
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طبيعة اجملتمع الوسط اٛنامعي بالنسبة ٟنذه الدراسة، أما أبعاد متغًن التوجو اٞنقاكاليت فقد توافقت معنا يف 
 Surlement and)كجهة نظرنا فإف ٧نوذج التدريس  كمن )اإلبداع كاإلستباقية(، غًن أنو عدينب

Kearney ) ،ىو ٧نوذج يعتمد يف تصميم مناىج التدريس كليس لقياس األثر يف كسط ال يعتمد مناىجو
كىذا ما فكيف تصل إُف نتيجة مرجوة يف ٠نتمع دراسة  يعتمد مناىج ال تتوافق مع ىذا النموذج أصال، 

٬نكن تفسًنه يف كوف نتيجة الدراسة سلبية ال يوجد أثر لتعليم اٞنقاكاليت يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت لدل 
 أفراد العينة.

تناكلتا أثر التكوين  الت  (et Wassila  Zoulikha)( كدراسة Sandra et Riad) أما دراسة
لرغم من أف الدراستاف تناكلت اٞنتغًن اٞنستقل برامج يف جهاز داخل الوسط اٛنامعي كىو دار اٞنقاكالتية، كبا

داخل اٛنهاز دار اٞنقاكالتية كال يعين الذين ال تشملهم نشطات الدار،  عينة كأنشطة إال أنو يقتصر على
 كعليو فإننا ٦نتلف مع ىذه الدراسة يف طريقة تناكؿ اٞنتغًن اٞنستقل ككذا طبيعة اجملتمع اٞندركس.

( متغًن التعليم اٞنقاكاليت برا٠نا كأجهزة داعمة دار )مقاكاليت(، فإف Selmaاسة )بالرغم من تناكؿ در 
دراستنا ٕنيزت عليها يف تناكؿ ذات اٞنتغًن يف ظل اٞنناخ التنظيمي اٞنالـز لعملية التعليم، كما ٔنتلف معها 

العينة فحجم عينتنا يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ الوسط اٛنامعي أما دراستنا كسط التكوين اٞنهين، كحجم 
أكرب من عينة ىده الدراسة بالرغم من تناكؿ نفس أدكات التحليل اإلحصائي كالتوافق يف أبعاد متغًن 

 التوجو اٞنقاكاليت.

 )التحسيس بالتوجو الت تناكلت التعليم اٞنقاكاليت من خالؿ ثالثة أبعاد( Nassira)النسبة لدراسة ب

قة لطالب( كتأثًنه يف التوجو اٞنقاكاليت لطالب، ككانت يف صياغ عرض اٞنقاكاليت، برامج التدريب، اٞنراف
أديب ٛنهود اٛنامعة يف ىذا اجملاؿ ، فدراستنا ٔنتلف عنها بكوهنا تطبيقية كىذه الدراسة نظرية، كإف كانت 

ين ٞنناخ ىذه الدراسة تناكلت بعدا من أبعاد اٞنناخ التنظيمي االتصاؿ إال أف دراستنا ٕنيزت عنها ببعدين أخر 
التنظيمي كتوافقت مع ىذه الدراسة يف أربعة  أبعاد لقياس التوجو اٞنقاكاليت كٕنيزت دراستنا عنها ببعد 

   االستباقية. 
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 مناقشة الدراسات الدولية المطلب الثاني :

ابو النصر كمن معو الت تناكلت   يسامفيما تعلق بالدراسات العربية الدكلية منها ٤ند أف دراسة 
، إال اف متغًنه ثانوياتلتعليم اٞنقاكاليت يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت عند شر٪نة التقنيٌن من خر٩ني الدكر ا

 سوؽ العمل، التقينم يلخر٩نو التع، التقينم يلمؤسسات التع :األبعاد التالية نم فالتقين تكو م يلالتعاٞنستقل 
يكملوف دراستهم يف ك تقين التكوين م الدك من  ميذتلمثًن للمفارقة فكثًن ما يكوف كىو امر  ،احمللى كاجملتمع

أما سوؽ العمل فاألمر أكثر جدال فما كل جر٩ني التعليم التقين يشتغلوف  ،اٛنامعة يف ٔنصصات غًن تقنية
فقد كانت موظفي الكليات، يف حٌن أنو من األجدر أف  اٞنستهدفةيف ٔنصصاهتم ،أما اٜنديث عن العينة 

كىو األمر الذم  ،بالعملية كىم الطلبة أك اٝنر٩نٌن ىم من يظهر عليهم األثر ناٞنتأثريتكوف العينة من 
،  كُنجم عينو أكرب يظهر عليها أثر العملية كىم اٞنرتبصٌن لشر٪نة الت باستهدافهابو دراستنا عنها  اختلفت

ت التكوين، أـ بتناكلو للمناخ التنظيمي لعملية التكوين عالكة عن مقررا كما ٕنيز عنها متغًننا اٞنستقل
  االستقاللية، اٞنتغًن التابع فقد توافقت دراستنا مع ىذه الدراسة يف أبع ابعاد كزادت عليها دراستنا ببعد

يف اٞنعاٛنة  SPSSبربنامج  بالرغم من إف دراستنا استعملت نفس الربنامج االحصائي ٟنذه الدراسة
    .الت جاءت موجبة التأثًن الفا ٟنذه الدراسةإال أف نتائج دراستنا جاءت سلبية خ االحصائية للبيانات

أما دراسة علوية كسلول الت عاٛنت دكر تعزيز اٞنهارات الريادية بواسطة الربامج كاالستشارات 
اٞنقدمة من طرؼ مركز األعماؿ كالتوظيف يف جامعة سعود يف دعم اٞنشركعات الصغًنة، فإف متغًنه 

، حيث ٕنيز عليو متغًننا اٞنستقل كالدعم اٞناِف ة كاالستشاراتاٞنستقل اقتصر على الدكرات التدريبي
كاٞنناخ التنظيمي احمليط بعملية التكوين، أما اٞنتغًن التابع فهناؾ توافق التكوين  مقرراتبالتفصيل يف أ٧ناط 

بربنامج ىا االبيانات الضركرية بواسطة االستبياف ك عاٛن اٗنعكال الدراستٌن أف  يف أبعاد ىذا اٞنتغًن، كما 
SPSS فحٌن كانت عينة دراستنا أكرب من عينة دراسة سلول، أما طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ فمجتمعنا ،

ىو مرتبصي التكوين اٞنهين يف حٌن ٠نتمع ىذه الدراسة ىم طالب جامعة سعود، أما النتائج فدراستنا كاف 
، خالفا لدراسة سلول الت يدانيةتأثًن مؤسسات التكوين اٞنهين سلبيا نظرا ٝنصوصية فرتة الدراسة اٞن

جاءت إجابيو إُف حد كبًن كارتأت بأف مركز االعماؿ الريادية يف اٛنامعة قاـ بدكر إجايب يف تعزيز التوجو 
 ٥نو اٞنشركعات الصغًنة.
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دكر اٛنامعة اٞنصرية يف تنمية الثقافة اٞنقاكالتية، فقد تشاهبت إُف يف حٌن دراسة بساـ الرميدم حوؿ 
يف احملاكر الت تناكٟنا متغًن دراستها اٞنستقل كإف كاف بفصيل ٢نتلف فقد تناكؿ جانبا كبًنا من حد كبًن 

بل توسع يف ابعاده أكثر من  كاالتصاؿاٞنناخ التنظيمي اٞنرتبط بعملية التعليم خاصة بعد البنية التحية 
معو يف مقررات الدراسة، كما أف كال ، عالكة على توافق دراستنا االسرتاتيجيةدراستنا ليشمل القيادة كالرؤية 

كاختلفت مع دراستنا يف  ،SPSS ىا بربنامجاالبيانات الضركرية بواسطة االستبياف ك عاٛن اٗنعالدراستٌن 
طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ حيث ٕنثل ٠نتمع ىذه الدراسة يف أعضاء ىيئة التدريس كاٞنعاكنٌن ٟنم، خالفا 

أف حجم عينة ىذه الدراسة أكرب من حجم عينة دراستنا،   ا، كمين اٞنهينجملتمعنا اٞنتمثل يف مرتبصي التكو 
كما أف نتائج ىده الدراسة أظهرت عدـ دعم اٛنامعة لثقافة اٞنقاكالتية كىو ما يتفق إُف حد كبًن مع نتائج 

 ُنثنا الت أظهرت دكر سليب لتكوين اٞنهين يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت.
ة مفهـو اٞنقاكالتية دكر التعليم اٛنامعي اٞنصرم  يف تنمي تتمحور حوؿ الت أما دراسة أمل سلطاف

، حيث توافقت ىذه الدراسة مع دراستنا يف مفهـو اٞنقاكالتية كطريقة ٗنع البيانات كمعاٛنتها لدل الطلبة
 فدراستنا استهدؼ مرتبصي التكوين ،يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ عنهااختلقت دراستنا ، ك SPSSبربنامج 

اٞنهين كالتمهٌن يف حٌن استهدفت ىذه الدراسة طالب اٛنامعة، كما أف حجم عينة ىذه الدراسة أكرب من 
حجم عينة دراستنا، أما من حيث النتائج فربغم من أف نتائج ىذه الدراسة تدؿ على أنو يوجد تأثًن إ٩نايب 

فيها سلبيا على تعزيز التوجو  كالتمهٌن إال أنو ّنستول ضعيف خالفا لدراستنا الت كاف تأثًن التكوين اٞنهين
 اٞنقاكاليت.

عبد العزيز فهي يف حقيقتها دراسة تقييمية لربنامج تعليم مقاكاليت، تشابو مع جزء أما دراسة أمل 
اٞنرافق  التنظيميالدراسة كٕنيز عليو متغًننا باٞنناخ  كمقرراتمن متغًن دراستنا اٞنستقل من حيث الربامج 

مع ىذه  اختلقتيف حٌن تشابو الدراستاف يف قياس التوجو اٞنقاكاليت، كما أف دراستنا لعملية التكوين، 
مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن يف حٌن  استهدؼالدراسة يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ فدراستنا 

طة البيانات الضركرية بواس اٗنعالدراستٌن  ىذه الدراسة طالب اٛنامعة، كبالرغم من أف كال استهدفت
، فإف دراسة امل ٕنيزت على دراستنا بقياس نفس العينة مرتٌن قبل SPSS ىا بربنامجااالستبياف كعاٛن

الدخوؿ يف الدكرة التدريبية كبعد االنتهاء من الدكرة التدريبية، كىو ما ٩نعل نتائجها أقرب إُف الواقعية 
مل، أما النتائج فقد أظهرت دراسة امل عينتنا من كرب اٜنجم مقارنتا بدراسة أ كالدقة، رغم ما ٕنيزت بو 
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درييب يف تعزيز الفكر اٞنقاكاليت ما تشابو مع مفهـو متغًننا اٞنستقل مقررات التكوين، جايب للربنامج التادكر 
 كاختلف معو يف اٞنتغًن اٞنستقل ّنفهوميو ككل.

اليت يف تعزيز التوجو فقد تطرقت لفاعلية برنامج التعليم اٞنقاك  دراسة جوىر اٛناموسي كمن معهااما 
اٞنقاكاليت من حيث تنمية اٞنهارات يف اٛنزء اٞنتعلق باٞنتغًن اٞنستقل خالفا لدراستنا الت تناكلت مقررات 
التكوين يف إطار مناخها التنظيمي كتشاهبا يف مكونات اٞنتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت، كإختلفت ىده 

فدراستنا استهدؼ مرتبصي التكوين اٞنهين  ،ع اٞنستهدؼطبيعة اجملتم من حيثالدراسة مع دراستنا 
البيانات الضركرية  اٗنعالدراستٌن  كالتمهٌن يف حٌن استهدفت ىذه الدراسة طالب اٛنامعة، كما أف كال

، كما أطهرت نتائج ىذه الدراسة كجود تأثًن إجايب معترب لتعليم SPSS ىا بربنامجابواسطة االستبياف كعاٛن
توجيو الطالب صوب العمل اٞنقاكاليت خالفا لدراستنا الت أظهرت أثر سليب لتكوين اٞنهين  اٞنقاكاليت على

   .على تعزيز التوجو اٞنقاكاليت للمرتبصٌن
ىذا ما تعلق بالدراسات الدكلية اٞننشورة باللغة العربية أما ما تعلق بالدراسات الدكلية اٞننشورة باللغة 

الت تدرس تأثًن برنامج خاص باٞناسرت مهين على التوجو اٞنقاكاليت  (Lins)دراسة األعجمية، فنجد دراسة 
لطلبة، كالدم تشابو مع متغًن دراستنا اٞنستقل يف اٞنفهـو اٞنتعلق باٞنقررات كزاد عليو متغًن دراستنا ّنفهـو 

ثالثة كزادت عليو  ، أما اٞنتغًن التابع فقد تشابو مع أبعاد ُنثنا يفاٞنناخ التنظيمي اٞنصاحب لعملية التكوين
دراستنا ببعدين)االستقاللية كالعدكانية التنافسية(، كما أف قياس ىده الدراسة للعينة مت على مرحلتٌن مرحلة 
الطلبة قبل تلقي الربنامج كاٞنرحلة الثانية الطلبة بعد تلقي الربنامج خالفا لدراستنا الت أخدت بعينة 

دراسة ٔنتلف عن دراستنا من حيث البيئة فبيئة الفيتناـ ليست  كما أف ىذه الاٞنرتبصٌن اٞنتخرجٌن فقط،  
كبيئة اٛنزائر، كطبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ يف ىذه الدراسة كالذم ٬نس شر٪نة ذات تكوين عاِف كمتخصص 

اٞنستويات كىم اٞنرتبصٌن ّنراكز كىم الطلبة اٛنامعيوف ٫نتلف عن ٠نتمع دراستنا الذم ٬نس شر٪نة ٢نتلفة 
التكوين اٞنهين كالتمهٌن، يف حٌن خلصت ىذه الدراسة بعدـ كجود تأثًن ٟنذا الربنامج على ٢نتلف أبعاد 

تعزيز التوجو اٞنقاكاليت للمرتبصٌن يت الثالثة لطلبة، فإف نتائج ُنثنا أظهرت كجود تأثًن على التوجو اٞنقاكال
 ّنخلف أبعاده اٝنمسة.

هين يف تعزيز كمن معو كالت ٕنحورت حوؿ دكر التكوين اٞن (Kheyrollah Sarboland)راسة أما د
التوجو اٞنقاكاليت، كالت جاءت يف شكل مقارنة بٌن ٔنصصات اٞنقاكالتية كالتخصصات االخرل لغًن 

 مفهـو متغًن التطبيقي ٣نا يشبو إُف حد كبًنإشتمل متغًنىا اٞنستقل على التكوين النظرم اٞنقاكالتية، حيث 
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دراستنا اٞنستقل اٞنتعلق ّنقررات التكوين، كيتميز عليو متغًننا اٞنستقل ّنفهـو أخر كىو اٞنناخ التنظيمي 
أف   كما  لتكوين اٞنهين، أما اٞنتغًن التابع فقد توافقا يف أربعة أبعاد ٕنيزت عليو دراستنا ببعد اٞنغامرة التنافسية،

كما اتفقت دراستنا مع  ،SPSS ىا بربنامجاركرية بواسطة االستبياف كعاٛنالبيانات الض اٗنعالدراستٌن  كال
  )اٞنرتبصٌن الذين اهنو دراستهم كىم على ابواب التخرج(ىذه الدراسة أيضا يف طبيعة  اجملتمع اٞنستهدؼ 

 كحجم العينة.
مدل تأثًن طرؽ التدريس ك الربامج  ( كالت تتمحور Arantxa Gorostiagaأما دراسة )  

فقد  يف التوجو اٞنقاكاليت لدا اٞنرتبصٌن،( إسبانيا) الباسك اٞنعتمدة ّنختلف مؤسسات التكوين اٞنهين بإقليم
إشتمل متغًنىا اٞنستقل على طرؽ التدريس كبرامج التكوين ما يتفق مع مفهـو متغًن دراستنا اٞنستقل 

ر كىو اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين، أما اٞنتعلق ّنقررات التكوين، كيتميز عليو متغًننا اٞنستقل ّنفهـو أخ
البيانات الضركرية بواسطة  اٗنعالدراستٌن  أف كال كما ،اٝنمسةبعاد األاٞنتغًن التابع فقد توافقا يف 

كما اتفقت دراستنا مع ىذه الدراسة أيضا يف طبيعة  اجملتمع اٞنستهدؼ   ،SPSS ىا بربنامجااالستبياف كعاٛن
، لكن ىناؾ اختالؼ يف البيئة النت كحجم العينة  دراستهم كىم على ابواب التخرج( )اٞنرتبصٌن الذين اهنو

 ٕنت فيها الدراسة فبيئة إسبانيا ليست كبيئة اٛنزائر.
كمن معو كالت تناكلت دكر طريقة معينة من التكوين اٞنقاكاليت  (Timo Nevalainen)أما دراسة 

نا يف اٞنتغًن اٞنستقل الذم يضم أسلوبا معيننا يف ، فتختلف بداؾ عن دراستكىي التعليم ضمن فريق
التدريس كطريقة معينة بالرغم من تضمنها بعض خصائص اٞنناخ التنظيمي كاٞنتمثل يف التواصل اٛنماعي، 

ّنفهوميو، يف حٌن أخدت ىذه الدراسة اٞنتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت  إال أف متغًنانا اٞنستقل أكثر تفصيال 
دكف تفصيل كإف كاف ٪نمل يف طياتو مفاىيم األبعاد اٝنمسة الت فصلنا فيها يف اٞنتغًن التابع كمتغًن كامن 

لدراستنا، كما أف قياس ىذه الدراسة للعينة مت على مرحلتٌن مرحلة الطلبة قبل تلقي الربنامج كاٞنرحلة الثانية 
 اٞنتخرجٌن فقط، كْندر اإلشارة إُف أف الطلبة بعد تلقي الربنامج خالفا لدراستنا الت أخدت بعينة اٞنرتبصٌن

الت ٕنت فيها ىذه الدراسة  فلندا ٔنتلف عن البيئة اٛنزائرية كطبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ يف ىذه  البيئة
الدراسة كالذم ٬نس شر٪نة ذات تكوين عاِف كمتخصص كىم الطلبة اٛنامعيوف ٫نتلف عن ٠نتمع دراستنا 

  ّنراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن. كىم اٞنرتبصٌن الذم ٬نس شر٪نة ٢نتلفة اٞنستويات
 الفكر اٞنقاكاليتك كالت تبحث يف العالقة التأثًنية لتعليم اٞنقاكاليت  (Puji Handayati)دراسة  اأم

يف كثًن من تفصيالتو عن اٞنتغًن اٞنستقل يف النية اٞنقاكالتية، حيث ٫نتلف اٞنتغًن اٞنستقل ٟنده الدراسة 
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فهو كاف يأخذ يف طياتو بعض مفاىيم اٞنناخ التنظيمي لتكٌن اٞنهين مثل التحفيز كاالتصاؿ، كإف  لدراستنا 
كبالتاِف فإف الدراسة اٞنيدانية  ،التعليم اٞنقاكاليت كمتغًن كسيط بٌن الفكر اٞنقاكاليت كالنية اٞنقاكالتية يتناكؿ

للمرتبصٌن، ففي حٌن  يت يف النية اٞنقاكالتيةٕنثلت يف دراسة  تأثًن الفكر اٞنقاكاليت بواسطة التعليم اٞنقاكال
توافقت دراستنا مع ىذه الدراسة يف طبيعة اجملتمع اٞنستهدؼ مرتبصي مؤسسات التكوين اٞنهين كالتمهٌن 

ليست نفسها يف طبيعة البيئة  فخصائص ٠نتمع  إندكنيسيا  كتقارب حجم العينتٌن ، فقد اختلفت
يف طريقة التعاطي مع متغًنات الدراسة، ككذا طريقة تالؼ جليا ، كما يبدك االخاٛنزائرخصائص ٠نتمع 
 اٞنعادلة ٧نذجة على القائم ىيكلية التباين باستخداـ فقد مت معاٛنة بيانات ىذه الدراسة اٞنعاٛنة اإلحصائية

(SEM) تربيعنا األقل اٛنزئي التباين (PLS)،  بربنامجيف حٌن ٕنت معاٛنة بيانات دراستنا SPSS. 

 طالبلالتوجو اٞنقاكاليت  التعليم اٞنقاكاليت على تأثًن الت تناكلت( Chris and Teles) سةأما درا
، فقد تطابقت مع دراستنا يف اٞنتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت بأبعاده خرباء اٛنامعة من خالؿ استخداـ

جو اٞنقاكاليت اٝنمسة، لكن اٝنمسة، أما اٞنتغًن اٞنستقل فقد ٕنثل يف اٞنناىج اٞنستخدمة لدعم أبعاد التو 
اختلفت معها يف نوع البيئة فقد مشلت ىذه الدراسة عدد متنوعا من البيئات اٞنختلفة عرب العاَف، خالفا 

التعاليم  متكوف من متخصصٌن يف قطاعالدراسة ٠نتمع ىذه لبيئة دراستنا البيئة اٛنزائرية، كما أف ىده 
كالتمهٌن، كما اف اٞننهج اٞنستخدـ يف ىذه  التكوين اٞنهينالعاِف، يف حٌن أف دراستنا ٔنتص ّنرتبصي 

، خالفا لدراستنا الت تتبع اٞننهج الوصفي، االستكشايفالبحث  اسرتاتيجيةالدراسة ىو منهج ْنرييب بإتباع 
 خالفا ٟنذا البحث SPSSاإلحصائي  عاٛنة البيانات اجملمعة بواسطة برنامجكيف حٌن أف دراستنا قامت ّن

، كما أف نتائج اٞنقاكالتية كمشاركٌن ٠ناؿ يف أكاد٬نيٌن خرباء باستخداـ دلفي دراسة  تمد على الذم  اع
ىذا البحث ىي عبارة عن عملية تقييم أكثر منها دراسة لألثر خالفا لدراستنا اُف ىدفها االساسي دراسة 

  األثر.
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 الخالصة       

الت يتوافق موضوع ُنثها مع موضوع  لسابقةبعرض ٞنختلف الدراسات اقمنا  الفصل خالؿ ىذا 
الت تناكلت متغًنات ُنثتنا يف إطاره الكلي أم: اٞنتغًن اٞنستقل يتناكؿ التعليم اٞنقاكاليت ك دراستنا كأىدافها، 

أما اٞنتغًن التابع  ،)اٛنامعة، أطوار التعليم ما قبل اٛنامعة، التكوين اٞنهين، أك مؤسسات إعادة الرتبية(
تناكلت تأثًن  الت الدراسات السابقة أمالتوجو اٞنقاكاليت أك النية اٞنقاكالتية أك الثقافة اٞنقاكالتية  يتناكؿف

 :تقارب مع النموذج يف الشكل التاِفت التعليم اٞنقاكاليت كدكره يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت، كالت
 سابقة: يوضح اإلطار الكلي للمتغيرات التي شملتها الدراسات ال1-2 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الطالب
غة لتناكلنا يف ىذا الفصل اٞنقسم إُف ثالث مباحث الدراسات الدكلية كالوطنية بالغة العربية كال لقد
بالعرض كالتفصيل من خالؿ اٞنبحثٌن األكؿ كالثاين يف ، الت تتوافق يف إطارىا العاـ مع الشكل األعجمية

كائتالؼ دراستنا مع  اختالؼناقشة ىذه الدراسات كالوقوؼ على نقاط حٌن خصصنا اٞنبحث الثالث ٞن
ُنثنا عالكة عن البيئة  ٬نيز ُنثنا عن ىذه البحوث، أين خلصنا بأف ما ٬نيز الدراسات السابقة كٓنديد ما

اٞنختلفة  تفصيلو يف اٞنتغًن اٞنستقل كتفرده عنهم بتخصيص مفهـو كامل ضمن اٞنتغًن اٞنستقل يضم اٞنناخ 
التنظيمي لعملية التكوين اٞنهين، كالذم ىو عنصر مالـز لعملية التكوين، كما أف عامل اٞنفاجأة الغًن 

 ستنا ٣نا ٩نعل نتائجها خاصة بظرؼمنتظرة كىو تداعيات أزمة كركنا الت أثرت بشكل كلي على نتائج درا
 كبالتاِف ال تعكس الظرؼ العادم لدراسة كالذم كاف مسطرا لو. استثنائي،

 



 

 

 
 
 
 

 

 الثالثالفصل 

 الدراسة الميدانية
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 تمهيد

استعراض الفصل النظرم الذم كضحنا فيو متغًنات الدراسة ككيفية اختيارىا، أين خلصنا إُف  بعد
ٙناسي  اٞنقاكاليت التوجو ٧نوذجفيو  تبنيناك  على عديد النظرياتاشتقاؽ اٞنتغًن التابع كحددنا أبعاده استنادا 

التعليم ، كما استنتجنا رسم اٞنتغًن اٞنستقل يف إطاره العاـ (Lumpkin and Dess)ػػػػػػػػ ػلاألبعاد كفقا 
قمنا بتفصيل اٞنتغًن اٞنستقل ك  ،حيث حددنا نوع التكوين اٞنراد دراستو يف اٞنبحث الثاين منو،اٞنقاكاليت 
، الثالثيف اٞنبحث  التكوين مقرراتلتكوين كمفهـو التنظيمي  ناخاٞن التكوين اٞنهين ّنفهـويف  كاٞنتمثل

متغًنات ُنثتنا  اختياركبناء أيضا على الدراسات السابقة الت مت سردىا يف الفصل الثاين تعززت مربرات 
 .نظريا

االختبارات اإلحصائية على عينة كإجراء  ،ميدانيا نحاكؿ يف ىذا الفصل قياس ىذه اٞنتغًناتس 
ّنا ٫ندـ إشكالية البحث، ك٩نيب على تساؤالت  بوالية غرداية من مرتصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن الدراسة

، كىذا بواسطة أدكات التحليل اإلحصائي الت اعتمدنا فيها اٞنوضوع ٞنعرفة مدل ٓنقق فرضيات الدراسة
لكل  أين قمنا بتقسيم ىذا الفصل إُف ثالثة مباحث ّنطلبٌن، (Spss) على برنامج اٜنـز اإلحصائية

تعريف بنموذج لتحليل اٝنصائص السيكومرتية ألداة الدراسة بال اٞنبحث األكؿ صصفقد مت ٔن، مبحث
صدؽ  من لالختبارككدا اٝنصائص السيكومرتية كالعينة كاجملتمع الذم اختًنت منو ىذه العينة،  الدراسة
تحليل خصائص العينة خصص ل إنواين فأما اٞنطلب الث ،يف اٞنطلب األكؿ منو قياس ثباتك  ١نتول

 ية كاٛنغرافية ك٧نط التكوين، كاستخراج ٢نتلف التوزيعات التكرارية كاٞنتوسطات اٜنسابية اٝناصة هبا،الشخص
التوزيع  كإبراز الفركؽ اٜناصلة بٌن  اعتدالية الختباريف حٌن خصص اٞنبحث الثاين يف اٞنطلب االكؿ منو 

لتأثًن مفهومي اٞنتغًن اٞنستقل  اختبارمن الفرضية الرئيسية كما تعلق هبا الختبار اٞنتوسطات، كاٞنطلب الثاين 
، أما اٞنبحث الثالث فقد خصص اٞنطلب األكؿ منو إلختبار تأثًن اٞنفهـو االكؿ كأبعاده على اٞنتغًن التابع

