
   2020 اكتوبر – خامس العدد ال -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 

73 

 

واملعوقات  بداعيةلريادية وامليل إىل املخاطرة واإلهلوية الذاتية اأثر ا

 1 على النية الريادية لطالب اجلامعات املصرية احلكومية املدركة
 
 

 2محجوب الدين جامل  إبراهيم. د 

   جامعة املنصورة –كلية التجارة 

 

عىلىل    واملعوقات املدركة  )كمقدمات(  لهوية الذاتية الريادية وامليل إىل املخاطرة واالبداعيةا  قياس أثر  هذا البحث إىل  يهدف

وتحديد مدى   .لطالب املستويات األخرية من املراحل الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية الحكوميةالنية الريادية  

تىلىلم تصىلىلميم قا ىلىلة وبنىلىلا ع عليىلىل   ونوع الدراسة )نظرية أم عملية( ع  متغريات الدراسىلىلة  لألرسةتأثري النوع ومتوسط الدخل 

طالب املستويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل الجامعيىلىلة )الطىلىلالب  وتم توزيعها ع  درجة توافر متغريات الدراسةس  استقصا  لقيا 

 .املقيدين باستثنا  الطالب املستجدين( وحديثي التخرج للجامعات املرصية

قىلىلد بلىلىلم حجىلىلم املجتمىلىل  إلدخىلىلال البيانىلىلات األوليىلىلة. و  SPSSولتحليل البيانات األولية للبحث  تم استخدام الربنامج اإلحصايئ 

نسىلىلبة االسىلىلتجابة مىلىلن مفىلىلردات العينىلىلة مفردة  فتبني أن  384مفردة وتم استخدام أسلوب العينة التي تبلم عددها   719554

 من إجاميل حجم العينة. طالب 339% بواق  88.2بلغت 

 اإلبداعية  املعوقات املدركة  والنية الريادية.الهوية الذاتية الريادية  امليل إىل املخاطرة  : املفتاحية   الكلامت 
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 .Montoya et al) ةجامعىلىل الطىلىلالب  هىلىلميىلىلادة األعىلىلامل تشري بعض الدراسات بأن الفئة األكىلىلا اهتاممىلىلاع بر 
ا كبىلىلرية أ أن يصىلىلبحوا رواد أعىلىلامل محتملىلىلني )(2016 نىلىلوع (. هىلىلذا ألنىلىل  أ Olsen, 2013  ألن لديهم فرصع
تىلىلرثر عىلىل  تحديىلىلد مسىلىلارهم الىلىلو يفي ودرجىلىلة  التي يتلقاه الطالب من الكليىلىلات داخىلىلل الجامعىلىلةالدراسة  

ا لخصائصهم الشخصية وسياقهم االجتامعي توجههم إىل البدأ أ مرشوعات خاصة بهم   والذي يختلف وفقع
(Hong et al. 2012.) 

إدراك الهويىلىلة الذاتيىلىلة لىلىلدى رواد دور تحديىلىلد يبدو أن أدبيات الريادة أ السنوات األخىلىلرية تسىلىلري أ اتجىلىلاه 
 التىلىليرفات  ومواقف   ىلتم وصفها ع  أنها خصائص يدركها الفرد وذات معنى وتظهر من خالل تصو   األعامل

 ,Ceresia and Mendola)روع ىلروع جديىلىلد أو أثنىلىلا  إدارة املشىلىل ىلتظهر عند قيام  باملغىلىلامرة إلنشىلىلا  مشىلىل 
رح دور الهويىلىلة ىلشتم اإلشارة إليهام أ الدراسات السابقة لنظريتني رئيسيتني  واعتمد الباحث ع      (2019
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 ;Rise et al., 2010; Donnellon et al., 2014; Alsos et al., 2016) الذاتيىلىلة أ مجىلىلال ريىلىلادة األعىلىلامل

Sieger et al., 2016; Brändle et al., 2018). 

ريادية للطالب فمنها عوامل متعلقة بالجامعة وحيثيىلىلات وتوجد العديد من العوامل التي ترثر ع  النية ال
االنشطة التعليمية التي تساعد ع  زيادة النية الريادية للطالب مثىلىلل التعلىلىليم الريىلىلادي والىلىلدعم الريىلىلادي 
وبيئة الجامعة والنظام البيئي الريادي وهكذا  ومن ناحية أخرى توجىلىلد عوامىلىلل تىلىلرثر عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة 

الجامعة مثل الكفا ة الذاتيىلىلة  وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة واالبداعيىلىلة والقىلىلدرة عىلىل  تجنىلىلب  للطالب خارج نطاق
. ركز الباحىلىلث عىلىل  العوامىلىلل خىلىلارج (Hong et al., 2012)املعوقات التي تقلل من النية الريادية للطالب 

واالبداعيىلىلة واملعوقىلىلات نطاق الجامعة واقترص الباحث ع  الهويىلىلة الرياديىلىلة الذاتيىلىلة وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة  

 املدركة.

2 

 الرياديدور هويات األشخاص أ تشكيل السلوك  2-1-1

ع  أن القوة الدافعىلىلة التىلىلي توجىلىل  رواد األعىلىلامل أ اختيىلىلار أهىلىلداف   Burke (2004, 2007)دراسة ركزت
وتركىلىلد   Identity Control Theory (ICT)محددة للرشكة يتم من خالل تبني نظرية التحكم أ الهويىلىلة

عىلىل  أن لالهويىلىلة  Burke (2004, 2007)  &Rizzo et al. (1970)هىلىلذه النظريىلىلة التىلىلي اقالحهىلىلا كىلىلالع مىلىلن 
ا إلنشا  هوية ذاتية عامة  الذاتيةل تتكون من   Ceresia). متامسكةثالث هويات فرعية مستقلة تعمل معع

and Mendola, 2019)   ا تصنف هذه الهويات الفرعية الثالثة إىل: هويات األشىلىلخاص وبشكل أكا تحديدع
.ويتم تعريف كل منهم ع  النحىلىلو (Hoang and Gimeno 2010)وهويات األدوار والهويات االجتامعية 

 التاىل:

ا )عىلىل  سىلىلبيل املثىلىلال  أوالع: تعتمد هويات األشخاص ع  الخصائص التي يدركها الفرد و تجعلىلىل  فىلىلردعا فريىلىلدع
ا لىلىلذل (ىلأو القيم الداخلية الخاصة يب وأتصىلىل  أستطي  التعرف ع  أفكاري أو ميويل ثانيىلىلاع: تعتمىلىلد  رف وفقىلىلع

الهيكل االجتامعي )ع  سبيل املثال أنا أتعامل هويات األدوار ع  املركز االجتامعي الذي يشغل  الفرد أ  
ا ل ( تصف الهوية االجتامعية الخصائص التي يستمدها الفرد مىلىلن االنىلىلتام   :ثالثا. م  موقفي وأترصف وفقع
 (Burke, 2004, 2007& Ceresia and Mendola, 2019)إىل مجموعة اجتامعية معينة 

هويات رئيسية ترتبط بظروف معينة  يويات الشخص هإىل أن ه  (Conger et al. 2012)وأشارت دراسة 
وميكن تصنيفها ع  مقياس مكون من نوعني متعارضني: نوع التعزيز الذايت الذي يتميز باهتامم  بتحقيق 

ا لنتىلىلائجهم  ن.نجاح  الشخيص  ونوع السمو الذايت الذي يشري إىل اهتامم  الخىلىلاص برفاهيىلىلة ا خىلىلري ووفقىلىلع

اص ع  سلوك رجال األعامل وخياراتهم بطريقتني: سوا  كان بشكل مبارش من ميكن أن ترثر هويات األشخ
خالل تحديد هدف محدد للمرشوع  أو بشكل غري مبارش من خالل هويات سياقية تكميليىلىلة  مثىلىلل هويىلىل  

أن هويىلىلات األشىلىلخاص  ت هىلىلذه الدراسىلىلةعالوة ع  ذل  اقالحىلىل و   (Ceresia and Mendola, 2019)الدور
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النيىلىلة الرياديىلىلة ي و ىلميكن أن تستخدم كتعبري عن القيم الفردية وميكن اعتبارها جرسعا بني االعتقاد الشخصىلىل 
التي أ هرت الدور الهام الىلىلذي  (Rise et al., 2010) دراسة عهام تتفقو   (Conger et al., 2012)الفعلية 

 ة.ن النياب  متتلعب  الهوية الذاتية أ تشكيل السلوك ال

 دور الهويات االجتامعية أ تشكيل السلوك الريادي 2-1-2

ا يعتمد عىلىل  نظريىلىلة الهويىلىلة االجتامعيىلىلة  (Fauchart and Gruber, 2011) اقالح  Ceresia and)منوذجع
Mendola, 2019)    وأشار((Tajfel and Turner, 1979  إىل أن  ميكن تصنيف الهوية االجتامعية إىل ثالثة

ا لقوة الدف  لدى الفرد والتقييم الذايت )أ( النوع الدارويني أنواع والذي يتميز   the Darwinian typeوفقع
رف أ ىلي هو الطريقة األساسية للتصىلىل ىلتفالض أن السلوك التنافس  والتيبالسعي لتحقيق أهداف اقتصادية  

 . املجال االجتامعي

يتميز بالرغبىلىلة أ الىلىلدعم وتلقيىلىل  مىلىلن املجتمىلىل   الذي  the Communitarian type)ب( النوع الشيوعي 
الذي يتميز بتحقيق  للنتىلىلائج  the Missionary typeاملحيل من خالل االبتكار والعمل )ج( النوع االرسايل 

املتعلقة بقضية معينة )سوا  كانت سياسية أو اجتامعية( من أجل جعل العامل مكانعا أفضىلىلل وحصىلىلل هىلىلذا 
 .(Sieger et al., 2016)النموذج ع  دعم تجريبي كبري 

كانىلىلت أكىلىلا  أن الهويات األكا توجهىلىلاع إىل األنىلىلواع الداروينيىلىلة والشىلىليوعية (Brändle et al., 2018) وأ هر 

ارتباطا بالكفا ة الذاتية للمبادرة لرواد األعامل املحتملني  والتي ميكن اعتبارها واحدة من العوامل النفسية 
كيف ميكن أن توج   (Alsos et al., 2016)وكشف الرئيسية التي ترثر ع  عملية البداية لريادة األعامل. 

األعىلىلامل أ اختيىلىلار االتجىلىلاه الصىلىلحيال ووضىلىل  االسىلىلالاتيجية الخاصىلىلة األنواع الثالثة للهوية االجتامعيىلىلة رواد  
 برشكاتهم أ حاالت عدم اليقني.

رواد األعامل الداروينية واإلرسالية نوعان من الهوية االجتامعية يتميزان بعملية  وبشكل أكا تحديدا يعترب
ستخدام املعرفىلىلة السىلىلوقية السىلىلابقة تعتمد ع  التنبر واألخذ باألسباب )ع  سبيل املثال ا  يصن  القرار الت

لتحقيق أقىص قدر من أهدافهم سوا  كانت اقتصادية أو سياسية مىلىلن خىلىلالل التخطىلىليط والتحليىلىلل(  بيىلىلنام 
يعتمد رواد األعامل الشيوعيني ع  املبادئ الفعلية التي تعتمد ع  السيطرة )أي يحاولون السىلىليطرة عىلىل  

كا  املحتملني حتى يتجنبوا الخسائر املستقبلية التي ال ميكن املستقبل من خالل تحديد االتفاقيات م  الرش 
تحملها ألن هدفهم هو خدمة املجتم  الذي ينتمون إلي ( وتكون مدفوعة مببادئ السببية فقط أ املرحلة 

 . (Ceresia and Mendola, 2019) القيام باألعامل املبكرة من عملية بد 

ا بىلىلني  (Fauchart and Gruber, 2011) وكام أكد عليها ا جيىلىلدع أن هذه النتائج دليالع عىلىل  أن هنىلىلاك توافقىلىلع
: اختيىلىلار السىلىلوق واالهىلىلتامم وهىلىلينوع الهوية واختيار ريادة األعامل عند النظر لثالثىلىلة متغىلىلريات مسىلىلتقلة  

 ,Ceresia and Mendola)بالعمال  والقدرة عىلىل  اسىلىلتخدام املىلىلوارد واسىلىلتخدام قىلىلدرات الرشىلىلكة بكفىلىلا ة 
2019) 
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إن هيكل الهوية االجتامعية الثالثة ميكن اعتبارها نوع واحد من القيود الكبرية لهىلىلذه النظريىلىلة وم  ذل   ف

(Ceresia and Mendola 2019) . وأ الواق  يشري العديىلىلد مىلىلن املىلىلرلفني إىل عورة اعتبىلىلار رواد األعىلىلامل
ا الوض  ومرحل  يالت  Alsos)ركة ىلة حياة الشتتوفر لديهم الهوية يقوموا باالعتامد ع  مصادر متعددة وفقع

et al., 2016). 

 العالقة بني الهوية الذاتية الريادية والنية الريادية 2-1-3

 قدراتهم ومهاراتهم  والتي تتمثل أع  أنها املعتقدات الواعية لألفراد    الريادية  الذاتية  الهويةميكن وصف  
(Moraes et al., 2018)   الكفا ة الذاتية ونيىلىلة ريىلىلادة األعىلىلامل. كلىلىلام زاد سبق للباحثني استكشاف عالقة و

 ,.McGee, J. E. et al., 2009; Pihie, Z. A. L) االعتقاد بأن الفرد يتمت  بقدرات  زادت نية ريادة األعامل
and Akmaliah, Z., 2009).  

ذاتيىلىلة ع  الرغم من وجود العديد من الىلىلنامذج والنظريىلىلات املختلفىلىلة حىلىلول الىلىلدور التحفيىلىلزي للهويىلىلة الو 
الريادية ع  السلوك الريادي إال أن العلىلىلام  يتفقىلىلون عىلىل  الىلىلدور التنبىلىلري للهويىلىلة معتىلىلربين ذلىلىل  وسىلىليلة 

 Cognitive م  تجنىلىلب حالىلىلة التنىلىلافر املعىلىلرأ -( Obschonka et al., 2012الهتامم األفراد مبعتقداتهم )
dissonance (Ceresia and Mendola, 2019 وإدراك كفا تهىلىلا الذاتيىلىلة )(Brändle et al., 2018) .

