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 البحث  ملخص

اد األاللال ال ل ةوج    الرياد  و ل  م    ل  يادية لد  روم ةوسعععععععععععي  سععععععععععععل الدراسعععععععععععة  ال ّياد ة لدى اوّاعععععععععععا ت الرم

نة الاععععععوا ية ّوام ا  ق
د اسععععععبعاا ال اشو ئعيم مفردة م  مجبلع   401السععععععلوط املّي  للنية الريادية هدا عالق الع ّةا ّو

د ة   البع دى ال  مب دى اوّاععععععععععععا ت 2030رواد األاللال املاععععععععععععةىردا هل ادرة رواد  ؛ م  أجل ةحقيق أعداف الدراسععععععععععععةا ّو

د ا اوحاجة  ال اإلنجازا اتسععبق ليةا البحك  الالا ف    األمورا ّ ول املّاةرة  الريادية ئسععبة أئعاد : ) )اتسععبعداد الريا

والثقعة هعالنف،(ا وامعععععععععععععبللعل أئععاد مب دى السعععععععععععععلوط املّي  للنيعة الريعاديعة ال ل ل لعة أئععاد : ) )اتالبقعادا  السعععععععععععععلوريعةا 

ا مب دى البوجعا الريعاد   م  أئععاد) )اتسعععععععععععععر عاّيعةا اتهبمعاريعةا والقعدرة  اتالبقعادا  املعيعاريعة واتالبقعادا  البحكليعة(ا وةمو 

د ةوصلل الدراسة  ال الدد م  النبا ج أهرزعا وجود ة لدى  يجابف م امر للّاا ت الريادية ال ل  ال ل ةحلل املّاةرة(. ّو

%ا وأنا هبوسعععععي  مب دى السعععععلوط املّي  اة ععععع  أا عالا 47.3البوجا الرياد  لد  رواد األاللال    ماعععععر هل ل  سععععع با  

نل النبا ج أا الوسعاةة جئ ية. رالل  أوحعحل النبا ج وجود ا ب تا  معنوية هدا  56 لدى يةزايد لياعل  ال الب د هي  %ا ّو

اةجاعا  آراء الينة الدراسععة هالنسعع ة لسععلا  الرياد ا واععواه  السععلوط املّي  لديا و اععكيل ةوج ا لريادة األاللالا 

اعععععاررة    تعاليا  ريادة األاللالا وامب ط أشد أتراد األسعععععرة ملاعععععروع شيو كاا للنوع اتجبلاع ا ومسعععععبو  البعلي ا وامل

  اص و عل  ريادة األاللال أو دراستها دوٌر م  ٌّ     ل .

 الكلمات املفتاحية 

 اوّاا ت الريادية. - النية الريادية - البوجا الرياد  - السلوط املّي  - ريادة األاللال
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 قدمة امل( 1)

األاللال ر شد املجات  الدااللة واملحررة للنلو اتّباععاد  والرتاعية املجبلعيةا و ل  ملا ل ا م  هرز ماععيل  ريادة  

هعععع لععععار  يجععععاهيععععة ال ل امل مععععععععععععرا    لق   ةعععع لدى  يجععععابف نحو زيععععادة مجععععات  وترص الراعععععععععععع يععععلا وةنععععامف ّواالععععد اإلنبععععا  مععععا ي 

فةا التي ةلبى اشبياجا  املجبلعا ا ونريجة  ل   اتّباععادية ةبلثل    ةراجع معدت  ال يالة وةوتدى املنبجا  املّبل 

العلعل ال ل ةحسععععععععععععدا  جلعاليعا  امل مععععععععععععرا  القوميعة؛ تلقعد ةئايعد اتعبلعام تهعالا املجعال وأصعععععععععععع      صعععععععععععععدارة أجنعدا   