للمتغًن اٞنستقل على أبعاد اٞنتغًن التابع، كاٞنطلب الثاين الختبار تأثًن اٞنفهـو الثاين للمتغًن اٞنستقل على 
عرض ٢نتصر ألىم ما تطرقت لو ًن التابع، ليختم يف األخًن ِنالصة الفصل الت ىي عبارة عن أبعاد اٞنتغ

    الدراسة اٞنيدانية كأىم استنتاجاهتا.
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  والتوزيعات التكرارية الخصائص السيكومترية المبحث األول: تحليل  

 اٞنيدانية،  ر اٞننهجي للدراسةؿ تبياف اإلطاىذا اٞنبحث ٓنليل الدراسة اٞنيدانية من خال سنتناكؿ يف 
، حيث أنو لتحليل الوصفي لبيانات االستبيافكا كالتعريف باٝنصائص الشخصية كاٛنغرافية ك٧نط التكوين

إحصائية التعريف بالنموذج التصورم الذم سيتم على ضوئو ٓنليل  اختباراتمن الضركرم قبل إجراء أم 
كالتعريف ِنصائصها  ،٠نتمع الدراسة كالعينة اٞنختارة منوالدراسة اٞنيدانية، كتقدًن صورة تعريفية عن 

كىذا كما مت التطرؽ إليو يف ىذا  ، ككدا ٓنليل خصائص األداة السيكومرتيةالشخصية ك توزيعها اٛنغرايف
  اٞنبحث من خالؿ اٞنطلبٌن اٞنوالٌن:

 والخصائص السيكومترية المطلب األول: اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية 

 ةاإلطار المنهجي للدراس :أوال

 تأصيل اختيار متغيرات النموذج

 ضػوء مشػكلة علىك  ،كمػا أفرزتػو مراجعػة الدراسػات السػابقة ،اإلطػار النظػرميف  بناء على ما تقدـ
يػػػز يف تعز  التكوين اٞنهيندكر  إبرازلدراسػػة مػػػن فكػػػرة مفادىػػػا ٢نطط تصوريا كأىػػػدافها استخلصػػػنا  البحث
 التاِف: ؿمتغًنات الدراسة يف اٛندك  تأصيل لمرتبصٌن، كقبل رسم اٞنخطط التصورم نقدـل  اٞنقاكاليتالتوجو 

 : مرجعيات متغيرات الدراسة1-3 جدول

 اٞنرجعية اٞنتغًنات

التابع
 

التوجو المقاوالتي
Mintzberg االستقاللية  (1973)  

KHandwalla  (1976/1977)  

Dess & lumpkin)1996/1978( 

Miller (1983) 

Covin and Slevin (1998) 

Voss, Voss, and Moorman (2005) 

Zellweger&Sieger,(2012) 

 االبتكار أك اإلبداع
 أخد اٝنطر
 االستباقية 

 اٞنغامرة التنافسية
 Tounés(2003) التعليم اٞنقاكاليت للتكوين اٞننهي المستقل

 من إعداد الطالب :المصدر 
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 :مخطط الدراسة

ٞنختلف أجزاء  بعد عرض موجز ألبرز النظريات الت بنينا عليها متغًنات ُنثنا ىذا، كتنسيقا
كل متغًن من متغًنات الدراسة اٞننحنيات الت مت اشتقاقها يف الفصل النظرم، فإنو كبرتكيب أجزاء رسومات  

  نستطيع كضع النموذج التصورم الكلي لدراسة كفق اٞنخطط التاِف:

 

 المصدر: من إعداد الطالب

 

 

التكوين 
 المهني

مقررات  
 التكوين 

المناخ 
 التنظيمي
  لتكوين

التوجو 
 المقاوالتي

 البيئة التكنولوجية

 اإلتصال

النظرية المقررات  

 تحفيز المؤطرين

 التطبيقات الداخلية

ة تربصات ميداني التمهين  

 المخاطرة

 اإلستقاللية

 اإلبتكار

 المغامرة التنافسية

 اإلستباقية

 :يوضح مخطط الدراسة1-3 الشكل
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 :الدراسة أداة تحليلثانيا: 

٬نثل االستبياف أداة القياس الت تتضمن متغًنات تفسًنية كمية ك/أك كيفية، فمشركع االستبياف ىذا 
ىو ٠نرد اقرتاح ألداة القياس من قبل الباحث كفق تصوره اٝناص كاالستنتاجات اٞنتوصل إليها من خالؿ 

كما مت  بناء استمارة االستبياف اعتمادا على الدراسات السابقة ؛ كعليو فقد مت1اث السابقةٓنليلو لألُن
تبيانات تناكلت  على إس بناء كداك  ،اٛنانب النظرم  إستنتاجو من التأصيالت النظرية كما ىو موضح يف 

، 02)أنظر اٞنلحق )على ٠نموعة من األساتذة احملكمٌن  االستبياف قمنا بعرضكبعد ما ، متغًنات اٞنوضوع
 االستقرارمت  ،احملكموفعلينا االساتذة الت اقرتحها كالتصويبات ٜناؿ أجرينا بعض التعديالت كبطبيعة ا

 :إُف ثالثة أجزاء وتقسيمب أين قمنا؛ 01)لحق أنظر اٞن)االستبياف يف صورتو النهائية على تشكيلة 

 دراسة، كيشمل كال من اٛننس، العمر،باٝنصائص الشخصية ألفراد عينة ال :يتعلق اٛنزء األكؿ
  ، ٧نط التكوين.التعليميستول اٞن

 ، مقسم إُف مفهومٌن:اٞنهيناٛنزء الثاين: يتعلق باٞنتغًن اٞنستقل التكوين أما 
  :إُف ثالثة أبعاد وميقسمت ت: كالذم بدكره لتكوين اٞنهين كالتمهٌن اٞنفهـو األكؿ اٞنناخ التنظيمي

 فقرات(.   4فقرات، ٓنفيزات اٞنؤطرين 4فقرات، االتصاؿ  4ثلة يف )البنية التكنولوجية ٣ن
)اٞنقررات النظرية ٣نثلة   :كالذم بدكره مقسم إُف ثالثة أبعاد مقررات التكوين اٞنهين:اٞنفهـو الثاين 

   فقرات(. 4اٞنيدانية كالتمهٌن فقرات، الرتبصات  4فقرات، مقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز  4يف 
، اإلبداع، االستقاللية أبعاد 5التوجو اٞنقاكاليت ٣نثال يف باٞنتغًن التابع كىو  اٛنزء الثالث:فيما تعلق 

 فقرات. 3، اٞنغامرة التنافسية، ككل بعد ٣نثال بػػػػ االستباقيةاٝنطر،  أناذ
ت احملور إذ يقابل كل عبارة من عبارا  سلم ليكرت اٝنماسي، كفقم ىذا االستبياف يصمت كما مت 

 حيث  ،"غًن موافق بشدة" ،"غًن موافق" ،"١نايدالتالية: "موافق بشدة"، "موافق،" " قائمة ٓنمل اٝنيارات
 -كما ىو الشأف يف عديد البحوث  -(5إُف 1)٣نثلة يف أرقاـ من  اٝنيارات درجات كل خيار من  منحمت 

غًن  ،(درجات 3) ١نايد، (درجات4) ، موافق(درجات5)التاِف: موافق بشدة ك  إحصائيالتتم معاٛنتها 
 .(درجة1 )غًن موافق بشدة  ،(درجتاف2 )موافق 

                                                           
1
، أطركحة دكتوراه ٔنصص إدارة أعماؿ، كلية العلـو دراسة حالة مؤسسات قطاع احملركقات اٛنزائر إلياس بن ساسي، اٞنؤسسة أماـ خيار النمو الداخلي كالنمو اٝنارجي - 

 .177، ص 2008االقتصادية كعلـو التسيًن، جامعة اٛنزائر، 
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 مجتمع الدراسة واختيار العينةثالثا: 

 :الدراسة مجتمع
يف اطار السياؽ العاـ الذم ٫ندـ إشكالية الدراسة الرئيسية، مشلت بإعتبار أف ٠نتمع الدراسة ىو " 

شهاداهتم  ين ىم على أبواب التخرج، ّنختلف مستوياتذ الدراستنا ىذه مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن
، عرب كامل مؤسسات التكوين 2021اٞنتحصل عليها ك أ٧ناط تكوينهم، دفعت مارس كسبتمرب من سنة 
 .1 مرتبص (5184) اٞنهين كالتمهٌن ٞنختلف بلديات كالية غرداية، حيث بلغ عددىم

 :نوع العينة -2

قوانٌن االحتمالية اإلحصائية، كالت يكوف لكل عنصر من عناصر اختيار عينة الدراسة كفق مت 
كما سبق كقلنا بأف ٠نتمع حيث  كما مت تقسيم اجملتمع إُف طبقات، ،  2اجملتمع فرصة متساكية يف االختيار

كلتشمل عينتنا  ،واليةالبلديات عرب كامل  ؤسسات التكوين اٞنهين كالتمهٌنّن من اٞنرتبصٌن الدراسة يتكوف
كاخدنا  ،فقد قمنا بتقسيم اجملتمع إُف بلديات ،اجملتمع، كنستطيع تعميم نتائجها على اجملتمع ككلكامل 

 عينتنا احتمالية طبقية. كبالتاِف  من كل بلدية مركز كمن كل مركز عدد من اٞنرتبصٌن،

 عينة الدراسة:حجم  3

 األصلي، اجملتمع نوع مثلمتعلقة بالدراسة  عوامل عدة على للبحث اٞنناسبة العينة حجم يتوقف
 يف اٞنطلوبة كالدقة البيانات ٗنع كطرؽ النتائج، كأ٨نية البحث، كتكاليف البحث، كفركض البحث، كنوع

، كىناؾ عدة 3ك يبقى مدل ٕنثيل العينة جملتمع الدراسة ىو العامل االىم يف ٓنديد حجم العينة ،البحث
بعض اٞنعايًن مثل ٠نتمع البحث، طريقة  مثل اٛنداكؿ: كالقائمة على 4طرؽ لتحديد حجم العينة

 اٞنعادالت، طريقة النسبة اٞنئوية.
ٜنساب العينات كالذم كانت ٢نرجاتو  5(openepi ) نا أسعتنا ّنوقع فإن األحواؿ كل كعلى   

  كفق اٛندكؿ التاِف:    (5184)مع االصلي للبحث تاٜنسابية بعد إدخاؿ عدد اجمل
                                                           

1
 اٞنهين كالتمهٌن. رية التكوينمقدمة من طرؼ مديمعلومات  - 

2
 .198، ص 2006موفق اٜنمداين كاخركف، مناىج البحث العلمي الكتاب االكؿ أساسيات البحث العلمي، جامعة عماف العربية للبحوث كالدراسات، االردف،  - 

3
  .32ف ص2016، منهجية البحث العلمي، مؤسسة فريدريش إيربت، بًنكت، ر٬نا ماجد - 

4
 .256-254، ص.ص 2022، 8، العدد ٠4نلة الباحث للعلـو الرياضية كاالجتماعية، اجمللد ودم، العينات يف البحث الوصفي،ا١نمد مسع - 

5
 -https://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm ، 01/11/2021شوهد:    
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 مختلفة ثقة بمستويات الدراسة تمعلمج العينة حجم يوضح :2-3جدول

 المختلفة الثقة الممثل لمستويات (5184)لمجتمع الدراسة  العينة حجم
 )%( الثقة مستوى العينة حجم

358 %95 
160 %80 
258 %90 
432 %97 
589 %99 

 (  openepi )  المصدر : من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات موقع
دكؿ أعاله فإف العينة الت تغطي الدراسة عند درجة حرية )مسموح اٝنطأ( كاستنادا إُف ٢نرجات اٛن

مرتبص فقمنا بأخذ عينة ال تقل عن  (358)يساكم  (%95)كالذم ٬نثل مستول ثقة يقدر بػ  (5%)
 مرتبص. (399)ىذا العدد كالت تساكم 

 :لالختبارالتحقق من الخصائص السيكومترية رابعا: 

صائي ٞنختلف متغًنات البحث، ك اختبار الفرضيات كاف لزاما علينا قبل البدء بالتحليل اإلح
التأكد من مدل صالحية كقوة أداة الدراسة اٞنطبقة على العينة كىذا ما قمنا بو من قياس صدؽ كثبات 

 الدراسة كالذم نعرضو كالتاِف:

 :عن طريق صدق المحكمين لتطبيق االختبارصدق المحتوى  -1

، االستبيافإعداد  خطوة من خطواتعند عديد من الباحثٌن احملتول  مطابقةتعترب يف حقيقة االمر 
٩نب اللجوء إُف  ،1تنقيح عباراتو مع الزمالء اٞنطلعٌن يف اٞنوضوع ك باعتبار أنو بعد إعداد االستبياف

توافقو مع ٧نوذج الدراسة كضبط  ،مع اٞنوضوع اٞنعاًف مفاىيمو تناسقُنث ك  ،شخص مؤىل لتدقيق عبارتو
كىذا جوىر ما يطلب من احملكمٌن أثناء عملية اإلعداد، أما الصدؽ يفرتض اف ٩نرل على العملية   ،2ٞنعدا

                                                           
1
 - George Domino, Marla L. Domino, Psychological Testing: An Introduction, Cambridge University 

Press, New York, 2006, p 16.  
2
- Linda Crocker, James Aigina, I ntroduction to Classical and Modern Test Theory, Cengage Learning, 

USA, 2008, p 81. 
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باعتبارىا مرجعية  لدراسػات السػابقةكاعتمادا على ا ،انطالقا من اإلطار النظرمكعليو فالنهائية لالستبياف، 
سئلة االستبياف مع عديد االستبيانات كبعد مقارنة أحوؿ اٞنوضوع، أساسية يف صياغة عبارات اٞنتغًنات 

كٞنعرفة  ،االستبانةمنها بتعديالت تزيد من قوة  كاالستفادةالت تناكلت أحد اٞنتغًنات أك اٞنتغًنين ٠نتمعٌن 
 ،ىذا اجملاؿ كٓنديد اٞنفاىيم اٞنتضمنة يف، كضبط قياسول اٞنعد للمحتول الدراسي  االختبارمدل ٕنثيل بنود 

عرضناه على ٠نموعة  االختبار،للجوانب الت يفرتض أف يقيسها ىذا  االستبياف واء احت مدل التأكد منك 
من اٞنالحظات ، كالذين بدكرىم قدموا لنا عديد (02) انظر اٞنلحق رقم  من األساتذة اٛنامعٌن

 األخذ باٞنالحظات اٞنقدمة كالقياـكبعد  ،يف تناكؿ موضوع الدراسة ة االداةالتصويبات زادت من فعاليك 
 (70)يف  ٕنثلتْنريبية  اإلسباف على عينة فيها ناكزع بدراسة استطالعية  قمنا بالتصويبات الالزمة،

مت من  االستبياف،قمنا على إثرىا بتدارؾ العديد من اٞنالحظات كاٞنشاكل يف الفهم لعبارات  ،مرتبص
 .لدراسةلنقـو يف ما بعد بتوزيعو على أفراد عينة اخالٟنا إعادة الصياغة النهائية 

 :الداخلي االتساقعن طريق  لتطبيق االختبار البنائي الثبات -2

سوؼ يقيس  ستبيافاال التأكد من أف ، أك كما يسميو البعض بالثبات:ٞنقصود بصدؽ االستبيافا
اٞنبين  كتقدًن حكم تقو٬ني تكاملي لدرجة الت تساند هبا االدلة اٞنيدانية اٞنربرات التنظًنية ،ما أعد لقياسو

، كمعرفة ما إدا كانت الدرجات اٞنتحصل عليها كافية كمناسبة لالستغالؿ األداة يف إختبار ليها االستبيافع
بعد كمفهومو اٞننتمي لو ككل مفهـو احملور بٌن درجة كل  بًنسوفمعامل ارتباط  ُنساب كىذاىذه العينة، 
 :اٛنداكؿ التالية يف وضحىو م كما  اٞنشتمل عليو

 بمحاورىا المستقل المتغير مفاىيم لألبعاد بيرسون ارتباط ملمعا يوضح: 3-3 جدول

 التكوين اٞنهينمقررات  لتكوين اٞنهين اٞنناخ التنظيمي
  الداللة االرتباط األبعاد Sig  الداللة االرتباط االبعاد

 000.0 7430, اٞنقررات النظرية 000.0 6700, البنية التكنولوجية 
 000.0 8210, داخل اٞنركز يةتطبيقت الاٞنقررا 000.0 8900, االتصاؿ
 000.0 6380, اٞنيدانية التمهٌن كالرتبصات 000.0 9190, اٞنكونٌنٓنفيزات 

 مفاىيم اٞنتغًن اٞنستقل
 (3) أنظر اٞنلحق رقم( Spss) مخرجاتعلى  اعتمادا من إعداد الطالب :المصدر
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اٞنستقل ) اٞنناخ التنظيمي لتكوين  ٞنتغًنباف ٗنيع األبعاد اٞنكونة للمفهومٌن يف ا من اٛندكؿنالحظ 
كىو مستول داللة أقل من  ،اٞنهين ك مقررات التكوين اٞنهين( دالة إحصائيا ّنستول داللة يساكم الصفر

ٟنا ارتباط قوم  لتكوين اٞنهين اٞنناخ التنظيمي حيث نالحظ أف أبعاد ،اٞنطلوب = Sig )0.05( مستول
معترب يقرتب من  ارتباطكىو  (0.67)لتكنولوجية يرتبط ّنفهومو ّنعامل ّنفهومها فنجد أف: بعد البنية ا

كىو إرتباط قوم يقرب جدا من  (0.90)يقرتب من يرتبط معو ّنعامل االتصاؿكما أف الواحد الصحيح،  
رتباط إكىو  (0.92)فرتتبط معو ّنعامل بلغ حدكد  اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن الواحد الصحيح، اما

داخلي قوم بٌن أبعاد  اتساؽقرتب جدا من الواحد الصحيح، كعليو ٬نكن القوؿ بأف ىناؾ كي جد قوم
كاٞنفهـو  (، االتصاؿ ك اٞنمارسات التحفيزية للمؤطرينالبنية التكنولوجية)اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين

 ،ذا اٞنفهـوىكونة ألبعاد ٣نا يدؿ على قوة ٕنثيل العبارات اٞن ،)اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين( اٞنكونة لو
من الشق  كما يالحظٞنفهـو يف العينة ١نل الدراسة؛  على ٤ناح ىذه األبعاد يف قياس ىذا ا داللة كىو

 يساكم الصفر، األيسر من ذات اٛندكؿ باف ىناؾ معنوية بالنسبة ٞنقررات التكوين اٞنهين ّنستول داللة
 النظرية اٞنقرراتبعد  كنالحظ أيضا باف: ،طلوباٞن = Sig )0.05(كىو مستول داللة أقل من مستول 

 جدا منيقرتب  قومكىو إرتباط  (0.74) إرتباط فاؽ ّنعامل )مقررات التكوين اٞنهين( يرتبط ّنفهومو
يرتبط ىو األخر مع مفهومو ّنعامل فاؽ  داخل اٞنركز يةتطبيقاٞنقررات ال ، كما أف بعدالواحد الصحيح

بعد التمهٌن كالرتبصات يقرتب ىو االخر من الواحد الصحيح، اما  جدا كىذا معامل إرتباط قوم (0.82)
، كبناء عليو فإنو يوجد ىناؾ اتساؽ داخلي كىو معامل معترب (0.64)فقد قارب معامل ارتباطو  اٞنيدانية

كالتمهٌن  داخل اٞنركز يةتطبيقاٞنقررات ال، النظرية اٞنقرراتلتكوين اٞنهين )ا مقرراتقوم بٌن أبعاد 
لتكوين اٞنهين(، ٣نا يدؿ على قوة ٕنثيل العبارات اٞنكونة ا مقررات( كاٞنفهـو اٞنكونة لو )لرتبصات اٞنيدانيةكا

، كىو داللة على ٤ناح ىذه األبعاد يف قياس ىذا اٞنفهـو يف العينة ١نل الدراسة   .ألبعاد ىذا اٞنفهـو
  هو موضح يف اٛندكؿ التاِف:أما عن اتساؽ اٞنفاىيم اٞنكونة من أبعاد اٞنتغًن اٞنستقل ف  

 : يوضح معامل إرتباط بيرسون ألبعاد المتغير المستقل بمحاورىا4-3 جدول
 المتغير المستقل التكوين المهني

  Sig مستول الداللة  االرتباطمعامل  االبعاد
 000.0 9170 ,  مقررات التكوين اٞنهين

 000.0 8260 , اٞنناخ التنظيمي 
 (4) أنظر اٞنلحق رقم Spss  مخرجاتإعتمادا على  لطالبمن إعداد ا :المصدر
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من اٛندكؿ نالحظ ىناؾ ثبات بنائي داخلي ذك داللة إحصائية ّنستول الصفر كىي داللة جد 
ىناؾ  بأف يالحظ حيثعادة يف العلـو االنسانية، اٞنعموؿ هبا   = Sig )0.05(مقبولة عند مستول داللة 

بأف  ٣نا يفسر ،قوم جدا شديد االقرتاب من الواحد الصحيح ارتباط كىو (0.92) قارب ارتباط ّنعامل
كما يالحظ  (،التكوين اٞنهين)ىناؾ ٕنثيل قوم جدا ٞنفهـو مقررات التكوين اٞنهين يف ١نور اٞنتغًن اٞنستقل 

بأف  ٣نا يفسر ،من الواحد الصحيح يقرتب قوم ارتباط كىو (0.82) أيضا بأف ىناؾ ارتباط ّنعامل فاؽ
، كعليو فإف ىناؾ (التكوين اٞنهين)ٕنثيل قوم ٞنفهـو مقررات التكوين اٞنهين يف ١نور اٞنتغًن اٞنستقل ىناؾ 

ثبات بنائي كصدؽ اتساؽ داخلي داؿ معنويا كقوم ارتباطيا فيما تعلق بتمثيل أبعاد كمفاىيم اٞنتغًن 
ة عالية االستدالالت النظرية قد ساند بدرج الداخلي االتساؽصدؽ اٞنستقل، كمنو ٬نكن القوؿ باف إختبار 

 (التكوين اٞنهيناٞنتغًن اٞنستقل )-ر اٞنقاس و الت بين عليها تكوين عبارات االستباف ألبعاد مفاىيم احمل
  بالنسبة ٟنذه العينة.

ىذا بالنسبة للمتغًن اٞنستقل ك أبعاده، أما بالنسبة للمتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت ىو بدكره ٞنا أجرم 
 ختبار الصدؽ كالثبات أعطى النتائج كفق اٛندكؿ التاِف: عليو إ

 : يوضح معامل إرتباط بيرسون ألبعاد المتغير التابع بمحاورىا5-3جدول 

 المتغير التابع التوجو المقاوالتي
 Sig مستوى الداللة  االرتباطمعامل  االبعاد
 000.0 6840 ,  االبتكار

 000.0 0 709 , االستقاللية 

 000.0 7970 , اٞنخاطرة

 000.0 5060 , االستباقية

 000.0 6360 , اٞنغامرة التنافسية

 (5) أنظر اٞنلحق رقمSpss  مخرجاتعلى  اعتمادا من إعداد الطالب :المصدر

ستول ّنمع ١نورىا موجبة كدالة إحصائيا  لإلبعادأف ٗنيع قيم معامل ارتباط ب 0 من اٛنداكؿنالحظ 
فبما ىذا ، = Sig)0.05( كىذا اٞنستول كما سبق كاشرنا داؿ عند مستول قبوؿ ،ساكم الصفريداللة 

 يرتبط مع احملور االبتكارفنالحظ باف بعد  ،معنوم، اـ يف ما ٫نص االرتباط  إذا ٫نص اٞنعنوية فاالختبار
، ٣نا يدؿ حد الصحيحب من الوارت قتكىي درجة قوية  ،(0.69) قاربّنعامل  )التوجو اٞنقاكاليت( اٞنكوف لو
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يرتبط مع  االستقالليةعلى صدؽ كقوة ٕنثيل عبارات ىدا البعد للمحور اٞنقاس، كنالحظ كذلك باف بعد 
، ٣نا ب من الواحد الصحيحرت قتكىي درجة قوية  ،(0.71))التوجو اٞنقاكاليت( ّنعامل قارب  اٞنكوف لو احملور

اٝنطر يرتبط  ذاٞنقاس، كنالحظ أيضا باف بعد أنا ا البعد للمحورذيدؿ على صدؽ كقوة ٕنثيل عبارات ى
الواحد بدرجة كبًنة من ب رت قتك جدا كىي درجة قوية  ،(0.80) مع ١نوره )التوجو اٞنقاكاليت( ّنعامل قارب

كما نالحظ باف بعد  ، ٣نا يدؿ على صدؽ كقوة ٕنثيل عبارات ىدا البعد للمحور اٞنقاس،الصحيح
 معتربةكىي درجة ، (0.51)احملور اٞنكوف لو )التوجو اٞنقاكاليت( ّنعامل قارب  االستباقية ىو بدكره يرتبط مع

يف ما ٫نص بعد اٞنغامرة التنافسية فنالحظ بانو يرتبط  ، أماالواحد الصحيحإُف حد ما من  برت قتكمقبولة 
، احد الصحيحمن الو  ةكىي درجة قوية قريب (0.64) مع احملور اٞنكوف لو )التوجو اٞنقاكاليت( ّنعامل قارب

االختبار قدـ  ما تقدـ فإف على البعد للمحور اٞنقاس، كبناءذا صدؽ قوة ٕنثيل عبارات ى٣نا يدؿ على 
لنا  تعطيك  عليها يف بناء ىذا االستبياف اعتمدنا التجد مقبولة تدعم لنا أدلة النظريات اٞنرتاكمة نتائج 
  .على ىذه العينة اٞندركسةلبحث ه اىذ يفىذا النموذج  الستخداـبدرجة جد مقبولة  مربرا

 قياس ثبات الدراسة:-3

الصدؽ كالثبات للصيغة النهائية لألداة للتحّقق من اٝنصائص  تصميم كإجراء دراساتيعد 
مّتسقة كمالئمة  ٨نية يف ٓنديد مدل مالءمة أداة البحث ٛنمع بياناتاألذات ك السيكومرتية الضركرية 

مرحلة حرجة يتخذ فيها  أُعّدت من أجلها، فدراسة الصدؽ كالثباتلالستخداـ يف ٓنقيق األغراض الت 
  قياس ثبات االستبياف، ك قصد 1ٗنع البيانات الباحث قرارات حوؿ صالحية األداة لالستخداـ يف

أم ما مدل اف يعيد اٞنستجوب نفس إجابتو يف حاؿ تكرر عليو نفس  :للبحثمالئمتو كالتحقق من 
  ،(Alpha de Cronbach)معامل الثبات ألفا كركنباخ يتم  ،فس احملتول(األداء على نقياس ) السؤاؿ

يوضح معامالت  العينة لقياس الصدؽ البنائي كاٛندكؿ التاِف على (Spss)اٞندرج يف طبقت اٞنعادلة  أين
 كالت كانت ٢نرجاتو كفق التاِف: ثبات ١ناكر الدراسة

 

                                                           
1
، 22كاإلنسانية، اجمللد االجتماعية٠نلة العلـو  ية كالنفسية،يوسف خنيش، فاركؽ طباع، بعض األخطاء الناٗنة عن ٗنع أدلة الصدؽ كالثبات يف البحوث الرتبو  - 

 . 245،ص2021، 01العدد
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 (Alpha de Cronbach) الثبات معامل يوضح: 6 -3جدول 