السلوك  ع  identity aspirationوعالوة ع  ذل   أكد بعض املرلفني ع  التأثري املحتمل لطموح الهوية
مثل القرارات والتخطىلىليط الىلىلو يفي  قىلىلائلني إن سىلىللوك الفىلىلرد الحىلىلايل ميكىلىلن أن يعتمىلىلد بشىلىلكل جىلىلزيئع عىلىل  

 (,.Alsos et alيريىلىلد الفىلىلرد االنضىلىلامم إليهىلىلا أ املسىلىلتقبل  يوعة االجتامعيىلىلة التىلىل متيز املجم يالخصائص الت
2016; Watson, 2013). 

وهذه االعتبارات دفعت بعض العلام  الذين يدرسون تعليم ريادة األعامل إىل النظر أ تطوير هوية ريادة 

هىلىلا أ تحديىلىلد كفىلىلا ة ريىلىلادة األعىلىلامل األعامل كأحد األولويات العليا لدورات ريادة األعامل  بالنظر إىل دور 
 ;Alsos et al., 2016) وقيادة الطاقة التحفيزية  مام يرثر بدوره ع  سلوكيات ريادة األعامل أ املستقبل

Donnellon et al., 2014; Zhang et al., 2014). :وبنا  علي  تم صياغة الفرض التايل 

H1:    لطالب املستويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل ع  النية الريادية  الرياديةللهوية الذاتية  يوجد تأثري معنوي
 الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

ع  مخاطر  وليس هناك مىلىلن ينكىلىلر أن نجىلىلاح أو فشىلىلل  دا ا  نشاط رائد ينطويبأنها  ريادة األعامل  تعرف  

األفراد الذين يخاطرون هم أكا ريادية وأكا استعدادعا حيث إن  ريادة األعامل يصعب تحديده أ البداية   
  لذل  عندما تكون ريادة األعىلىلامل مليئىلىلة أي بينهام عالقة طردية قويةللمشاركة أ أنشطة ريادة األعامل   

وتعىلىلد  (.Zhang et al., 2020)ناجحة ة يع  نية رياد هاماع    فإن املخاطرة تعترب مررشاع باملخاطر والشكوك
كلىلىلام زاد اسىلىلتعداد الطالىلىلب وأمنىلىل  لتحمىلىلل  حيىلىلثة يريادالنية    ع   العوامل التي ترثر   أكا  تحمل املخاطر 



   2020 اكتوبر – خامس العدد ال -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 

77 

  جيىلىلداع وتحليلهىلىلا    محىلىلددبشكل    أهداف ومتكن من ربط وتحليل املتغريات التي ميكن أن ترثر ع     املخاطر 
 (. Moraes et al., 2018كلام زادت نيت  الريادية )

يعد االستعداد لقبول درجة معينة من املخاطر أحد املتطلبات األساسية لبد  عمل جديد. أ هرت األبحاث 
يرتبط ارتباطعا سلبيعا مبستوى كره  -جسدية أو اجتامعية أو مالية  -جديدة    أن اهتامم الفرد مبامرسة أنشطة

ا إىل أن و الفرد من املخاطرة  وارتبطت تفضيالت املخاطر األقوى مبيول ريادة األعىلىلامل.  تشىلىلري األبحىلىلاث أيضىلىلع
ألنشطة الجديدة  األفراد الذين يتبنون املخاطر مييلون إىل الالكيز بشكل أقل ع  النتائج السلبية املحتملة ل

 (.Estelami, H., 2020وبالتايل هم أكا استعدادعا للقيام بأنشطة جديدة )

ا   اه  عامالعع  املخاطرة مبثابة مررش مبارش ع  نية ريادة األعامل ألن  يعترب    ةالقا وتعترب األعامل   عىلىل  مع

 ,Zhangيركد  وبالكفا ة الذاتية.    ارتباطعا مبارشعا  تحمل املخاطر  رتبطتأن    الرغم من ذل  ليس من الرضورة
Wang, Owen (2015)  من أحد عنارصها وأبعادهىلىلا األساسىلىلية هىلىلي تحمىلىلل ع  أن أنشطة ريادة األعامل

نوايىلىلا تحمىلىلل املخىلىلاطر تىلىلرتبط ارتبىلىلاط إيجىلىلايب قىلىلوي ب أن Doghlas and shebard (2002)أ هر و املخاطر. 
إىل رغبة رائد االعامل أ تحمل املخاطرة عند البىلىلد  أ  الشأنر هذا ايشو (.Moraes et al., 2018ريادية )

(. وتعرف األشخاص الذين لديهم رغبة لتحمل املخىلىلاطرة هىلىلم Kuip and Verheul, 2003مرشوع جديد )
االشخاص الذين يحرصون ويحللون املتغريات التي ترثر ع  نجاح مرشوعهم الريىلىلادي  ومىلىلن ثىلىلم يقىلىلررون 

 (.et al., 2018 Moraesاستمرارية املرشوع )

ا   يعترب رائد األعامل أقل انجذابعا إىل املخاطرة أ املواقف  and (Bellu, 1988) (McClelland, 1961)ووفقع
( أن  عندما Davidsson, 1989(. حيث يركد )pure shift gamesاملعروفة باسم ألعاب التحول الخالصة )

ة لىلىلديهم أ تحمىلىلل املخىلىلاطرة. ولىلىلذل  يعتىلىلرب تحمىلىلل يتم تحقيق توقعات واهداف رواد االعامل تقل الرغبىلىل 
 .) Beverland and Lockshin, 2001املخاطرة مرقت لدى رواد األعامل )

    وتعتىلىلرب تحمىلىلل املخىلىلاطرة أحىلىلد مقىلىلدمات النيىلىلة الرياديىلىلة لىلىلرواد األعىلىلامل  ولكنهىلىلا ال يىلىلرتبط بشىلىلكل مبىلىلارش 
عىلىل  أن  (Zhang, Wang, and Owen, 2015)(. وأكىلىلد et al., 2018 Moraesبالكفىلىلا ة الذاتيىلىلة للفىلىلرد )

املخاطرة هي جز  أسايس من نية ريادة األعامل  وأن أنشطة ريادة األعامل هي أنشىلىلطة تتسىلىلم باملخىلىلاطرة 
    وجود ارتبىلىلاط ايجىلىلايب للمخىلىلاطر بالنوايىلىلا الرياديىلىلة. (,Douglas and Shepherd 2002بطبيعتها. وأوضال )

(et al., 2018 Moraes.) 

ا بني رواد حيث إ األعامل   ائدشخصية ر أمناط  امليل نحو املخاطرة بويرتبط   ن السمة التي تحدد متييزعا واضحع
الرنجسىلىلية بشىلىلكل إيجىلىلايب  منىلىلط الشخصىلىلية رتبطحيث ياألعامل واملو فني هي القدرة ع  تحمل املخاطر. 

النحىلىلو  ميكن للباحث صياغة الفرضية ع  ما سبقوبنا  ع   (.Zovko et al., 2020بامليل نحو املخاطرة )
 : التايل

H2.   لطالب املستويات األخرية من املراحل لميل إىل املخاطرة ع  النية الريادية ليوجد تأثري معنوي سلبي
 للجامعات املرصية.الجامعية وحديثي التخرج 
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  التفكري اإلبىلىلداعي من خاللع  أن  عملية تغيري األفكار واملعلومات إىل شكل جديد  اإلبداعميكن تعريف 
 الجديىلىلدة التفكىلىلري اإلبىلىلداعي واستكشىلىلاف ا فىلىلاق  يساعده ع رائد األعامل  لدى    داعاالب  وبالتايل عند توافر 

 ,Gupta and MacMillan) لتنفيذ أفكار فريدة إلضافة قيمة من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة
2004; Chen M. H., 2007) . إىل استكشىلىلاف  روعاتىلأصىلىلحاب املشىلىل يىلىلدف  باإلضىلىلافة إىل أن االبتكىلىلار

هىلىلو البنىلىلا  الىلىلذي يىلىلرثر  ويعترب االبىلىلداع (.Robinson et al., 1991اسالاتيجيات جديدة إلنجازات األعامل )
ربط األفكار والحقائق واالحتياجات القدرة ع  الطالب  وذل  عندما ميتلكون. للطالب  ع  الكفا ة الذاتية

 (.Moraes et al., 2018) بشكل مبارش يةومتطلبات السوق بطريقة إبداعية  تزداد كفا تهم الذات

إبىلىلىلداعاع تكنولوجيىلىلىلاع  أو منتجىلىلىلاع بصىلىلوره املختلفىلىلة سىلىلوا  كىلىلان   ويركز املرشوع الريادي عادةع علىلىلىلى اإلبىلىلىلداع
جديداع  أو طريقة جديدة أ تقىلديم منىلتج  أو تقىلديم خدمىلة جديىلدة  وقىلد يكىلون اإلبىلداع فىلي التسويق  

فىلي إعىلادة هيكليىلة التنظىليم أو إدارتىل   فاملىلرشوع الريىلىلىلادي يرتكىلىلز بشىلىلكل أسىلىلايس أو التوزي  وقد يكون  
مىلىلىلن خىلىلىلالل  أو مطىلىلورمختىلىلىلرع الريىلادي اليىلوم الشخص  ع  إبداع أسلوب جديد أ عمل األشىليا . ويعىلد

 ,.Zhang et al)مىلتحمالع املخاطر من املنافسة فىلي األسىلواق لتنفيىلىلىلذ فكرتىلىلىل   الوقىلت والجهىلد واملهىلارات
2020). 

 ;Bell, 2019)( إىل أن االبىلىلداع يعىلىلد أحىلىلد عنىلىلارص ريىلىلادة األعىلىلامل Lumpkin and Dess, 1996أشىلىلار )و 
Schumpeter, 1934) إن   حيث ( يحىلىلث عىلىل  االبتكىلىلار الخىلىلالقSchumpeter, 1942 يىلىلنعكس ذلىلىل  أ .)

منتجىلىلات أو أسىلىلاليب تقنيىلىلة امليل إىل اكتشاف األفكار الجديدة واألسىلىلاليب الجديىلىلدة التىلىلي قىلىلد ينىلىلتج عنهىلىلا 
جديدة ودعمها. لقد تم اقالاح أن رواد األعامل يحتاجون إىل االبداع الستكشىلىلاف فىلىلرص املغىلىلامرة الجديىلىلدة 

(Nasip et al. 2017; Robinson et al., 1991 ويعىلىلرف االشىلىلخاص االبىلىلداعيون بىلىلأنهم األشىلىلخاص الىلىلذين .)

ا النيىلىلة الرياديىلىلة و (.et al., 2018 Moraes) يكتشفون أفكارعا وأساليب جديدة ا وثيقىلىلع يرتبط االبتكار ارتباطىلىلع
(Krueger & Carsrud, 1993; Thomas & Mueller, 2000) . ا إيجىلىلاد حيث يحىلىلاول رواد األعىلىلامل دا ىلىلع

كعامىلىلل مركىلىلزي أ ريىلىلادة األعىلىلامل وسىلىلمة رياديىلىلة متكاملىلىلة   داعطرق مختلفة لإلنتاج  م  الالكيز ع  االبىلىل 
(Schumpeter, 1934) يُسىلىلتخدم االبتكىلىلار كىلىلأداة خاصىلىلة للقيىلىلام باألنشىلىلطة املتعلقىلىلة بىلىلاألعامل التجاريىلىلة .

(Drucker, 2014) .القدرة االبتكارية نية الفرد عىلىل  تقىلىلديم أعىلىلامل جديىلىلدة أ مسىلىلارات فريىلىلدة  وتساعد
(Carter, Gartner, Shaver, & Gatewood, 2003) .هىلىلو الجانىلىلب األسىلىلايس أ بىلىلد  أي  حيث إن االبداع

ا لتنفيىلىلذ االبىلىل و. (Altinay et al., 2012)جاري عمل ت كهىلىلدف رئي ىلىل  داعيقالح العديد مىلىلن البىلىلاحثني فرصىلىلع
ا (. و Blaise, Toulouse, & Clement, 1990; Scheinberg & MacMillan, 1988) إلنشا  مرشىلىلوع وفقىلىلع

(Schumpeter, 1990)   عىلىلامل أن ينظىلىلر ال يتجزأ من ريادة األعامل بحيث ميكن لرائد األ  جز ع يعد االبتكار
ا ع  أن     ;Chye Koh, 1996)بني االبتكار ونية ريادة األعامل   معنويةهناك عالقة إيجابية  ف.  مبدعإلي  حقع

Gurel, Altinay, & Daniele, 2010; Gürol & Atsan, 2006; Mueller & Thomas, 2001).  بىلىلالنظر

 إىل ما سبق  ميكن للباحث صياغة الفرض ع  النحو التايل:
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:H3 لطىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة ايجىلىلايب لإلبداعيىلىلة  يوجد تأثري معنىلىلوي
 الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

تعترب عملية ريادة األعامل  اهرة معقدة وتتأثر بالعديد من الجهات الفاعلة أ بيئة ريادة األعامل. الحظ 

ة كعامىلىلل مهىلىلم أ يىلىل البيئ  املعوقىلىلاتأن هناك عوامل داعمة ومعوقة أ بيئة ريادة األعىلىلامل. والتعامىلىلل مىلىل   
 (.Nguyen, T. T., 2020منوذج نوايا الطالب أ تنظيم املشاري  )

واملبادرة لدى الطالب  ميكن أن تدمر التفاؤل البيئية عوقاتأن املإىل  (Luthje and Frank, 2003) وتشري
أ  ثابتىلىلة قد تحول الطالب املهتمني مبهنة ريادة األعامل إىل خريجني يسعون إىل الحصول ع  و يفىلىلةالتي  

بسبب التصور السلبي لبيئة ريىلىلادة  ب  قد ال ينوي الطالب بد  مرشوع  التجاري الخاصو الرشكات الكبرية.  
 حيىلىلث ةيىلىل ريادالنية الع   سلباع  ترثر  دركةع  أن املعوقات البيئية امل (Fini et al., 2016)تركد و األعامل. 