 مع  
 
اجبلاالا  رسعععععع  السععععععياسععععععا  العامة واإلسععععععةىاةيجيا  القومية وملبقيا  البنلية ال ل مسععععععبو  العال ا  اععععععوصععععععا

ت     ال  سمى هاّبااديا  املعرتة.البحوُّ  لداا املّبلفة  ال ما ي 

 ,.Robledo et al., 2015; Samuel et al)يعببى را د األاللال عو العناععععععععععععععععر الفاالل    الللية الريادةا تقد أرد  دراسععا   

اعية التي يرسع  تها را د األالل  (2013 عئ   ال ةواتر مجلوالة اوّاعا ت والسعلا  الصّع الا  أا نجاح األداء الرياد  ي 

والتي  س       اكيل دواتعا نحو ا بيار األاللال الريادية التي ة لر ئامل  يجابف مع أداء القياالععععععععععععععععععععععععععععععا  اتّباادية  

 األ ر  )شموميةا  اصة وأعلية(     سريع معدت  النلو التي ةدتع  ال ةحسدا م مرا  البنلية املسبدامة.

أا السعلوط املّي  للنية    (Nishimura et al, 2011  ;  Linan et al., 2011  ;  Rueda et al., 2016أرد  نبا ج الدة دراسعا  )

 النعد ةفسععععععععععععدى البوجعا الريعاد   
 
 ععامعا

 
؛ تقعد ررئ  الكبعاهعا     ععالا املجعال  Entrepreneurial Orientationالريعاديعة يععدُّ مب دىا

 لف   السععععععععععععلوط الريعاد  لعد  
 
 ملعا أمععععععععععععار   ليعا نرريعة  ال ل  شعد  النرريعا  ال عامعة التي واععععععععععععععل أركعانعا

 
را عد األاللعالا توتقعا

 للاروع    النااط الرياد .
 
 وم لرا

 
 شيويا

 
 السلوط املّي  تإا النية الريادية ة د  دورا

ّعدرة الفرد ال ل ةحعديعد الفرص الريعاديعة واسععععععععععععرثلعارععا؛ تهعدف اترةقعاء هنفسععععععععععععا و ع دا عاا م   ياععععععععععععدى البوجعا الريعاد   ال 

رجلة األتمار والبيلعا  و لورتها ال ل أرض الواّع لراعععععبلل ال ل  هداالا  وم بكرا        ل ةر ع منهجية  سعععععتهدف ة 

ل   األداءا وينعك، عالا    سععلوط الفرد اتسععر اح  نحو اّبناص الفرصا وانتها  اتهبمارية    البنفيال والقدرة ال ل ةحلُّ

 .(Reza & Kayhan, 2011)املّاةرة    س يل ةحقيق البيلعا  الريادية  

معرل ا ة     هيئا  أجن ية رلا سععععيوحعععع  هجئء الدراسععععا    - الرغ  م  محاوت  العديد م  الدراسععععا  السععععاهقة  ال ل

ةفسعدى ال ّة اوّاعا ت الريادية هالنية الرياديةا  ت أا ة اي  نبا ج عالق الدراسعا     ةحديد عالق السعلا     - السعاهقة 

 نح
 
 جديدا

 
و ت   البوج ا  الريادية لد  رواد األاللالا رالل  ةجاعل ا  ودورعا     اكيل النية الريادية أااف  عقيدا

 للج ود السعععععععععععاهقةا تإا الدراسعععععععععععة  
 
دراسعععععععععععة ما ئعد ةواتر النية الريادية أد   ال غلوض مسعععععععععععبق ل الريادة. واسعععععععععععبكلات

دور  اوحالية  سعععإل  ال ةفسعععدى السعععلوط الرياد  م    ل ت   وةحديد أع  اوّاعععا ت الريادية امل لرةا والبعرف ال ل 

ع أا يري  عععالا الف   ملبيععال القرار هلورة  سععععععععععععةىاةيجيععة م بكرة  عئز  السععععععععععععلوط املّي  للنيععة الريععاديععة     لعع ا ويبّو

 سلوط ريادة األاللال    مار.