 (6) أنظر اٞنلحق رقمSpss  مخرجاتاعتمادا على  من إعداد الطالب :المصدر
 ما ام ،تقريبا (0.80)ن اٞنهين بلغاٞنتغًن اٞنستقل التكوي معامل ثبات بأفمن اٛندكؿ  نالحظ 

اٞنتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت فاؽ  معامل ثبات ، كما أف كىو معامل ثبات جد قوم (%80) يقابل
الكلي بلغ معامل الثبات  ، يف حٌنجدقوم كىو معامل ثبات  (%85) يقابل ما ام ،تقريبا (0.85)

أسئلة عادة طرح إبأف  يعين ٣نا، (%80)بات تقارب كعليو فاإلسباف يتمتع بدرجة ث، (0.85)لالستبياف 
 االمر الذم ،(%80)بنسبة  للجواب األكؿ متماثلعلى نفس العينة سوؼ يعطي جوابا  االستبيافىذا 

 دراستنا ىذه كبالتاِف اٜنصوؿ على نتائج ذات موثوقية قوية. يعطي القوة كاٞنصداقة ٟنذا االستبياف يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معامل الثبات ١ناكر الدراسة
 7980, التكوين اٞنهين المتغير المستقل 

 8510, التوجو اٞنقاكاليت التابع
 7900, مجموع محاور اإلسبان ككل 
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 للعينةوالتوزيعات التكرارية خصائص الشخصية ال :الثانيالمطلب 

  للعينة أوال: الخصائص الشخصية

قبل ، لكن عليها االختباراتكالتأكد من صالحيتها ٬نكننا إجراء   ،للعينة الثبات اختبار الصدؽ ك دبع 
ىذا ك ائص الشخصية للعينة ١نل البحث،  صورة توضيحية على اٝنص تقدًنالبدء بأم اختبارات البد من 

 ما قمنا بتلخيصو من خالؿ اٛندكؿ كالشكلٌن اٞنوالٌن:

 : يوضح تحليل الخصائص الشخصية للعينة7-3جدول 

 % النسبة  العدد الشخصية للعينة الخصائص
 60.7  % 242 ذكر الجنس

 39.3  % 157 أنثى

 المستوى
 الدراسي 

    %22.8  91 ابتدائي

 %    55.9   223 متوسط

   %14.8 59 ثانوم

 %  6.5   26 جامعي

  %55.7 222 سنة 20 من أقل العمر

 39,3 % 157 سنة 30 من أقل إُف سنة 20 من

  %     05  20 سنة 40 من أقل إُف سنة 30 من

  %50.6 220 حضورم )إقامي( نمط التكوين

  7.3   % 29 عن بعد

   %42.1 168 ٕنهٌن

 (7) أنظر اٞنلحق رقم  Spss ى مخرجاتالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا عل

، يف ىذا اٛندكؿ مت ْنميع اٝنصائص الشخصية ك٧نط التكوين مع بعض لتفادم كثرة اٛنداكؿ 
حيث نالحظ التفوؽ العددم لذكور مقابل اإلناث يف اٛننس، كالطور اٞنتوسط على باقي األطوار من 

اإلقامي غًنه من حيث النمط، كسوؼ  سنة من حيث العمر، كالتكوين 20حيث اٞنستول، كاالقل من 
  أكثر من خالؿ رسومات الدائرة النسبية يف الشكل اٞنواِف:  التفسًننوضح 
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 للعينة الشخصية الخصائص تحليل يوضح: 2-1 الشكل

 المستوى الدراسي الجنس

  

 نمط التكوين العمر

  

  Spss المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات

 كالتاِف:ءت  جاوزيع اٝنصائص الشخصية للعينة اٛندكؿ كالشكل أعاله نالحظ أف ت من خالؿ
ىذا ك ، (%40)يف حٌن أف نسبة اإلناث تقل عن  (%60) نسبة اٞنرتبصٌن الذكور فاقتبالنسبة للجنس 
جنس الذكور عن اإلناث بقدر ما يعكس مدل استجابة  عليويغلب  البحث تمع٠نأف بال يعين البتة 

 الدراسة مقارنة باإلناث. لذكور معا
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ك ىي فرتة  ،(%55) فاقت بنسبة (سنة20أقل من )بالنسبة للعمر فنالحظ بأف الفئة العمرية 
 (سنة 30 من أقل إُف سنة 20 من)مث تليها الفرتة العمرية   ،ينمو حب االستقاللية  كتعلم اٞنهنةعمرية 
تعلمها ليتحمل هبا مسؤكليتو، كأخًنا الفرتة يبحث الشاب عن مهنة ي يف ىذه الفرتة (%40)قاربت   بنسبة

ألف يف ىذه الفرتة العمرية غالبا ما ، (%05) بنسبة ( 20 سنة 40 من أقل إُف سنة 30 من)العمرية 
تتكوف من شباب يف العقد تنا كعليو فإننا نستنتج بأف عينة دراس يكوف قد ٓندد فيها اٞنسار اٞنهين لشاب،

عز فرتة فئة عمرية ل ىي مث عقد العشرين يف الدرجة الثانية ،درجة األكُفبال من العمر قبل العشرين ما
  .بامتياز شباب سةا٠نتمع الدر  بأف تعكس، كمنو فعينتنا الشباب

أما عن اٞنستول الدراسي نالحظ بأف اٞنرتبصٌن من الطور اٞنتوسط ىم الذين يشكوف الغالبية يف 
مث اٞنستول الثانوم ، (%23) قاربت ستول االبتدائي بنسبةاٞنف ،(%56)قاربت العينة ١نل الدراسة بنسبة 

كنالحظ بأف ىذه النتائج تتوافق ، (%06)فاقت ، كأخًن اٞنستول اٛنامعي بنسبة  (%15) قاربتبنسبة 
من مع الفئة العمرية فغالبية اٞنرتبصٌن من اٞنستول اٞنتوسط ٣نن يشكلوف أعلى نسبة يف العينة ىم من طلبة 

يربز حب االستقاللية  الفرتة العمريةففي ىذه  ،سنة كىي الفئة االعلى نسبة20االقل من الفئة العمرية 
 من تغًنات يف شخصية الفرد، كحب الظهور كتعلم اٞنهنة كما يصاحب ىذه الفرتة اٜنساسة من العمر

، كما أف 1ىي فرتة التسربات اٞندرسيةكالثانوم التعليم اٞنتوسط  مرحلةفكثًن من الدراسات تشًن إُف أف 
بعد  اٞنثيل يف العينة اٞنستول االبتدائي ىو بدكره ينتمي ٟنذه الفئة العمرية كالذم يأيت ثانيا يف نسبة

وف الذين ياٛنامعكأخًنا  هم ينتمي ٟنذه الفئة العمرية أيضا،يتغالب٤ند الثانوم كالذين مستول  اٞنتوسط، مث 
  .ةسن 30 من أقل إُف سنة 20جلهم من الفئة العمرية من 

، (%50)كِنصوص ٧نط التكوين فإف غالبية اٞنرتبصٌن ىم من ذكم التكوين اإلقامي بنسبة تفوؽ 
، أما التكوين عن بعد فالقليل (%42)ك ال يقل عنو أيضا ٧نط التكوين عن طريق التمهٌن بنسبة تقدر ب

قاطو على اٞنستول ، كإذا ١ناكلنا إس(%8) تقل عنينتهجو يف العينة ١نل الدراسة فنسبتو تقدر فقط من 
امي غالب من يلجأ إليو ىم اٞنستول اٞنتوسط بالدرجة االكُف مث االبتدائي الدراسي ٤ند ٧نط التكوين اإلق

الت بة لتمهٌن، أما التكوين عن بعد فنجد االغلبية سفالثانوم كالقليل من اٛنامعيٌن ،كنفس االمر بالن
                                            بصفة أكثر.  اٛنامعي مث الثانوم من دكل اٞنستول إليو  تتوجو

                                                           
1
 .15، ص 2020جاب اهلل زىية، التسرب اٞندرسي اسبابو كأثاره، ٠نلة االصالة للبحوث كالدراسات،  - 
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 عرب٢نتلف مراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن اٞننتشرة على الدراسة  ِنصوص التوزيع اٛنغرايف لعينة أما 
تبينها عن طريق رسم الدائرة النسبية حىت نعطي ٟنا صورة توضيحو شرحها ك ، قد قمنا بربوع بلديات الوالية

   كفقا لشكل التاِف: اكىذ اكثر
 : يوضح تحليل الخصائص الجغرافية للعينة3-3 الشكل

 
 
 

 

 SPSS المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات
للعينة ١نل الدراسة جاء بصفة متقاربة  ٞنراكز التكوين اٞنهين اٛنغرايف من الشكل نالحظ بأف التوزيع

مستجوب ال يتفاكت بعدد كبًن اٞنستجوبٌن يف  42يلي مثال إُف حد كبًن فعدد اٞنستجوبٌن يف مركز متل
تساكل مع اٞنستجوبٌن يف مركز لقرارة مستجوب ي 45ك عدد اٞنستجوبٌن يف مركز زلفانة  43مركز برياف 

مستجوب ككدا فإف اٝنصائص اٛنغرافية لتوزيع العينة حسب اٞننطقة متقاربة كتفاكهتا يكاد ال  45كبرياف 
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إذا تناسبية  فالعينة  أف ىناؾ تناسب يف عدد األفراد اٞنختارين من كل منطقة ككل مركز،٣نا يشًن إُفيذكر 
 من حيث التوزيع اٛنغرايف.

 حسب درجة الموافقة لعينةامتوسطات  أوزانحساب :  ثانيا

حىت تنمكن من  معرفة درجة اٞنوافقة للمتوسطات اٜنسابية يف العينة البد من حساب األكزاف 
 إستخداـمت  ،مقياس لكارت اٝنماسييف  عبارةال الذم يقابلساب الوزف ٜن كطوؿ فئة،  اٞنقابلة لكل

من الواحد  (20)أم ٞنا ننقص ، (80=100-20( كلدينا)  20=100/5)  اٞنوالية:اٞنعادلة اٜنسابية 
 : التاِفكنوضح ذلك يف اٛندكؿ  ،(0.8)كمنو فإف طوؿ الفئة ىو  (0.8)الصحيح يعطينا 

 المقابلة لها المتوسطات الحسابية درجات الموافقة وفئة نضح تفسير أوزا: يو 8-3جدول 

 التفسير طول الفئة المجال مقياس لكارت

 غير موافق بشدة 2.11 -:2.8 :1.8 2

 غير موافق 2.91 -:3.6 :1.8 3

 محايد 3.71 -:4.4 :1.8 4

 موافق 4.51 -:5.2 :1.8 5

 موافق بشدة 5.31 -6.11 1.91 6

 من إعداد الطالبالمصدر: 

كفق  ة للعبارات كاالبعاد اٞنتكونة منهااٛندكؿ يتبٌن بأف االكزاف اٞنقابلة لدرجات اٞنوافقخالؿ من  
 :ىي كالتاِف يماسكارت اٝنلسلم 

  ؛(4.20 -5.00)الذم يدخل يف الفئة  اٜنسايب يقابلها اٞنتوسطدرجة موافق بشدة  -

 ؛(3.40 -4.19)ذم يدخل يف الفئة ال اٜنسايب درجة موافق يقابلها اٞنتوسط -
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 ؛(2.60 -3.39)الذم يدخل يف الفئة  اٜنسايب درجة ١نايد يقابلها اٞنتوسط -

 ؛(1.80 -2.59)درجة غًن موافق يقابلها اٞنتوسط اٜنسايب الذم يدخل يف الفئة  -

 ؛(1.00 -1.79)درجة غًن موافق بشدة يقابلها اٞنتوسط اٜنسايب الذم يدخل يف الفئة  -

ة أسئلة االستبياف حيث صيغت صياغ توافقا  هبذه الطريقةاٞنوافقة درجة  علىاألكزاف  توزيع مت
البعد  العبارات بصفة موجبة أم: شدة اٞنوافقة على العبارة تعين كجود درجة عالية للسمة يف احملور أك

بعدىا باقي درجات  فق بشدة الدرجة اكرب درجة يف التمثيل مث تأيت، كٟنذا السبب أعطيت موااٞنكونة لو
 كما ىو موضح يف اٛندكؿ اعاله.  1إُف  5من  اٞنوافقة تنازليا

٬نكن حساب ك  ،14يف اٛندكؿ كما يظهر بعد ٓنديد أكزاف العبارات كالت ىي على شكل فئات  
 .اٝنطوة اٞنوالية كىو ما سنعرضو يف، Spss معرفة درجات اٞنوافقة كفق لربنامج

  فراد العينة في ما تعلق بمتغيرات الدراسة:دراسة توجو اجابات أثالتا: 
رات اٞننضوية ٓنث البعد تعطي معىن احيث اف ٠نموع ىذه العب ،عباراتاالبعاد مكونة من ّنا أف 

ضمن درجة السمة الت يقيسها ىذا البعد يف احملور اٞنكوف لو  ٪ندد أكزاهناكمتوسط  اٞنمثلة لو، ٟنذا البعد
 من القياس اٞنرجو عليو فقد مت قياس متوسط األبعاد مباشرة خدمة للهدؼاٞنفهـو اٞنتشكل منو، ك  صياغ

كىو ما إذا كاف ىناؾ تواجد لدرجة مقبولة من توافق العينة على توفر البعد ضمن صياغ مفهومو يف احملور 
ل عبارة ليس كفق كقمنا بإ٩نازىا كفقا لألبعاد اٞنكونة للمحور ك كْننبا لكثرة كتطويل اٛنداكؿ، اٞنتكوف منو، 
 توسطساب اٞنح مت موضوع البحث، حوؿ متغًنات الدراسةٞنعرفة توجو إجابات اٞنرتبصٌن على حدل، ك 

 لكل ١نور من ١ناكر الدراسة كالتاِف: بالنسبةالتشتت اٜنسايب ك 

 جابات والتشتت للمتغير المستقل:حساب متوسطات اال-أ

 اٞنهين مفهـو اٞنناخ التنظيمي لتكوين)فهومٌن م من كوفاٞنتالتكوين اٞنهين  اٞنتغًن اٞنستقل حملوربالنسبة 
، ليتم بعدىا مفهـو لوحده لكل مت حساب درجة اٞنوافقة لكل بعد مكوف ،(مقررات التكوين اٞنهين مفهـوك 

 قياس احملور كامال كالتاِف:
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 حساب متوسطات االجابات والتشتت للمفهوم المناخ التنظيمي لتكوين: -1

 ك االتصاؿ ،البنية التكنولوجية) األبعاد الثالثةمن  ذا اٞنفهـو انطالقاٟنفقة ساب درجة اٞنواُن قمنا
 كالت ىي موضحة يف اٛندكؿ التاِف: ،اٞنكونة لو( اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن

 لمفهوم المناخ التنظيمي لتكوين العينة موضحة حسب كل بعد يوضح متوسط إجابات :9-3 جدول

 (8) أنظر اٞنلحق رقم Spss الب اعتمادا على مخرجاتالمصدر: من إعداد الط

أبعاد مفهـو اٞنناخ التنظيمي  مدل توافرباف درجات اإلجابة حوؿ  أعالهنالحظ من اٛندكؿ 
 جاءت كالتاِف:من منظور عينة الدراسة ١نل القياس لتكوين اٞنهين 

درجة من حيث ال يف اٛندكؿ ابليق ماكىو ، (2.60)متوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ البنية التكنولوجية -
كانت بإٗناع كبًن   ّنحايد أم أف اإلجابة كىي درجة تشتت ضعيفة ،(0.14) معيارم قدره با٥نراؼايد، ١ن

 من قبل عينة الدراسة. 
درجة من حيث ال يف اٛندكؿ يقابل ماكىو ، (3.21)االتصاؿ ّنتوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ -
نوعا ما أم اف التباين اآلراء حوؿ  كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.32) با٥نراؼ معيارم قدره١نايد، 

اإلجابة َف يكن كبًنا  أم أنو كاف ىناؾ إٗناع مقبوؿ حوؿ اإلجابات اٞنتعلقة ببعد االتصاؿ من قبل عينة 
 الدراسة.
ىو  ك، (3.21)ّنتوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ  دارم كاألساتذة لطاقم اإلاٞنمارسات التحفيزية  -

 كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.29) با٥نراؼ معيارم قدره١نايد، درجة من حيث ال يف اٛندكؿ يقابل ما

 المتوسط االبعاد المفهوم
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
 الموافقة

مي
نظي

 الت
ناخ

الم
هني 

 الم
وين

لتك
 

 ١نايد 0,14 2,60 كنولوجيةالبنية الت

 ١نايد 0,32 3,21 االتصاؿ
 ١نايد 0,29 3,21 اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن

 محايد 1.32 4.11 المناخ التنظيمي لتكوين المهنيمجموع  
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َف يكن كبًنا  أم أنو كاف ىناؾ إٗناع مقبوؿ حوؿ  ،اآلراء حوؿ اإلجابةيف نوعا ما أم اف التباين 
 لدراسة.من قبل عينة الطاقم اإلدارم كاألساتذة اٞنمارسات التحفيزية اإلجابات اٞنتعلقة ببعد 

توافق حوؿ المتوسط فهـو اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين، فإف تعلق باجملموع الكلي ٞنفيما أما 
كىذا ١نايد،  عبارة اٞنوافقةمن حيث ( 8-3)اٛندكؿ يف  يقابل ماكىو ، (3)الدرجة  قد بلغ اإلجابة

 حوؿ اإلجابة الدراسة عينة أم اف تباين آراء كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.21) با٥نراؼ معيارم قدره
ف ىناؾ إٗناع كبًن حوؿ اإلجابات فإ كعليو  ،كاف ضعيفا  اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهيناٞنتعلقة ّنفهـو 

 .هبذا اٞنفهـو بدرجة ١نايداٞنتعلقة 

 :لمفهوم مقررات التكوين المهنيحساب متوسطات االجابات والتشتت  -2
 ،اٞنقررات النظرية) األبعاد الثالثةمن  انطالقان اٞنهين مقررات التكويفهـو محساب درجة موافقة مت  
موضح يف  كما ىو اٞنكونة لو( التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية ك داخل اٞنركز دريباتالتالتطبيقية ك اٞنقررات 

  اٛندكؿ التاِف:

 مقررات التكوين المهنيم حسب كل بعد لمفهو  بينةالعينة م يوضح متوسط إجابات :10-3جدول

 (9) أنظر اٞنلحق رقم Spss المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات

توافر أبعاد مفهـو مقررات توجو مرتبص التكوين اٞنهين حوؿ درجة اٞنوافقة عن اٛندكؿ  يعكس
 التكوين اٞنهين من منظور عينة الدراسة ١نل القياس جاءت كالتاِف:

 المتوسط االبعاد المفهوم
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
 الموافقة

م
ات

قرر
ا 

مهن
ن ال

كوي
لت

  ي

 موافق 0,29 4,04 اٞنقررات النظرية

 داخل اٞنركز دريباتالتالتطبيقية ك اٞنقررات 
4,32 0,46 

 موافق بشدة

 موافق بشدة 0,49 4,21 التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية

 مقررات التكوين المهنيمجموع 
4,19 1.41 

 موافق
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 يف اٛندكؿ يقابل ماكىو ، (4.04)حوؿ اإلجابة اٞنستجوبٌن متوسط توافق بلغ  اٞنقررات النظرية -
  وافقأم أف اإلجابة ّن كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.29) با٥نراؼ معيارم قدره، موافقدرجة من حيث ال

 كانت بإٗناع كبًن من قبل عينة الدراسة. 
 ماكىو ، (4.32)حوؿ اإلجابة بلغ  ّنتوسط توافق داخل اٞنركز دريباتالتالتطبيقية ك اٞنقررات  -

كىي درجة تشتت ، (0.46) با٥نراؼ معيارم قدره، موافق بشدةدرجة من حيث الاٛندكؿ يف  يقابل
حوؿ مقبوؿ أف ىناؾ إٗناع  ، ٣نا يدؿ علىَف يكن كبًنا اآلراء حوؿ اإلجابة نوعا ما أم اف تباين ضعيفة

 عينة الدراسة. كجهة نظرمن  داخل اٞنركز دريباتتالالتطبيقية ك اٞنقررات اإلجابات اٞنتعلقة ببعد 
من اٛندكؿ  يف يقابل ما، (4.21)ّنتوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ  التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية -
أم اف التباين يف  متوسطةكىي درجة تشتت ، (0.49) با٥نراؼ معيارم قدره، موافق بشدةدرجة حيث ال

حوؿ اإلجابات اٞنتعلقة ببعد  ىناؾ إٗناع مقبوؿا يدؿ على اف ٣ن ،اآلراء حوؿ اإلجابة َف يكن كبًنا
 من قبل عينة الدراسة. التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية

قد بلغ  ، فإف متوسط التوافق حوؿ اإلجابةمقررات التكوينفهـو ٞنأما فيما تعلق باجملموع الكلي 
 با٥نراؼ معيارم قدره، كىذا موافق ةيف اٛندكؿ من حيث عبارة اٞنوافق يقابل ماكىو ، (4.19)الدرجة 

مقررات فهـو ّن عينة الدراسة حوؿ اإلجابة اٞنتعلقة أم اف تباين آراء كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.30)
، كعليو فإف ىناؾ إٗناع كبًن حوؿ اإلجابات اٞنتعلقة هبذا اٞنفهـو بدرجة موافق من َف يكن كبًنا التكوين

 كجهة نظر عينة الدراسة.
 حوؿ اٞنتغًن اٞنستقل ككل نوضحو يف اٛندكؿ التاِف:أفراد العينة إجابات ا ٫نص توجو أما يف م

 العينة للمحور الكلي للتكوين المهني يوضح متوسط إجابات :11-3 جدول 

 (10) أنظر اٞنلحق رقم Spss اد الطالب اعتمادا على مخرجاتالمصدر: من إعد

 (التكوين اٞنهين)توجو اإلجابات ألفراد العينة اٞنتعلقة باٞنتغًن اٞنستقل باف  اٛندكؿنالحظ من 
يقابل درجة موافق حسب اٞنتوسط اٞنوزكف اٞنوضح يف ما  (3.60) حسب درجة اٞنوافقة بلغ متوسط قدره

 درجة الموافقة  المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المتغير المستقل

 التكوين المهني
4,71 1,24 

 موافق
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 كىي درجة تشتت ضعيفة أم اف تباين آراء عينة الدراسة حوؿ ،(0.23) بػػػػػ رم قدرمعيا با٥نراؼ، اٛندكؿ
 اٞنتغًنتوافق كبًن للمرتبصٌن يف اإلجابات اٞنتعلقة هبذا  كجود متغًن التكوين اٞنهين َف يكن كبًنا، ما يفسر
  بدرجة موافق من كجهة نظر عينة الدراسة.

 ر التابع )التوجو المقاوالتي(:جابات والتشتت للمتغيحساب متوسطات اال-ب

 توسطساب اٞنُن قمنا -كفقا لتأصيل النظرم السالف الذكر- يتكوف اٞنتغًن التابع من ٙنسة أبعاد
ٓنديد التوجو العاـ إلجابات أفراد عينة  ليتم بعدىالكل بعد من ىذه االبعاد،  بالنسبةاٜنسايب كالتشتت 

 التاِف: و موضح يف اٛندكؿكما ىالدراسة اٞنتعلقة بالتوجو اٞنقاكاليت  

 المقاوالتي بالتوجو المتعلقة وتشتتها العينة إجابات متوسط يوضح  12-3 جدول

 (11) أنظر اٞنلحق رقم Spss المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات
ٞنقاكاليت، ك الذم يعكس متغًن التوجو انالحظ من اٛندكؿ بأف درجات اإلجابة حوؿ مدل توافر 

 كالتاِف:  مفصلة حسب كل بعد جاءت -التوجو اٞنقاكاليت-حوؿ اٞنتغًن التابع توجو إجابات افراد العينة 
 يف اٛندكؿ يقابل ما، (4.04)حوؿ اإلجابة بلغ أفراد عينة الدراسة متوسط توافق  االستقاللية: -

معتربة ىناؾ تشتت معترب كىي درجة تشتت ، (0.62) با٥نراؼ معيارم قدرهموافق، درجة من حيث ال
 . حوؿ درجات اٞنوافقة اٝنمسة حسب سلم ليكارث اٝنماسي

درجة يف اٛندكؿ من حيث ال يقابل ماكىو ، (3.70)ّنتوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ  اإلبداع: -
حوؿ نوعا ما أم اف تباين اآلراء  كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.36) با٥نراؼ معيارم قدرهموافق ، 

 المتوسط االبعاد متغيرال
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
 الموافقة

التي
قاو

 الم
وجو

الت
  

 موافق 0,62 4,02 االستقاللية
 موافق  0,36 3,70 اإلبداع

 موافق بشدة 0,81 4,35 أناذ اٝنطر
 موافق 0,53 3,57 االستباقية

 موافق 0,38 3,68 اٞنغامرة التنافسية
 موافق 371, 3,86 التوجو المقاوالتيمجموع 



 الدراسة الميدانية                              الفصل الثالث 
 

150 
 

من كجهة  االبداعاإلجابة َف يكن كبًنا، ٣نا يدؿ على أف ىناؾ إٗناع مقبوؿ حوؿ اإلجابات اٞنتعلقة ببعد 
 نظر عينة الدراسة.