)املنافسة  توافر البنيىلىلة التحتيىلىلة اللوجسىلىلتية  حىلىلاجز مثل  من خصائص السياق املحيل    عوقاتتنشأ هذه امل
)برامج الدعم  األطر القانونية(. أ البلدان النامية  تعترب األعامل غري   دخول السوق( والسياسات الحكومية

 املنافسة غىلىلري العادلىلىلةوجود  تتسبب أ نقص املعلومات  و حيث  أ بيئة ريادة األعامل    الرسمية عائقا كبرياع 
 ,Robertson) لألفىلىلرادة يىلىل ريادالنيىلىلة ومام سىلىلبق يتبىلىلني التىلىلأثري السىلىللبي للمعوقىلىلات ريىلىلادة األعىلىلامل عىلىل  ال

Collins, Medeira, & Slater, 2003) .وأكىلىلد كىلىلل مىلىلن (Franke and Luthje 2004; Schwarz et al. 

ا  (2009   .ادلألفر ة يريادالع  نوايا  للمعوقات البيئية الخارجية التأثري السلبيأيضع

             حىلىلدد العديىلىلد مىلىلن البىلىلاحثني متغىلىلريات أو عوامىلىلل متعىلىلددة تبىلىلدو مسىلىلرولة عىلىلن عرقلىلىلة ميىلىلل الشىلىلخص و 
نحو مهنة ريادة األعامل. أ الواق   تُسمى هذه العوامل املعوقات الريادية ويُنظر إليها ع  أنها مقدمات 

   اقىلىلالح   و (Fatoki, 2010; Samuel et al., 2013; Neneh, 2014سىلىللبية للنيىلىلة الرياديىلىلة لىلىلدى األفىلىلراد )
(2012 Keat and Ahmad,)  العقبات أوالع:  إىل ثالث فئات ريادة األعاملتصنيف هذه املعوقات أ مجال

الخارجية  والتي تتمثل أ خصائص النظام اإليكولوجي لريادة األعامل  مثل البريوقراطية  وفرض الرضىلىلائب 
ثانيىلىلاع:   وكيفية الحصىلىلول إىل االئىلىلتامن  وتعىلىلدد املنافسىلىلني  وكفىلىلا ة النظىلىلام القضىلىلايئ.ع  اإليرادات والدخل   

العوامل الخارجية الشخصية  املرتبطة بكمية ونوعية الكفا ات الفردية املطلوبىلىلة مثىلىلل املرونىلىلة أ مواجهىلىلة 
لية ومالية داخلية  هناك عقبات تشغيثالثاع:  اإلجهاد  والخوف من الفشل  واالفتقار إىل الرؤية االسالاتيجية.

 وتتمثل أ الوض  املايل للشخص  مثل قلة رأس املال  وارتفاع تكاليف بد  التشغيل.

ريىلىلادة األعىلىلامل إىل ثىلىلالث فئىلىلات وهىلىلي أوالع تشىلىلمل  معوقىلىلات (Gorji and Rahimian, 2011)قسىلىلم كام 

املعوقات الشخصية الخصائص الفردية )االفتقار إىل فكرة العمل  وقلة الوقت  وقلة الشجاعة  والخوف من 
الفشل( واملعوقات التعليمية )نقص املعرفة واملهارات التجارية  ونقص املرهالت(. ثانيىلىلاع تشىلىلمل املعوقىلىلات 

املعوقات و ال ونقص املوارد املادية ومشاكل التسويق. ثالثعا تشمل املعوقات البيئية التنظيمية نقص رأس امل
االجتامعية والثقافية والقواعد واللوائال. أخريعا تعترب القيود املالية هي العوائق الرئيسية أمام ريادة األعامل. 

(Thanh, L. et al., 2020 كام .)أكدت كل من  (Henley, A., 2005; Cha, M. S., & Bae, Z. T. 2008) 
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            أكىلىلرب املعوقىلىلات هىلىلو تىلىلوفري الىلىلدعم املىلىلايل املطلىلىلوب  وأضىلىلاف أن االعىلىلتامد عىلىل  الىلىلدعم املىلىلايل الخىلىلارجي 

ويكىلىلاد يكىلىلون مىلىلن املركىلىلد أن الوضىلىل    روع الريادي.ىلأفضل من االعتامد ع  مدخرات األفراد أ إنشا  املش
    ( (Finnerty & Krzystofik, 1985; Chuah et al., 2016املىلىلايل هىلىلو املشىلىلكلة الحيويىلىلة لريىلىلادة األعىلىلامل 

   كىلىلام أن العديىلىلد مىلىلن البىلىلاحثني يهتمىلىلون بىلىلالعوائق املاليىلىلة مثىلىلل نقىلىلص التمويىلىلل أو الصىلىلعوبات املاليىلىلة 
(Birdthistle, 2008; Shinnar et al., 2012, Smith & Beasley, 2011.)  باإلضافة إىل عائق ريادي آخىلىلر

 .(Smith &Beasley, 2011)هو املوقف السلبي تجاه ريادة األعامل 

تسىلىلبب أ إحبىلىلاط الكثىلىلري مىلىلن رواد األعىلىلامل  إنهىلىلااملعوقات املدركة عائقاع كبريعا للنوايا الريادية حيىلىلث   وتَعد
حكومي ووجىلىلود الكثىلىلري مىلىلن القىلىلوانني واملعىلىلايري التىلىلي تتسىلىلم املبتدئني  وذل  نتيجة الفتقارهم إىل الدعم ال

 ;Kautonen et al., 2011)بالجمود وعدم املرونة  باإلضافة إىل ذل  عدم اليقني بشأن كفىلىلا اتهم الذاتيىلىلة 
Neneh 2014; Postigo et al., 2006) وأكد .(Fatoki and Chindoga, 2011)  ع  وجود قدر كبري من

لريادية لدى طالب الجامعىلىلات وهىلىلذا يرجىلىل  إىل عوامىلىلل تتعلىلىلق بصىلىلعوبة الحصىلىلول عىلىل  التباين أ النوايا ا
االئىلىلتامن  واالفتقىلىلار امللحىلىلول إىل الكفىلىلا ات الرياديىلىلة  وامليىلىلل املىلىلنخفض لتحمىلىلل املخىلىلاطر  ونقىلىلص الىلىلدعم 

تقسيم املعوقات املدركىلىلة  (Nawaser et al., 2011)الحكومي وعدم توافر القدرة الخالاق السوق. واقالح 
العوامل التىلىلي تضىلىلعف مىلىلن عزميىلىلة األفىلىلراد  مثىلىلل التنبىلىلر السىلىللبي بنجىلىلاح خططهىلىلم رئيسيتني هام إىل فئتني  
التنظيمية املدركة  مثل القواعد املرصفية الصارمة واللوائال التجارية   عوقاتاملمن ناحية أخرى و   وأعاملهم.

 والتي تُسمى بالتايل عقبات قانونية.

املعوقات الرئيسية التي تواج  املرشوعات الناشئة والتي تتمثل  (Nawaser et al., 2011)راسة وحددت د
أ الخوف من فقدان املوارد املتاحة سوا  كانت نقدية وغىلىلري نقديىلىلة أ اسىلىلتثامر يس   والقواعىلىلد املرصىلىلفية 

أشىلىلار إىل أن اإلرهىلىلاق أ الصارمة كأكرب عقبة قانونية أمام متويىلىلل املرشىلىلوعات الناشىلىلئة. باإلضىلىلافة إىل ذلىلىل   
العمل والبريوقراطية الحكومية مل يكن لهام تأثري سلبي ع  عملية البد  أ مرشوعات رياديىلىلة. كىلىلام وجىلىلد 

أن أكرب عقبة إلنشا  مرشوع جديد ريىلىلادي هىلىلي زيىلىلادة التنافسىلىلية أ  (,Keat and Ahmad 2012دراسة )
السابقة أن هذه النتائج املتناقضة فيام يتعلىلىلق السوق. وم  ذل   فقد ذكرت العديد من البحوث العلمية  

بتأثري مختلف العقبات الداخلية والخارجية ع  النوايا الريادية ميكن أن تكون نتيجة للدور املختلف الذي 

التجارية ميكىلىلن  عوقاتتلعب  كل عقبة أ سياق محدد. أ الواق   ذكرت العديد من الدراسات أن إدراك امل
كبريعا من بلد إىل آخر  وهذا هو بالتحديد سبب الحاجة إىل التفكري بعناية وتعليم ريادة أن يختلف اختالفعا  

 ;Fatoki 2010)األعامل لتزويد رواد األعامل املحتملني بىلىلاألدوات املناسىلىلبة للتغلىلىلب عىلىل  هىلىلذه املعوقىلىلات 
Fatoki and Chindoga 2011; Nawaser et al. 2011; Keat and Ahmad 2012). 

قالح الباحىلىلث تصىلىلنيف املعوقىلىلات املدركىلىلة إىل فئتىلىلني: املعوقىلىلات الخارجيىلىلة املرتبطىلىلة بالسىلىلياق ومام سبق ي
االقتصادي االجتامعي الذي يعيش في  الفرد  واملعوقات الداخلية تنسب إىل املتغىلىلريات الفرديىلىلة الداخليىلىلة. 

 ومام سبق ميكن صياغة الفروض التالية:
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H4  لطىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية : يوجد تأثري معنوي سلبي للمعوقات الخارجية املدركة ع  النية الريادية
 من املراحل الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

H5 لطىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية : يوجد تأثري معنوي سلبي للمعوقات الداخلية املدركة ع  النية الرياديىلىلة
 من املراحل الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

ع  أنها مستوى الوعي اإلدرايك الذي يوجىلىل  مبىلىلارشة إىل  الريادية النية Bird and Jellinek, 1988))حدد 
تأسيس أعامل جديدة. وأوضال أيضأع أنها حالة تفكري تنطوي ع  الالكيىلىلز والخىلىلربة والسىلىللوك الفىلىلردي تجىلىلاه 

النيىلىلة الرياديىلىلة بأنهىلىلا  (Krueger, 1993)بيىلىلنام يُعرهفهىلىلا   (Mat et al., 2015)هدف معني أو سىلىللوك معىلىلني
 .(Mat et al., 2015).تجاري جديدااللتزام ببد  عمل 

اسىلىلتعداد الفىلىلرد للقيىلىلام و   لتأسيس أعامل عاليىلىلة النمىلىلو  ةإىل أن النية الريادية هي نيبعض الدراسات    شريتو 
 Crant, 1996; Hmieleski) أو إلنشا  مرشوع أعامل جديد بسلوك املبادرة  للمشاركة أ العمل الريادي 

and Corbett, 2006; Dohse and walter, 2010; Pruett, 2012 and Herman, 2019). 

من العوامل التي ترثر ع  النية الريادية ومن ثم السلوك  ومستوى الدخلالتعليم  و العمر  والجنس   ويعد  
 وبنا ع علي  تم صياغة الفرض السادس كام ييل: .Mazzarol et al., 1999))الريادي  

:H6    الدراسىلىلة بىلىلاختالف )النىلىلوع  نىلىلوع الدراسىلىلة نظريىلىلة أم عمليىلىلة  يوجد فروق معنوية بني الطالب محىلىلل

لهوية الذاتية الريادية وامليل إىل املخىلىلاطرة واالبداعيىلىلة امتوسط الدخل األرسة( حول متغريات الدراسة )
 واملعوقات املدركة والنية الريادية(.

 ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة  يلخصها الباحث فيام ييل:

قىلىلدراتهم   والتىلىلي تتمثىلىلل أعىلىل  أنهىلىلا املعتقىلىلدات الواعيىلىلة لألفىلىلراد    الريادية  الذاتية  الهوية  ميكن وصف -
 .ومهاراتهم

ركزت العديد من الدراسات السابقة ع  دراسة الخصائص الريادية للفرد فقط مثل امليىلىلل إىل االنجىلىلاز  -
 والكفا ة الذاتية وتحمل املخاطر.

د وهم اإلبداع وتحمل املخاطر وتبني فكرة العمل الحر  ويعىلىلد تتمثل أبعاد ريادة األعامل أ ثالثة أبعا -
 ألعامل.ا اإلبداع وتحمل املخاطر من أهم أبعاد ريادة

األفراد الذين يخىلىلاطرون هىلىلم   حيث إن  ع  مخاطر   دا ا  نشاط رائد ينطويبأنها  ريادة األعامل  تُعرف   -
  لىلىلذل  أي بيىلىلنهام عالقىلىلة طرديىلىلة قويىلىلةأكا ريادية وأكا استعدادعا للمشاركة أ أنشطة ريادة األعامل  

ة يىلىل ع  نيىلىلة رياد هاماع  عندما تكون ريادة األعامل مليئة باملخاطر والشكوك  فإن املخاطرة تعترب مررشاع 
 ناجحة.
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التفكىلىلري   مىلىلن خىلىلاللغيىلىلري األفكىلىلار واملعلومىلىلات إىل شىلىلكل جديىلىلد  ع  أن  عملية ت  اإلبداعميكن تعريف   -
التفكىلىلري اإلبىلىلداعي واستكشىلىلاف   يسىلىلاعده عىلىل رائىلىلد األعىلىلامل  لدى    داعاالب    وبالتايل عند توافر اإلبداعي
 .لتنفيذ أفكار فريدة إلضافة قيمة من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة الجديدة ا فاق

املعوقات البيئية لريادة األعىلىلامل وخاصىلىلة املعوقىلىلات املاليىلىلة رغىلىلم   ركزت الدراسات السابقة ع  دراسة -
  املعوقىلىلات التنظيميىلىلةو وهىلىلي املعوقىلىلات الشخصىلىلية واملعوقىلىلات التعليميىلىلة  متعددة  فئاتتقسيمها إىل  

القيىلىلود املاليىلىلة هىلىلي   أشارت الدراسىلىلات إىل أناملعوقات االجتامعية والثقافية والقواعد واللوائال. أخريعا  و 

 سية أمام ريادة األعامل.العوائق الرئي

 بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة  يلخص الباحث الفجوة البحثية فيام ييل:

دراسة تأثري الهوية الذاتية الريادية ع  النية الريادية للطالب نظراع لقلىلىلة الدراسىلىلات السىلىلابقة التىلىلي   2-6-1

الهوية الذاتية الريادية. حيث ركزت العديد مىلىلن الدراسىلىلات عىلىل  الكفىلىلا ة الذاتيىلىلة ركزت ع  دراسة 
 وليست الهوية الذاتية الريادية.