 الدراسة االستكشافية  (2)

دراسععععة؛ للبعرف ال ل  أجر  ال اشو الدراسععععة اتسععععبكاععععاتية م    ل اتالبلاد ال ل ال يانا  الثانوية امل باشة واوّاصععععة هلواععععوع ال

ئعض م مععععععععرا  واّع ريادة األاللال الامليا     2019/  2018ظاعرة ال حو ال  ّربا شيو رصععععععععد ةقرير املرصععععععععد العاملف لريادة األاللال  

 ()1رلا يوححا اوجدول ّر  )
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اقع ريادة األعمال في مصر لعامي  :1جدول   ومقارنتها بالوضع اإلقليمي والعاملي  2019، 2018مؤشرات و

 املعدل العاملي املعدل اإلقليمي 2019 2018 ر % ــاملؤش م

 53.65 59.60 73.53 39.31 الفرص املدررة 1

 58.27 65.86 67.26 42.96 القدرا  املدررة 2

 41.74 47.03 54.79 28.24 البيوف م  الفال  3

 23.72 39.97 61.58 59.78 نوايا ريادة األاللال  4

 TEA 9.84 6.67 12.81 12.81معدل  5

 7.9 8.27 1.5 4.53 ملكية األاللال الثاهل 6

 0.71 0.72 0.44 0.38 املساواة هدا اوجنسدا  7

ع  لق ترص اللل  8  26.54 22.19 37.83 19.29 ةّو

 72.92 79.33 86.15 82.57 األاللالممانة رواد  9

 65.66 60.17 79.97 73.99 ات بيار املنهي اوجيد  10

 72.92 79.31 86.15 82.57 الدم اتسبلرارية  11

 5322.3 4437.4 الناةج املح ل اإلجلاا  )مليار(*  12

Source: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2018/2019 Global Report. 

* www.idsc.gov.eg ع الرسمي    مررئ املعلوما  ودال  اةيا  القرارا مجل، الوزراء املار ا املّو  
 

 م  جوانا ريادة األاللال    ماعع 
 
را تقد  عععععععععععععععع يوحعع  اوجدول السععاهق ئعض امل مععرا  التي  عك، ئع ععا

ر والال  يعبى ال  ّوة العلل للفئا   عععععععععععععععععععععععع أمعععععععععار  نبا ج البقرير  ال ةنامف م معععععععععر الفرص املدررة    ماععععععععع 

 جيدة ل دء  اععععععععععععععاط رياد     املنيقة التي   64  –18العلرية م   
 
سععععععععععععععنةا الالي  يروا أا عناط ترصععععععععععععععا

و ئيععادة ال     2018% ال  الععام  34.22% هئيععادة ّععدرعععا  73.53 ال    2019يعياععععععععععععععوا ت هععاا لباععععععععععععععععل الععام  

  ادى نبا ج  13.93ةال  ال %ا وال  املبوس  اإلّليمي هنس ة  19.88املبوس  العاملف هلعدل  
 
%. أي ا

هععاوجعععدول السععععععععععععععععاهق  ال أا م مععععععععععععععر القعععدرا  املععدررععة )مععد  ةواتر امل عععارا  واملععععارف   البقريراملوحععععععععععععععحعععا 

%ا و:   سععع ة أال ل 67.26هنسععع ة ةاعععل  ال    2019امليلوب ل دء الناعععاط( لقوة العلل ةئايد     الام 

 م  مبوسيا  النسا العاملية واإلّليلية. 