 يف اٛندكؿ يقابل ما، (4.35)متوسط توافق أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلجابة بلغ  أناذ اٝنطر: -
ىناؾ تشتت  معتربةكىي درجة تشتت ، (0.81) با٥نراؼ معيارم قدرهموافق بشدة، درجة من حيث ال

 معترب حوؿ درجات اٞنوافقة اٝنمسة حسب سلم ليكارث اٝنماسي.
من  يف اٛندكؿ يقابل ما، (3.57)متوسط توافق أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلجابة بلغ  االستباقية: -
تشتت معترب حوؿ ىناؾ  متوسطةكىي درجة تشتت ، (0.53) با٥نراؼ معيارم قدرهموافق، درجة حيث ال

 درجات اٞنوافقة اٝنمسة حسب سلم ليكارث اٝنماسي.
من حيث  يف اٛندكؿ يقابل ماكىو ، (3.68)ّنتوسط توافق حوؿ اإلجابة بلغ  اٞنغامرة التنافسية: -

نوعا ما أم اف تباين اآلراء  كىي درجة تشتت ضعيفة، (0.38) با٥نراؼ معيارم قدرهموافق ، درجة ال
كن كبًنا، ٣نا يدؿ على أف ىناؾ إٗناع مقبوؿ حوؿ اإلجابات اٞنتعلقة ببعد اٞنغامرة حوؿ اإلجابة َف ي

 كجهة نظر عينة الدراسة. التنافسية
حسب  )التوجو اٞنقاكاليت( راد العينة اٞنتعلقة باٞنتغًن التابع ككلتوجو اإلجابات ألف أما خصوص

فق حسب اٞنتوسط اٞنوزكف اٞنوضح يف يقابل درجة مواما  ،(3.86)ها بلغ متوسطفقد درجة اٞنوافقة 
 كىي درجة تشتت ضعيفة أم اف تباين آراء عينة الدراسة حوؿ (0.37)، با٥نراؼ معيارم قدر بػػػػػ اٛندكؿ 

توافق كبًن ألفراد عينة الدراسة يف اإلجابات اٞنتعلقة  كجود متغًن التوجو اٞنقاكاليت َف يكن كبًنا، ما يفسر
 .هبذا اٞنتغًن بدرجة موافق
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 الرئيسية  ةالفرضيو  الفروق اتاختبار و  التوزيع اعتدالية المبحث الثاني:

أخد ك  ، - من صدؽ ثبات كصدؽ ٓنكيم كثبات قياس –اختبار صالحية النموذج للقياس  دبع
كمدل تشتت إجابات  ،صورة عن البيانات الشخصية اٞنتعلقة بالعينة اٞنقاسة، كتفصيل توزيعاهتا التكرارية

 معرفةا حوؿ العبارات اٞنمثلة ألبعاد مفاىيم اٞنتغًن اٞنستقل، كالعبارات اٞنمثلة ألبعاد اٞنتغًن التابع، ك أفرادى
يف ىذا التطرؽ يتم يف اٞنبحث السابق، سوؼ  حوؿ متغًنات النموذجإجاباهتم  من خالؿ توجو أفراد العينة

ت فركؽ يف اٞنتوسطات حوؿ إجابات اختبار اعتدالية عينة الدراسة، كالتعرؼ ما إذا كانت ٕناٞنبحث 
االفراد تعزل إُف اٝنصائص الشخصية ك٧نط التكوين، ككدا اختبار الفرضية الرئيسية، حيث خصص اٞنطلب 
االكؿ من ىذا اٞنبحث الختبار اعتدالية التوزيع كقياس ٢نتلف الفركؽ، يف حٌن حصص اٞنطلب الثاين منو 

 :الختبار الفرضية الرئيسية للدراسة كالتاِف

 العينة واختبار الفروق  اعتدالية :األولالمطلب 

معرفة  ما إذا كاف التوزيع طبيعي أـ ال، كما يتم التطرؽ يف ىذا اٞنطلب إُف قياس اعتدالية التوزيع ك  
الالمعلمية، ك كدا إجراء اختبارات الفركؽ علمية عليها أـ ٞناٜنة إلجراء االختبارات اصإدا كانت األداة 

أف معظم درجات إجابة  اعتدالية التوزيع  تعين ، حيثنتيجة الت يفرزىا اختبار االعتداليةاٞنتناسبة مع 
: أم قياس  األفراد تدكر حوؿ اٞنتوسط كأقلية جدا )غًن معتربة( درجاهتم مرتفعة جدا أك منخفضة جدا

 ما يلي: كؿ يف ىذا اٞنطلبتناكبناء عليو سن، مدل تشتت اإلجابات حوؿ متوسطها

 اس إعتدالية التوزيعأوال: قي

 :الفرضية التالية طرحبقمنا اعتدالية التوزيع   لتحقق من 
 توزيع الطبيعي.حسب البيانات الدراسة  تتوزعال : H0 الفرضية الصفرية -1
 لتوزيع الطبيعي.ا حسب بيانات الدراسة تتوزع: H1بديلة الفرضية ال -2

Kolmogorov-Smirnov)ًننوؼ ٚنٞنوقركؼ و ك باختبارىذه الفرضية نقـو  لتحقق من ك  
a

) 

 كما ىو موضح يف اٛندكؿ التاِف:(Shapiro-Wilk)شابًنك كيلك ك 
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             التوزيع عتداليةا اختبار: يوضح 13-3جدول

 (12) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

( كىي أقل من مستول الداللة الذل ٪نقق 0000,) بأف مستول الداللة يساكم نالحظ من اٛندكؿ
العينة  ك كيلك توزيعشابًن ا ذاإلحصائي لكوٞنوقركؼ ٚنًننوؼ كك ختبارلالوفقا ف  ،(050,) عتداليةاالشرط 

الفرضية  نرفضٔنضع بيانات الدراسة لتوزيع الطبيعي، ك ال : H0الفرضية الصفرية  نقبل، كعليو ليس معتدال
 لتوزيع الطبيعي.حسب ابيانات الدراسة  تتوزع: H1البديلة 

٢نتلف  ياسقيتم  وال تتبع التوزيع الطبيعي، فإنالدراسة  بأف بيانات صفريةبناء على نتائج الفرضية ال
كىو ما نطبقو يف قياس  الت ال تتبع التوزيع الطبيعيباالختبارات  لفركؽ كالتباينل االختبارات االحصائية

 اٞنوالية: ات الفركؽ اٞنوالية فرضي

 ثانيا اختبارات الفروق

 جنسفرضية فروق ال-1

تعزم  توجو اٞنقاكاليتالدرجات  بٌن متوسط فركؽ ذات داللة إحصائيةتوجد ال : H0الفرضية الصفرية  -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسة خصائص اٛننس إُف

درجات التوجو اٞنقاكاليت  بٌن متوسطىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية توجد : H1الفرضية البديلة  -2
  .من كجهة نظر عينة الدراسة إُف خصائص اٛننستعزم 

أيضا باختبار تساكم التباين ٞنعرفة نوع  للقياـ باختبار الفركؽ يف ظل عدـ اعتدالية التوزيع ، نردؼ
االختبار الذم نقيس بو الفركؽ، فإدا كاف شرط اعتدالية التوزيع غًن متحقق كشرط تساكم التباين ىو 

كاف شرط اعتدالية التوزيع غًن  كإذا، (Welch's Test)كيلش باختبار األخر غًن متحقق فهنا نقـو 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk ١ناكر الدراسة
Sig Sig 

 0000, 0000, اٞنهين التكوين

 0000, 0000, اٞنقاكاليت التوجو
 0000, 0000, ٠نموع اٞنتغًنين
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مستول  عند (Mann-Whitney Test ) ماف كيتين باختبارمتحقق كشرط تساكم التباين متحقق نقـو 
 ، 1(050,)معنوية 

 تباين تبٌن أف التوزيع غًن معتدؿ أقل من مستول داللةاالعتدالية كشرط ال اختباربعد إجراء 
كبالتاِف  ، (12) أنظر اٞنلحق رقم (050,)أقل من مستول داللة كشرط تساكم التباين غًن ١نقق (050,)

 يف اختبار الفركؽ، كالذم أعطى النتائج كفق اٛندكؿ التاِف: (Welch's Test)ختبار كيلش بايتم تطبيق 

 : يوضح فروق الجنس بالنسبة لتوجو المقاوالتي 14-3جدول

 فرؽ التباين اٞنتغًن 
 (sig) 

  (Welch)اختبار

 (sig) 
 اٞنتوسط اٛننس

 4,0835 ذكر 0.000 0.000 التوجو اٞنقاكاليت
 3,5380 أنثى

 (13) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 قيمة أقل من  ، كىو(0000,) يساكم لفرؽ التباين بأف مستول الداللة نالحظ من اٛندكؿ
(,050) α=، فرؽ التباين مرة أخرل بإختباركجود ٣نا يؤكد لنا (Test de Levene ،) نالحظ أيضا كما

 ،=α (050,) قيمة أقل من ، كىو (0000,) يساكم بأف مستول الداللة (Welch)اختبار من خالؿ

درجة التوجو اٞنقاكاليت يف  (050,)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية  دو كج ىذا يدؿ علىك 
للمقاكالتية  حوؿ التوجو الذكور فمتوسط إجابات ، تعزل ٝنصائص اٛننس لصاٌف الذكور مقابل اإلناث

ال : H0الفرضية الصفرية  نرفضمن منظور عينة الدراسة، كعليو  اإلناث ن متوسط إجاباتكاف أكرب م
درجات التوجو اٞنقاكاليت  بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية

: توجد فركؽ ذات H1الفرضية البديلة  نقبل، ك  من كجهة نظر عينة الدراسة تعزم إُف خصائص اٛننس
من كجهة  تعزم إُف خصائص اٛننسلتوجو اٞنقاكاليت  =α (050,)عند مستول معنوية  اللة إحصائيةد

 . نظر عينة الدراسة

التكوين اٞنهين  بناء على نتائج الفرضية ٬نكن القوؿ بانو يف ىذه العينة كمن خالؿ إجابات مرتبصي
من اإلناث، كىذا مرده إُف عدة عوامل  ، يالحظ ميل الذكور لتوجو اٞنقاكاليت أكثر اٞنستجوبٌنكالتمهٌن 

                                                           
1
 -Yumi Adach and al, Characteristics of university students supported by counseling services: Analysis 

of psychological tests and pulse rate variability, plos one,2020,p 05.   
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كوف أف   -خاصة ُنوث علم النفس كعلم االجتماع –كانت عديد البحوث قد تناكلتها يف صياغها العاـ 
الذكور أكثر ميال للمخاطرة كحبا لالستقاللية، كأكثر عدكانية يف التنافس، ما ٩نعلهم يبدعوف يف االساليب 

فس، كىي االبعاد األساسية الت يرتكز عليو التوجو اٞنقاكاليت، كعليو فإف كالطرؽ الت ٓنقق ٟنم أسبقية التنا
ئج عديد البحوث ك الدراسات السابقة الت تقوؿ بتفوؽ الذكور نتايدعم ُنثنا يف ىذه الفرضية  نتائج

   توجههم  صوب العمل اٞنقاكاليت عن اإلناث.  

 يةالعمر الفئة فرضية فروق -2

بٌن  =α (050,)داللة إحصائية عند مستول معنوية  توجد فركؽ ذاتال : H0الفرضية الصفرية  -1
 من كجهة نظر عينة الدراسة. يةلعمر ا للفئة درجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف خصائصها متوسط

 بٌن متوسط =α (050,)عند مستول معنوية : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية H1الفرضية البديلة  -2
  من كجهة نظر عينة الدراسة.  للفئة العمرية هاخصائص يت تعزم يفدرجات التوجو اٞنقاكال

 تباين تبٌن أف التوزيع غًن معتدؿ أقل من مستول داللةبعد إجراء اختبار االعتدالية كشرط ال
أنظر ) (050,) أقل من مستول داللة (0.03)بػػػػ حيث قدر  تساكم التباين غًن ١نققكشرط  (050,)

يف اختبار الفركؽ، كالذم أعطى  (Welch's Test)اختبار كيلش اِف يتم تطبيق كبالت ،(14اٞنلحق رقم
 النتائج كفق اٛندكؿ التاِف:

 بالنسبة لتوجو المقاوالتي  العمر: يوضح فروق 15-3جدول   
 فرؽ التباين اٞنتغًن 

 (sig) 
  (Welch)اختبار

 (sig) 
 اٞنتوسط الفئة العمرية 

التوجو 
 اٞنقاكاليت

 

0.030 

 

 

 

0.207 
 3,8991 سنة  20من أقل

 3,8280 سنة 30 من أقل إُف سنة20 من

 3,8533 سنة 30 من أقل إُف سنة20 من

 (14) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 
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 قيمة أقل من ، كىو (0300,) يساكم لفرؽ التباين بأف مستول الداللةنالحظ من اٛندكؿ 
(,050) α=، فرؽ التباين بإختباركجود ٣نا يؤكد لنا (Test de Levene ،) نالحظ أيضا من خالؿكما 

 نقبل كعليو  ،=α (050,) قيمة من  أكرب، كىو (2070,) يساكم بأف مستول الداللة (Welch)اختبار
سط بٌن متو =α (050,)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية ال : H0الفرضية الصفرية 

الفرضية ب نرفضمن كجهة نظر عينة الدراسة، ك  للفئة العمريةدرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف خصائصها 
درجات  بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية H1البديلة 

 من كجهة نظر عينة الدراسة. للفئة العمرية هاخصائص التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف

 بأف تفاكت الفئات العمرية للمستجوبٌن من أفراد العينة ٬نكن القوؿناء علي نتائج ىذه الفرضية كب
صوب العمل  مرتبصي التكوين اٞنهين كالتمهٌن تشكل درجات متوسطاتو فارقا يعتد بو يف توجو الدراسة ال

يزيد من كضوح  3,8كد كلها يف حد  مركزالت تت من تقارب يف اٞنتوسطات اٛندكؿ يظهرهاٞنقاكاليت، كما 
  التفسًن.

 خصائص المستوى الدراسيفرضية فروق -3

بٌن  =α (050,)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية ال : H0الفرضية الصفرية  -1
 من كجهة نظر عينة الدراسة. لمستول الدراسيدرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف خصائصها ل متوسط

 بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية H1 الفرضية البديلة -2
  من كجهة نظر عينة الدراسة.  لمستول الدراسيل هاخصائص درجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف

تباين تبٌن أف التوزيع غًن معتدؿ حيث بلغ مستول الداللة بعد إجراء اختبار االعتدالية كشرط ال
كما أف شرط تساكم التباين  ،الذم ٪نقق شرط االعتدالية (050,) ل من مستول داللةأق كىو (0.000)

كبالتاِف  ،(15) أنظر اٞنلحق رقم (050,)أقل من مستول داللة  كىو، (0.000)ّنستول داللة  غًن ١نقق
 اِف:يف اختبار الفركؽ، كالذم أعطى النتائج كفق اٛندكؿ الت (Welch's Test)باختبار كيلش يتم تطبيق 
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 : يوضح فروق المستوى الدراسي بالنسبة لتوجو المقاوالتي 16-3 جدول

 فرؽ التباين اٞنتغًن 
 (sig) 

  (Welch)اختبار

(sig) 

 اٞنتوسط اٞنستول الدراسي

التوجو 
 اٞنقاكاليت

 

0.000 

 

0.000 
 3,6982 ابتدائي

 3,9477 متوسط

 3,7390 ثانوم

 4,0846 جامعي

 (15) أنظر اٞنلحق رقم Spssاد الطالب اعتمادا على مخرجات المصدر: من إعد

 قيمة أقل من ، كىو (0000,) يساكم لفرؽ التباين بأف مستول الداللةنالحظ من اٛندكؿ 
(,050) α=،  فرؽ التباين مرة أخرل بإختباركجود ٣نا يؤكد لنا (Test de Levene ،) نالحظ كما

 (050,) قيمة أقل من ، كىو (0000,) يساكم الداللة بأف مستول (Welch)اختبار أيضا من خالؿ

α=،  درجة يف  (050,)ػ يقدر بػػػفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية  دو كج ىذا يدؿ علىك
اكال مث اٞنتوسط ثانيا فالثانوم  الطور اٛنامعيلصاٌف اٞنستول الدراسي التوجو اٞنقاكاليت تعزل ٝنصائص 

حوؿ التوجو للمقاكالتية كاف أكرب من  الطور اٛنامعي، فمتوسط إجابات تدائي ثالتا كاخًنا الطور االب
توجد ال : H0الفرضية الصفرية  نرفضمن منظور عينة الدراسة، كعليو  االطوار االخرلمتوسط إجابات 

درجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم إُف  بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية  فركؽ ذات داللة إحصائية
: توجد فركؽ ذات H1الفرضية البديلة  قبلمن كجهة نظر عينة الدراسة ، كن اٞنستول الدراسيئص خصا

من كجهة  اٞنستول الدراسيتعزم إُف لتوجو اٞنقاكاليت  =α (050,)عند مستول معنوية  داللة إحصائية
 . نظر عينة الدراسة

هين اٞنستجوبٌن من ذكم اٞنستول أف  مرتبصي التكوين اٞن بناء على نتائج ىذه الفرضية ٬نكن القوؿ
اٛنامعي ىم االكثر توجها ٥نو العمل اٞنقاكاليت، كيرجع ذلك كوهنم األكثر فهما ّنصطلح اٞنقاكالتية، 
كاالكثر إدراكا بأبعاده، فهم األكثر فهما لالستبياف كعباراتو ُنكم تكوينهم اٛنامعي، كما أف فئة التعليم 

متوسط درجات  اٛندكؿإجاهبا عن االكُف بكثًن حيث حسب اٞنتوسط الت ال يقل متوسط درجات 
فهما متقاربٌن إُف  (3,9477) يف حٌن بلغ متوسط اٞنستول اٞنتوسط( 4,0846)اٞنستول اٛنامعي بلغ 

حد كبًن كلرّنا يرجع التفاكت الطفيف للجامعٌن عليهم غلى كوف اٞنرتبصٌن من ذك اٞنستول اٞنتوسط كانوا 
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كألبعاده، بالرغم من ذلك فقد قاربوا يف اٞنرتبة اٞنستول اٛنامعي يف متوسط درجة أقل استيعابا للمصطلح 
غًن بعيد من رابع  (3,7390) توسطّن توجههم ٥نو العمل اٞنقاكاليت، مث يتثلث يف اٞنرتبة اٞنستول الثانوم

حلم إكماؿ كلرّنا يرجع ذلك كوف أف أصحاب الثانوية يراكدىم ، (3,6982) االبتدائيالرتتيب اٞنستول 
أما االبتدائي فضعف إحاطتهم باٞنصطلح اٞنقاكاليت أثر إُف  ،الدراسة يف اٛنامعة فهو طور قريب اٞنناؿ منهم

 ، حيث يعلو الكثًن منهم فكرة أنو بدكف مستول ال ٬نكن أف يكوف مقاكال ناجحا.حد كبًن على إجاباهتم

 نمط التكوينخصائص فرضية فروق -4

بٌن  =α (050,)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية ال  :H0الفرضية الصفرية  -1
 من كجهة نظر عينة الدراسة. نمط التكوينلدرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف خصائصها  متوسط

 بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية توجد فركؽ ذات داللة إحصائية :H1الفرضية البديلة  -2
  من كجهة نظر عينة الدراسة.  نمط التكوينل هاخصائص  تعزم يفدرجات التوجو اٞنقاكاليت

تباين تبٌن أف التوزيع غًن معتدؿ حيث بلغ مستول الداللة بعد إجراء اختبار االعتدالية كشرط ال
كما أف شرط تساكم التباين  ،الذم ٪نقق شرط االعتدالية (050,) أقل من مستول داللة كىو (0.000)

كبالتاِف  ،(16) أنظر اٞنلحق رقم (050,)أقل من مستول داللة  كىو، (0.000)لة ّنستول دال غًن ١نقق
 يف اختبار الفركؽ، كالذم أعطى النتائج كفق اٛندكؿ التاِف: (Welch's Test)باختبار كيلش يتم تطبيق 

 بالنسبة لتوجو المقاوالتي  نمط التكوينفروق إختبار : يوضح 17-3 جدول   

 فرؽ التباين اٞنتغًن 
 (sig) 

  (Welch)اختبار

 (sig) 
 اٞنتوسط  ٧نط التكوين

التوجو 
 اٞنقاكاليت

 

0.000 

 

 

 

0.000 
 3,8267 (إقامي) حضورم
 3,4851 بعد عن

 3,9857 ٕنهٌن
 (16) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 قيمةأقل من ، كىو (0000,) يساكم ينلفرؽ التبا بأف مستول الداللة نالحظ من اٛندكؿ
(,050) α=،  فرؽ التباين مرة أخرل بإختباركجود ٣نا يؤكد لنا (Test de Levene ،) نالحظ كما
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     قيمة أقل من كىو ، (0000,) يساكم بأف مستول الداللة (Welch)اختبار أيضا من خالؿ
(,050) α= ، يف  (050,) يقدر بػػػػمستول معنوية  فركؽ ذات داللة إحصائية عند دو كج ىذا يدؿ علىك

التكوين اكال مث  ٧نط التكوين عرب التمهٌنلصاٌف ٧نط التكوين درجة التوجو اٞنقاكاليت تعزل ٝنصائص 
 اٞنرتبصٌن عن طريق ٧نط التكوين عرب التمهٌن، فمتوسط إجابات ٧نط التكوين عن بعدكاخًنا  ثانيا االقامي

اٞنرتبصٌن عن طريق النمطٌن االخرين )االقامي كعن من متوسط إجابات  حوؿ التوجو للمقاكالتية كاف أكرب
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةال : H0الفرضية الصفرية  رفضمن منظور عينة الدراسة، كعليو ن بعد( 

من كجهة  ٧نط التكويندرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم إُف  بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية 
تول معنوية عند مس : توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةH1الفرضية البديلة  قبلراسة، كننظر عينة الد

(,050) α=  من كجهة نظر عينة الدراسة ٧نط التكوينتعزم إُف لتوجو اٞنقاكاليت . 

ىم االكثر توجها ٥نو ضح أف اٞنرتبصٌن اٞنتكونٌن بنمط التمهٌن تبناء على نتائج ىذه الفرضية ي
اك  ،بأرباب اٞنشاريع احتكاكا، كيرجع ذلك كوف أف اٞنتكونٌن كفق ىذا النمط أكثر العمل اٞنقاكاليت
 نالحظ يف حيث  ،خاص تكوين نشاط أساليباٜنرفة تعلم  كتسابال اضافة  مكنه٬ن٣نا  ،أصحاب الورش

ىذا  مث يلي ،أكال (3,9857)بػ متوسط درجات متكوين التمهٌن حيث كاف الفرؽ لصاٌف  (23اٛندكؿ )
يف أخر الرتتيب  يف حٌن يأيت ٧نط التكوين عن بعد ،(3,8267) بلغ ٧نط التكوين اإلقامي ّنتوسط النمط

 ،عن التواصل مع اٞنؤطرين من اٞنتكونٌن بعد ىاتو الشر٪نةرّنا كس ىذا عكي (،3,4851)ّنتوسط بلغ 
 ١نل الدراسة. توجو ٥نو العمل اٞنقاكاليت يف ىذه العينةتأثًن بالجعلهم أقل 

 لمنطقة الجغرافية التوجو المقاوالتي التي تعزى ل رضية فروقف-5   

بٌن  =α (050,)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية ال : H0الفرضية الصفرية  -1
من  ٞنراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن اٛنغرايفدرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف خصائصها لتوزيع  متوسط

 اسة.كجهة نظر عينة الدر 

 بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية H1الفرضية البديلة  -2
من كجهة نظر  ٞنراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن اٛنغرايفلتوزيع  هاخصائص درجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم يف

  عينة الدراسة. 
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التوزيع غًن معتدؿ حيث بلغ مستول الداللة تباين تبٌن أف بعد إجراء اختبار االعتدالية كشرط ال
كما أف شرط تساكم التباين  ،الذم ٪نقق شرط االعتدالية (050,) أقل من مستول داللة كىو (0.000)

كبالتاِف  ،(17) أنظر اٞنلحق رقم (050,)أقل من مستول داللة  كىو، (0.000)ّنستول داللة  غًن ١نقق
 يف اختبار الفركؽ، كالذم أعطى النتائج كفق اٛندكؿ التاِف: (Welch's Test)باختبار كيلش يتم تطبيق 

 بالنسبة لتوجو المقاوالتي  مراكز التكوينلالتوزيع الجغرافي فروق إختبار : يوضح 18-3 جدول   

 فرؽ التباين اٞنتغًن 
 (sig) 

  (Welch)اختبار

 (sig) 
 اٞنتوسط  ٧نط التكوين

التوجو 
 اٞنقاكاليت

 

0.000 

 

 

 

0.000 
 3,9955 نورةبو 

 3,9907 برياف

 4,1689 زلفانة 

 4,0874 القرارة

 3,7636 الضاية

 3,7515 غرداية

 3,5714 متليلي 

 3,5348 اٞننصورة 

 3,9278 اٞنعهد اٞنتخصص يف التكوين اٞنهين للوالية
      (17ق رقم) أنظر اٞنلح Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 قيمةأقل من ، كىو (0000,) يساكم لفرؽ التباين بأف مستول الداللة نالحظ من اٛندكؿ
(,050) α=،  فرؽ التباين مرة أخرل بإختباركجود ٣نا يؤكد لنا (Test de Levene،)  نالحظ أيضا من

ىذا ك ، =α (050,) قيمةأقل من ، كىو (0000,) يساكم بأف مستول الداللة (Welch)اختبار خالؿ
درجة التوجو اٞنقاكاليت يف  (050,) يقدر بػػػػفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية  دو كج يدؿ على

يف إجابات اٞنرتبصٌن اٞنستجوبٌن لصاٌف مركز  ٞنراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن اٛنغرايفإُف التوزيع  تعزل
ثانيا،  (4,0874) ّنتوسط بلغ أكال، مث يليو القرارة (4,1689) ّنتوسط بلغ التكوين اٞنهين كالتمهٌن زلفانة

 بلديات برياف مركز التكوين اٞنهين كالتمهٌن لكل من كيأيت بعد ذلكثالثا،  (3,9955) ّنتوسط بلغفبونورة 
 ، الضاية(3,9278) ّنتوسط بلغ اٞنعهد اٞنتخصص يف التكوين اٞنهين للوالية ،(3,9907) ّنتوسط بلغ
 ، مث اٞننصورة (3,5714) ّنتوسط بلغ ، متليلي(3,7515) ّنتوسط بلغ ، غرداية(3,7636) ّنتوسط بلغ



 الدراسة الميدانية                              الفصل الثالث 
 

160 
 

توجد فركؽ ذات داللة ال : H0الفرضية الصفرية  نرفضكعليو  ،على التواِف (3,5348) ّنتوسط بلغ
 اٛنغرايفدرجات التوجو اٞنقاكاليت تعزم إُف التوزيع  بٌن متوسط=α (050,)عند مستول معنوية  إحصائية

توجد فركؽ ذات داللة : H1الفرضية البديلة  قبلاكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن من كجهة نظر العينة، كنٞنر 
ٞنراكز التكوين اٞنهين  اٛنغرايفالتوزيع تعزم إُف لتوجو اٞنقاكاليت  =α (050,)عند مستول معنوية  إحصائية

   . كالتمهٌن من كجهة نظر عينة الدراسة

والفرضيات الفرعية المتعلقة بتأثير أبعاد المتغير المستقل  فرضية الرئيسيةاختبار ال :لثانياالمطلب 
  على التابع

كالت من الفرضية الرئيسية لدراسة كالفرضيات الفرعية اٞنفسرة ٟنا  باختباريف ىذا اٞنطلب سوؼ نقـو 
مة للهدؼ العاـ اٞنرجو شأهنا اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية لدراسة كالتساؤالت الفرعية اٞننضوية ٓنثها خد

من البحث، حيث أنو من اٞنالحظ بأف الفرضية الرئيسية كالفرضيات الفرعية يف مفهومها العاـ تناقش تأثًن 
 األسلوب اإلحصائي ، إذ أف اٞنتغًن اٞنستقل) التكوين اٞنهين( على اٞنتغًن التابع ) تعزيز التوجو اٞنقاكاليت(

كالتنبؤ بالتغًنات الت ٓندث يف معادلة النموذج يف  ع من الفرضياتىذا النو تفسًن اٞنعموؿ بو عادة يف 
إجراء نو يف ىذا اٞنطلب سوؼ نقـو بإىو ٓنليل اال٥ندار، كعليو ف حاؿ تغًن أحد اٞنتغًنات بوحدة كاحدة

 إختبار اال٥ندار ٞنعرفة مدل ٓنقق فرضيات الدراسة.