توجد العديد من العوامل التي ترثر ع  النية الرياديىلىلة للطىلىلالب فمنهىلىلا عوامىلىلل متعلقىلىلة بالجامعىلىلة   2-6-2
يىلىلة للطىلىلالب مثىلىلل التعلىلىليم الريىلىلادي وحيثيات االنشطة التعليمية التي تساعد ع  زيادة النيىلىلة الرياد

والدعم الريادي وبيئة الجامعة والنظام البيئي الريادي وهكذا  ومن ناحية أخرى توجد عوامل تىلىلرثر 
ع  النية الريادية للطالب خارج نطاق الجامعة مثل الكفا ة الذاتية  وامليل إىل املخاطرة واالبداعيىلىلة 

لنية الريادية للطالب. ركز الباحث ع  العوامل خىلىلارج والقدرة ع  تجنب املعوقات التي تقلل من ا

نطاق الجامعة واقترص الباحث ع  الهوية الريادية الذاتية وامليل إىل املخاطرة واالبداعية واملعوقات 
 املدركة.

دراسة كافة املعوقات املدركة للنيىلىلة الرياديىلىلة  حيىلىلث تىلىلم تقسىلىليمها إىل معوقىلىلات داخليىلىلة )متعلقىلىلة   2-6-3
معوقات خارجية )كافة املعوقات غري املتعلقة بالطالب ذات ( لطىلىلالب املراحىلىلل الجامعيىلىلة بالطالب( و 

 األخرية وحديثي التخرج للجامعات املرصية الحكومية.

دراسة مقدمات واملعوقات املدركة للنية الرياديىلىلة أ منىلىلوذج واحىلىلد  وذلىلىل  كمحاولىلىلة لحرصىلىل كافىلىلة   2-6-4

 الب أ مرص.العوامل املرثرة ع  النية الريادية للط

ال توجد دراسة ركزت عىلىل  دراسىلىلة مقىلىلدمات واملعوقىلىلات املدركىلىلة للنيىلىلة الرياديىلىلة لىلىلدى الطىلىلالب أ   2-6-5
 الجامعات املرصية الحكومية.

.3 

طالب املستويات األخرية من املراحل الجامعية وحديثي التخىلىلرج قام الباحث بإجرا  دراسة استطالعية ع  
  الشأن  وذل  لتحديد مشكلة الدراسة  والتعرف ع  أهم مالمال الواق  العميل أ هذا املرصيةللجامعات  
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جامعيىلىلة  إجىلىلرا  مجموعىلىلة مىلىلن املقىلىلابالت الشخصىلىليةمىلىلن خىلىلالل  حيث قام الباحث بالدراسىلىلة االسىلىلتطالعية  
عىلىل  بعىلىلض   مفردة مقسمة  60فرباير(  وذل  لعدد من    15يناير إىل    20لتجمعات طالبية أ الفالة ما بني )

طالب املراحىلىلل األخىلىلرية بالجامعىلىلات املرصىلىلية )جامعىلىلة املنصىلىلورة وجامعىلىلة القىلىلاهرة ودميىلىلاط( أو أ أمىلىلاكن 
تجمعات الطالب أ محيط الجامعة  أما عن حديثي التخرج فىلىلتم إجىلىلرا  مقابلىلىلة مىلىل  بعضىلىلهم متمثلىلىلني أ 

مىلىلا هىلىلي  ذل  للتعىلىلرف عىلىل و  طالب الدراسات العليا بالجامعة الذين تم تخرجهم بحد أقىص ثالثة سنوات 
العوامل املرثرة ع  زيادة نية طالب الجامعة وحديثي التخرج أ انشا  مرشوعات خاصة بهم ويتوجهىلىلون 

الهوية الذاتية الريادية لدى طىلىلالب وأيضىلىلا تحديىلىلد تىلىلأثري مىلىلدى تحمىلىلل الطالىلىلب درجة توافر  و   للعمل الحر 
املعوقات الداخلية )الشخصية( والخارجية عىلىل    للمخاطر ودرجة ابداعيتهم  وأخريا التعرف ع  مدى تأثري

 .توافر النية الريادية لدى الطالب

وأ ضو  تحليل البيانات  تم تقسيم العينة وفقاع للوسط الحسايب إىل ثىلىلالث مجموعىلىلات  األوىل: األقىلىلل مىلىلن 
 (.1لجدول )الوسط الحسايب  والثانية: أع  من الوسط الحسايب  والثالثة: املحايدون  كام هو موضال أ ا

 للطالب نتائج تحليل بيانات الدراسة االستطالعية ملتغريات الدراسة    :1جدول  

 البيان 

 أع  من الوسط الحسايب  املحايد  األقل من الوسط الحسايب 

عدد  
 املفردات 

 النسبة % 
عدد  
 املفردات 

 النسبة %  عدد املفردات  النسبة % 

 % 60 36 % 14 8 % 26 16 الهوية الذاتية الريادية

 % 36 22 % 10 6 % 54 32 امليل إىل املخاطر

 % 63 38 % 7 4 % 30 18 االبداعية

 % 80 48 % 0 0 % 20 12 املعوقات املدركة

 % 6 4 % 14 8 % 80 48 النية الريادية

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل االحصايئ.

 .معدالت نية الطالب لريادة األعامل( وجود انخفاض ملحول أ 1ويتضال من الجدول رقم )

 ويستخلص الباحث من الدراسة االستطالعية النتائج التالية:

 محل الدراسة. % من الطالب80النية الريادية لدى  درجةانخفاض  -

% مىلىلن   30لتحمىلىلل املخىلىلاطر  و% للميل  54% من الطالب و26الهوية الذاتية الريادية لدى  انخفاض   -
 االبداعية.

% سوا  كانىلىلت معوقىلىلات داخليىلىلة 80ارتفاع تأثري املعوقات املدركة لدى الطالب محل الدراسة بنسبة  -

 أو خارجية.
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 وأ ضو  نتائج الدراسة االستطالعية ميكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة أ:

 واألمر الذي يثري التساؤالت التالية:محل الدراسة.  النية الريادية لدى الطالبانخفاض مستوى 

هل يرج  انخفاض مستوى النية الريادية للطالب إىل انخفىلىلاض كىلىلل مىلىلن الهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة  .1
 وامليل إىل املخاطر واالبداعية وارتفاع درجة املعوقات املدركة؟

 هل يرثر الهوية الذاتية الريادية ع  النية الريادية؟ وما نوع هذا التأثري؟ .2

 يرثر امليل إىل املخاطر ع  النية الريادية؟ وما نوع هذا التأثري؟ هل .3

 هل يرثر اإلبداعية ع  النية الريادية؟ وما نوع هذا التأثري؟ .4

 هل يرثر املعوقات املدركة )الداخلية والخارجية( ع  النية الريادية؟ وما نوع هذا التأثري؟ .5

الدراسة باختالف )النوع  نوع الدراسة نظرية أم عملية   هل يوجد فروق معنوية بني الطالب محل   .6
متوسىلىلط الىلىلدخل األرسة( حىلىلول متغىلىلريات الدراسىلىلة )لهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة 

 واالبداعية واملعوقات املدركة والنية الريادية(؟

4. 

 ن توضيحها ع  النحو التايل:تظهر أهمية هذه الدراسة ع  املستويني العلمي والتطبيقي  وميك

يساعد عىلىل  تعزيىلىلز الهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة توفري إطار نظري مقالح  أتأيت األهمية العلمية لهذا البحث 
لطالب الجامعات وزيادة قدرتهم اإلبداعية وامليل إىل تحمل املخاطر  باإلضافة إىل ذل  زيادة قدرتهم ع  

 .ي تظهر أمامهمالتخلص أو التعامل م  املعوقات الت

زيادة قدرة الطالب وحديثي التخرج عىلىل  أن يصىلىلبال رواد أعىلىلامل   أ  تأيت األهمية التطبيقية لهذه الدراسةو 
ومىلىل  زيىلىلادة وعىلىلي  .2030وأصحاب مرشوعات صغرية التي تردي إىل تحقيق رؤية جمهورية مرص العربيىلىلة 

إليهىلىلا يىلىلردي إىل تخفيىلىلق العىلىلب  عىلىل   الشباب محل الدراسة ع  مفهوم ريادة األعامل ومميزاتها والتوج 
الحكومة أ تو يف هرال  الشباب  باإلضافة إىل ذل  زيادة القدرة اإلنتاجية للدولة املرصية والعمل عىلىل  

 االكتفا  الذايت للعديد من االحتياجات.

5.  

 يسعى الباحث أ هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية:

لطالب املستويات األخرية من املراحل ع  النية الريادية  الهوية الذاتية الريادية تأثري التعرف ع  درجة  .1
 الجامعية )الطالب املقيدين باستثنا  الطالب املستجدين( وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

لطالب املستويات األخرية من املراحل الجامعية مليل إىل املخاطرة ع  النية الريادية  ا  تأثريتحديد درجة    .2
 وحديثي التخرج للجامعات املرصية.
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لطالب املستويات األخرية من املراحل الجامعية وحىلىلديثي ع  النية الريادية لإلبداعية  تأثري  قياس درجة    .3
 .التخرج للجامعات املرصية

لطالب املستويات األخرية من املراحىلىلل ملعوقات الخارجية املدركة ع  النية الريادية  ا  تأثريتحديد درجة    .4
 الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

لطالب املستويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل ملعوقات الداخلية املدركة ع  النية الريادية  اتأثري    قياس درجة  .5
 للجامعات املرصية.الجامعية وحديثي التخرج 

فروق بني الطالب محل الدراسة بىلىلاختالف )النىلىلوع  نىلىلوع الدراسىلىلة نظريىلىلة أم عمليىلىلة  متوسىلىلط تحديد ال  .6
لهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة واالبداعيىلىلة االىلىلدخل األرسة( حىلىلول متغىلىلريات الدراسىلىلة )

 واملعوقات املدركة والنية الريادية(.

6. 

 تحقيقاع ألهداف الدراسة  قام الباحث بصياغة الفروض التالية:

لطالب املستويات األخرية مىلىلن املراحىلىلل ع  النية الريادية   للهوية الذاتية الرياديةيوجد تأثري معنوي   −
 الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

ملسىلىلتويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل لطىلىلالب الميل إىل املخاطرة ع  النيىلىلة الرياديىلىلة ليوجد تأثري معنوي  −

 الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

لطىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل الجامعيىلىلة ع  النية الريادية لإلبداعية  يوجد تأثري معنوي −
 .وحديثي التخرج للجامعات املرصية

لطالب املسىلىلتويات األخىلىلرية يوجد تأثري معنوي سلبي للمعوقات الخارجية املدركة ع  النية الريادية   −
 من املراحل الجامعية وحديثي التخرج للجامعات املرصية.

لطىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية يوجد تأثري معنوي سلبي للمعوقات الداخلية املدركة ع  النية الريادية  −
 ديثي التخرج للجامعات املرصية.من املراحل الجامعية وح

يوجد فروق معنوية بني الطالب محل الدراسىلىلة بىلىلاختالف )النىلىلوع  نىلىلوع الدراسىلىلة نظريىلىلة أم عمليىلىلة   −
لهوية الذاتية الريادية وامليل إىل املخاطرة واالبداعية  امتوسط الدخل األرسة( حول متغريات الدراسة )

 واملعوقات املدركة والنية الريادية(.

منىلىلوذج  مىلىلن خىلىلالل من ذل  تأيت هذه الدراسة كمحاولة لسد الفجوة البحثيىلىلة املشىلىلار إليهىلىلا.  وانطالقاع  −
 (.1الدراسة أ الشكل رقم )
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 .السابقة الدراسات  نتائج ضو  أ  الباحث  إعداد:  املصدر

 منوذج الدراسة :  1شكل  

7.  

 :ويشمل أسلوب الدراسة

 اعتمد الباحث ع  هذه الدراسة ع  نوعني من البيانات هام:
: وتتمثل أ البيانات التي تم الحصول عليها من املراج  العربية واألجنبيىلىلة  باإلضىلىلافة بيانات ثانوية  7-1-1

إىل ذل  قام الباحث باالطالع ع  الدراسات التي اهتمت بدراسة متغريات الدراسة وذلىلىل  إلمكانيىلىلة 

ز املعلومىلىلات والتوثيىلىلق من خالل إحصائيات اإلدارة العامة ملركىلىل وأخرياع  إعداد اإلطار النظري للدراسة.  
 .(2018لوزارة التعليم العايل بجمهورية مرص العربية )

: تم الحصول عليها من مفردات املجتم  محىلىلل الدراسىلىلة باسىلىلتخدام قىلىلوائم االستقصىلىلا  بيانات أولية  7-1-2
اختبار املخصصة لذل  كأحد أدوات جم  البيانات األولية ثم تفريغها وتحليلها  مبا مكن الباحث من 

 مدى صحة أو خطأ فروض الدراسة والتوصل إىل النتائج.

