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غرفة  ،2021مبنى H3
الملخص
الهدف من الدراسة :إن الغالبية العظمى من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة هم من فئة الشباب ،ويفضل الشباب اإلماراتي العمل في القطاع الحكومي،
المتخم بالموظفين ،ويتجنبون االلتحاق بوظائف القطاع الخاص .وقد لوحظ مؤخراً تزايد معدالت البطالة في أوساط الشباب اإلماراتي ،ولذلك فإن هذا
الدراسة تبحث توجهات الشباب اإلماراتي نحو ريادة األعمال ،وتعمل على استكشاف العوامل المؤثرة في اختيارات الشباب لريادة األعمال كمسار مهني
مستقبلي .تصميم الدراسة/المنهجية :يستخدم هذا البحث الكمي نظرية أجزين ) (Ajzenبشأن السلوك المخطط كنموذج نظري ،وللمرة األولى فقد استخدمت
أحدث نسخة من المقياس المعياري "استبيان توجه ريادة األعمال  "EIQفي سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة .وأُخذت عينة االستطالع من طالب
الجامعات المواطنين الدارسين لدرجة البكالوريوس في الفصول المتقدمة بكليات الهندسة وإدارة األعمال داخل الدولة وخارجها ،وجمعت منهجية هذا المس
الميداني نحو  544إجابة مفيدة وقابلة للتحليل .االستنتاجات :أكد التحليل المنهجي الذي استخدم فيه نماذج المعادالت البنيوية ) (SEMإمكانية تطبيق نظرية
السلوك المخطط في سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن موقف الشباب ( )Attitudeوالسيطرة السلوكية المتصورة
) (Perceived Behavioural Controlيؤثران بشكل إيجابي ومباشر في توجهات ريادة األعمال لدى فئة الشباب المواطنين .كما تؤثر المعايير
االجتماعية ) (Subjective Normأيضا بشكل غير مباشر في توجهات ريادة األعمال عن طريق التأثير المباشر في موقف المواطنين الشباب وسيطرتهم
على سلوكهم المتصور .كما أظهرت النتائج أن المواطنين الشباب الذكور لديهم عزم أكبر للدخول في عمل تجاري جديد بالمقارنة مع المواطنات .وباإلضافة
إلى ذلك ،يبدو أن توجهات ريادة األعمال أعلى لدى فئة المواطنين الشباب الذين يدرسون خارج الدولة .المحددات :إن العينة الصغيرة نسبيا ً من الطالب
الدارسين بالخارج ( 44حالة) قد تؤثر في إمكانية تعميم بعض نتائج البحث ،وعالوة على ذلك ،لم تتمكن الدراسة من اختبار مدى تأثير عنصر المخاطرة
في توجهات ريادة األعمال ،كما ُوجدت محددات األخرى تم توضيحها بالتفصيل في الفصل األخير من الدراسة .األصالة العلمية /قيمة البحث :أوالً ،ستساهم
هذه الدراسة في ملء الفراغ في أدبيات هذا المجال البحثي في سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة .ثانياً ،لقد اختبرت الدراسة وأكدت صحة مقاييس استبيان
توجهات ريادة األعمال) ، (EIQوقارنت نتائجه بمناهج المقاييس السابقة التي تم التأكد من صحتها أيضا ً ،وبالتالي ،فإن هذه الدراسة تساهم في تعزيز قوة
المنهجية وتدفع األدبيات المتعلقة بقياس توجهات األعمال وسابقاتها نحو مزيد من التقدم .وعالوةً على ذلك ،تحاول هذه الدراسة مقارنة توجهات ريادة
األعمال لدى الطالب الشباب المواطنين الذين يدرسون داخل الدولة وخارجها ،ووفق علمنا ،تعتبر هذه المنهجية جديدة في إجراء هذا النوع من البحوث.
كلمات البحث الرئيسية :نظرية السلوك المخطط) ، (TPBالتوظيف الذاتي ،توجهات ريادة األعمال ،استبيان توجه ريادة األعمال) ، (EIQدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،الشباب ،نماذج المعادالت البنيوية(SEM).