 :على المتغير المتابع لالمستق المتغير تأثير الفرضية الرئيسية اختبارأوال: 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية  -1
التوجو اٞنهين ّنفهوميو مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  يف تعزيز 

 من كجهة نظر عينة الدراسة. اٞنقاكاليت

لتكوين اٞنهين  =α (050,)يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : H1فرضية البديلة ال-2
ّنفهوميو مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت 

 من كجهة نظر عينة الدراسة.  
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التوجو اٞنقاكاليت كاٞنتغًن اٞنفسر بو التكوين  رفة العالقة بٌنمعك من أجل الوقوؼ على حجم التأثًن 
 كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين ،كالتمهٌن مقررات التكوين اٞنهيناٞنهين كالتمهٌن كاٞنتمثل حصرا ّنفهومٌن 

 كالتمهٌن، مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار اٞنتعدد كالذم أظهرت نتائجو اٛندكؿ التاِف:

   لتوجو المقاوالتيا اختبار االنحدار وتحليل تأثير مفاىيم التكوين المهني على يوضح: 19-3 جدول

اٞنتغًن 
 التابع 

 بيتا اٞنستقلاٞنتغًن 
(B) 

 قيمة
(t) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

التوجو 
 اٞنقاكاليت

اٞنناخ التنظيمي 
 لتكوين اٞنهين

-0,809 -8,614 0.000  

0.404 

 

 

,1630 

 

 
4,608 

 
38,630 

 

0.000 

مقررات  
 التكوين اٞنهين

0.403 6,074 0.000 

      (18) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 بداللة (38,63) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

ين اٞنستقلٌن يفسراف أف اٞنتغًن أيضا بالنتائج  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
 ارتباطّنعامل  (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد من التباين اٜناصل يف التوجو اٞنقاكاليت (0,163)

اٞنناخ ك بٌن التوجو اٞنقاكاليت الت توضح العالقة  (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (404,0) بلغمتوسط 
 اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,809-)بقيمة  التنظيمي لتكوين اٞنهين

كيعين ذلك أنو لزيادة التوجو اٞنقاكاليت بوحدة كاحدة ينبغي  ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
التكوين  كالزيادة يف مقررات (0,809-)قيمة التكوين اٞنهين ب التخفيض من ىذا اٞنناخ التنظيمي السائد يف

مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن ك الت  (B) بيتاقيمة  جاءت كما،  (0,403)بقيمة  اٞنهين كالتمهٌن
ذات داللة إحصائية  (0,403)كالتمهٌن بقيمة  لتكوين اٞنهينتوضح العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت كمقررات ا

 كيعين ىذا أنو كلما زاد ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ا من قيمة استنتاج

اٞنناخ كينخفض  (0,403)كالتمهٌن تزيد بقيمة  لتكوين اٞنهينمقررات االتوجو اٞنقاكاليت بوحدة كاحدة فإف 
ائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل كما أنو من خالؿ نت  ، (0,809-)التنظيمي السائد يف التكوين اٞنهين بقيمة 
 معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:
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Y=4,608-0,809X2+0,403X1 

 حيث ٕنثل:

Y; تغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت؛اٞن 

X1 ; ؛اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌنمفهـو اٞنتغًن اٞنستقل 

X2 ; ٌن؛التكوين اٞنهين كالتمه مقرراتمفهـو اٞنتغًن اٞنستقل 

 (4,608) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف مفهومي اٞنتغًن
 .تساكم الصفر (X2) ك (X1)اٞنستقل 

بد من الزيادة يف حيث ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز التوجو اٞنقاكاليت كالرفع منو بوحدة كاحدة ال
كالتخفيض من اٞنناخ التنظيمي السائد يف مؤسسات  (0,403)بقيمة مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن 

 .(0,809)بقيمة  التكوين اٞنهين كالتمهٌن

خ على اٞننا نستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن عكسية للمناخ التنظيمي السائد يف التكوين اٞنهين 
اٞنهين كالتمهٌن يف حد ذاتو بقدر  سوء اٞنناخ التنظيمي  ٞنؤسسات التكوينالتنظيمي، كىذا ال يعكس البتة 

ما ىو نتاج للخصوصية الفرتة الت أجريت فيها الدراسة اٞنيدانية كاٞنتأثرة بتداعيات جائحة كوركنا، حيث  
، سوء تواصل كاف اٞنناخ التنظيمي السائد عموما يف كافة اٞنؤسسات كٗنيع مناحي اٜنياة اليومية سيء جدا

فز ..، كالذم قد يكوف بدكره انعكس بالسلب على اٞنفهـو الثاين  للمتغًن بل حتمية التباعد، مناخ غًن ١ن
حاؿ دكف توصيل اٞنعلومة بشكل جيد إُف  السيءاٞنستقل )مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن(، فاٞنناخ 

تعميم االرتباط الدكف اٞنتوسط ٟنذا اٞنفهـو بالتوجو اٞنقاكاليت، االمر الذم ٪ند من اٞنرتبصٌن كىو ما فسره 
النتائج على ٠نتمع الدراسة بالصفة اٞنرجوة، ك٪نصره يف التعميم اٞنقتصر على الفرتة الزمنية فحسب كىي 

     فرتة استثنائية. 

: ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول H0يتم رفض الفرضية الصفرية  سبق بناء على ما
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين لتكوين اٞنهين ّنفهوميو مقررات ا =α (050,)معنوية 
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: يوجد تأثًن H1من كجهة نظر عينة الدراسة، كنقبل بالفرضية البديلة  كالتمهٌن  يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  ّنفهوميو مقررات التكوين  =α (050,)ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 

من كجهة نظر عينة  لتمهٌن كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليتاٞنهين كا
     الدراسة.

  لتأثير أبعاد مفاىيم المتغير المستقل على المتغير التابع الفرعية اتالفرضي اختبار :ثانيا 

فهوميو اٞنناخ التنظيمي ّناٞنهين  بعد اختبار الفرضية الرئيسية الت أظهرت لنا تأثًن مؤسسات التكوين
كقصد معرفة درجة تأثًن كل مفهـو  ، كالتمهٌن يف التوجو اٞنقاكاليتن اٞنهين كمقررات التكوين اٞنهين لتكوي

كتوجهو يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت ك تفصيل أكثر يف ٓنديد درجة مسا٨نة أبعاد كل مفهـو يف اٞنتغًن التابع 
 كل مفهـو حسب تأثًن االبعاد كالتاِف:   نقـو بعرض مفصل لفرضيات

 الفرضية الفرعية األولى:-1

نستنتج من  اختبارات  ن اٞنهيناٞنناخ التنظيمي لتكوييف ما تعلق باٞنفهـو االكؿ من اٞنتغًن اٞنستقل 
ي الفرضية الرئيسية كمن خالؿ معادلة اال٥ندار الت تبٌن لنا على إثرىا كجود عالقة عكسية للمناخ التنظيم

على التوجو اٞنقاكاليت، ما يشًن إُف أف مسا٨نة اٞنناخ التنظيمي السائد يف التكوين اٞنهين كالتمهٌن كانت 
سلبية يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت للمرتبصٌن من كجهة نظر العينة، كالت مت تفسًنىا بتداعيات اٛنائحة على 

يف اٞنتغًن التابع مت اختبار  ن اٞنهينالتنظيمي لتكوي اٞنناخ تحديد درجة مسا٨نة أبعاد مفهـوكلنتائج الدراسة، 
   الفرعية التالية: ةالفرضي

ٞنناخ ألبعاد ا =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 . يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة الدراسةلتنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

اٞنناخ  ألبعاد =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     الدراسة. وجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينةيف تعزيز التلتنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

وذج اال٥ندار اٞنتعدد إحصائيا كمعرفة أم األبعاد أكثر تأثًنا مت استخداـ ٧ن كالختبار ىذه الفرضية 
 كالذم أظهر النتائج كفق اٛندكؿ التاِف:  
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   المقاوالتيلتوجو ا نحدار أبعاد المناخ التنظيمي لتكوين المهني علىايوضح  :20-3 جدول

اٞنتغًن 
 التابع

اٞنناخ ابعاد  
التنظيمي 

 لتكوين اٞنهين

 بيتا
(B) 

 قيمة
(t) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 دالتحدي

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

  داللة
 (F) 

التوجو 
 اٞنقاكاليت

البنية 
 4,123- 0,614- التكنولوجية

0.000  

0.483 

 

 

,2330 

 

 
5,950 

 
40,020 

 

0.000 

 0.000 9,918- 0,699- االتصاؿ 
اٞنمارسات 
التحفيزية 
 للمكونٌن

0,546 6,201 

0.000      

      (19) أنظر اٞنلحق رقم Spssى مخرجات المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا عل

 بداللة (40,02) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

للمناخ  اٞنستقل اٞنتغًنأبعاد مفهـو أف أيضا بالنتائج  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
كذلك بالنظر إُف  من التباين اٜناصل يف التوجو اٞنقاكاليت (0,233)فسر التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ت

الت توضح   (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (483,0) ّنعامل ارتباط متوسط بلغ (R²) معامل التحديد
ذات داللة إحصائية استنتاجا  (0,614-) لتكوين اٞنهين كالبنية التكنولوجيةالعالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت 

الت توضح   (B) بيتاكجاءت  ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)قيمة  من
ذات داللة إحصائية استنتاجا  (0,699-)بقيمة  تكوين اٞنهيناالتصاؿ يف ك العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت 

الت توضح   (B) بيتا مة قيأما  ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)من قيمة 
ذات داللة إحصائية  (0,546)بلغت  لتكوين اٞنهين العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت كاٞنمارسات التحفيزية

    بذلك تأيتف ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)استنتاجا من قيمة 

العالقة بتأثًن طردم بلغ  ب درجة التأثًن كتوجويف اٞنرتبة االكُف حس اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن
تكوين االتصاؿ يف  كأخًنا، (0,614-)مث البيئة التكنولوجية لتكوين اٞنهين بأثًن عكسي بلغ  (0,546)

 تزيد  اٞنمارسات التحفيزيةالتوجو اٞنقاكاليت بوحدة كاحدة  كيعين ىذا أنو كلما زاد ،(0,699-)بقيمة  اٞنهين
االتصاؿ يف  ك (0,614-)البيئة التكنولوجية لتكوين اٞنهين بقيمة كتنخفض، (0,546)يمة بق لتكوين اٞنهين
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كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج   ،(0,699-)بقيمة  تكوين اٞنهين
 الدراسة كالتاِف:

Y=5,950-4,123X1-0,699X2 1+ ,546X4 

 حيث ٕنثل:

Y; و اٞنقاكاليت؛تغًن التابع التوجاٞن 

X1 ;بعد البنية التكنولوجية؛ 

X2 ; ؛االتصاؿبعد 

X3 ; ؛اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌنبعد 

 (5,950) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة اٞنتغًن التابع(Y)  االبعاد كوفتعندما (X1) 

(X2) ك(X3) تساكم الصفر. 

للمرتبصٌن عكسي،  ويهوجحيث كاف تر سلبية بعد االتصاؿ كاف األكث نستنج من ىذا بأف مسا٨نة
كيفسر ىذا بطبعة الفرتة الت مر هبا اٞنرتبصٌن فرتة جائحة كوركنا، حيث كانت التعليمات تنصح بعدـ 
االتصاؿ كتطبيق التباعد قدر االمكاف، مث جاء فوؽ ترتيب ىذه األخًنة البنية التكنولوجية بتوجيو عكسي 

 استعماؿ ة الفرتة متوقع فقد كاف ىناؾ ٓنريص على عدـ مالمسة العتاد كل، كاالمر نظرا لطبيعىي االخر 
الوسائل بصفة عامة تفاديا لنقل العدكل، فكيف يكوف اٜنكم على حداثة العتاد التكنولوجي مثال كقاعاتو 

 ، ما يعين اف اٞنؤطرينمغلقة بسبب اٛنائحة، أما اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن فقد جاءت طردية التوجو
من إدارة كاساتذة كمعلمٌن للحرفة بالنسبة لتمهٌن كانوا يبعثوف باألمل ك٪نضوف اٞنرتبصٌن على التوجو 

 صوب العمل اٞنقاكاليت.

الفرضية الصفرية  من نتائج اٛندكؿ كمعادلة إ٥ندار النموذج فإننا نرفض تقد٬نو بناء على ما سبق
H0 (050,)ية : ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنو α=  ألبعاد اٞنناخ التنظيمي لتكوين

: يوجد H1كنقبل الفرضية البديلة ، اٞنهين كالتمهٌن يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة الدراسة
اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  ألبعاد =α (050,)تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 

     ٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة الدراسة.يف تعزيز التوجو ا
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 :الثانيةالفرضية الفرعية -2

ن اٞنهين كالتمهٌن، كمن خالؿ  لتكويا يف ما تعلق باٞنفهـو الثاين من اٞنتغًن اٞنستقل مقررات
 ن اٞنهين كالتمهٌنلتكويا اختبارات الفرضية الرئيسية ك معادلة اال٥ندار تبٌن لنا كجود عالقة طردية ٞنقررات

ن اٞنهين كالتمهٌن كانت موجبة يف تعزيز لتكويا على التوجو اٞنقاكاليت، ما يشًن إُف أف مسا٨نة مقررات
ن لتكويا التوجو اٞنقاكاليت للمرتبصٌن من كجهة نظر العينة، كلتحديد درجة مسا٨نة أبعاد مفهـو مقررات

   لية:يف اٞنتغًن التابع مت اختبار الفرضية الفرعية التا اٞنهين كالتمهٌن

ألبعاد  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة الدراسة.  ن اٞنهين كالتمهٌنلتكويا مقررات

 مقررات ألبعاد =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     الدراسة. يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة ن اٞنهين كالتمهٌنلتكويا

إحصائيا كمعرفة أم األبعاد أكثر تأثًنا مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار اٞنتعدد  كالختبار ىذه الفرضية 
 كالذم أظهر النتائج كفق اٛندكؿ التاِف: 

   لتوجو المقاوالتيا على ن المهني والتمهينلتكويا مقرراتد انحدار أبعايوضح  :21-3 جدول

اٞنتغًن 
 التابع

مقررات ابعاد  
 التكوين اٞنهين 

 بيتا
(B) 

 قيمة
(t) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

  داللة
 (F) 

التوجو 
 اٞنقاكاليت

اٞنقررات 
 3,038 0,278 النظرية

 

0.000 
 

0.290 

 

 

,0840 

 

 

2,991 

 

12,115 

 

0.000 

التطبيقات 
التدريبية 

 داخل اٞنركز
-0,233 -3,960 

 

0.000 

التمهٌن 
كالرتبصات 

 اٞنيدانية
0,181 4,958 

 

0.000 
     

      (20) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 
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 بداللة (12,11) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،معنوم٧نوذج اال٥ندار أف  نالحظ من اٛندكؿ

 اٞنستقل اٞنتغًنأبعاد مفهـو أف أيضا بالنتائج  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
كذلك بالنظر إُف  من التباين اٜناصل يف التوجو اٞنقاكاليت (0840,)فسر لتكوين اٞنهين كالتمهٌن تمقررات ا

الت   (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (290,0) توسط بلغدكف اٞنّنعامل ارتباط  (R²) معامل التحديد
ذات داللة إحصائية  (0,278) لتكوين اٞنهينكاٞنقررات النظرية توضح العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت 

لت ا  (B) بيتاكجاءت  ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)استنتاجا من قيمة 
 (0,233-) بقيمة كوين الت التطبيقات التدريبية داخل اٞنركزك مقررات توضح العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت 

، أما (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة 

بلغت  لتكوين اٞنهين التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانيةك الت توضح العالقة بٌن التوجو اٞنقاكاليت   (B) بيتا قيمة 
 اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,181)
العالقة  يف اٞنرتبة االكُف حسب درجة التأثًن كتوجو  لتكوين اٞنهيناٞنقررات النظرية  بذلك تأيتف ،(0,05)

، (0,181)بلغ  طردمبأثًن  لتكوين اٞنهين التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانيةمث  ،(0,278)بتأثًن طردم بلغ 

كيعين ىذا أنو   ، (0,233-)بقيمة بتأثًن عكسي  كوينالت ركزمالتطبيقات التدريبية داخل مقررات  كأخًنا
التمهٌن ك ، (0,278)بػػػ لتكوين اٞنهيناٞنقررات النظرية تزيد التوجو اٞنقاكاليت بوحدة كاحدة  كلما زاد

 ركزمالتطبيقات التدريبية داخل مقررات  كتنخفض، (0,181)بػػػػػػ  لتكوين اٞنهين كالرتبصات اٞنيدانية
كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة    ، (0,233-)بػػػػػػ  كوينالت

 كالتاِف:

Y=2,991+0,278X1-0,233X2 1+ ,181X4 

 ل:حيث ٕنث

Y; تغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت؛اٞن 

X1 ; ؛ لتكوين اٞنهيناٞنقررات النظرية 

X2 ; ؛ كوينالت ركزمالتطبيقات التدريبية داخل مقررات 

X3 ;؛ لتكوين اٞنهين التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية 
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 (2,991) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة اٞنتغًن التابع(Y) بعاد عندما تكوف اال(X1) 

(X2) ك(X3) تساكم الصفر. 

 اٞنقررات النظرية لتكوين اٞنهين ىو أكثر األبعاد يف مفهـو مقررات نستنج من ىذا بأف مسا٨نة
٣نا يدؿ على أف ، تأثًنا بصفة طردية يف توجو اٞنرتبصٌن صوب العمل اٞنقاكاليت  التكوين اٞنهين كالتمهٌن
ىيم اٞنقاكالتية ك الطريقة الت يتلقى هبا اٞنرتبصوف ىذه اٞنقررات  ٓنمل يف طياهتا مفاطبيعة ىذه اٞنقررات 

 التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية كنفس التفسًن بالنسبة، ٓنظ على العمل اٞنقاكاليت من كجهة نظر العينة
تأثًن من األكُف باْناه طردم كذلك بتأثًن اٝنرجات اٞنيدانية على التمهٌن ُنكم بأقل  لتكوين اٞنهين

فتأثًن أصحاب الورش كاٞنهن ٣نن ٬نتهن عندىم اٞنرتبصوف يف  ،اءات اإلغالؽ كالتعليق اٞنرتبطة باٛنائحةإجر 
 ، ما ٫نص التوجو اٞنقاكاليت كاف إ٩نابيا رغم إجراءات اإلغالؽ كتداعيات اٛنائحة على ٢نتلف القطاعات

، كسالباوجو اٞنقاكاليت كاف عكسيا فتأثًنه  على الت التكوين ركزمالتطبيقات التدريبية داخل مقررات أما 
   طيلة ىذه الفرتة  الورشات ، فقد كانتالدراسة اٞنيدانية كتداعيات اٛنائحة عليها طبيعة فرتةبكيفسر ذلك 

غًن متاحة طبقا لتعليمات الوقائية اٞنتخذة، كَف تكن ىناؾ تطبيقات داخل كرشات مراكز التكوين اٞنهين 
رتبصٌن حوؿ تعزيز مقرر التطبيقات داخل كرشات التكوين اٞنهين لتوجو كالتمهٌن، لذلك جاءت ردكد اٞن

 اٞنقاكاليت سلبية من كجهة نظر عينة الدراسة.    

الفرضية  كمعادلة إ٥ندار النموذج فإننا نرفض (26)اٛندكؿ نتائج  بناءعلى ما سبق تقد٬نو  عطفا
لتكوين ا مقرراتألبعاد  =α (050,)ية : ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنو H0الصفرية 

: يوجد H1كنقبل الفرضية البديلة ، اٞنهين كالتمهٌن يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت من كجهة نظر عينة الدراسة
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن لتكوين ا مقررات ألبعاد =α (050,)تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 

   من كجهة نظر عينة الدراسة. يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت
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 : اختبار الفرضيات الفرعية لتأثير المتغير المستقل على أبعاد المتغير التابعلثالثاالمبحث 

التوجو اٞنقاكاليت ٗنلة يف  التابع بعد اختبار تأثًن ك مدل مسا٨نة مفاىيم اٞنتغًن اٞنستقل يف تعزيز اٞنتغًن
ىذه الفرضية كما يليها من الفرضيات تأثًن اٞنتغًن اٞنستقل على كل  الفرضيات السابقة، سيتم التفصيل يف

 بعد من أبعاد اٞنتغًن التابع كحجم التأثًن احملدث كالتاِف:

 التكوين المهني على أبعاد التوجو المقاوالتيتأثير  اتفرضي اختبارالمطلب االول: 
 بعد من أبعاد التوجو اٞنقاكاليتيف ىذا اٞنطلب سوؼ نتطرؽ لتأثًن اٞنتغًن اٞنستقل ككل على كل 

 كفق الفرضيات التالية:

 :االولىالفرضية الفرعية 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسة بعد االستقاللية علىاٞنهين كالتمهٌن 

لتكوين اٞنهين  =α (050,)ثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : يوجد تأH1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة. بعد االستقاللية علىكالتمهٌن 

 ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف:  استخداـالفرضية مت  كالختبار

  االستقاللية وين المهني علىالتك لقياس تأثيراختبار االنحدار يوضح  :22-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا اٞنتغًن اٞنستقل
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 0930 ,  0,305 0.000 834 ,0 التكوين اٞنهين االستقاللية

 
1,025 40,593 0.000 

      (21) أنظر اٞنلحق رقم Spssادا على مخرجات المصدر: من إعداد الطالب اعتم

 بداللة (40,59) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

          اٞنستقل يفسر أف اٞنتغًنأيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
ّنعامل ارتباط  (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد  التوجو اٞنقاكاليتمن التباين اٜناصل يف (0930 ,)

 لتكوين اٞنهينبعد االستقاللية كاالت توضح العالقة بٌن   (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (0,305) بلغ
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اصغر من مستول  (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,834)بقيمة 
زيد كالتمهٌن ي لتكوين اٞنهينابوحدة كاحدة فإف  االستقاللية تأنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) ةاٞنعنوي
 كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:،(834 ,0)بقيمة 

Y=1,025+0, 834 X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛االستقالليةتغًن التابع اٞن بعد 

X1 ;لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنتغًن اٞنستقل ا 

(1,025) b0: اٞنتغًن التابع  بعد قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة(Y)  عندما يكوف اٞنتغًن اٞنستقل
(X1) ساكم الصفري. 

كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من الزيادة يف بعد االستقاللية ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز  كما
 .(0,834)اٞنهين كالتمهٌن بقيمة التكوين 

٣نا يدؿ على أف التكوين ، بعد االستقالليةلتكوين اٞنهين على طردية نستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
الفرضية الصفرية  اٞنهين يساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف االستقاللية، كعليو نرفض

H0(050,)اللة إحصائية عند مستول معنوية : ال يوجد تأثًن ذك د α=  على بعد لتكوين اٞنهين كالتمهٌن
: يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند H1الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسةاالستقاللية 

    .    ةلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد االستقاللية من كجهة نظر عينة الدراس= α (050,مستول معنوية )

 :الثانيةالفرضية الفرعية 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسة بداععلى بعد االاٞنهين كالتمهٌن 

لتكوين اٞنهين  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة. بداععلى بعد االكالتمهٌن 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 
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 بداعاختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على االيوضح  :23-3 جدول

بعد 
اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا اٞنستقلاٞنتغًن 
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 2080 ,  456 ,0 0.000 0,733- التكوين اٞنهين اإلبداع

 
6,345 104,44 0.000 

      (22) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 بداللة (104,44) البالغة (F)من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  دكؿ نالحظ من اٛن

 ,)      اٞنستقل يفسر أف اٞنتغًنأيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)

 (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد اإلبداع التوجو اٞنقاكاليتبعد من التباين اٜناصل يف  (2080
لتكوين كا بداعالت توضح العالقة بٌن بعد اال  (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (456 ,0) ّنعامل ارتباط بلغ

اصغر من  (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,733-)بقيمة  اٞنهين
كالتمهٌن  لتكوين اٞنهيناف بوحدة كاحدة فإبداع اال أنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) مستول اٞنعنوية

كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج ،(0,733-)بقيمة  ينخفض
 الدراسة كالتاِف:

Y=6,345-0,733X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛بداعتغًن التابع االاٞن بعد 

X1 ; التكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنتغًن اٞنستقل 

(6,345) b0:  الذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع قيمة الثابت ك(Y)  عندما يكوف اٞنتغًن اٞنستقل
(X1) ساكم الصفري. 

، ٣نا يدؿ على أف بداع لتكوين اٞنهين على بعد اال عكسيةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
اعيات جائحة كورنا حيث أف تد ،بداعبعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف اال على أثر سلباالتكوين اٞنهين 

مناخ تنظيمي ال ٪نظ على اإلبداع ك مقررات  ،أثرت بالسلب على أداء التكوين اٞنهين يف تعزيز اإلبداع
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 االنعكاس لدل اٞنرتبصٌن، عالكة على تعطي أعماؿ ٧نطية  تكرر عرب السنوات ال تنمي اإلبداع تكوينية
: ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند H0فرية الفرضية الص كعليو نرفض ،كوركناتداعيات فرتة  السليب ل

، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسة اإلبداععلى بعد لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  =α (050,)مستول معنوية 
لتكوين اٞنهين  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة 

    .    جهة نظر عينة الدراسةمن ك  بداعكالتمهٌن على بعد اال

 :الثالتةالفرضية الفرعية 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسة أناذ اٝنطرعلى بعد اٞنهين كالتمهٌن 

لتكوين اٞنهين  =α (050,)د مستول معنوية : يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عنH1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة. أناذ اٝنطرعلى بعد كالتمهٌن 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  المخاطرةاختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على يوضح  :24-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا اٞنتغًن اٞنستقل
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 0090, 0,065 0,331 التكوين اٞنهين االستقاللية

  
,0930 

 
3,162 3,431 0,065 

      (23ٞنلحق رقم) أنظر ا Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 (3,431) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،معنومغًن ٧نوذج اال٥ندار أف  اٛندكؿنالحظ من 

ال توجد مسا٨نة لتكوين اٞنهين مما يفسر بأنه  ،(0,05) من مستول اٞنعنوية كىي أكرب  (0,065) بداللة
: ال يوجد H0الفرضية الصفرية نا نقبل فإنكعليو  من كجهة نظر العينة، يف تعزيز اٞنخاطرة عند اٞنرتبصٌن

من  أناذ اٝنطرلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد  =α (050,)تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 
: يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  نرفضكجهة نظر عينة الدراسة، ك 

(,050) α =من كجهة نظر عينة الدراسة. أناذ اٝنطرٌن على بعد لتكوين اٞنهين كالتمه 
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 :الرابعةالفرضية الفرعية 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستباقية اٞنهين كالتمهٌن 

لتكوين اٞنهين  =α (050,)ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : يوجد تأثًن H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد االستباقية كالتمهٌن 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  لمهني على االستباقيةاختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين ايوضح  :25-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا اٞنتغًن اٞنستقل
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 2040 ,  452 ,0 0.000 1- التكوين اٞنهين االستقاللية

 
7,358 101,88 0.000 

      (24) أنظر اٞنلحق رقم Spssخرجات المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على م

 (101,88) البالغة (F) كذلك من خالؿ قيمة ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  اٛندكؿ نالحظ من

      اٞنستقل يفسر أف اٞنتغًنأيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) بداللة
ّنعامل ارتباط  (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد اكاليتمن التباين اٜناصل يف التوجو اٞنق (2040,)

بقيمة  لتكوين اٞنهينكا باقيةالت توضح العالقة بٌن بعد االست  (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (0,452) بلغ
 اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (1-)
 ينخفض بقيمةكالتمهٌن  لتكوين اٞنهينابوحدة كاحدة فإف  باقيةاالست تأنو كلما زاد لككيعين ذ ،(0,05)
 كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:،(1-)

Y=7,358-X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛ باقيةاالستتغًن التابع اٞن بعد 

X1 ; كالتمهٌن؛التكوين اٞنهيناٞنتغًن اٞنستقل  
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(7,358) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف اٞنتغًن اٞنستقل
(X1) ساكم الصفري. 