طىلىلالب املسىلىلتويات األخىلىلرية مىلىلن املراحىلىلل يتمثل مجتم  هىلىلذه الدراسىلىلة أ جميىلىل    مجتم  الدراسة:  7-2-1

رية ىلالجامعية )الطالب املقيدين باسىلىلتثنا  الطىلىلالب املسىلىلتجدين( وحىلىلديثي التخىلىلرج للجامعىلىلات املصىلىل 
وذل  وفقا إلحصائيات اإلدارة العامىلىلة ملركىلىلز املعلومىلىلات والتوثيىلىلق لىلىلوزارة التعلىلىليم العىلىلايل   الحكومية

 بجمهورية مرص العربية. وتظهر هذه االحصائيات أ الجدول التايل:

 

 النية الريادية

 الهوية الذاتية الريادية

 امليل إىل املخاطر

  

 االبداعية

  

 املعوقات الداخلية املدركة

  
 املدركة الخارجية املعوقات

  

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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 أعداد الطالب املقيدون وحديثي التخرج للجامعات املرصية :  2جدول  

 الطالب املقيدون  الجامعة  م 
التخرج للعام االخري  حديثي  

 وفقا لإلحصائيات املتاحة 
اجاميل املقيدون والخريجون  

 للجامعات الحكومية 
 النسبة % 

 9.99 204338 30364 173974 القاهرة  1

 9.94 203197 25489 177708 االسكندرية  2

 10.87 222183 30993 191190 عني شمس  3

 4.65 95121 14181 80940 اسيوط  4

 6.17 126102 18184 107918 طنطا  5

 8 163623 21504 142119 املنصورة 6

 6.91 141387 20646 120741 الزقازيق  7

 8.76 179085 18597 160488 حلوان  8

 3.26 66747 10050 56697 املنيا 9

 4.11 84107 10367 73740 املنوفية  10

 1.73 35430 4573 30857 قناة السويس  11

 2.67 54643 7846 46797 الوادي جنوب  12

 4.3 87884 12049 75835 بنها  13

 1.57 32024 5343 26681 الفيوم 14

 3.52 71912 9258 62654 بني سويف  15

 2.95 60393 6408 53985 كفر الشيخ 16

 2.78 56947 7038 49909 سوهاج 17

 1.18 24185 2987 21198 بورسعيد 18

 2.16 44256 5680 38576 دمنهور 19

 1.28 26079 3043 23036 اسوان 20

 1.06 21621 3583 18038 دمياط  21

 1.09 22372 3206 19166 مدينة السادات 22

 0.73 14855 1942 12913 السويس 23

 0.31 6428 686 5742 العريش 24

 100 2044919 274017 1770902 االجاميل 

إحصائيات اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق لىلىلوزارة التعلىلىليم العىلىلايل بجمهوريىلىلة إعداد الباحث باالعتامد ع   املصدر:  
 .(2018مرص العربية )
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وتم تقسيم جمهورية مرص العربية إىل خمسة مناطق رئيسية تتمثل أ منطقة القىلىلاهرة الكىلىلربى ومنطقىلىلة 

اختيار الجامعة ذات أكرب عىلىلدد الوج  البحري ومنطقة الدلتا ومنطقة قناة السويس ومنطقة الصعيد  وتم  
طالب أ كل منطقة. وبنا  علي  تم االستقرار ع  جامعة عني شمس )منطقة القىلىلاهرة الكىلىلربى(  وجامعىلىلة 
اإلسكندرية )منطقة الوج  البحري( وجامعة املنصورة )منطقة الدلتا( وجامعة أسىلىليوط )منطقىلىلة الصىلىلعيد( 

 وجامعة قناة السويس )منطقة قناة السويس(.

 الباحث ع  النحو التايل: ويعرضهاعينة الدراسة:  7-2-2

 .املنتظمة سوف يتم االعتامد ع  العينة العشوائية نوع العينة: 7-2-2-1

وذلىلىل   Sample Size Calculatorتىلىلم تحديىلىلد حجىلىلم العينىلىلة باسىلىلتخدام برنىلىلامج  حجم العينىلة: 7-2-2-2
%  5% وحىلىلدود للخطىلىلأ   95مفردة  عند مستوى ثقة    719554حجم املجتم  الذي يبلم    االعتامد ع ب

 مفردة. 384وبإدخال هذه البيانات للربنامج تم حساب حجم العينة وبلم عددها 

تتمثل وحدة املعاينة التي يعتمد عليها الباحىلىلث أ جمىلىل  البيانىلىلات هىلىلي جميىلىل  وحدة املعاينة:    7-2-2-3
مىلىلن املراحىلىلل الجامعيىلىلة )الطىلىلالب املقيىلىلدين باسىلىلتثنا  الطىلىلالب املسىلىلتجدين(   طالب املسىلىلتويات األخىلىلرية

وحديثي التخرج للجامعات املرصية وذل  وفقا إلحصائيات اإلدارة العامىلىلة ملركىلىلز املعلومىلىلات والتوثيىلىلق 
 لوزارة التعليم العايل بجمهورية مرص العربية.

 محل الدراسة كام ييل:الجامعات ( توزي  مفردات العينة ع  3ويوضال الجدول رقم )

 محل الدراسة الجامعات  توزي  مفردات العينة ع   :  3جدول  

 النسبة %  وحديثي التخرج   عدد الطالب  الجامعة  م 
عدد مفردات  

 العينة 

 119 0.308779 222183 عني شمس 1

 108 0.282393 203197 اإلسكندرية 2

 51 0.132194 95121 أسيوط 3

 87 0.227395 163623 املنصورة 4

 19 0.049239 35430 قناة السويس 5

 384 100 719554 االجاميل 

 املصدر: إعداد الباحث.                 
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مجموعىلىلة مىلىلن العبىلىلارات اعتمد الباحث أ تجمي  بيانات الدراسة امليدانية ع  قا ة استقصا  مكونة من  
الهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة لقياس كل متغري مىلىلن متغىلىلريات الدراسىلىلة والتىلىلي تتمثىلىلل أ )

 (. وميكن اإلشارة إليهم أ الجدول التايل:واالبداعية واملعوقات املدركة والنية الريادية

 متغريات الدراسة الدراسات السابقة التي سيتم استخدامها أ قياس  :  4جدول  

 الدراسات التي سيتم االعتامد عليها إلعداد قا ة االستقصا   املتغري 

 ( Ceresia and Mendola, 2019) الهوية الذاتية الريادية

 (Matlay et al., 2013) امليل إىل املخاطرة

 (Bell, 2019) اإلبداعية     

 

      املعوقات املدركة 
 

(Fatoki, 2010); (Akpomi 2008); (Yeboah, Kumi and Awuah 

2013); (Venesaar, Kolbre and Piliste, 2006)  

 

     النية الريادية    
 

 ,Bacq et al., 2017; Ceresia  and Mendola)اعتمدت هذه الدراسات 

2019; Hsu et al., 2019; Li et al., 2018; Nowiński and Haddoud 
2019; Suffian et al., .2018)  ع  مقياسLinan F and Chen Y 

(2009) 

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  الدراسات املوضحة بالجدول.          

( هىلىلو SPSSبرنىلىلامج )(  إضىلىلافة أن SPSS and AMOSتم تحليل البيانات باسىلىلتخدام الىلىلربامج اإلحصىلىلائية )
حزمة إحصائية تم تصميمها ملجموعة من األهداف منها قياس العالقىلىلات املبىلىلارشة بىلىلاالعتامد عىلىل  معادلىلىلة 

( تم تصميم  لقياس العالقىلىلات املبىلىلارشة )بىلىلاالعتامد عىلىل  االنحىلىلدار وهىلىلو AMOSاالنحدار  وأيضاع برنامج )

االعتامد عىلىل  منىلىلوذج املعادلىلىلة الهيكليىلىلة ( وقيىلىلاس العالقىلىلات غىلىلري املبىلىلارشة )بىلىل AMOSتحليل املسار داخل  
SEM).   وتم إجرا  املعالجة اإلحصائية للبيانات من خالل بعض األساليب اإلحصائية التي تتمثىلىلل أ النحىلىلو
 التايل:

 التحليل العاميل التوكيدي: وذل  الختبار صدق املقياس الخاض  لالختبار. 7-4-1
أسلوب معامل ألفا كرونباخ: وذل  الختبار درجة الثبات )االعتامدية( أ املقاييس حيث يركىلىلز هىلىلذا   7-4-2

 درجة التناسق الداخيل بني املتغريات التي يتكون منها املقياس الخاض  لالختبار. ع األسلوب 
تخدام  الختبىلىلار أسلوب تحليل املسار: ويستخدم لقياس العالقات املبارشة بىلىلني املتغىلىلريات. وتىلىلم اسىلىل   7-4-3

 .الخامسإىل الفرض  األولالفروض بداية الفرض 
فروق : ويستخدم لقياس معنوية الفروق بني مجموعتني. وتم استخدام  أ قياس يمان ويتن  اختبار  7-4-4

معنوية بني الطالب محل الدراسة باختالف )النىلىلوع  نىلىلوع الدراسىلىلة نظريىلىلة أم عمليىلىلة( حىلىلول متغىلىلريات 
 الذاتية الريادية وامليل إىل املخاطرة واالبداعية واملعوقات املدركة والنية الريادية(.لهوية االدراسة )
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اختبار كروسكال واليس: ويستخدم لقياس معنوية الفروق بني أكا من مجموعتني. وتم اسىلىلتخدام    7-4-5

ات فروق معنوية بني الطالب محل الدراسىلىلة بىلىلاختالف )متوسىلىلط الىلىلدخل األرسة( حىلىلول متغىلىلري أ قياس  
 لهوية الذاتية الريادية وامليل إىل املخاطرة واالبداعية واملعوقات املدركة والنية الريادية(.االدراسة )

التحليل العاميل التوكيدي الختبار  بعد القيام بالتصميم املبديئ لقا ة االستقصا   قام الباحث بإجرا  اختبار
باإلضافة إىل استخدام اسلوب )ألفا كرومباخ( الختبار الثبىلىلات    (AVEصدق العبارات  م  استخراج مررش )

 لبيانات الدراسة. كام هو موضال الجدول التايل:

 مررشات الصدق والثبات للدراسة :  5جدول  

 AVE α القيم املعيارية  العبارة  املتغري 

 الهودية الذاتية الريادية
(ESI) 

E.S.I 1 0.891 
0.82 0.88 

E.S.I 2 0.937 

 امليل اىل املخاطر
(RI) 

RI1 0.883 

 
0.77 
 

0.85 

RI2 0.858 

RI3 0.912 

RI4 0.862 

RI5 0.832 

RI6 0.873 

 االبداعية

(INNO) 

INNO1 0.853 

0.72 0.81 INNO2 0.853 

INNO3 0.865 

 املعوقات الخارجية املدركة

(PEO) 

PEO1 0.835 

 

0.72 
 

0.81 

PEO2 0.671 

PEO3 0.778 

PEO4 0.835 

PEO5 0.747 

PEO6 0.821 

PEO7 0.601 

PEO8 0.623 

PEO9 0.628 

PEO10 0.648 

 املعوقات الداخلية املدركة
(PIO) 

PIO1 0.731 
0.60 0.83 

PIO2 0.754 
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 AVE α القيم املعيارية  العبارة  املتغري 
 

PIO3 0.797 

  
 

PIO4 0.786 

PIO5 0.746 

PIO6 0.709 

 النية الريادية 

(EE) 

EE1 0.601 

0.58 0.90 

EE2 0.600 

EE3 0.603 

EE4 0.671 

EE5 0.778 

EE6 0.835 

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل االحصايئ.                     

 ( ما ييل:5وأ هرت نتائج التحليل والتي يوضحها الجدول رقم )

فقد تبني عدم معنوية عبارتني ومن ثم تم حذفهم وبعىلىلد  :الهوية الذاتية الرياديةبالنسبة ملقياس   −
  وهىلىلو مىلىلا يشىلىلري إىل درجىلىلة عاليىلىلة مىلىلن 0.88قد تبني أن معامل ألفىلىلا للمقيىلىلاس ككىلىلل بلىلىلم  الحذف  

يعني صدق عبارات الهويىلىلة وهذا  0.82( بلم AVEكام اتضال أن معامل )  االعتامدية ع  املقياس.

 .الذاتية الريادية

  وهو ما يشري 0.85فقد تبني أن معامل ألفا للمقياس ككل بلم   :املخاطر  امليل إىلبالنسبة ملقياس   −
يعنىلىلي وهىلىلذا  0.77( بلىلىلم AVEكام اتضال أن معامل ) إىل درجة عالية من االعتامدية ع  املقياس.

 .عباراتالصدق 

قىلىلد فقد تبني عدم معنوية عبارتني ومن ثم تم حىلىلذفهم وبعىلىلد الحىلىلذف   :االبداعيةبالنسبة ملقياس   −
ما يشري إىل درجىلىلة عاليىلىلة مىلىلن االعتامديىلىلة عىلىل      وهو0.81تبني أن معامل ألفا للمقياس ككل بلم  

 .عباراتاليعني صدق وهذا  0.72( بلم AVEكام اتضال أن معامل ) املقياس.

 املعوقات املدركىلىلة الخارجيىلىلة  فقد تبني أن معامل ألفا للمقياس  :املعوقات املدركةبالنسبة ملقياس   −

تبىلىلني أن . و عبىلىلاراتاليعنىلىلي صىلىلدق  وهىلىلذا    0.72( بلىلىلم  AVEكام اتضال أن معامل )   0.81ككل بلم  
وهو ما يشري إىل درجة عالية مىلىلن    0.83ككل بلم    املعوقات املدركة الداخلية  معامل ألفا للمقياس

 .عباراتاليعني صدق وهذا  0.60( بلم AVEكام اتضال أن معامل ) املقياس.االعتامدية ع  

  وهو ما يشري إىل 0.900فقد تبني أن معامل ألفا للمقياس ككل بلم   : النية الريادية بالنسبة ملقياس   −
يعني صدق وهذا   0.58( بلم  AVEكام اتضال أن معامل )  درجة عالية من االعتامدية ع  املقياس.

 .عباراتال
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8. 

 يعرض الباحث نتائج البحث أ قسمني ع  النحو التايل:

اإلجابىلىلات غىلىلري السىلىلليمة بلم العدد اإلجاميل ملفردات العينة التي استجابت لقا ة االستقصا  بعد اسىلىلتبعاد  
 (.6ملفردات العينة أ الجدول رقم ) الدميوغرافية( مفردة  وفيام ييل توضيال للخصائص 339)

 لعينة الدراسة   الدميوغرافية الخصائص  :  6جدول  

 النسبة  عدد املفردات  الخصائص 

 النوع 

 % 45 153 ذكر 

 % 55 186 أنثى

 % 100 339 اإلجاميل 

الدخل الشهري  
 لألرسة

 % 44 151 5000أقل من 

 % 30 101 10000إىل أقل من  5000من 

 % 26 87 10000أكا من 

 % 100 339 اإلجاميل 

 نوع الكلية 

 % 38 128 عملية

 % 62 211 نظرية

 % 100 339 اإلجاميل 

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ.        