ر  ال  املبوس  العاملف ععععععععععععع اا اوجدول  ال معدت  نوايا ريادة األاللال  ال ةفوق الواّع املارلا يادى هي 

    غ ععععععععععوا  
 
 رياديا

 
 لرواد األاللال املحبلل د ول    اععععععععععاةا

 
واإلّليميا شيو يلثل عالا امل مععععععععععر ّياسععععععععععا

% ال   1.8% هفارق زيادة يال  ال  61.58شواا     2019ر الام  عععععع ل لة أالواما شيو هل ل النس ة    ما

%  21.61%ا وال  املبوس  اإلّليمي هنس ة  37.86العام الساهقا و فارق ال  املعدل العاملف يال  ال  

ع  لق ترص  ععععععععععععععععععع لاعععععاو  الواّع املاععععع  ر . ي يد عالق امل معععععرا  البحسعععععُّ     ةفاعل رواد األاللال نحو ةّو

رواد األاللالا واالب ار    ر  املحبلل ملمانة ععععععععععععععععععععععععع العللا والنررة اإليجاهية التي ينرر تها را د األاللال املاعععععععععع 

 لبحقيق ةيلعاةا املسبق لية.  
 
 جيدا

 
 م نيا

 
 مجال الريادة ا بيارا
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  GEMال ل الرغ  م  امل معععععرا  البفاعلية السعععععاهقة التي رصعععععدعا ةقرير )
 
(ا  ت أا النبا ج رصعععععد  ةيوتا

 م  الام 
 
ال الام    2018م  الفاععععععععععععععل يحي  هرواد األاللال املحبللدا؛ شيو زاد  عالق النسعععععععععععععع ة محليا

%ا ولعل  ل  يرجع  ال األزما  اتّباععععععععععادية العاملية اوجارية واملرةق ةا والتي ةلقف 26.55هنحو    2019

ه لارعا ال ل الواّع املاععععععععععععععر ا ناعيع  ال  ة لر رواد األاللعال هلعا ّد يجعدونا هالبجر ة أو هلعا يسععععععععععععععلعونعا  

رارية هاوجدول شيو  ال  تاععععل ئعض املاععععروالا  والدم اسععععبلراريتها رلا يوحععععحا م مععععر الدم اتسععععبل

 ا وةفوق املعدل العاملف واإلّليمي. 2019%الام  86.15وصل  ال شواا   

    شد  اةاا و نلا تعل السلوط الرياد  وةوج ها ل و الةىجلة  
 
ةجدر اإلمارة  ال أا النوايا ليسل عدتا

والال  يعبى   (؛TEAالفعلية ل اا تي شظ م  اوجدول السعععععععععععاهق أا الناعععععععععععاط الرياد     املرشلة امل كرة )

    64–18ال  النسعععععععع ة املئوية للفئا  العلرية م  سعععععععع   
 
سععععععععنة م  السععععععععماا الالي  هدأوا هالفعل  اععععععععاةا

ا  مععا هععامللكيععة و مععا هععاإلدارةا    مثلععل النسعععععععععععععع ععة شواا  ناعععععععععععععع  مبوسعععععععععععععع  املعععدل العععاملف 
 
 جععديععدا

 
ريععاديععا

  2018ل الام م   %     3.17واإلّليميا ناعي  ال  انيفاض النسععععععععععع ة ال ل املسعععععععععععبو  القومف هلعدل  

ا ولععععل ال عععاشعععو يعئو ةفسععععععععععععععدى ععععالا األمر  ال اشبلعععاليعععة ةف ععععععععععععععي   األتراد العلعععل    القيعععاع  2019 ال  

 ال  ريععادة األاللععال. رععاللعع  ةراجع  سعععععععععععععع ععة األتراد الععالي  اةج وا  ال  
 
اوحمومف أو اوّععاص أو األع   هععدي 

. رلا ي شظ م   
 
اوجدول أا  سعععععععععععا ماعععععععععععاررة  ة سعععععععععععي،  اعععععععععععاة   اوّاص اوجديد هلقدار الثلو ةقري ا

املرأة    مجال ريادة األاللال مازال دوا املسبويا  اإلّليلية والعاملية ال ل الرغ  م  ةئايد املعدل م   