يف  التخفيضكالرفع منو بوحدة كاحدة البد من  باقيةكما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز بعد االست
 .(1-)التكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة 

، ٣نا يدؿ على أف باقيةلتكوين اٞنهين على بعد االست عكسيةستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن ن
الفرضية  ، كعليو نرفضباقيةيساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف االستال التكوين اٞنهين 

لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الصفرية 
: يوجد تأثًن ذك داللة H1الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسة باقيةعلى بعد االست

من كجهة نظر  باقيةلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد االست= α (050,)إحصائية عند مستول معنوية 
    .    عينة الدراسة

 :الخامسةالفرضية الفرعية 

لتكوين  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد اٞنغامرة التنافسية اٞنهين كالتمهٌن 

لتكوين اٞنهين  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد اٞنغامرة التنافسية ٌن كالتمه

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف:

  المغامرة التنافسية اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني علىيوضح  :37-4جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا ٞنستقلاٞنتغًن ا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 0010 , 0370, 0.456 0,063- التكوين اٞنهين االستقاللية

 
3,908 0,55 0.456 

      (25) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 
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 (0,55)البالغة  (F)كؿ أف ٧نوذج اال٥ندار غًن معنوم، كذلك من خالؿ قيمة نالحظ من اٛند
، ٣نا يفسر بأنو ال توجد مسا٨نة لتكوين اٞنهين (0,05) كىي أكرب من مستول اٞنعنوية  (0.456)بداللة 

: ال H0ة عند اٞنرتبصٌن من كجهة نظر العينة، كعليو فإننا نقبل الفرضية الصفري اٞنغامرة التنافسيةيف تعزيز 
اٞنغامرة لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد = α (050,)يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 

: يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند H1من كجهة نظر عينة الدراسة، كنرفض الفرضية البديلة  التنافسية
         عينة.       المن كجهة نظر امرة التنافسية اٞنغلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد = α (050,) مستول معنوية

: اختبار الفرضيات الفرعية لتأثير مفهوم المتغير المستقل )المناخ التنظيمي لتكوين المطلب الثاني
 المهني والتمهين( على أبعاد المتغير التابع

التابع التوجو اٞنقاكاليت  بعد اختبار تأثًن ك مدل مسا٨نة اٞنتغًن اٞنستقل ككل يف تعزيز أبعاد اٞنتغًن
يف الفرضيات السابقة، سيتم التفصيل يف ىذه الفرضية كما يليها من الفرضيات تأثًن مفهـو اٞنتغًن اٞنستقل 

 على كل بعد من أبعاد اٞنتغًن التابع كحجم التأثًن احملدث كالتاِف:)اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن(

 :االولىالفرضية الفرعية 

لمناخ ل =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0لفرضية الصفرية ا-1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

للمناخ  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  لتكوين المهني على االستقالليةالمناخ التنظيمي  اختبار االنحدار لقياس تأثيريوضح  :27-3جدول

تغًن بعد اٞن
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

 معامل االرتباط
(R) 

 معامل التحديد
(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

اٞنناخ التنظيمي  االستقاللية
 لتكوين اٞنهين

0 ,650 0.000 0,223  ,0500 

 
2,074 20,868 0.000 

      (26) أنظر اٞنلحق رقم Spss المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات
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 بداللة (20,86) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
 (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد التوجو اٞنقاكاليت من التباين اٜناصل يف (0500,)يفسر  كالتمهٌن

اٞنناخ الت توضح العالقة بٌن بعد االستقاللية ك   (B)بيتاقيمة  جاءتكما ، (0,223) ّنعامل ارتباط بلغ
 اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (650, 0)بقيمة  لتكوين اٞنهينالتنظيمي 

بوحدة كاحدة فإف  االستقاللية تأنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) مستول اٞنعنويةاصغر من  (0,000)
كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ،(0,650)كالتمهٌن يزيد بقيمة  لتكوين اٞنهيناٞنناخ التنظيمي 

 ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:

Y=2,074+0 ,650X1 

 حيث ٕنثل:

Y; التابع االستقاللية؛ تغًناٞن بعد 

X1 ;التكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنناخ التنظيمي اٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(2,074) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  اٞنتغًن مفهـو عندما يكوف
 .ساكم الصفري (X1)لتكوين اٞنهين اٞنناخ التنظيمي اٞنستقل 

عادلة بأنو لتعزيز بعد االستقاللية كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من الزيادة يف كما ٬نكن تفسًن اٞن
 .(0,834)لتكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة اٞنناخ التنظيمي 

لتكوين اٞنهين على بعد االستقاللية، ٣نا يدؿ ٞنناخ انستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن طردية 
ين يساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف التكوين اٞنهالتنظيمي  ناخاٞنعلى أف 

: ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية  االستقاللية، كعليو نرفض
(,050) α= من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي مناخلل ،

للمناخ = α (050,: يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية )H1رضية البديلة الفكنقبل 
    .    لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد االستقاللية من كجهة نظر عينة الدراسةالتنظيمي 
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 :الثانيةالفرضية الفرعية 

للمناخ  =α (050,)ية : ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنو H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسة بداععلى بعد االلتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

للمناخ  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة. بداععلى بعد االلتكوين اٞنهين كالتمهٌن التنظيمي 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

 لتكوين المهني على االبداع المناخ التنظيمي اختبار االنحدار لقياس تأثيريوضح  :28-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

مل معا
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

اٞنناخ التنظيمي  اإلبداع
 لتكوين اٞنهين

-1,162 0.000 0, 681 , 4630 

 
7,195 342,707 0.000 

      (27) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 بداللة (342,707) البالغة (F)ؿ قيمة من خال ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف نالحظ من اٛندكؿ 

اٞنناخ  اٞنستقل اٞنتغًنمفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
كذلك بالنظر  اإلبداع  التوجو اٞنقاكاليتبعد من التباين اٜناصل يف  (4630,) يفسر التنظيمي لتكوين اٞنهين

الت توضح العالقة   (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (463 ,0) عامل ارتباط بلغّن (R²) إُف معامل التحديد
ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (1,162-)بقيمة  لتكوين اٞنهيناٞنناخ التنظيمي  ك بداعبٌن بعد اال

(t) وحدة باالبداع  أنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا
كما أنو من خالؿ نتائج ،(1,162-)كالتمهٌن ينخفض بقيمة  لتكوين اٞنهيناٞنناخ التنظيمي كاحدة فإف 

 اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:

Y=7,195-1,162X1 

 حيث ٕنثل:

Y; تغًن التابع االبداع؛اٞن بعد 
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X1:لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنناخ التنظيمي اٞنتغًن اٞنستقل   مفهـو 

(7,195) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  اٞنتغًن مفهـو عندما يكوف
 .ساكم الصفري (X1)اٞنستقل 

، ٣نا بداع لتكوين اٞنهين على بعد االللمناخ التنظيمي  عكسيةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
حيث  ،بداعبعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف اال على أثر سلبالتكوين اٞنهين لتنظيمي اٞنناخ ا يدؿ على أف

لتكوين اٞنهين يف تعزيز اإلبداع، مناخ  دكر اٞنناخ التنظيميأف تداعيات جائحة كورنا أثرت بالسلب على 
لة إحصائية عند : ال يوجد تأثًن ذك دالH0الفرضية الصفرية  كعليو نرفض تنظيمي ال ٪نظ على اإلبداع ،

من كجهة نظر عينة على بعد اإلبداع اٞنهين كالتمهٌن  لتكوينالتنظيمي للمناخ  =α (050,)مستول معنوية 
 =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة ، كنقبل الدراسة

    .    ن كجهة نظر عينة الدراسةم بداعلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد اال اٞنناخ التنظيمي

 :الثالثةالفرضية الفرعية 

للمناخ  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد أناذ اٝنطر لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

للمناخ  =α (050,)ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : يوجد تأثًن H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد أناذ اٝنطر لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  المخاطرةلتكوين المهني على المناخ التنظيمي س تأثير اختبار االنحدار لقيايوضح  :29-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 التنظيمي اٞنناخ أناذ اٝنطر

 التكوين اٞنهين
0,331 0.284 ,0540 

  
,003 0 

 
3,162 4,966 0.284 

      (28) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 
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 (4,966) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار غًن معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

مناخ للال توجد مسا٨نة ، مما يفسر بأنه (0,05) من مستول اٞنعنوية كىي أكرب  (0.284) بداللة
الفرضية فإننا نقبل كعليو  من كجهة نظر العينة، لتكوين اٞنهين يف تعزيز اٞنخاطرة عند اٞنرتبصٌنالتنظيمي 
لتكوين  التنظيمي للمناخ =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الصفرية 

: يوجد H1الفرضية البديلة  نرفضسة، ك من كجهة نظر عينة الدرا أناذ اٝنطراٞنهين كالتمهٌن على بعد 
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على  التنظيمي للمناخ = α (050,)تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 

 من كجهة نظر عينة الدراسة.        أناذ اٝنطربعد 

 :الرابعةالفرضية الفرعية 

للمناخ  =α (050,)عند مستول معنوية : ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

 للمناخ  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2

     نظر عينة الدراسة.من كجهة على بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

كفق ما يظهر  نتائجو مت تلخيصكالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم 
 اٛندكؿ التاِف: 

  لتكوين المهني على االستباقيةالمناخ التنظيمي اختبار االنحدار لقياس تأثير يوضح  :30-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 ابيت
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 التنظيمي اٞنناخ باقيةاالست

 التكوين اٞنهين
-1,519 0.000 0, 615  , 3780 

 
8,136 241,03 0.000 

      (29) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 (241,03) البالغة (F) كذلك من خالؿ قيمة ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  اٛندكؿ ظ مننالح

 اٞنستقل اٞنتغًنمفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) بداللة
 اٞنتمثل قاكاليتالتوجو اٞنبعد من التباين اٜناصل يف  (3780,)ما قيمة يفسر اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين
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 قيمة  كما جاءت، (615 ,0) ّنعامل ارتباط بلغ (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد االستباقية  يف
ذات  (1,519-)بقيمة  لتكوين اٞنهيناٞنناخ التنظيمي  ك باقيةالت توضح العالقة بٌن بعد االست  (B) بيتا

كيعين  ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)داللة إحصائية استنتاجا من قيمة 
كالتمهٌن ينخفض بقيمة  لتكوين اٞنهين اٞنناخ التنظيمي بوحدة كاحدة فإف باقيةاالست تأنو كلما زاد ذلك

 كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:،(1,519-)

 

Y=8,136-1,519X1 

 :حيث ٕنثل

Y; ؛ باقيةاالستتغًن التابع اٞن بعد 

X1 ;لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنناخ التنظيمي اٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(8,136) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y) اٞنتغًن  مفهـو عندما يكوف
 .ساكم الصفري (X1)  اٞنستقل

 زيز بعد االستباقية كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من التخفيض يفكما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتع
 .(1,519-)لتكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة اٞنناخ التنظيمي 

 ، ٣نا يدؿ على أفباقيةلتكوين اٞنهين على بعد االست عكسيةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
، كعليو باقيةتعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف االست يساىم بإ٩نابية يفال لتكوين اٞنهين  اٞنناخ التنظيمي

 للمناخ =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية  نرفض

الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي
H1 (050,تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية ): يوجد  α = لتكوين اٞنهين  للمناخ التنظيمي

    .    من كجهة نظر عينة الدراسة باقيةكالتمهٌن على بعد االست
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 :الخامسةالفرضية الفرعية 

خ للمنا  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد اٞنغامرة التنافسية التمهٌن  لتكوين اٞنهين ك التنظيمي

للمناخ  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     ر عينة الدراسة.من كجهة نظعلى بعد اٞنغامرة التنافسية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن لتكوين اٞنهين  التنظيمي

مت تلخيص نتائجو كفق ما يظهر كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم 
 اٛندكؿ اٞنواِف: 

  على المغامرة التنافسيةالمناخ التنظيمي لتكوين المهني االنحدار لقياس تأثير يوضح  :42-4 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

 بيتا اٞنتغًن اٞنستقل
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

اٞنغامرة 
 التنافسية

اٞنناخ التنظيمي 
 لتكوين اٞنهين

-0,288 0,001 , 1620 , 0260 

 
4,548 10,693 0.001 

      (30) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،ةمعنويدك داللة ٧نوذج اال٥ندار أف ظ من اٛندكؿ نالح
مفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت 0,05) من مستول اٞنعنوية صغركىي أ  (0.001) بداللة (10,693)

التوجو بعد من التباين اٜناصل يف  (0260 ,)ما قيمة يفسر اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين اٞنستقل اٞنتغًن
 (1620,) ّنعامل ارتباط بلغ (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد اٞنغامرة التنافسية يف اٞنتمثل اٞنقاكاليت

 لتكوين اٞنهينك اٞنناخ التنظيمي  اٞنغامرة التنافسيةالت توضح العالقة بٌن بعد   (B) بيتا قيمة  كما جاءت
اصغر من مستول  (0,001) اٞنرتبطة هبا (t)من قيمة  ذات داللة إحصائية استنتاجا (0,288-)بقيمة 
لتكوين اٞنناخ التنظيمي  بوحدة كاحدة فإف اٞنغامرة التنافسية تأنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) اٞنعنوية
كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار ،(0,288-)كالتمهٌن ينخفض بقيمة  اٞنهين

      كالتاِف:  لنموذج الدراسة
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Y=4,548-0,288X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛ اٞنغامرة التنافسيةتغًن التابع اٞن بعد 

X1 ;اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛اٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(4,548) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف مفهـو اٞنتغًن
 .ساكم الصفري (X1)  اٞنستقل

كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من  اٞنغامرة التنافسيةكما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز بعد 
 .(0,288-)التخفيض يف اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة 

ٞنغامرة التكوين اٞنهين على بعد للمناخ التنظيمي  عكسيةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
، اٞنغامرة التنافسيةيساىم بإ٩نابية يف تعزيز ال لتكوين اٞنهين  اٞنناخ التنظيمي ، ٣نا يدؿ على أفالتنافسية

 =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية  كعليو نرفض
، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسة التنافسيةاٞنغامرة على بعد لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي للمناخ

 للمناخ التنظيمي  =α (050,)داللة إحصائية عند مستول معنوية يوجد تأثًن ذك:H1الفرضية البديلة 
 .  من كجهة نظر عينة الدراسة اٞنغامرة التنافسيةلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد 

لتكوين المهني امفهوم المتغير المستقل )مقررات : اختبار الفرضيات الفرعية لتأثير المطلب الثالث
 )التوجو المقاوالتي( والتمهين( على أبعاد المتغير التابع

)اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين لمتغًن اٞنستقل اٞنفهـو األكؿ ل بعد اختبار تأثًن ك مدل مسا٨نة
ا الشطر ضيات السابقة، سيتم التفصيل يف ىذيف تعزيز أبعاد اٞنتغًن التابع التوجو اٞنقاكاليت يف الفر  كالتمهٌن(

على كل  لتكوين اٞنهين كالتمهٌن(ا مقررات)اٞنتغًن اٞنستقل  الثاين من فهـواٞنتأثًن الفرعية  اتالفرضي من
 بعد من أبعاد اٞنتغًن التابع كحجم التأثًن احملدث كالتاِف:
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 :االولىالفرضية الفرعية 

 مقررات =α (050,) ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : ال يوجد تأثًنH0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 ٞنقررات  =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     كجهة نظر عينة الدراسة. منعلى بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  لتكوين المهني على االستقاللية مقررات اختبار االنحدار لقياس تأثيريوضح  :32-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

التكوين مقررات  االستقاللية
 اٞنهين

0 ,615 0.000 0,299  ,0900 

 
1,447 39,056 0.000 

      (31) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 بداللة (39,05) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،دار معنوم٧نوذج اال٥نأف  نالحظ من اٛندكؿ

لتكوين اٞنهين ا مقرراتأف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
 (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد من التباين اٜناصل يف التوجو اٞنقاكاليت (0900,)يفسر  كالتمهٌن

مقررات الت توضح العالقة بٌن بعد االستقاللية ك   (B)بيتاقيمة  جاءتكما ، (0,299) لغّنعامل ارتباط ب
اصغر  (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,615)بقيمة  لتكوين اٞنهينا

ناخ التنظيمي اٞنبوحدة كاحدة فإف  االستقاللية تأنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) من مستول اٞنعنوية
كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة ،(0,615)كالتمهٌن يزيد بقيمة  لتكوين اٞنهين

 اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:

Y=1,447+0 ,615X1 

 حيث ٕنثل:

Y; تغًن التابع االستقاللية؛اٞن بعد 
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X1 ;التكوين اٞنهين كالتمهٌن؛ مقرراتاٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(1,447) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف مفهـو اٞنتغًن
 .ساكم الصفري (X1) مقررات التكوين اٞنهيناٞنستقل 

 مقرراتكما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز بعد االستقاللية كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من الزيادة يف 
 .(0,615)ين كالتمهٌن بقيمة لتكوين اٞنها

لتكوين اٞنهين على بعد االستقاللية، ٣نا يدؿ ٞنناخ انستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن طردية 
التكوين اٞنهين يساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف االستقاللية، كعليو  مقرراتعلى أف 
 قرراتٞن =α (050,)تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : ال يوجد H0الفرضية الصفرية  نرفض

: H1الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستقاللية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد ا مقررات=α (050,يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية )

 .   ية من كجهة نظر عينة الدراسةاالستقالل

 :الثانيةالفرضية الفرعية 

للمناخ  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1
 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االبداع لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  التنظيمي

للمناخ  =α (050,)اللة إحصائية عند مستول معنوية : يوجد تأثًن ذك دH1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد االبداع لتكوين اٞنهين كالتمهٌن التنظيمي 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف:

 لتكوين المهني على االبداعقررات اميوضح اختبار االنحدار لقياس تأثير  :33-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 مقررات اإلبداع
 لتكوين اٞنهينا

-0,246 0.000 0, 204 , 0420 

 
4,739 19,027 0.000 

      (32) أنظر اٞنلحق رقم Spssاد الطالب اعتمادا على مخرجات المصدر: من إعد
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 بداللة (19,027) البالغة (F)من خالؿ قيمة  ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف  نالحظ من اٛندكؿ

مقررات  اٞنستقل اٞنتغًنمفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000)
كذلك بالنظر إُف  اإلبداع  التوجو اٞنقاكاليتبعد من التباين اٜناصل يف  (0420 ,) يفسر التكوين اٞنهين
الت توضح العالقة بٌن   (B) بيتا قيمة  كما جاءت، (204 ,0) ّنعامل ارتباط بلغ (R²) معامل التحديد
 (t)مة ذات داللة إحصائية استنتاجا من قي (0,246-)بقيمة  لتكوين اٞنهينا مقررات بعد االبداع ك 

بوحدة كاحدة االبداع  أنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا
كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ ،(0,246-)كالتمهٌن ينخفض بقيمة  لتكوين اٞنهينا مقررات فإف 

 نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:

 

Y=4,739-0,246X1 

 حيث ٕنثل:

Y; تغًن التابع االبداع؛اٞن بعد 

X1لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛ااٞنتغًن اٞنستقل   :مفهـو 

(4,739) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف مفهـو اٞنتغًن
 .ساكم الصفري (X1)اٞنستقل 

 ، ٣نا يدؿ على أفبداع لتكوين اٞنهين على بعد االقررات اٞن عكسيةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
الفرضية  كعليو نرفض بداع،بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف اال على أثر سلبالتكوين اٞنهين ا مقررات
اٞنهين  لتكوينا ٞنقررات =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الصفرية 
: يوجد تأثًن ذك داللة H1الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسةبعد اإلبداع  علىكالتمهٌن 

من كجهة  بداعلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد االا ٞنقررات =α (050,)إحصائية عند مستول معنوية 
  .    نظر عينة الدراسة
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 :الثالثةالفرضية الفرعية 

 ٞنقررات =α (050,)أثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية : ال يوجد تH0الفرضية الصفرية -1

 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد أناذ اٝنطر لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 ٞنقررات =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة. على بعد أناذ اٝنطرلتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  المخاطرةلتكوين المهني على ا مقرراتاختبار االنحدار لقياس تأثير يوضح  :34-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 مقررات أناذ اٝنطر

 التكوين اٞنهين
0,475 0.000 ,1770 

  
,031 0 

 
2,363 12,824 0.000 

  (33) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 

 البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة  ،دار دك داللة معنوية٧نوذج اال٥نأف  نالحظ من اٛندكؿ 
مفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت 0,05)) من مستول اٞنعنوية صغركىي أ (0.000) بداللة (12,824)

 التوجو اٞنقاكاليتبعد من التباين اٜناصل يف  (0 031,)ما قيمة يفسر لتكوين اٞنهينا مقررات اٞنستقل اٞنتغًن

 كما جاءت (1770,) ّنعامل ارتباط بلغ (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد ٔناذ اٝنطر ا يف اٞنتمثل

بقيمة  كالتمهٌن لتكوين اٞنهينا مقرراتك  أناذ اٝنطرالت توضح العالقة بٌن بعد   (B) بيتا قيمة 
 اٞنعنوية اصغر من مستول (0.000) اٞنرتبطة هبا (t)ذات داللة إحصائية استنتاجا من قيمة  (0,475)
 يرتفعكالتمهٌن  لتكوين اٞنهينا مقررات بوحدة كاحدة فإفأناذ اٝنطر  أنو كلما زاد كيعين ذلك ،(0,05)

    كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف:،(0,475)بقيمة 

Y=2,363+0,475X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛ اذ اٝنطرأٔنتغًن التابع اٞن بعد 
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X1 ;لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛ا مقررات اٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(2,363) b0:  قيمة الثابت كالذم يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع(Y)  عندما يكوف مفهـو اٞنتغًن
 .ساكم الصفري (X1)اٞنستقل  

 مقرراتيف  الزيادةحدة كاحدة البد من كالرفع منو بو  أٔناذ اٝنطركما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز بعد 
 .(0,475)لتكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة ا

، ٣نا يدؿ اٝنطر أناذلتكوين اٞنهين على بعد ٞنقررات ا طرديةنستنج ٣نا سبق بأف ىناؾ عالقة تأثًن 
، كعليو اذ اٝنطرأنساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف تلتكوين اٞنهين ا مقرراتعلى أف 

 ٞنقررات =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0نرفض الفرضية الصفرية 

: H1الفرضية البديلة من كجهة نظر عينة الدراسة، كنقبل  أناذ اٝنطرلتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد ا
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على ا ٞنقررات = α ( 050,يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية )

 من كجهة نظر عينة الدراسة.  أناذ اٝنطربعد 

 :الرابعةالفرضية الفرعية 

 ٞنقررات =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1

 .الدراسة من كجهة نظر عينةعلى بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 ٞنقررات =α (050,): يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H1الفرضية البديلة  -2

     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ا

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف: 

  لتكوين المهني على االستباقيةا مقرراتاختبار االنحدار لقياس تأثير يوضح  :1-3 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو 
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

 تمقررا باقيةاالست
 التكوين اٞنهين

-0, 426 0.000 0, 244  , 0600 

 
5,363 25,157 0.000 

      (34) أنظر اٞنلحق رقم Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات 
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 (25,157) البالغة (F)كذلك من خالؿ قيمة ،٧نوذج اال٥ندار معنومأف اٛندكؿ  نالحظ من

 اٞنستقل اٞنتغًنمفهـو أف أيضا بالنتائج لنا  ظهركت، (0,05) ةاصغر من مستول اٞنعنوي (0,000) بداللة
 يف اٞنتمثل التوجو اٞنقاكاليتبعد من التباين اٜناصل يف  (0600,) ما قيمة يفسر لتكوين اٞنهينا مقررات

 بيتا قيمة  كما جاءت، (244 ,0) ّنعامل ارتباط بلغ (R²) كذلك بالنظر إُف معامل التحديد االستباقية 
(B)  ذات داللة  (426 ,0-)بقيمة  لتكوين اٞنهينا مقرراتك  باقيةالت توضح العالقة بٌن بعد االست

أنو  كيعين ذلك ،(0,05) اصغر من مستول اٞنعنوية (0,000) اٞنرتبطة هبا (t)إحصائية استنتاجا من قيمة 
 ,0-)       بقيمة نخفض تكالتمهٌن  لتكوين اٞنهينامقررات بوحدة كاحدة فإف  باقيةاالست تكلما زاد

 كما أنو من خالؿ نتائج اٛندكؿ نستطيع ٕنثيل معادلة اال٥ندار لنموذج الدراسة كالتاِف: ،(426

Y=5,363-0, 426X1 

 حيث ٕنثل:

Y; ؛ باقيةاالستتغًن التابع اٞن بعد 

X1 ;لتكوين اٞنهين كالتمهٌن؛مقررات ااٞنتغًن اٞنستقل  مفهـو 

(5,363) b0:  يعين رياضا قيمة بعد اٞنتغًن التابع قيمة الثابت كالذم(Y)  عندما يكوف مفهـو اٞنتغًن
 .ساكم الصفري (X1)اٞنستقل  

كما ٬نكن تفسًن اٞنعادلة بأنو لتعزيز بعد االستباقية كالرفع منو بوحدة كاحدة البد من التخفيض يف 
 .(426 ,0-)اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن بقيمة 

 ، ٣نا يدؿ على أفباقيةلتكوين اٞنهين على بعد االست عكسيةف ىناؾ عالقة تأثًن نستنج ٣نا سبق بأ
 ، كعليو نرفضباقيةساىم بإ٩نابية يف تعزيز بعد التوجو اٞنقاكاليت اٞنتمثل يف االستتال لتكوين اٞنهين ا مقررات

 التنظيمي للمناخ =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية 

: H1الفرضية البديلة ، كنقبل من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد االستباقية لتكوين اٞنهين كالتمهٌن 
لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على ا ٞنقررات = α  (050,يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية )

   .    من كجهة نظر عينة الدراسة باقيةبعد االست
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 :الخامسةرضية الفرعية الف

 ٞنقررات  =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الفرضية الصفرية -1

 .من كجهة نظر عينة الدراسةعلى بعد اٞنغامرة التنافسية التمهٌن  لتكوين اٞنهين كا

لتكوين ا ٞنقررات=α (050,) : يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنويةH1الفرضية البديلة  -2
     من كجهة نظر عينة الدراسة.على بعد اٞنغامرة التنافسية اٞنهين لتكوين اٞنهين كالتمهٌن 

 كالختبار الفرضية مت استخداـ ٧نوذج اال٥ندار البسيط كالذم تظهر نتائجو يف اٛندكؿ التاِف:

  ي على المغامرة التنافسيةلتكوين المهنا مقرراتاالنحدار لقياس تأثير يوضح  :47-4 جدول

بعد اٞنتغًن 
 التابع

اٞنتغًن مفهـو  
 اٞنستقل

 بيتا
(B) 

 داللة
(t) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R²) 

 قيمة الثابت
(F) 

 الداللة
(sig F) 

اٞنغامرة 
 التنافسية

 مقررات
 لتكوين اٞنهينا

-0, 073 0, 246 , 0580 , 0030 

 
3,376 1,349 0, 246 

      (32) أنظر اٞنلحق رقم Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات  المصدر:

( 1,349)البالغة ( F)كذلك من خالؿ قيمة  ،أف ٧نوذج اال٥ندار غًن معنوم نالحظ من اٛندكؿ

لتكوين ا ٞنقرراتال توجد مسا٨نة  أنوأم ، = α (050,) من مستول اٞنعنوية كىي أكرب( 0.246) بداللة
كعليو فإننا نقبل الفرضية  عند اٞنرتبصٌن من كجهة نظر العينة، اٞنغامرة التنافسيةيف تعزيز  كالتمهٌن اٞنهين