 ( كام ييل:6الخصائص من الجدول رقم )وميكن للباحث عرض هذه 

%(  وبينىلىلت الدراسىلىلة أن فئىلىلة الىلىلدخل املىلىلنخفض 55طالبة )  186%( و45طالب )  153تشمل عينة الدراسة  

%( هي الفئة الشائعة بني طالب الجامعات الحكومية من ضمن مفردات عينة الدراسىلىلة  باإلضىلىلافة إىل 44)

% من مفىلىلردات العينىلىلة 38ون إىل الكليات النظرية و% من الطالب ينتم62ذل  أوضحت عينة الدراسة أن  
 ينتمون إىل الكليات العلمية.
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 النية الرياديةو  الهوية الذاتية الريادية بني عالقةال 8-2-1

ع  أن  والذي ينص  تايل    قام الباحث بصياغة الفرض الالنية الرياديةب  الهوية الذاتية الرياديةملعرفة عالقة  
وحديثي  األخرية ةيالجامع املستوياتع  النية الريادية لطالب  للهوية الذاتية الرياديةيوجد تأثري معنوي ل

 ل.التخرج

( هىلىلو SPSS(  إضىلىلافةع أن برنىلىلامج )SPSS and AMOSتم تحليل البيانات باسىلىلتخدام الىلىلربامج اإلحصىلىلائية )
منها قياس العالقىلىلات املبىلىلارشة بىلىلاالعتامد عىلىل  معادلىلىلة حزمة إحصائية تم تصميمها ملجموعة من األهداف  

( تم تصميم  لقياس العالقىلىلات املبىلىلارشة )بىلىلاالعتامد عىلىل  االنحىلىلدار وهىلىلو AMOSاالنحدار  وأيضاع برنامج )
( وقيىلىلاس العالقىلىلات غىلىلري املبىلىلارشة )بىلىلاالعتامد عىلىل  منىلىلوذج املعادلىلىلة الهيكليىلىلة AMOSتحليل املسار داخل  

SEM) .اإلحصىلىلايئ  الربنىلىلامج دامباسىلىلتخ الباحىلىلث وقام(AMOS version 22)معنويىلىلة   وملعرفىلىلة مسىلىلتوى 

 التايل:كام يتضال أ الجدول  النموذج معنوية النموذج  وثبت متغريات بني املبارشة العالقات

 قيمة معامل املسار و   لهوية الذاتية الريادية بالنية الريادية مررشات معنوية منوذج عالقة ا :  7جدول  

 القيمة املحسوبة  القيمة املعيارية  املررش 

 2χ  <0.05 0.000   (p.value)2معنوية كا 

 0.90 1<  (GFI)مررش جودة املطابقة 

 صفر 0.06>  (RMR)الجذر الالبيعى ملتوسط البواقى 

 0.95 1<  (CFI)مررش املطابقة املقارن 

 قيمة معامل املسار 

 0.554 النية الريادية                   الهوية الذاتية الريادية

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ     

للهوية الذاتية الريادية عىلىل  النيىلىلة أن التأثري املبارش   األولثبوت صحة الفرض    (7رقم )ويتضال من الجدول  
 (.0.554  وأن قيمة معامل املسار بينهام )0.001عند مستوى   اع دال إحصائي  الريادية

الطالب ميتلىلىل  روح الهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة كلىلىلام سىلىلاعده أن   ويخلص الباحث مام سبق إىل أن  كلام كان

عىلىلدم استشىلىلعار الفىلىلرد لأو مبعنى آخر  ويرجىلىل  الباحىلىلث التىلىلأثري املعنىلىلوي االيجىلىلايب    يصبال رائد أعامل ناجال.
ارتفىلىلاع تكىلىلاليف بىلىلد  مىلىل   الوضىلىل  املىلىلايل    وضىلىلعف  خوف من الفشل  واالفتقىلىلار إىل الرؤيىلىلة االسىلىلالاتيجيةبال

 التشغيل.
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 (:2ويتضال من هذه النتائج ثبوت صحة الفرض. وميكن عرض نتائج  أ الشكل رقم )

 
 الهوية الذاتية الريادية ع  النية الريادية تأثري  :  2 شكل 

 .نتائج اإلحصايئ املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع   

 امليل إىل املخاطر والنية الرياديةالعالقة بني  8-2-2

 والىلىلذي يىلىلنص عىلىل  أنىلىل لتىلىلايل    قام الباحث بصياغة الفىلىلرض الالنية الرياديةب  امليل إىل املخاطر ملعرفة عالقة  
 األخىلىلرية  ةيىلىل الجامع  املسىلىلتوياتلميىلىلل إىل املخىلىلاطرة عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة لطىلىلالب  ليوجد تأثري معنوي سلبي  

  ل.وحديثي التخرج

 العالقىلىلات معنويىلىلة   وملعرفىلىلة مسىلىلتوى(AMOS version 22)اإلحصىلىلايئ  الربنامج باستخدام الباحث وقام
   وثبت(Maximum Likelihood)العظمى  األرجحية طريقة استخدام تم النموذج متغريات بني املبارشة
 التايل:كام يتضال أ الجدول  النموذج معنوية

 قيمة معامل املسار و   النية الريادية ع   امليل اىل املخاطر مررشات معنوية منوذج عالقة  :  8جدول  

 القيمة املحسوبة  املعيارية القيمة   ر ىلىل املرش 

 2χ  <0.05 0.029   (p.value)2معنوية كا 

 0.90 1<  (GFI)مررش جودة املطابقة 

 صفر 0.06>  (RMR)الجذر الالبيعى ملتوسط البواقى 

 0.95 1<  (CFI)مررش املطابقة املقارن 

 قيمة معامل املسار 

 0.51 الرياديةالنية                     امليل إىل املخاطر

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ       

للميىلىلل إىل املخىلىلاطر عىلىل  النيىلىلة أن التىلىلأثري املبىلىلارش  ثبوت صحة الفىلىلرض الثىلىلا     (8رقم )ويتضال من الجدول  
 (.0.51  وأن قيمة معامل املسار بينهام )0.001عند مستوى   اع دال إحصائيالريادية  

 الهوية الذاتية الريادية الرياديةالنية 

  
554.0  

.3070  
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للميىلىلل إىل املخىلىلاطر عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة إىل العالقىلىلة الطرديىلىلة بىلىلني   الباحث التأثري املعنوي االيجايب  ويرج 
حيث أن العائد يعد املحفز الرئي  لجمي  رواد األعامل ع  املبادرة باشىلىلا  العديىلىلد مىلىلن    املخاطر والعائد

 وعات سوا  كانت محلية أم عاملية.املرش 

 (:3ويتضال من هذه النتائج ثبوت صحة الفرض. وميكن عرض نتائج  أ الشكل رقم )

 
 ع  النية الريادية امليل اىل املخاطر تأثري  :  3شكل  

 نتائج اإلحصايئ  املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع 

 االبداعية والنية الرياديةالعالقة بني  8-2-3

يوجىلىلد تىلىلأثري  والذي ينص ع  أن لتايل   قام الباحث بصياغة الفرض الالنية الرياديةب  االبداعيةملعرفة عالقة  
 ل..وحديثي التخرج األخرية ةيالجامع املستوياتع  النية الريادية لطالب  لإلبداعيةمعنوي 

 العالقىلىلات معنويىلىلة   وملعرفىلىلة مسىلىلتوى(AMOS version 22)اإلحصىلىلايئ  الربنامج باستخدام الباحث وقام
   وثبت(Maximum Likelihood)العظمى  األرجحية طريقة استخدام تم النموذج متغريات بني املبارشة
 التايل:كام يتضال أ الجدول  النموذج معنوية

 قيمة معامل املسار و   النية الريادية ع     االبداعية مررشات معنوية منوذج عالقة  :  9جدول  

 القيمة املحسوبة  القيمة املعيارية  ر ىلىلىلىل املرش 

 2χ  <0.05 0.04  (p.value)2معنوية كا 

 0.90 1<  (GFI)مررش جودة املطابقة 

 صفر 0.06>  (RMR)الجذر الالبيعى ملتوسط البواقى 

 0.95 1<  (CFI)مررش املطابقة املقارن 

 قيمة معامل املسار 

 0.30 النية الريادية                         بداعيةاإل 

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ                   

دال  بداعية ع  النية الرياديىلىلةإل أن التأثري املبارش ل لثثبوت صحة الفرض الثا (9رقم )ويتضال من الجدول 
 (.0.30  وأن قيمة معامل املسار بينهام )0.001عند مستوى  اع إحصائي

 0.51 امليل إىل املخاطر النية الريادية

0.29 
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النيىلىلة الرياديىلىلة لطىلىلالب الجامعيىلىلة وحىلىلديثي التخىلىلرج  عىلىل    لإلبداعويخلص الباحث التأثري املعنوي االيجايب  

االبداع واملخاطر والعمل الحر فلذا تعد االبداعية عنرص رئي  حيث أن ريادة األعامل لها ثالثة ابعاد وهي  
 من ريادة االعامل.

 (:4ويتضال من هذه النتائج ثبوت صحة الفرض. وميكن عرض نتائج  أ الشكل رقم )

 
  ع  النية الريادية   تأثري االبداعية :  4شكل  

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج اإلحصايئ.

والذي ينص ع  تايل   قام الباحث بصياغة الفرض الالنية الرياديةاملعوقات الخارجية املدركة بملعرفة عالقة  
 ةيىلىل الجامع  املستوياتيوجد تأثري معنوي سلبي للمعوقات الخارجية املدركة ع  النية الريادية لطالب  لأن   

 ل.وحديثي التخرج األخرية

 العالقىلىلات معنويىلىلة   وملعرفىلىلة مسىلىلتوى(AMOS version 22)اإلحصىلىلايئ  الربنامج باستخدام الباحث وقام

   وثبت(Maximum Likelihood)العظمى  األرجحية طريقة استخدام تم النموذج متغريات بني املبارشة
 :التايلكام يتضال أ الجدول  النموذج معنوية

 وقيمة معامل املسار   النية الريادية ع     املعوقات الخارجية املدركة مررشات معنوية منوذج عالقة  :  10جدول  

 القيمة املحسوبة  القيمة املعيارية  ر ىلىلىل املرش 

 2χ  <0.05 0.009   (p.value)2معنوية كا 

 0.90 1<  (GFI)مررش جودة املطابقة 

 صفر 0.06>  (RMR)الجذر الالبيعى ملتوسط البواقى 

 0.95 1<  (CFI)مررش املطابقة املقارن 

 قيمة معامل املسار 

 0.49 - النية الريادية                   املعوقات الخارجية املدركة

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ       

للمعوقات الخارجية املدركة ع  أن التأثري املبارش  الراب ثبوت صحة الفرض  (10رقم )ويتضال من الجدول 
 (.0.49 -  وأن قيمة معامل املسار بينهام )0.001عند مستوى   اع دال إحصائي النية الريادية

 0.30 االبداعية النية الريادية

0.44 
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للمعوقات الخارجية املدركة ع  النيىلىلة الرياديىلىلة لطىلىلالب الجامعىلىلة    سلبيويرج  الباحث التأثري املعنوي ال
التىلىلي تقلىلىلل مىلىلن فىلىلرص انشىلىلا   قىلىلات قانونيىلىلةو عواملالقواعد املرصفية الصارمة واللىلىلوائال التجاريىلىلة  حيث إن 

 .لصغرية الجديدة من قبل رواد األعاملاملرشوعات ا

 (:5ويتضال من هذه النتائج ثبوت صحة الفرض. وميكن عرض نتائج  أ الشكل رقم )

 
   املعوقات الخارجية املدركة ع  النية الريادية تأثري  :  5شكل  

 نتائج اإلحصايئ. الباحث اعتامداع ع املصدر: إعداد  

 املعوقات الداخلية املدركة والنية الرياديةالعالقة بني  8-2-5

والذي ينص ع  تايل   قام الباحث بصياغة الفرض الالنية الرياديةاملعوقات الداخلية املدركة بملعرفة عالقة  
 ةيىلىل الجامع املسىلىلتوياتع  النية الريادية لطالب للمعوقات الداخلية املدركة يوجد تأثري معنوي سلبي لأن   

 ل..وحديثي التخرج األخرية

 العالقىلىلات معنويىلىلة   وملعرفىلىلة مسىلىلتوى(AMOS version 22)اإلحصىلىلايئ  الربنامج باستخدام الباحث وقام
   وثبت(Maximum Likelihood)العظمى  األرجحية طريقة استخدام تم النموذج متغريات بني املبارشة
 :التايلكام يتضال أ الجدول  النموذج معنوية

 قيمة معامل املسار و النية الريادية  ع   املعوقات الداخلية املدركة  مررشات معنوية منوذج عالقة  :  12جدول  

 القيمة املحسوبة  القيمة املعيارية  ر ىلىلىلىل املرش 

 2χ  <0.05 0.02   (p.value)2معنوية كا 

 0.90 1<  (GFI)مررش جودة املطابقة 

 صفر 0.06>  (RMR)الجذر الالبيعى ملتوسط البواقى 

 0.95 1<  (CFI)مررش املطابقة املقارن 

 قيمة معامل املسار 

 0.61 - النية الريادية                    املعوقات الداخلية املدركة

 نتائج التحليل اإلحصايئاملصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع           

 

املعوقات  النية الريادية
 0.49 الخارجية املدركة

0.39 
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 املعوقات الداخلية املدركة ع  النية الرياديىلىلةأن التأثري    ثبوت صحة الفرض  (12رقم )ويتضال من الجدول  

 (.0.61-  وأن قيمة معامل املسار بينهام )0.001عند مستوى   اع دال إحصائي

للمعوقات الخارجية املدركة ع  النيىلىلة الرياديىلىلة لطىلىلالب الجامعىلىلة    سلبيويرج  الباحث التأثري املعنوي ال
املرتبطة بكمية ونوعية الكفا ات الفرديىلىلة املطلوبىلىلة مثىلىلل املرونىلىلة أ مواجهىلىلة   العوامل الشخصيةحيث أن  

 .التي تضعف من فرص ريادة األعامل اإلجهاد  والخوف من الفشل  واالفتقار إىل الرؤية االسالاتيجية

 (:6ه النتائج ثبوت صحة الفرض. وميكن عرض نتائج  أ الشكل رقم )ويتضال من هذ

 
 املعوقات الداخلية املدركة ع  النية الريادية تأثري  : 6  شكل 

 نتائج اإلحصايئ. املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع   

 سة وفقاع للمتغريات الدميوغرافيةالفروق بني الطالب حول متغريات الدرا 8-2-6
يسعى الباحث لتحديد الفروق بني الطالب حول متغريات الدراسة قام الباحىلىلث بصىلىلياغة الفىلىلرض السىلىلادس 

يوجد فروق معنوية بني الطالب محل الدراسة باختالف )النوع  نىلىلوع الدراسىلىلة نظريىلىلة أم الذي ينص ع  ل
وسىلىلط الىلىلدخل األرسة( حىلىلول متغىلىلريات الدراسىلىلة )لهويىلىلة الذاتيىلىلة الرياديىلىلة وامليىلىلل إىل املخىلىلاطرة عمليىلىلة  مت

 .لواالبداعية واملعوقات املدركة والنية الريادية(

 وينقسم هذا الفرض إىل مجموعة من الفروض الفرعية التالية:
 توجد فروق معنوية بني الطالب حول متغريات الدراسة وفقاع للنوع.  8-2-6-1

 توجد فروق معنوية بني الطالب حول متغريات الدراسة وفقاع ملتوسط دخل األرسة. 8-2-6-2
توجد فروق معنوية بني الطالب حول متغريات الدراسىلىلة وفقىلىلاع نىلىلوع دراسىلىلة الطىلىلالب )نظريىلىلة أم   8-2-6-3

 عملية(. 
 