لتكوين اٞنهين ا ٞنقررات =α (050,): ال يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية H0الصفرية 
: يوجد تأثًن H1ة البديلة الفرضيمن كجهة نظر عينة الدراسة، كنرفض  اٞنغامرة التنافسيةكالتمهٌن على بعد 

اٞنغامرة لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على بعد ا ٞنقررات = α (050,)ذك داللة إحصائية عند مستول معنوية 
 من كجهة نظر عينة الدراسة.     التنافسية 
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 خالصة الفصل 
الدراسة  ةعينعلى االستبياف فبعد توزيع ، دراسة اٞنيدانية ل٠نريات ا عرضىذا الفصل  قدمنا يف

٢نتلف مراكز التكوين اٞنهين كالتمهٌن عرب  يف اٞنرتبصٌن الذين ىم على أبواب التخرجاٞنكونة من ٠نموع 
 اٜنـز اإلحصائية برنامج بواسطة بيانات إحصائيا ىذه ال ٓنليل مت ،ٞنعرفة االجابات كٗنع البيانات الوالية

(Spss) ،أظهرت ثبات العينة  السيكو مرتية للعينة الت مت ٓنديد اٝنصائص خرجات الربنامجٞندا اكاستن
 ، كما أف العينة تغلب مستجوبيها من حيث اٝنصائص الشخصية نسبة الذكورالداخلي اتساقها كصدؽ

سنة  20العمر االقل من  على اإلناث، كمن حيث اٞنستول الطور اٞنتوسط على باقي االطوار، كمن حيث
كما اظهرت النتائج فركؽ يف  إلقامي على ٢نتلف األ٧ناط األخرل،لى باقي الفئات العمرية، كمن النمط اع

متوسط اإلجابات حوؿ التوجو اٞنقاكاليت لصاٌف الذكور على االناث من حيث اٛننس ، كاٛنامعي على 
من حيث اٞنستول، كالتمهٌن على اٜنضورم كعن بعد من حيث ٧نط التكوين، أما فرضيات  باقي األطوار

 بارىا بواسطة اال٥ندار فتربز أىم نتائجها يف التاِف:الت مت اختالدراسة 
 ؛على التوجو اٞنقاكاليت، عكسي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن معنوياداؿ إحصائي ىناؾ تأثًن 
 على التوجو اٞنقاكاليت؛ لتكوين اٞنهين كالتمهٌن سليب ألبعاد اٞنناخ التنظيميإحصائي ىناؾ تأثًن 

اٝناص ّنفهـو مقررات   لبعد الرتبصات اٞنيدانية داخل اٞنركزسليب إحصائي داؿ معنويا تأثًنىناؾ 
 ؛التكوين اٞنهين، كتأثًن إجايب بالنسبة للبعدين األخرين على التوجو اٞنقاكاليت

إحصائي داؿ معنويا طردم لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على كل من بعد االستقاللية، أناد ىناؾ تأثًن 
الستباقية يف حٌن ال ٩ند تأثًن على بعد اٞنغامرة التنافسية اٝناصة اٝنطر، كعكسي على بعدم االبداع كا

 بالتوجو اٞنقاكاليت؛  
على كل من بعد  إحصائي داؿ معنويا طردم للمناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌنىناؾ تأثًن 

 على بعد أٔناد االستقاللية، كعكسي على كل من اإلبداع، االستباقية، اٞنغامرة التنافسية، كال يوجد تأثًن
 اٝنطر اٝناصة بالتوجو اٞنقاكاليت؛

على كل من بعد  إحصائي داؿ معنويا طردم ٞنقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌنىناؾ تأثًن 
كال يوجد تأثًن على بعد اٞنغامرة  ،االستقاللية، كأناد اٝنطر ك عكسي على كل من اإلبداع، االستباقية

  ببعض التوصيات كالت حيث أنو على ضوء ىذه النتائج سيتم اٝنركجاليت؛التنافسية اٝناصة بالتوجو اٞنقاك 
ستناكٟنا يف اٝنإنة.
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 خاتمة 
اؿ اٞنقاكاليت توجها ٟنا، اجمل جعلها تتخذ منيف البحث عن التنمية احمللية  االقتصاديةألنظمة حرص ا

تطوير ىذا التوجو، كمن أبرز األعماؿ الت قامت هبا الدكلة يف قصد لتوفًن كل السبل  عملت بكل جهدف
يف ذلك  كانتهجتجعلو مؤىال لولوج األسواؽ بكل فعالية، ك الرأٚناؿ البشرم  تكوينسبيل ىذا اٞنسعى ىو 

لرفع من فعالية مشاركة اٞنورد البشرم اٞنكوف يف التنمية االقتصادية كخلق ديناميكية   اسرتاتيجيةمناىج 
كفاءات تقنية كإدارية، كيف سبيل اكتساب ىذه   ك فنيةتية، ىذه الديناميكية ٓنتاج إُف مهارات مقاكال

كاٛنزائر من بٌن الدكؿ الت  ة لشبابتعليم اٞنقاكالتياٞنهارات أنشأت منظومات تعليمية كتدريبية ٓنرص على 
 ىذه  ن اٞنهين من بٌن أبرزمنظوماهتا التعليمية، كمنظومة التكوي ّنختلفىذا اٞنسعى  إُف تطوير عمدت

اٞنقاكالتية، كيف ىذا لعمل اٜنر لكدفع الشباب  ،اٞنقاكاليتالركاز الت تعوؿ عليها اٛنزائر يف نشر التوجو 
كالتمهٌن  الصياغ جاء ُنثنا لتسليط الضوء على جهود الدكلة الت تبدٟنا من خالؿ منظومة التكوين اٞنهين 

   إُف النتائج التالية: ت فيو دراستنا النظرية كاٞنيدانية شباب كالذم خلصا الذلتعزيز التوجو اٞنقاكاليت ل

متشعبة اٞنداخل يصعب حصر معىن دقيق ٞنصطلحها   كاجتماعية اقتصاديةاٞنقاكالتية ظاىرة -
 على كظائف اٞنقاكؿ بينما تهمقاربكا يف تفسًنىا يف مركز تفسًنىا فاالقتصاديوف يف اٞنقاربات  كاختلفت
أما مقاربة النشاط اٞنقاكاليت فقد اىتمت  رائد األعماؿ السيكولوجية اىتمت بدراسة خصائص اٞنقاربة

 فاستفادت من السابقتٌن كركزت على النشاط الذم يقـو بو اٞنقاكؿ كالدكر الذم يلعبو؛

يفسر تشابك  اٞنقاكؿ ك اٞنقاكالتية مصطلحاف متالزماف ال ٬نكن فهم أحد٨نا بدكف األخر، ما-
  ؛ٞنعىن بٌن اٞنصطلحٌنكتداخل ا

اٞنقاكالتية مصطلح ديناميكي غًن مستقر يتطور مفهومو عرب الزمن كبتطور النشاط االقتصادم عرب -
  ؛العصور

 ات التعليم اٞنقاكاليت،دالتوجو اٞنقاكاليت موقف سلوكي، تؤثر يف عديد من احملددات أبرز ىذه احملد-

ن قياسها، كمن أىم ما يقاس بو: األبداع، اٞنخاطرة، التوجو اٞنقاكاليت موقف سلوكي دك أبعاد ٬نك-
 ؛االستقاللية ، اٞنغامرة التنافسية كاالستباقية
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، البد لو من توفًن مناخ تنظيمي مالئم حت تزيد اسرتاتيجيمنظومة التكوين اٞنهين قطاع تكوين -
 فعاليتو يف الدكر الذم يقدمو لشباب؛

 ية مناسبة لتحصيل اٞنعريف؛الشباب كلمة مفعمة بالنشاط، كفرتة عمر -

 اٞنقاكالتية ٢نتلفة ٚنات عمرية مراحل يف اٞنرتبصٌن إكساب إُف اٞنقاكاليت يهدؼ التعليم-
كتكوين شباب طموح دك نزعة  ،التنافسيةكاالستقاللية، ك  اٞنخاطرة اٞنبادرة، مثل السلوكية كخصائصها
 مقاكالتية؛

كالتمهٌن  ّنفهوميو مقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية لتكوين اٞنهين -
     من كجهة نظر عينة الدراسة؛ كاٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن  يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت

اٞنناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن يف تعزيز التوجو  يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية ألبعاد-
     ة نظر عينة الدراسة.اٞنقاكاليت من كجه

لتكوين اٞنهين كالتمهٌن يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت ا مقررات يوجد تأثًن ذك داللة إحصائية ألبعاد-
     من كجهة نظر عينة الدراسة.

طردم لتكوين اٞنهين كالتمهٌن على كل من بعد االستقاللية، أناد  ذك داللة إحصائيةيوجد تأثًن -
عدم االبداع كاالستباقية يف حٌن ال ٩ند تأثًن على بعد اٞنغامرة التنافسية اٝناصة اٝنطر، كعكسي على ب

 بالتوجو اٞنقاكاليت؛  
على كل من بعد  طردم للمناخ التنظيمي لتكوين اٞنهين كالتمهٌن ذك داللة إحصائيةيوجد تأثًن -

كال يوجد تأثًن على بعد أٔناد  االستقاللية، كعكسي على كل من اإلبداع، االستباقية، اٞنغامرة التنافسية،
 اٝنطر اٝناصة بالتوجو اٞنقاكاليت؛

على كل من بعد  طردم ٞنقررات التكوين اٞنهين كالتمهٌن ذك داللة إحصائيةيوجد تأثًن -
االستقاللية، كأناد اٝنطر ك عكسي على كل من اإلبداع، االستباقية، كال يوجد تأثًن على بعد اٞنغامرة 

 .يتبالتوجو اٞنقاكالالتنافسية اٝناصة 
كعموما فإف نتائج ىذه الدراسة ال تعين البتة بأف أداء ىذه اٞننظومة سيء أك مناخها التنظيمي ال 
يساعد على تعزيز التوجو اٞنقاكاليت، بقدر ما يعكس ظرؼ الفرتة الت أجريت فيها الدراسة، فالكل يعرؼ 
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٤نر على ذلك من مناخ ا كما السلطات على اترىا، تداعيات حائجة كوركنا كإجراءات اإلغالؽ الت أنذهتا
أثر بدكره على ٢نرجات نتائج دراستنا اٞنيدانية، ك عليو فانطالقا من تلك النتائج كىذه  تنظيمي مشؤـك

 : تتمثل يف التاِف ٗنلة من التوصيات حنقرت التربيرات 

ى نتائج الدراسة لذلك عل انعكس٣نا  ،جائحة كوركنإنثل يف استثنائي  ظرؼدراستنا  لقد صاحب-
 نوصي اف تتواصل الدراسات حوؿ ىذه اٞننظومة يف ٠ناؿ التعليم اٞنقاكاليت يف الظركؼ العادية؛

اٞنقاكالتية ميداف  متشعب اٞنداخل كالتكوين اٞنهين منظومة متعددة الشعب لذلك نقرتح أف تكوف -
 دراسة موضوع تعزيز التوجو اٞنقاكاليت ُنسب كل شعبة؛

 على التوجو اٞنقاكاليت؛ لتكوين اٞنهين دراسات حوؿ تأثًن اٞنناخ التنظيميالقياـ ب-

دخوؿ التكوين اٞنهين يف النشاط اٞنقاكاليت أمر يساعد اٞنرتبص يف دخوؿ عاَف اٞنقاكالتية ،كذلك -
 مثال، أك اٞنآزرما يسمى بالتكوين االنتاجي، كالتعامل مع مؤسسات الدكلة كاٞنستشفيات ِنياطة  بانتهاج

، أك تصليح لشبكات اٞنياه، يشارؾ فيها اٞنرتبص ك٪نصل لو منها طوبوغرافيةدراسة  كإجراءتلحيم الكراسي، 
 عائد كلو بسيط كيكوف هبا عالقة مع اٞنؤسسات تسهل عليو التعامل معها،

  بٌن اٞنرتبصٌن كالت باألكٞنبياد أك ما يعرؼ يف كسط التكوين اٞنهين الرجوع إُف القياـ بتظاىرات-
كيساعد ذلك اٞنرتبص  ،اٜنرفيٌن اٞنبدعٌن كجلب اٞنمولٌنمن شأنو تشجيع  ، ٣ناكانت مقررة يف كقت سابق

 ؛يف تصريف إبداعاتو كدخوؿ عاَف العمل اٜنر

دار اٞنرافقة كاٞنقاكالتية جهاز فعاؿ اعتمدتو السلطة الوصية للتسهيل على اٞنرتبصٌن الولوج -
يوسع نشاطو ك يدخل كجهاز مناكلة بٌن اٞنرتبصٌن كاٞنؤسسات مستغال للمقاكالتية كالعمل اٜنر، نرل أف 

تبحث عن من ينجز  التاإلمكانيات كالوسائل اٞنوجودة، فيوفر للمتخرج الوسائل كالعتاد كيوصلو باٞنؤسسة 
 ٟنا كٓنصل على عائدىا من ذلك، عصفورين ُنجر كاحد إدماج اٞنتخرج يف العمل اٜنر، كتوفًن عائد،

 ىعل كنموذجلتواصل بٌن الدفعات اٞنتخرجة كخاصة الت ٤نحت يف مشاريعها كعرضو  تفعيل ا-
 اٞنرتبصٌن أمر من شأنو يعزز التوجو اٞنقاكاليت لدل اٞنرتبصٌن؛
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بالرغم من تداعيات اٛنائحة  التكوين بالتمهٌن أعطى انطباعا إ٩نابيا يف تعزيز التوجو اٞنقاكاليت-
 كالرتكيز عليو بصورة كبًنة؛، لذلك ينبغي إحاطتو بأ٨نية خاصة

كعليو ٩نب النظر  يُػَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبًنر فال  اٞنقاكلٌنمن عند  أخدىام اٞنقاكالتية ىو لأ٤نع سبيل لتع-
ارسة ٣نكاٞنكونٌن  األساتذة الت يستطيع من خالٟناكالقوانٌن األساسية  الظركؼعلى أعلى اٞنستويات لتهيئة 

 تعليم اٞنرتبصٌن كالطلبة العمل اٞنقاكاليت؛ا ترجع باإل٩ناب على مردكدىم يف ى، كالت بدكر أعماؿ مقاكالتية

نتائج دراسة خصائص كمقومات كل منطقة ككدا ثقافتها كىندسة ٔنصصات التكوين على ضوء -
، للتسهيل على الشباب الدخوؿ يف نشاطات مقاكالتية تتوافق كقدراتو ك تتماشى مع ثقافة الدراسةتلك 

نشأ فيها.  البيئة الت
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 1 الملحق رقم 

 دايةجامعة غر 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم: علوم التسيير
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أف تكونوا عونا لنا يف اٜنصوؿ على اٞنعلومات الالزمة كالت ٔندـ أىداؼ  -اٞنرتبص )ة( اخي–يسعدنا 
( يف اٝنانة ×ة الواردة يف ىذه االستمارة، بوضع عالمة )موضوع دراستنا، من خالؿ اإلجابة على األسئل
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 مشرف الرئيسيإعداد الطالب                                                    ال
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 سنة 30 إُف أقل من سنة 20من 
 سنة 40 نإُف أقل م سنة 30من 
 

 المستوى الدراسي:
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 جامعي
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 المهني التكوين: الثاني الجزء
 مناخ التكوين

 البنية التكنولوجية
موافق  العبارات رقم

 بشدة
غير  محايد موافق 

 موافق
غير موافق 

 بشدة
      نولوجية حديثة تساعدين أكثر يف الدراسةمركزنا يتوفر على أجهزة تك 01
      مكتبة مركزنا متاحة ِف عرب االنرتنيت تسمح ِف باالطالع على ما أُنث عليو  02
      تغطية األنرتنيت باٞنركز تسمح ِف بالتعرؼ على جديد ٔنصصي   03
      يقـو مركزنا بإعالمي عن كل جديد بواسطة بوابتو اإللكرتكنية 04

 االتصال 
      احتكاكي بزمالئي يف التكوين يسمح ِف بتبادؿ االفكار حوؿ إنشاء مشركع  05
      ينظم ندكات تعرض فيها ٧ناذج مشاريع ناجحة ٝنر٩ني التكوين اٞنهين 06
      ينسق مركزنا مع اٞنؤسسات الت نرتبص فيها لضماف تعلمنا اٛنيد    07
      للمؤسسات اٞنمولة ليسهل علينا فتح نشاطنا اٝناصينظم مركزنا أبواب مفتوحة  08

 الممارسات التحفيزية لإلدارة و المكونين
      اللقاءات باٞنكونٌن كاالدارة  تشجعين على حب العمل اٜنر 09
      شعور االحرتاـ ٩نعلين أكثر حرصا على تعلم كل ما ٫نص انشاء مشركع   10
      فكار الناجحةمركزنا يشجع اٞنشاريع ك األ 11
      طاقمنا االدارم ك اساتذتنا يعملوف على توفًن كل ما يساعدين على التعلم 12

 التكوين مقررات
     المقررات النظرية

      خاص ّنشركع للبدء مبدئية ما درستو جعلين أجد فكرة 01
      ما درستو زاد من اىتمامي بالعمل اٜنر 02
      ن كضع خطة كاقعية لنشاطي اٞنستقبليما درستو مكنين م 03
      ما درستو ٩نعلين قادرا على تسيًن نشاطي اٞنستقبلي بنجاح 04

     مقررات التطبيقات التدريبية داخل المركز
      مشركعي ْنسيد على يشجعين الورشة تطبيق مع النظرية دراست تطابق 05
      مشركعي لبدء الالزمة اٞنعدات على التعرؼ من مكنتين الورشة تطبيقات 06
      مشركعي فتح علي تسهل الت التقنية يف التحكم علمتين الورشة تطبيقات 07
      عمليا كابداعايت أفكارم بتجريب ِف ٚنحت الورشة تطبيقات 08

      التربصات الميدانية و التمهين

      فريق ضمن العمل تعلم من اٞنيداين مكنين الرتبص 09
      كمهارايت قدرايت مع يتوافق  ّنشركع أفكر جعلين اٞنيداين الرتبص 10
      اٞنسؤكلية كٓنمل اإلقداـ على شجعتين اٞنيدانية الزيارات 11
      يب خاص ّنشركع القياـ يف بصاحب الورشة )اٞنعلم( أتأثر 12
      مشركعي اٝناص علمين كيفية حل اٞنشكالت الت كانت تواجهين يف فتح التمهٌن 13
      يب خاص مشركع لفتح تلزمين الت العملية مهاريت اطور جعلين التمهٌن 14
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 الشباب لدى المقاوالتي التوجو: الثالث الجزء
 موافق العبارات رقم 

 بشدة
 غير محايد  موافق

 موافق
 موافق غير

 بشدة
      االستقاللية

      أطمح يف أف يكوف لدم مشركعا ناجحا 01
      العمل يف مشركع خاص افضل من العمل عند االخرين 02
      انشاء مشركع خاص ٬نكنين من تكوين فريق عمل خاص يب 03

      االبداع
      رغبت يف تطوير أفكارم كْنسيدىا يف الواقع جعلين أستحسن العمل اٜنر 04
      يب خاص مشركع انشاء يف جديدة نظرة عن ِف كشفت19كوفيد أزمة 05
      انشاء مشركع خاص يب يسمح  ِف بإظهار قدرايت  يف قيادة  االخرين 06

      أناد اٝنطر
       ماِف فيو الستثمار رغبت يف تكوين نشاط مربح ْنعلين مستعدا  07
      ِف بالنسبة سهل امر يب خاص نشاط تكوين 08
      عمل اٜنرالسماع عن ٤ناح أصحاب مشاريع يدفعين لل 09

      االستباقية
      أحب أف أكوف أكؿ من يفتح مشركع بأسلوب جديد يف منطقت 10
      معرفت بالنشاط الذم ٓنتاجو منطقت ٓنركين ألكوف أكؿ من يكوف ىذا النشاط   11
      متابعت لإلعالـ كاألنرتنيت ْنعلين أفكر يف نشاط غًن موجود يف منطقت 12

      سية كاٞنغامرةالتناف
      توفر اٞنعلومات على اٞنشاريع يف ١نيطي ٩نعلين أفكر يف إنشاء مشركع منافس ٟنم   13
      انشاء مشركع خاص يب ٬نكنين من تشغيل عماؿ كالتخفيض من البطالة 14
      الناس عند كاالحرتاـ التقدير يكسبين يب خاص مغامريت بإنشاء مشركع 15
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 2 رقم الملحق

 قائمة األساتذة المحكمين
 

 الجامعة التخصص لقب واسم األستاذ المحكم   الرقم 
 جامعة غرداية إدارة أعماؿ أ.د  عجيلة ١نمد  01
 جامعة غرداية تطبيقات كمية أ.د طويطي مصطفى 02
 جامعة غرداية تسويق ا.د شنيين عبد الرحيم  03
 جامعة غرداية علـو تسيًن مافأ.د بلعور سلي 04
 جامعة غرداية تطبيقات كمية أ.د دكارر إبراىيم 05
 جامعة غرداية علـو تسًن أ.د علماكم أ٘ند 06
 جامعة غرداية علـو ْنارية ا.د تيماكم عبد اجمليد 07
 جامعة األغواط علـو تسيًن أ.د خنيش يوسف 08
 جامعة غرداية علـو تسيًن ا.د شرقي مهدم 09
 جامعة غرداية ١ناسبة كمالية د. هباز جيالِف 10
 جامعة غرداية ١ناسبة كمالية د. بن نوم مصطفى  11
 جامعة غرداية ١ناسبة كمالية د.عبادة عبد الرؤؼ 12
 كرقلةجامعة  علـو تسيًن د. ىتهات مهدم 13
 جامعة تيندكؼ إدارة أعماؿ كسيلة ٤ناة د. بلغنامي  14
 جامعة سعيدة ـ ْناريةعلو  د. سالـ سليمة 16
 جامعة غرداية ١ناسبة كمالية د.شرع مرًن 17
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 ومقررات التكوين المهني المناخ التنظيمي لتكوين المهني يالثبات لمفهوم اختبار:3الملحق رقم 
/VARIABLES=x11 x12 x13 x1/VARIABLES=x21 x22 x23 x2 

Corrélations 

لتنظيمي للتكويناٞنناخ ا   

Corrélation de Pearson ,670 البنية التكنولوجية
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

Corrélation de Pearson ,890 االتصاؿ
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

Corrélation de Pearson ,919 اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

 Corrélation de Pearson 1 اٞنناخ التنظيمي للتكوين

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

 
Corrélations 

 مقرارات التكوين اٞنهين 
Corrélation de Pearson ,743 اٞنقررات النظرية

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

Corrélation de Pearson ,821 اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

Corrélation de Pearson ,638 التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

 Corrélation de Pearson 1 مقرارات التكوين اٞنهين

Sig. (bilatérale) ,000 

N 399 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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 إختبار الثبات البنائي)صدق االتساق الداخلي( لمحور التكوين المهني:4الملحق رقم 

 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 x2 x 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
 
Corrélations 

 

 

Corrélations 

 

اٞنناخ التنظيمي 
 للتكوين

مقررات التكوين 
 التكوين اٞنهين  اٞنهين

اٞنناخ التنظيمي 
 للتكوين

Corrélation de Pearson 1 ,534
**
 ,826

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 399 399 399 

Corrélation de Pearson ,534 مقررات التكوين اٞنهين
**
 1 ,917

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 399 399 399 

Corrélation de Pearson ,826 التكوين اٞنهين 
**
 ,917

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 399 399 399 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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 بات البنائي)صدق االتساق الداخلي( لمحور التوجو المقاوالتيإختبار الث:5الملحق رقم 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
Corrélations 

 

Corrélations 

 اإلستباقية إٔناذ اٝنطر اإلبداع اإلستقاللية 
التنافسية 
 كاٞنغامرة

Corrélation de Pearson 1 ,026 ,834 اإلستقاللية
**
 -,155

**
 ,217

**
 

Sig. (bilatérale)  ,606 ,000 ,002 ,000 

N 399 399 399 399 399 

Corrélation de Pearson ,026 1 ,256 اإلبتكار
**
 ,855

**
 ,584

**
 

Sig. (bilatérale) ,606  ,000 ,000 ,000 

N 399 399 399 399 399 

Corrélation de Pearson ,834 إٔناذ اٝنطر
**
 ,256

**
 1 -,036 ,173

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,479 ,001 

N 399 399 399 399 399 

Corrélation de Pearson -,155 اإلستباقية
**
 ,855

**
 -,036 1 ,579

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 ,479  ,000 

N 399 399 399 399 399 

التنافسية 
 غامرةكاٞن

Corrélation de Pearson ,217
**
 ,584

**
 ,173

**
 ,579

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,000  

N 399 399 399 399 399 

التوجو 
 اٞنقاكاليت

Corrélation de Pearson ,709
**
 ,684

**
 ,797

**
 ,506

**
 ,636

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 399 399 399 399 399 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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 ناختبار ثبات أداة الدراسة للمتغيري: 6الملحق رقم 
RELIABILIT                               
  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 

q17q18q19q20q21q22q23q24q25q26q27q28q29q30q31q32q33q34q35q36q37q38q39q

40q41 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA. 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 399 100,0 

Exclu
a
 0 ,0 

Total 399 100,0 

 

 

RELIABILITY المهني(                   اختبار ثبات أداة دراسة المتغير المستقل )التكوين       
     /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 

q17 q18 q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 399 100,0 

Exclu
a
 0 ,0 

Total 399 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 

RELIABILITY و المقاوالتي(                    اختبار ثبات أداة دراسة المتغير التابع )التوج      
      
/VARIABLES=q27q28q29q30q31q32q33q34q35q36q37q38q39q40q41 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
 Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 399 100,0 

Exclu
a
 0 ,0 

Total 399 100,0 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,790 41 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,798 26 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,851 15 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 
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 تحليل الخصائص الشخصية للعينة:7الملحق رقم 
Fréquences 

Statistiques 

 الجنس نمط التكوين العمر المستوى 

N Valide 399 399 399 399 

Manquant 0 0 0 0 

 
Table de fréquences 

 المستوى
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 22,8 22,8 22,8 91 ابتدائي 

 78,7 55,9 55,9 223 متوسط

 93,5 14,8 14,8 59 ثانوم

 100,0 6,5 6,5 26 جامعي

Total 399 100,0 100,0  

 العمر
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 55,7 55,7 55,7 222 سنة 20أقل من 

 95,0 39,3 39,3 157 سنة30سنة إُف أقل من 20من 

 100,0 5,0 5,0 20 سنة40سنة إُف أقل من 30من 

Total 399 100,0 100,0  

 نمط التكوين
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 50,6 50,6 50,6 202 (حضورم )إقامي 

 57,9 7,3 7,3 29 عن بعد

 100,0 42,1 42,1 168 ٕنهٌن

Total 399 100,0 100,0  

 الجنس
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 60,7 60,7 60,7 242 ذكر 

 100,0 39,3 39,3 157 أنثى

Total 399 100,0 100,0  
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 متوسط إجابات العينة حسب كل بعد لمفهوم المناخ التنظيمي لتكوين المهني:8 الملحق رقم
 
Caractéristiques 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=x11 x12 x13 x1 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 16:48:46 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des 

valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur 

sont traitées comme étant manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes sont 

utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=x11 x12 x13 x1 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Ressources Temps de 

processeur 
00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,03 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 13628, 2,5965 399 البنية التكنولوجية

 32073, 3,2105 399 اإلتصاؿ

 29310, 3,2105 399 اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن

 21542, 3,0025 399 اٞنناخ التنظيمي للتكوين

N valide (liste) 399   
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 هنيمتوسط إجابات العينة موضحة حسب كل بعد لمفهوم مقررات التكوين الم:9الملحق رقم 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=x21 x22 x23 x2 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 
Caractéristiques 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 16:49:20 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des 

valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=x21 x22 x23 x2 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 29486, 4,0457 399 اٞنقررات النظرية

 46185, 4,3258 399 اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز

 49670, 4,2101 399 التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية

 30496, 4,1939 399 مقرارات التكوين اٞنهين

N valide (liste) 399   
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 توسط إجابات وتشتت متغير التكوين المهني م:10 الملحق رقم

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=x 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 
Caractéristiques 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 16:49:42 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des 

valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur 

sont traitées comme étant manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes sont 

utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=x 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,03 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 22886, 3,5982 399 التكوين اٞنهين 

N valide (liste) 399   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

226 
 

 متوسط إجابات وتشتت متغير التوجو المقاوالتي وأبعاده :11 رقم الملحق

 

 
Caractéristiques 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 16:48:01 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes sont 

utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=y1 y2 y3 y4 

y5 y /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 62646, 4,0251 399 اإلستقاللية

 36767, 3,7068 399 اإلبداع

 81830, 4,3534 399 إٔناذ اٝنطر

 53226, 3,5764 399 اإلستباقية

 38324, 3,6825 399 التنافسية كاٞنغامرة

 37218, 3,8688 399 التوجو اٞنقاكاليت

N valide (liste) 399   
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 عتدالية التوزيعإ اختبار :12 الملحق رقم

Kolmogorov-Smirnov) اختبار
a

 العتدالية التوزيع (Shapiro-Wilk) و (
 

EXAMINE VARIABLES=t y x 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

 %100,0 399 %0,0 0 %100,0 399 اإلستبياف

 %100,0 399 %0,0 0 %100,0 399 اٞنقاكاليت التوجو

 %100,0 399 %0,0 0 %100,0 399 اٞنهين التكوين 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 000, 399 846, 000, 399 191, اإلستبياف

 000, 399 829, 000, 399 286, اٞنقاكاليت  التوجو

 000, 399 894, 000, 399 128, اٞنهين التكوين 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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 إختبار فروق الجنس لتوجو المقاوالتي:13 الملحق رقم
 

 

 

 

Statistiques de groupe 

 اٛننس 
N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard 

 00854, 13289, 4,0835 242 ذكر اٞنقاكاليت التوجو

 03034, 38014, 3,5380 157 أنثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur standard 

Intervalle de confiance de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

Hypothèse de 

variances égales 
290,614 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 
20,487 397 ,000 ,54547 ,02663 ,49312 ,59781 

Hypothèse de 

variances inégales 

  17,306 180,981 ,000 ,54547 ,03152 ,48328 ,60766 

Tests robustes d'égalité des moyennes 

 اٞنقاكاليت التوجو
 Statistiques

a
 ddl1 ddl2 Sig. 