 
 
 
 
 
 

 0.61 املعوقات الداخلية املدركة النية الريادية

0.43 
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باستخدام اختبار مان ويتني لتحديد الفروق بني الطالب وفقاع للنوع كام هو   1-6-2-8الفرض    تبار اخوتم  
 موضال أ جدول التايل:

 الفروق بني الطالب وفقاع للنوع :  13جدول  

 املعنوية  ( Zقيمة )  عدد املفردات  النوع  ري ىلىل املتغ 

 الهوية الذاتية الريادية 
 153 ذكر 

- 1.78 0.075 
 186 أنثى

 امليل إىل املخاطر
 153 ذكر 

- 3.53 0.000 
 186 أنثى

 االبداعية
 153 ذكر 

- 3.35 0.001 
 186 أنثى

املعوقات الخارجية  
 املدركة

 153 ذكر 
- 2.98 0.003 

 186 أنثى

املعوقات الداخلية  
 املدركة

 153 ذكر 
- 1.69 0.091 

 186 أنثى

 النية الريادية 
 153 ذكر 

- 1.80 0.071 
 186 أنثى

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ       

( ثبوت الفرض بشكل جزيئ  حيث توجد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب محىلىلل 13ويتضال من الجدول رقم )
حىلىلني ال توجىلىلد الدراسة لكل من امليل إىل املخاطر واالبداعية املعوقات الخارجيىلىلة املدركىلىلة وفقىلىلاُ للنىلىلوع  أ  

فروق معنوية بني الطالب لكل من الهوية الذاتية الريادية واملعوقات الداخلية املدركة والنية الريادية وفقاع 

 للنوع.

باستخدام اختبار كروسكال واليس لتحديد الفروق بني الطالب وفقاع ملتوسط   2-6-2-8الفرض    اختبار وتم  
 دخل األرسة كام هو موضال أ جدول التايل:

 الفروق بني الطالب وفقاع ملتوسط دخل األرسة :  14ول  جد 

 املعنوية  ( Zقيمة )  عدد املفردات  متوسط دخل األرسة  املتغري 

 الهوية الذاتية الريادية 

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.018 5.021

 87 10000أكا من 

 امليل إىل املخاطر

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.932 0.141

 87 10000أكا من 

 االبداعية

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.776 0.506

 87 10000أكا من 
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 املعنوية  ( Zقيمة )  عدد املفردات  متوسط دخل األرسة  املتغري 

 املعوقات الخارجية املدركة

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.046 6.153

 87 10000أكا من 

 املعوقات الداخلية املدركة

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.583 1.080

 87 10000أكا من 

 النية الريادية 

 151 5000أقل من 

 101 10000إىل أقل من  5000من  0.231 2.930

 87 10000أكا من 

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ             

( ثبوت الفرض بشكل جزيئ  حيث توجد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب محىلىلل 14ويتضال من الجدول رقم )
املدركة وفقاُ ملتوسط دخل األرسة  أ حىلىلني ال الدراسة لكل من الهوية الذاتية الريادية واملعوقات الخارجية 

توجد فروق معنوية بني الطالب لكل من امليل إىل املخاطر واالبداعية واملعوقات الداخليىلىلة املدركىلىلة والنيىلىلة 
 الريادية وفقاع ملتوسط دخل األرسة.

لنوع الدراسة  باستخدام اختبار مان ويتني لتحديد الفروق بني الطالب وفقاع   3-6-2-8الفرض    اختبار وتم  
 )نظرية أم عملية( كام هو موضال أ جدول التايل:

 الفروق بني الطالب وفقاع لنوع الدراسة :  15  جدول 

 املعنوية  ( Zقيمة )  عدد املفردات  نوع الدراسة  املتغري 

 الهوية الذاتية الريادية 
 128 عملية

- 1.08 0.280 
 211 نظرية

 امليل إىل املخاطر
 128 عملية

- 0.142 0.901 
 211 نظرية

 االبداعية
 128 عملية

- 0.06 0.286 
 211 نظرية

 املعوقات الخارجية املدركة
 128 عملية

- 1.53 0.125 
 211 نظرية

 املعوقات الداخلية املدركة
 128 عملية

- 2.50 0.012 
 211 نظرية

 النية الريادية 
 128 عملية

- 1.47 0.141 
 211 نظرية

 املصدر: إعداد الباحث اعتامداع ع  نتائج التحليل اإلحصايئ                

( ثبوت الفرض بشكل جزيئ  حيث توجد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب محىلىلل 15ويتضال من الجدول رقم )
الدراسة للمعوقات الداخلية املدركة وفقاُ لنوع الدراسة  أ حني ال توجد فروق معنوية بىلىلني الطىلىلالب لكىلىلل 
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من امليل إىل املخاطر واالبداعية والهوية الذاتية الريادية واملعوقات الخارجية املدركة والنية الريادية وفقىلىلاع 
 لنوع الدراسة.

9.  

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

لذاتيىلىلة يوجد تأثري معنوي للهوية الذاتية الريادية عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة للطىلىلالب حيىلىلث تىلىلوافر الهويىلىلة ا −

ويرجىلىل  الباحىلىلث التىلىلأثري املعنىلىلوي االيجىلىلايب   الريادية لدى الطالب يساعده أن يصبال رائد أعامل نىلىلاجال.
مىلىل  الوضىلىل  املىلىلايل   وضعف خوف من الفشل  واالفتقار إىل الرؤية االسالاتيجيةعدم استشعار الفرد بالل

وإدارة املىلىلوارد   الخاصىلىلةكلام شعر الطالب بأن  قادر عىلىل  إدارة أعاملىلىل   . فارتفاع تكاليف بد  التشغيل
 .Zain et al)دراسة   توصلتوقد    (.Moraes et al., 2018ة )يريادالنية  ال  لدي   املادية والبرشية زادت

 قويىلىلة ورغبة الرياديإىل العمل  ميلهمإىل عدة نتائج  أهمها أن نسبة كبرية من الطالب أ هروا   (2010
هي  للشخص وأشارت بعض الدراسات السابقة إىل أن توافر الكفا ة الذاتية  ن يصبحوا رجال أعامل.أ أ 

 ;Piperopoulos & Dimov, 2015; Zellweger et al., 2011) ةيىلىل ريادالنية ال توافر  ع قوي  مررش
Rodriguez-Aiyegbayo, 2010; Chen et al., 1998; Pittaway, King, Robinson & Sexton, 

نحو  أن الحافز إىل  التي توصلت (Cha, M. S., and Bae, Z. T. 2008) . واتفقت معها دراسة(1994
وهىلىلي باإلضافة إىل توافر املوارد النية املىلسبقة   الهوية الذاتية الريادية م  ريادة األعامل يتكون بوجود

 عهىلىلام اتفقىلىلتو قيمىلىلة مضىلىلافة.  تساعد ع  استغالل الفرص املتاحة إلنشا  مرشىلىلوع ريىلىلادي لىلىل بدورها  

التىلىلي أ هىلىلرت الىلىلدور الهىلىلام الىلىلذي تلعبىلىل  الهويىلىلة   (Conger et al. 2012) ;(Rise et al. 2010)دراسة
 ة.اب  من النيتالذاتية أ تشكيل السلوك ال

الباحىلىلث التىلىلأثري املعنىلىلوي   عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة للطىلىلالب  ويرجىلىل   املخاطر للميل إىل    معنويتأثري  يوجد   −
حيث إن العائد    للميل إىل املخاطر ع  النية الريادية إىل العالقة الطردية بني املخاطر والعائد  االيجايب

يعد املحفز الرئي  لجمي  رواد األعامل ع  املبادرة بإنشا  العديد من املرشوعات سوا  كانت محلية 
ة ريىلىلادة لعديد من الباحثني  واتفقت اأم عاملية.   ا بنيىلىله ا إيجابيىلىلع إىل أن امليل نحو املخاطرة يىلىلرتبط ارتباطىلىلع
 Doghlas)أ هىلىلر و  عالقة مبارشة بني امليل نحو املخاطرة ونية ريادة األعىلىلامل. ومن ثم يوجداألعامل. 

and shebard 2002) نفىلىلالض أن حيىلىلث   نوايىلىلا رياديىلىلةتحمل املخاطر ترتبط ارتباط إيجىلىلايب قىلىلوي ب أن
 ,.Munir, H)ة يىلىل ريادالنيىلىلة للدرجىلىلة أكىلىلرب لهىلىلم لىلىلديهم ميىلىلل أكىلىلرب نحىلىلو املخىلىلاطرة  املستجيبني الىلىلذين

Jianfeng, C., & Ramzan,S., 2019). العوامىلىلل التىلىلي  أكىلىلا باإلضافة إىل ذل  أن تحمل املخاطر مىلىلن
ومتكن من ربط وتحليىلىلل   كلام زاد استعداد الطالب وأمن  لتحمل املخاطر   حيثة  يريادالنية    ع   ترثر 

  كلىلىلام زادت نيتىلىل  الرياديىلىلة جيىلىلداع وتحليلهىلىلا    محىلىلددبشىلىلكل    أهدافىلىل املتغريات التي ميكن أن ترثر ع   
(Moraes et al., 2018.) 

نىلىلوي االيجىلىلايب ويخلىلىلص الباحىلىلث التىلىلأثري املعللطىلىلالب     بداعية ع  النية الرياديىلىلةإل ل  معنوي  تأثرييوجد   −
الريادية لطالب الجامعية وحديثي التخرج  حيث أن ريادة األعىلىلامل لهىلىلا ثالثىلىلة ابعىلىلاد  النيةع    لإلبداع
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وهي االبداع واملخاطر والعمل الحر فلذا تعد االبداعية عنرص رئي  من ريادة االعامل. واتفقت معها 

حيىلىلث  بني االبتكار ونية ريادة األعامل معنويةعالقة إيجابية    العديد من الدراسات التي أشارت بوجود
 & ,Chye Koh, 1996; Gurel, Altinay) توجد تأثري معنوي لإلبداعية عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة لألفىلىلراد

Daniele, 2010; Gürol & Atsan, 2006; Mueller & Thomas, 2001). 

ويرجىلىل  الباحىلىلث التىلىلأثري كىلىلة عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة   للمعوقات الخارجية املدر املبارش  معنوي  تأثري  يوجد   −
القواعىلىلد للمعوقات الخارجية املدركة ع  النية الرياديىلىلة لطىلىلالب الجامعىلىلة  حيىلىلث أن    سلبياملعنوي ال

التي تقلل من فرص انشا  املرشوعات الصغرية   قات قانونيةو عواملاملرصفية الصارمة واللوائال التجارية   
 .Schwarz et al) ;(Franke and Luthje 2004)  واتفق معها كل من .الجديدة من قبل رواد األعامل

ا  (2009  .Fini et al)تركىلىلد و  .لألفرادة يريادالع  نوايا  للمعوقات البيئية الخارجية التأثري السلبيأيضع

 .ةيريادالنية الع   سلباع  ترثر  دركةع  أن املعوقات البيئية امل (2016

للمعوقات  سلبيويرج  الباحث التأثري املعنوي الاملعوقات الداخلية املدركة ع  النية الريادية  التأثري   −

املرتبطىلىلة بكميىلىلة   العوامىلىلل الشخصىلىليةالداخلية املدركة ع  النية الريادية لطىلىلالب الجامعىلىلة  حيىلىلث أن  
فشىلىلل  واالفتقىلىلار إىل ونوعية الكفا ات الفردية املطلوبة مثل املرونة أ مواجهة اإلجهاد  والخوف من ال

 (Wong, M., and Choo, S. 2009)ويرى  .التي تضعف من فرص ريادة األعامل الرؤية االسالاتيجية
   (GEM)ألداةأن العنارص األساسية املشجعة لنشأة املرشوعات الريادية هي العنىلىلارص التىلىلي حىلىلددتها 

التكاليف وضعف ثقة الطالىلىلب بنفسىلىل  مىلىلن أهىلىلم وبينىلت نتىلائج الدراسة أن املهارات الريادية وارتفاع  
  .العنارص التي ترثر سلباع أ النية الريادية

توجد فروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب محىلىلل الدراسىلىلة لكىلىلل مىلىلن امليىلىلل إىل املخىلىلاطر واالبداعيىلىلة املعوقىلىلات  −
الخارجية املدركة وفقاُ للنوع  أ حني ال توجد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب لكىلىلل مىلىلن الهويىلىلة الذاتيىلىلة 

توجد فروق معنوية  الريادية واملعوقات الداخلية املدركة والنية الريادية وفقاع للنوع. باإلضافة إىل ذل 
بني الطالب محل الدراسة لكل من الهوية الذاتية الريادية واملعوقات الخارجية املدركىلىلة وفقىلىلاُ ملتوسىلىلط 
دخىلىلل األرسة  أ حىلىلني ال توجىلىلد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني الطىلىلالب لكىلىلل مىلىلن امليىلىلل إىل املخىلىلاطر واالبداعيىلىلة 

ل األرسة. كام توجىلىلد فىلىلروق معنويىلىلة بىلىلني واملعوقات الداخلية املدركة والنية الريادية وفقاع ملتوسط دخ
الطالب محل الدراسة للمعوقات الداخلية املدركة وفقاُ لنوع الدراسة  أ حني ال توجد فىلىلروق معنويىلىلة 
بني الطالب لكل من امليل إىل املخاطر واالبداعية والهوية الذاتية الريادية واملعوقات الخارجية املدركىلىلة 

التعليم والخربة السابقة أ العمىلل  مستوى  العمر  والجنس  و راسة. وتعد والنية الريادية وفقاع لنوع الد
مىلىلن العوامىلىلل التىلىلي تىلىلرثر عىلىل  النيىلىلة الرياديىلىلة ومىلىلن ثىلىلم السىلىللوك الريىلىلادي وتىلىلأثري الشىلىلخص القىلىلدوة 

((Mazzarol et al., 1999.  
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10.    

 :ييل ومكانية كام  وزمانية برشية محددات إىل الدارسة محددات تنقسم

طالب املستويات األخرية من املراحل الجامعيىلىلة )الطىلىلالب  اقترصت الدراسة ع  جمي  :

املقيدين باستثنا  الطالب املستجدين( وحديثي التخرج للجامعات املرصية وذلىلىل  وفقىلىلا إلحصىلىلائيات 
 2018ر العربيىلىلة لعىلىلام  ىلالتعليم العايل بجمهورية مصىلىل اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق لوزارة  

 حيث انها أحدث عام متوافر أ احصائيات الوزارة.

وتىلىلم الحصىلىلول عىلىل   .2020إىل شىلىلهر مىلىلايو  2020 ابريلتم تجمي  البيانات خالل شهر   :

ر العربيىلىلة ىلالعىلىلايل بجمهوريىلىلة مصىلىل إحصائيات اإلدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق لوزارة التعليم  
 .2020ابريل  16أ يوم  2018لعام 

ونظرا لزيادة أعداد الطالب والتشتت الجغراأ تم تقسيم جمهورية مرص العربيىلىلة إىل :  

خمسة مناطق رئيسية تتمثل أ منطقىلىلة القىلىلاهرة الكىلىلربى ومنطقىلىلة الوجىلىل  البحىلىلري ومنطقىلىلة الىلىلدلتا 
السويس ومنطقة الصعيد  وتم اختيار الجامعة ذات أكرب عدد طىلىلالب أ كىلىلل منطقىلىلة. ومنطقة قناة  

وبنا  علي  تم االستقرار ع  جامعة عىلىلني شىلىلمس )منطقىلىلة القىلىلاهرة الكىلىلربى(  وجامعىلىلة اإلسىلىلكندرية 
)منطقة الوج  البحري( وجامعة املنصورة )منطقة الدلتا( وجامعة أسيوط )منطقة الصعيد( وجامعة 

 منطقة قناة السويس(.قناة السويس )

اعتمىلىلدت عىلىل  فئىلىلة الشىلىلباب الىلىلذين ينتمىلىلون إىل النظىلىلام   الدراسىلىلة  ومن ناحية أخرى يشىلىلري الباحىلىلث إىل أن
حيىلىلث إن الكثىلىلري   لاإلدراكل و لالواق ل.  التي تفرق بنيقيود  الأحد  وهي     بشكل أسايس  التعليمي الحكومي

إىل فئىلىلة املتعلمىلىلني أو مىلىلن ينتمىلىلون إىل النظىلىلام   امن رواد األعامل وأصحاب املرشوعات الناجحة مل ينىلىلدرجو 
. باإلضىلىلافة إىل ذلىلىل   يفتقىلىلر معظىلىلم طىلىلالب الجامعىلىلات إىل ثقافىلىلة األعىلىلامل ويجىلىلب التعليمىلىلي او األكىلىلادميي

ا  ميكن أن تدرس املزيىلىلد مىلىلن الدراسىلىلات العوائىلىلق التىلىلي   استكشاف ذل  بشكل أكرب أ دراسة مختلفة. أيضع
تواج  رواد األعامل الفعليني )أي الشباب الذين بدأوا بالفعل أعاملهم التجارية الخاصىلىلة(. وهىلىلذا ميكىلىلن أن 

 يساعد أ الحد من معدل فشل الرشكات الصغرية أ مرص.

11. 

 وأ ضو  ما سبق  يويص الباحث مبا ييل:

 ا يت:العمل ع  توفري حيثيات التعليم الريادي لطالب الجامعات الحكومية. من خالل  −

 إضافة مقررات تزيد من وعي الطالب حول ريادة األعامل داخل الجامعات الحكومية.  -

 توفري أعضا  هيئة تدريس تخصص ريادة األعامل أ الجامعات التي ينقص فيها التخصص. -

 انشا  مراكز لدعم ريادة األعامل داخل الجامعات املرصية لتوفري الدعم املطلوب للطالب.  -
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العمل ع  تذليل املعوقات التي تواج  الطالب وحديثي التخرج مام تقلل مىلىلن فىلىلرص ريىلىلادة األعىلىلامل  −

 لديهم. وذل  من خالل:

 توفري مصادر متويلية بأقل تكلفة.  -

 تقديم الدعم الفني املطلوب. -

 دور حضانات االعامل. تفعيل -

 تفعيل دول جمعيات رجال األعامل ودعم ريادة األعامل. -

 .انشا  مراكز متخصصة لدعم االبتكار واالبداع لدى الجامعات الحكومية −

 تدريب الطالب ومتابعتهم أ مرشوعاتهم. تسعى إىل  −

تطويرها من خالل عورة تعزيز الخصائص الريادية لدى طالب الجامعات املرصية والعمل ع    -
توفري النظام البيئي الريادي من خالل توفري متطلبات الثانية عرش للنظام البيئىلىلي الريىلىلادي وفقىلىلا 

 .(GEM) للمنظمة العاملية لريادة االعامل

وذلىلىل    واملىلىلىلرشوعات الرياديىلىلىلة  عورة إيجاد وابتكار برامج متويل مال ة للمرشوعات الصىلىلغرية -

ريادية التي تختلىلىلف عىلىلن واملىلىلنظامت الكبىلىلرية واملتوسىلىلىلطة مىلىلن لخصوصية حاجات املرشوعات ال
 .وأساليب السداد ومدده  حيث قيمة التمويل

اكساب الطالب العديد من املهارات من خالل إعداد دورات تدريبية وورش عمىلىلل والعمىلىلل عىلىل   -
 .نقل العديد من الخربات لهم

 العمل الحر وترك مسار الو يفىلىلة نرش ثقافة ريادة األعامل لتحفيز الطالب ع  رسعة التوج  إىل -

 الثابتة.

إعطا  فرص استثامرية لذوي السامت الريادية من خالل توفري لهم مرسسات داعمة مالياع وفنياع   -
 وذل  بتوفري فرص رشاكة م  أحد الجهات املتميزة أ مجاالتها.

باألنظمة والقىلوانني عىلن ريىلىلىلادة أن تعمد الحكومة السورية إىل االهتامم بشكل أكرب فيام يتعلق  -
األعامل  والتدريب والتعليم أ الجامعات السورية  ألهميتها أ تىلشجي  الىلىلىلشباب علىلىلىلى البىلىلىلد  

مبرشوعات خاصة صغرية فقد يسهم أ تخفيف العب  عن الحكومة لتأمني الو ائف للخىلريجني 
 .جامعيني الخريجنيجميعهم  ومام قد يسهم أ تخفيض معدالت البطالة بني الشباب ال

من املجدي تقديم برامج أكا توجيهاع ع  مستوى املجتم  واألرسة  من أجل ضامن تشىلىلجيعهم   -
وإيجابيىلىلة مىلىلواقفهم مىلىلن األعىلىلامل الرياديىلىلة  مىلىلام يىلىلنعكس إيجابىلىلاع عىلىل  موقىلىلف الطالىلىلب ونيتىلىل  

 .املىلستقبلية للبد  بعمل ريادي من خالل تشجيعهم ل 

 :ام ييلفي نوضحهاعوامل تحفيز اإلبداع ميكن أن يجب ع  إدارة الجامعة توفري  -

 .هو القدرة ع  تصوير الواق  والخيال عنرص هام أ التفكري والنشاط العقيل الخيال −
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إن تشجي  األفكار امللهمة واألفكار الجديدة التي تردي إىل حلول غىلىلري   تشجي  األفكار الحرة −
 مسبوقة.

املبدعني واملبتكرين ورعىلىلايتهم وتىلىلذليل الصىلىلعوبات التىلىلي إن دعم    دعم املبدعني واملبتكرين  −
تواجههم وإتاحة الفرص واإلمكانات املختلفة لنمو مواهبهم وتوفري املنال والدعم املىلىلايل لهىلىلم 

 كل ذل  يساعدهم ع  تنمية قدراتهم وإبداعاتهم.

تحدياع كبىلىلرياع تحفىلىلز التجارب الجديدة والشيقة التي يتصدى لها الفرد متثل    املغامرة والتحدي −
 .الطاقات اإلبداعية

واملواهىلىلب الفرديىلىلة بصىلىلوره   ةتعترب إتاحة الفرص لظهور القىلىلدرات االبداعيىلىل   الفرص املتكافئة  −
 .متكافئة من األمور املحفزة لإلبداع

إ هار االهتامم باإلنجازات واملبىلىلادرات واألعىلىلامل العظيمىلىلة تحفىلىلز لإلبىلىلداع   االهتامم باإلنجاز  −
 رسسات.لدى األفراد وامل

 .فريق العمل املتعاون تتولد لدية أفكار إبداعيةأي أن  التعاون بني األفراد −

 تخصص الجوائز واملكافآت املالية هو العينية ملن يقدم إبداع.ب املكافآت والحوافز توفري  −

 لتحفيز اإلبداع لدى األفراد وتنشئ لديهم دواف  قوية ومرثرة.الالزمة  الدواف توفري  −
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1

 العبارة  م 
موافق  

 متاما 
 محايد  موافق 

غري  

 موافق 

غري موافق  

 متاما 

 الهوية الذاتية الريادية 

      أنا أعترب نف  رجل أعامل 1

      أعترب نف  كأن لدي خصائص رجل أعامل 2

ا من   3       أناأن تصبال رائد أعامل ستمثل متامع

4 
إذا اضطررت إىل التخيل عن فكرة أن أكون رجىلل أعىلامل  فسىلأعتربها مبثابىلة 

 فشل.
     

 العوائق الخارجية املدركة 

 ما مدى تأثري هذه العوامل السياقية ع  قرارك ببد  مرشوع  الجديد؟ 

 قليل جدا  قليل  متوسط  كبري  كبري جدا  العبارة  

      القروض املرصفيةارتفاع أسعار الفائدة ع   1

      ارتفاع تكاليف العاملة 2

      لوائال بريوقراطية صارمة وجامدة 3

      عائب عالية 4

      عدم وجود دعم وطني لبد  رشكة 5

      منافسني أقويا  6

      عدم كفا ة نظام العدالة املدنية 7

8 
يعملىلىلون أ مجىلىلال تنظىلىليم عىلىلدم وجىلىلود دعىلىلم مىلىلن ا بىلىلا  واألمهىلىلات الىلىلذين 

 املشاري 
     

      صعوبة الوصول إىل االئتامن 9

      عدم وجود رشكا  جديرين بالثقة 10

 العوائق الداخلية املدركة 

 إىل أي مدى ميكن أن ترثر هذه العوامل الشخصية أ حيات  قرار لبد  رشكة خاصة ب ؟ 

 جدا قليل   قليل  متوسط  كبري  كبري جدا  العبارة  

      لدي مشاكل خطرية أ إدارة أولويايت 1

      بشكل عام  أخىش الفشل 2

      لدي مهارات منخفضة أ تنظيم املشاري  3

      لديه مستويات منخفضة من الكفا ة أ التخطيط والرؤية االسالاتيجية 4
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      لدي ميل منخفض للمخاطر 5

 امليل اىل املخاطرة 

 العبارة  م 
موافق  

 متاما 
 محايد  موافق 

غري  

 موافق 

غري موافق  

 متاما 

      ال يهمني إذا كان الربال صغريعا طاملا كان مضمونعا وثابتعا. 1

2 
 أنا ع  استعداد لتحمل مخاطر كبرية من أجل تحقيق عوائد عالية.

 أنا ع  استعداد لتحمل مخاطر كبرية من أجل تحقيق عوائد عالية.
     

3 
أنا ال أمىلان  مىلن العمىلل أ  ىلل  ىلروف عىلدم اليقىلني طاملىلا هنىلاك احىلتامل 

 معقول لتحقيق مكاسب من ذل  بالنسبة يل.
     

      ال أخىش استثامر أموايل أ مرشوع قمت بحساب أرباح . 4

5 
٪ 60سأفكر أ املخاطرة التي يستحق أخذها فقط إذا كان احىلتامل النجىلاح  

 أو أكا.
     

      االنتقال إىل مهمة جديدة ال أعرف عنها شيئعا.أخىش  6

 االبتكارية 

 العبارة  م 
موافق  

 متاما 
 محايد  موافق 

غري  

 موافق 

غري موافق  

 متاما 

      أتجنب تغيري الطريقة املستخدمة ملعالجة األمور. 1

      أنني قادر ع  إدراك الفرص املتاحة للعمل 2

      الصعوبات من خالل العصف الذهني واإلبداعأنا قادر ع  التغلب ع   3

      أعتقد أن هناك دا عا طرق جديدة وأفضل لفعل األشيا . 4

      أجد صعوبة أ التوصل إىل أفكار جديدة ومميزة. 5

 النية الريادية 

 العبارة  م 
موافق  

 متاما 
 محايد  موافق 

غري  

 موافق 

غري موافق  

 متاما 

      بجد حتى أصبال رائد أعاملأنا مستعد للعمل   1

      هدأ املهني هو أن أصبال رائد أعامل 2

ا ع  بد  رشكتي الخاصة أ املستقبل 3       أنا مصمم جدع

      سأبذل قصارى جهدي لبد  وإدارة رشكتي الخاصة 4

      لقد فكرت بعناية فائقة أ بد  رشكتي الخاصة 5

      رشكتي الخاصة أ يوم من األيام.لدي نية قوية لبد    6
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Abstract  

This paper aims to measure the impact of entrepreneurial self-identity, 

Attitude to Risk, innovation (as Antecedents) and perceived Obstacles of 

the undergraduate and newly graduated students at public Egyptian 

university. And the impact of gender, average family income and study 

type. After that the questionnaire is prepared to measure the 

availability degree of this study variables (entrepreneurial self-identity, 

Attitude to Risk, innovation and perceived Obstacles) of the 

undergraduate and newly graduated students at public Egyptian 

university.  For Analysis Purposes Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) Was Used, In Addition to (AMOS). As the Study Population is 

719554 Units, A Sample Of (384) Individuals Was Drawn, However, 339 

Questionnaires From 384 Were Valid and Eligible for Analysis, 

Representing Response Rate Of (88.2%). 

Keywords: entrepreneurial self-identity, Attitude to Risk, innovation, 

perceived Obstacles and Entrepreneurial intention. 
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