Welch 299,508 1 180,981 ,000 

a. F distribué asymptotiquement 
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 اختبار فرضية الفروق حسب العمر:14الملحق رقم 

 اختبار االعتدالية وفرق التباين 

 

 

Caractéristiques 

 
 Statistiques Erreur standard العمر

 لتوجوا
 اٞنقاكاليت

 Moyenne 3,8991 ,02405 سنة 20من أقل

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Borne inférieure 3,8517  

Borne supérieure 3,9465  

Moyenne tronquée à 5 % 3,9186  

Médiane 3,9333  

Variance ,128  

Ecart type ,35835  

Asymétrie -,969 ,163 

Kurtosis -,300 ,325 

 إُف سنة20 من
 سنة 30 من أقل

Moyenne 3,8280 ,03155 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Borne inférieure 3,7657  

Borne supérieure 3,8904  

Moyenne tronquée à 5 % 3,8423  

Médiane 4,0000  

Variance ,156  

Ecart type ,39535  

Asymétrie -,865 ,194 

Kurtosis -,850 ,385 

 إُف سنة30 من
 سنة 40 نم أقل

Moyenne 3,8533 ,07069 

Intervalle de confiance à 95 % pour la 

moyenne 

Borne inférieure 3,7054  

Borne supérieure 4,0013  

Moyenne tronquée à 5 % 3,8593  

Médiane 3,9333  

Variance ,100  

Ecart type ,31612  

Asymétrie -,691 ,512 

Kurtosis -1,301 ,992 
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Tests de normalité 

 

 العمر
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

 000, 222 835, 000, 222 290, سنة 20من أقل

 000, 157 796, 000, 157 274, سنة 30 من أقل إُف سنة20 من

 000, 20 771, 000, 20 300, سنة 40 من أقل إُف ةسن30 من

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

 اختبار ويلش للفروق حسب العمر 

 

 

 

  

Test d'homogénéité de variance 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

Basé sur la moyenne 3,535 2 396 ,030 

Basé sur la médiane ,644 2 396 ,526 

Basé sur la médiane avec ddl ajusté ,644 2 367,393 ,526 

Basé sur la moyenne tronquée 3,529 2 396 ,030 

Tests robustes d'égalité des moyennes 

   اٞنقاكاليت التوجو
 Statistiques

a
 ddl1 ddl2 Sig. 

Welch 1,621 2 54,168 ,207 

a. F distribué asymptotiquement 
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 فرضية فروق المستوى الدراسي:15الملحق رقم
 االعتدالية وفرق التباين لخصائص المستوى الدراسي  -1

Tests de normalité 

 

 اٞنستول
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

 000, 91 761, 000, 91 340, ابتدائي

 000, 223 795, 000, 223 276, متوسط

 000, 59 864, 000, 59 247, ثانوم

 000, 26 756, 000, 26 339, جامعي

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Test d'homogénéité de variance 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

Basé sur la moyenne 24,908 3 395 ,000 

Basé sur la médiane 6,851 3 395 ,000 

Basé sur la médiane avec ddl ajusté 6,851 3 342,247 ,000 

Basé sur la moyenne tronquée 24,974 3 395 ,000 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

 المستوى

Observations 

 
Valide Manquant Total 

 
N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

 %100,0 91 %0,0 0 %100,0 91 ابتدائي المقاوالتي التوجه

 %100,0 223 %0,0 0 %100,0 223 متوسط

 %100,0 59 %0,0 0 %100,0 59 ثانوي

 %100,0 26 %0,0 0 %100,0 26 جامعي
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Caractéristiques 

 
 Statistiques Erreur standard المستوى

 Moyenne 3,6982 ,04633 ابتدائي المقاوالتي التوجه

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,6061  

Borne supérieure 3,7902  

Moyenne tronquée à 5 % 3,6943  

Médiane 3,9333  

Variance ,195  

Ecart type ,44192  

 Moyenne 3,9477 ,02160 متوسط

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,9051  

Borne supérieure 3,9902  

Moyenne tronquée à 5 % 3,9751  

Médiane 4,0667  

Variance ,104  

Ecart type ,32252  

 Moyenne 3,7390 ,04702 ثانوي

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,6449  

Borne supérieure 3,8331  

Moyenne tronquée à 5 % 3,7470  

Médiane 3,9333  

Variance ,130  

Ecart type ,36120  

 Moyenne 4,0846 ,03172 جامعي

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 4,0193  

Borne supérieure 4,1499  

Moyenne tronquée à 5 % 4,0932  

Médiane 4,2000  

Variance ,026  

Ecart type ,16172  

 للفروق خصائص المستوى الدراسياختبار ويلش  -2

Tests robustes d'égalité des moyennes المقاوالتي  التوجه 

 Statistiques
a
 ddl1 ddl2 Sig. 

Welch 21,726 3 108,429 ,000 

a. F distribué asymptotiquement 
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 فرضية الفروق حسب نمط التكوين:61 الملحق رقم

 دالية  وفرق التباين  التوجو المقاوالتي تعزي إلى نمط التكوين اختبار إعت
 

Tests de normalité 

 
 التكوين ٧نط

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiques ddl Sig. Statistiques Ddl Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

 000, 202 819, 000, 202 267, )إقامي( حضورم

 000, 29 677, 000, 29 349, بعد عن

 000, 168 793, 000, 168 285, ٕنهٌن

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Test d'homogénéité de variance 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne 33,506 2 396 ,000 المقاوالتي التوجه

Basé sur la médiane 8,446 2 396 ,000 

Basé sur la médiane avec ddl 

ajusté 
8,446 2 318,442 ,000 

Basé sur la moyenne 

tronquée 
30,098 2 396 ,000 
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  ويلش للفروق حسب نمط التكوين اختبار-2

 
Tests robustes d'égalité des moyennes 

   المقاوالتي التوجه

 Statistiques
a
 ddl1 ddl2 Sig. 

Welch 23,093 2 73,444 ,000 

a. F distribué asymptotiquement 

 
 

 

Caractéristiques 

 التكوين ٧نط 
Statistiques Erreur standard 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

 Moyenne 3,8267 ,02728 )إقامي(حضورم

Intervalle de confiance à 

95 % pour la moyenne 

Borne inférieure 3,7729  

Borne supérieure 3,8805  

Moyenne tronquée à 5 % 3,8387  

Médiane 4,0000  

Variance ,150  

Ecart type ,38772  

 Moyenne 3,4851 ,08728 بعد عن

Intervalle de confiance à 

95 % pour la moyenne 

Borne inférieure 3,3063  

Borne supérieure 3,6638  

Moyenne tronquée à 5 % 3,4649  

Médiane 3,2000  

Variance ,221  

Ecart type ,47002  

 Moyenne 3,9857 ,02051 ٕنهٌن

Intervalle de confiance à 

95 % pour la moyenne 

Borne inférieure 3,9452  

Borne supérieure 4,0262  

Moyenne tronquée à 5 % 4,0026  

Médiane 4,0667  

Variance ,071  

Ecart type ,26588  
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 التوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني  فرضية الفروق حسب:17الملحق رقم 

 اختبار اعتدالية التوزيع وفرق التباين لتوجو المقاوالتي إلجابات االفراد حسب 

 

Tests de normalité 

 

 اٞننطقة
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 التوجو
 اٞنقاكاليت

bounoura ,356 44 ,000 ,625 44 ,000 

berriane ,275 43 ,000 ,727 43 ,000 

zelfana ,298 45 ,000 ,793 45 ,000 

elguerara ,305 45 ,000 ,763 45 ,000 

eldaia ,429 44 ,000 ,630 44 ,000 

ghardaia ,338 44 ,000 ,767 44 ,000 

metlili ,273 42 ,000 ,807 42 ,000 

Insfp ,252 48 ,000 ,755 48 ,000 

elmansora ,306 44 ,000 ,702 44 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Test d'homogénéité de variance 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne 28,586 8 390 ,000 اٞنقاكاليت التوجو

Basé sur la médiane 9,483 8 390 ,000 

Basé sur la médiane avec ddl 

ajusté 
9,483 8 263,401 ,000 

Basé sur la moyenne 

tronquée 
26,677 8 390 ,000 
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  لمتوسطاتا
Caractéristiques 

 
 Statistiques Erreur standard المنطقة

 Bounoura Moyenne 3,9955 ,03993 اٞنقاكاليت التوجو

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,9149  

Borne supérieure 4,0760  

Moyenne tronquée à 5 % 4,0152  

Médiane 4,1333  

Variance ,070  

Ecart type ,26488  

Berriane Moyenne 3,9907 ,04929 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,8912  

Borne supérieure 4,0902  

Moyenne tronquée à 5 % 4,0045  

Médiane 4,1333  

Variance ,104  

Ecart type ,32321  

Zelfana Moyenne 4,1689 ,01522 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 4,1382  

Borne supérieure 4,1996  

Moyenne tronquée à 5 % 4,1728  

Médiane 4,1333  

Variance ,010  

Ecart type ,10210  

Elguerara Moyenne 4,0874 ,00759 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 4,0721  

Borne supérieure 4,1027  

Moyenne tronquée à 5 % 4,0897  

Médiane 4,0667  

Variance ,003  

Ecart type ,05090  

Eldaia Moyenne 3,7636 ,03844 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,6861  

Borne supérieure 3,8412  

Moyenne tronquée à 5 % 3,7811  

Médiane 3,9333  

Variance ,065  
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Ecart type ,25496  

Ghardaia Moyenne 3,7515 ,06814 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,6141  

Borne supérieure 3,8889  

Moyenne tronquée à 5 % 3,7535  

Médiane 3,9333  

Variance ,204  

Ecart type ,45201  

Metlili Moyenne 3,5714 ,05735 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,4556  

Borne supérieure 3,6872  

Moyenne tronquée à 5 % 3,5683  

Médiane 3,4000  

Variance ,138  

Ecart type ,37166  

Insfp Moyenne 3,9278 ,05251 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,8221  

Borne supérieure 4,0334  

Moyenne tronquée à 5 % 3,9552  

Médiane 4,1000  

Variance ,132  

Ecart type ,36381  

Elmansora Moyenne 3,5348 ,05753 

Intervalle de confiance à 95 

% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,4188  

Borne supérieure 3,6509  

Moyenne tronquée à 5 % 3,5350  

Médiane 3,4667  

Variance ,146  

Ecart type ,38162  

 

 ويلش لفروق التوجو المقاوالتي  التي تعزي لتوزيع الجغرافي لمراكز التكوين المهني  اختبار-2
Tests robustes d'égalité des moyennes 

 اٞنقاكاليت التوجو
 Statistiques

a
 ddl1 ddl2 Sig. 

Welch 37,404 8 152,831 ,000 

a. F distribué asymptotiquement 
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 اختبار االنحدار المتعدد الخاص بالفرضية الرئيسية:61 رقمالملحق 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x1 x2. 

 
Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 17:49:21 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x1 x2. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,04 

Mémoire requise 2812 octets 

Mémoire supplémentaire obligatoire pour les 

tracés résiduels 
0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 ٞنهين,مقررات التكوين ا 1
 bاٞنناخ التنظيمي للتكوين اٞنهين 

. Introduire 

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,404
a
 ,163 ,159 ,34131 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين, اٞنناخ التنظيمي للتكوين اٞنهين 
 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,000 2 4,500 38,630 ,000
b
 

Résidu 46,131 396 ,116   

Total 55,131 398    

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين, اٞنناخ التنظيمي للتكوين اٞنهين 
 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,608 ,271  16,998 ,000 

 000, 8,614- 468,- 094, 809,- اٞنناخ التنظيمي للتكوين

 000, 6,074 330, 066, 403, مقررات التكوين اٞنهين

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
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 كوين على التوجو المقاوالتيتأثيرأبعاد المناخ التنظيمي لت اإلنحدار اختبار :61 الملحق رقم

 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x11 x12 x13. 

 
Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 17:55:22 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x11 x12 x13. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,05 

Temps écoulé 00:00:00,05 

Mémoire requise 3108 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 

Variables introduites/éliminées
a
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Modèle Variables introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

bاٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن ، البنية التكنولوجية، االتصاؿ 1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : قاكاليتالتوجو اٞن  

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,483
a
 ,233 ,227 ,32717 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ولوجية, االتصاؿاٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن, البنية التكن  

 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 12,851 3 4,284 40,020 ,000
b
 

Résidu 42,280 395 ,107   

Total 55,131 398    

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
b. Prédicteurs : (Constante), يزية للمكونٌن، البنية التكنولوجية، االتصاؿاٞنمارسات التحف  

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 5,950 ,318  18,703 ,000 

 000, 4,123- 225,- 149, 614,- البنية التكنولوجية

 000, 9,918- 603,- 071, 699,- االتصاؿ

 000, 6,201 430, 088, 546, اٞنمارسات التحفيزية للمكونٌن

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
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   على التوجو المقاوالتي مقررات التكوين المهني  والتمهيناختبار االنحدار أبعاد :20 الملحق رقم

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x21 x22 x23. 

 
Régression 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:00:17 

Commentaires  
 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de travail 399 

Gestion des 

valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des observations 

dépourvues de valeurs manquantes dans les 

variables utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x21 x22 x23. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,05 

Temps écoulé 00:00:00,05 

Mémoire requise 3108 octets 

Mémoire supplémentaire obligatoire 

pour les tracés résiduels 
0 octets 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية, اٞنقررات النظرية, اٞنقررات  1
 b . Introduireالتطبيقات التدريبية داخل اٞنركز

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
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b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,290
a
 ,084 ,077 ,35751 

 

Prédicteurs : (Constante) التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية، اٞنقررات النظرية، اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز    

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 4,645 3 1,548 12,115 ,000
b
 

Résidu 50,486 395 ,128   

Total 55,131 398    

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
b. Prédicteurs : (Constante),  كزالتمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية, اٞنقررات النظرية, اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنر  

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t 

 

B Erreur standard Bêta 
 

1 (Constante) 2,991 ,283  10,572 
 

 3,038 220, 091, 278, اٞنقررات النظرية
 

 3,960- 289,- 059, 233,- اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز
 

 4,958 241, 036, 181, التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية
 

 

Coefficients
a
 

Modèle Sig. 

1 (Constante) ,000 

 003, اٞنقررات النظرية

 000, اٞنقررات التطبيقات التدريبية داخل اٞنركز

 000, التمهٌن كالرتبصات اٞنيدانية

 

a. Variable dépendante : التوجو اٞنقاكاليت 
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  اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على االستقاللية: 21 الملحق رقم

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER x. 

Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:04:10 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER x. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,15 

Mémoire requise 2556 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

bالتكوين اٞنهين  1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,305
a
 ,093 ,090 ,59744 

 

a. Prédicteurs : (Constante),  التكوين المهني 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 14,489 1 14,489 40,593 ,000
b
 

Résidu 141,705 397 ,357   

Total 156,194 398    

 

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,025 ,472  2,173 ,030 

 000, 6,371 305, 131, 834, التكوين اٞنهين 

 

a. Variable dépendante : اإلستقاللية 
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 تأثير التكوين المهني على اإلبداع اختبار االنحدار لقياس :22الملحق رقم 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y2 

  /METHOD=ENTER x. 

 
Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:05:21 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y2 

  /METHOD=ENTER x. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,04 

Mémoire requise 2556 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 Introduire . التكوين اٞنهين  1

 

a. Variable dépendante : اإلبداع 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,456
a
 ,208 ,206 ,32756 

 

a. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,206 1 11,206 104,443 ,000
b
 

Résidu 42,596 397 ,107   

Total 53,803 398    

 

a. Variable dépendante : اإلبداع 
b. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 6,345 ,259  24,529 ,000 

 000, 10,220- 456,- 072, 733,- التكوين اٞنهين 

 

a. Variable dépendante : اإلبداع 
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 اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على أتخاد الخطر: 23 الملحق رقم

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER x. 

 
Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:07:25 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER x. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,08 

Temps écoulé 00:00:00,07 

Mémoire requise 2556 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 Introduire . التكوين اٞنهين  1

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,093
a
 ,009 ,006 ,81581 

 

a. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2,284 1 2,284 3,431 ,065
b
 

Résidu 264,223 397 ,666   

Total 266,506 398    

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
b. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,162 ,644  4,909 ,000 

 065, 1,852 093, 179, 331, التكوين اٞنهين 

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
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 اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على االستباقية:24 الملحق رقم
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y4 

  /METHOD=ENTER x. 

Régression 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:08:07 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y4 

  /METHOD=ENTER x. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,08 

Temps écoulé 00:00:00,12 

Mémoire requise 2556 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

وين اٞنهينالتك  1  . Introduire 

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,452
a
 ,204 ,202 ,47540 

 

a. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 23,027 1 23,027 101,888 ,000
b
 

Résidu 89,725 397 ,226   

Total 112,752 398    

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
b. Prédicteurs : (Constante),  ن اٞنهينالتكوي  

 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 7,358 ,375  19,600 ,000 

 000, 10,094- 452,- 104, 1,051- التكوين اٞنهين 

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
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 اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين المهني على المغامرة التنافسية: 25 ق رقمالملح
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y5 

  /METHOD=ENTER x. 

 
Régression 

 

Remarques 

Sortie obtenue 13-JUL-2022 18:08:40 

Commentaires  

Entrée Données C:\Users\abd\Desktop\ABOUD'47.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données2 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
399 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y5 

  /METHOD=ENTER x. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,08 

Temps écoulé 00:00:00,10 

Mémoire requise 2556 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 
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Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 Introduire . التكوين اٞنهين  1

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,037
a
 ,001 -,001 ,38345 

 

a. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,082 1 ,082 ,557 ,456
b
 

Résidu 58,373 397 ,147   

Total 58,455 398    

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
b. Prédicteurs : (Constante),  التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,908 ,303  12,907 ,000 

 456, 747,- 037,- 084, 063,- التكوين اٞنهين 

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
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 االستقالليةلتكوين المهني على المناخ التنظيمي ار االنحدار لقياس تأثير اختب: 26 الملحق رقم
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER x1. 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 Introduire . للتكوين التنظيمي اٞنناخ 1

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,223
a
 ,050 ,048 ,61138 

 a. Prédicteurs : (Constante),   للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 7,800 1 7,800 20,868 ,000
b
 

Résidu 148,394 397 ,374   

Total 156,194 398    

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي  اٞنناخ 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,074 ,428  4,843 ,000 

 000, 4,568 223, 142, 650, وينللتك التنظيمي اٞنناخ

a. Variable dépendante : االستقاللية 
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 االبداعلتكوين المهني على المناخ التنظيمي اختبار االنحدار لقياس تأثير : 27الملحق رقم

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y2 

  /METHOD=ENTER x1. 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireللتكوين التنظيمي اٞنناخ 1

a. Variable dépendante : اإلبداع 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,681
a
 ,463 ,462 ,26969 

a. Prédicteurs : (Constante),     للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 24,927 1 24,927 342,707 ,000
b
 

Résidu 28,876 397 ,073   

Total 53,803 398    

a. Variable dépendante :  اإلبداع 

b. Prédicteurs : (Constante),  للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 7,195 ,189  38,088 ,000 

 000, 18,512- 681,- 063, 1,162- للتكوين التنظيمي اٞنناخ

a. Variable dépendante : اإلبداع 
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 اتخاذ الخطرلمهني على اختبار االنحدار لقياس تأثير التكوين ا: 28 الملحق رقم
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER x1. 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireللتكوين التنظيمي اٞنناخ 1

a. Variable dépendante :   اٝنطر أناذ 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,054
a
 ,003 ,000 ,81815 

a. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 
ANOVA

a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,770 1 ,770 1,150 ,284
b
 

Résidu 265,737 397 ,669   

Total 266,506 398    

a. Variable dépendante :  اٝنطر أناذ 

 b. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,966 ,573  8,666 ,000 

 284, 1,072- 054,- 190, 204,- للتكوين التنظيمي اٞنناخ

a. Variable dépendante : اٝنطر أناذ 
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 االستباقيةلتكوين المهني على المناخ التنظيمي اختبار االنحدار لقياس تأثير :29 الملحق رقم
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y4 

  /METHOD=ENTER x1. 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 Introduire . للتكوين التنظيمي اٞنناخ 1

a. Variable dépendante : اإلستباقية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,615
a
 ,378 ,376 ,42038 

a. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 
ANOVA

a
 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 42,596 1 42,596 241,039 ,000
b
 

Résidu 70,156 397 ,177   

Total 112,752 398    

a. Variable dépendante : االستباقية 

b. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 8,136 ,294  27,632 ,000 

 000, 15,525- 615,- 098, 1,519- للتكوين التنظيمي اٞنناخ

a. Variable dépendante : االستباقية 
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 سيةلتكوين على المغامرة التنافالمناخ التنظيمي اختبار االنحدار لقياس تأثير :30 لملحق رقما
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y5 

  /METHOD=ENTER x1. 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 Introduire . للتكوين ميالتنظي اٞنناخ 1

a. Variable dépendante : كاٞنغامرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,162
a
 ,026 ,024 ,37866 

a. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,533 1 1,533 10,693 ,001
b
 

Résidu 56,922 397 ,143   

Total 58,455 398    

a. Variable dépendante : كاٞنغامرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), للتكوين التنظيمي اٞنناخ 
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,548 ,265  17,146 ,000 

 001, 3,270- 162,- 088, 288,- للتكوين التنظيمي اٞنناخ

a. Variable dépendante : كاٞنغامرة التنافسية 
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 لتكوين المهني على االستقالليةمقررات  يوضح اختبار االنحدار لقياس تأثير:31 الملحق رقم

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 /METHOD=ENTER x2. 

Régression 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

bمقررات التكوين اٞنهين 1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,299
a
 ,090 ,087 ,59850 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,990 1 13,990 39,056 ,000
b
 

Résidu 142,204 397 ,358   

Total 156,194 398    

 

a. Variable dépendante : االستقاللية 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,447 ,414  3,497 ,001 

 000, 6,250 299, 098, 615, ت التكوين اٞنهينمقررا

 

a. Variable dépendante : االستقاللية 
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 لتكوين المهني على االبداعمقررات  يوضح اختبار االنحدار لقياس تأثير:32 الملحق رقم

 

REGRESSION 

  /NOORIGIN /DEPENDENT y2/METHOD=ENTER x2. 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

bمقرارات التكوين اٞنهين 1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : اإلبداع 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,204
a
 ,042 ,039 ,36038 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2,243 1 2,243 17,270 ,000
b
 

Résidu 51,560 397 ,130   

Total 53,803 398    

 

a. Variable dépendante : اإلبداع 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,739 ,249  19,027 ,000 

 000, 4,156- 204,- 059, 246,- مقررات التكوين اٞنهين

 

a. Variable dépendante : إلبداعا  
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 لتكوين المهني على المخاطرةمقررات  اختبار االنحدار لقياس تأثير:33 الملحق رقم
 

REGRESSION 

  /NOORIGIN /DEPENDENT y3 /METHOD=ENTER x2. 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

bمقرارات التكوين اٞنهين 1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,177
a
 ,031 ,029 ,80641 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 8,340 1 8,340 12,824 ,000
b
 

Résidu 258,167 397 ,650   

Total 266,506 398    

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,363 ,557  4,239 ,000 

 000, 3,581 177, 133, 475, مقررات التكوين اٞنهين

 

a. Variable dépendante : أناذ اٝنطر 
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 لتكوين المهني على االستباقيةمقررات  اختبار االنحدار لقياس تأثير :34 الملحق رقم

REGRESSION 

  /NOORIGIN/DEPENDENT y4/METHOD=ENTER x2. 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

bمقرارات التكوين اٞنهين 1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,244
a
 ,060 ,057 ,51680 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 6,719 1 6,719 25,157 ,000
b
 

Résidu 106,033 397 ,267   

Total 112,752 398    

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 5,363 ,357  15,015 ,000 

 000, 5,016- 244,- 085, 426,- مقررات التكوين اٞنهين

 

a. Variable dépendante : االستباقية 
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 لتكوين المهني على االستباقيةمقررات  اختبار االنحدار لقياس تأثير: 35 الملحق رقم

REGRESSION 

  /NOORIGIN/DEPENDENT y5/METHOD=ENTER x2. 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

bٞنهينامقررات التكوين  1
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,058
a
 ,003 ,001 ,38307 

 

a. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,198 1 ,198 1,349 ,246
b
 

Résidu 58,257 397 ,147   

Total 58,455 398    

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
b. Prédicteurs : (Constante), مقررات التكوين اٞنهين 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,376 ,265  12,750 ,000 

 246, 1,162 058, 063, 073, مقررات التكوين اٞنهين

 

a. Variable dépendante : التنافسية كاٞنغامرة 
 