% هنسعععععععععععععع ععة ةقععل ال  املعععدل العععاملف واإلّليمي  44 ال    2019% ووصعععععععععععععععل الععام  38ا شيععو هل   2018الععام  

. 30هنحو  
 
 % ةقري ا

 اإلطار النظري ملتغيرات الدراسة(  3)

يرناول ال اشو    عالا اوجئء اإلةار النرر ا وأع  اسعععععععععععععبنباجا  األدهيا  التي ةناولل املب دىا  محل الدراسعععععععععععععة 

 ال ل النحو الباا )  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت متغير الخصائص الريادية( 3-1)

  "Entrepreneurial Characteristics "ECاإلطار النظري للخصائص الريادية ( 3-1-1) 

اعععععععععععععية التي ةبواجد هفرد ماا م ها ما عو مورو  يولد ها   -ةلثل اوّاعععععععععععععا ت الريادية مجلوالة السعععععععععععععلا  الصععععععععععععّع

تا وسعععلا  أ ر  يكرسععع ها الفرد   ل شياةا الريادية. تلقد اعبلل دراسعععا  الديدة هالسعععلا  الريادية   الصععّع

واوّاععععععععععععععا ت التي ةلدز الفرد الريعاد  والتي م  امللك  أا يموا ل عا ةع لدٌى ال ل معد  نجعاح املاعععععععععععععروع اوّعاص هعا 

(Aslam et al., 2012; Gurol and Atsan, 2006). 

اعععععععععية الريادية لدشها القدرة ال ل ارراعععععععععاف السعععععععععلا   Fang, Yuli and Hongzhi, 2009ير  كل م  ) ( أا الصععععععععّع

(  ال أا الصّايا   Gurol and Atsan, 2006اإليجاهية وةنلية ترص ا تهدف  عري  النااط الرياد ا أي ا يادى )

ع   هالكفاءة  الريادية ةف عععل العلل املسعععبقل اوّاص تهاا ويقوموا هبدمعععدا املاعععروالا  ال ل أسعععاد مق دار ةلبُّ

واملعرتععة ال زمععة ل ععدء العلععل ومععد  القععدرة ال ل ةحلععل املّععاةرةا وت معععععععععععععع  أا  لعع  ينعك، ال ل شسععععععععععععع   دارة 

 املاروالا  اوّاصة ته .      
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( أا اوّاععا ت الريادية يلك  وصععف ا ال ل أ ها) مجلوالة م  السععلا  Garges, 2018; Daft, 2010 رر  دراسععبا )

اعععععية والسعععععلورية التي ةاععععع  الفرد الرياد ا و اعععععلل البحك  الالا ف    األمورا الثقة هالنف،ا   والعوامل الصععععّع

    آراء ال ععععاشثدا شول الععععدد عععععالق  
 
املرونععععةا البفكدى املّي  وةحلععععل املّععععاةرة. جععععدير هععععالععععالرر أا عنععععاط ة ععععاينععععا

سعععععععلة يلك  أا ةموا سعععععععا دة هدا الروادا  ت أا   40اعععععععا تا ت ناط دراسعععععععا  ّدر  عالق السعععععععلا  هحواا   اوّ

 ;Aslam et. al., 2012)معر  الدراسععا  شاععر  أئعاد اوّاععا ت الريادية تها هدا أربع  ال سعع ع سععلا  أسععاسععية 

Gurol and Atsan, 2006; Dahleez and Migdad, 2013). 

اعععععععععية الر  يادية ئاعععععععععمل ر دى ال ل ما ةباععععععععع  ها م   اعععععععععا تا شيو يقول  معععععععععوم يةى )  ا يعبلد نجاح الصععععععععّع

اص العاديداا لعل  م   ت الرياد  ترٌد مبلدٌز ملا يرسعععع  ها م   اععععا ت تريدة ةلدزق ال  غدىق م  األنعععّع الصعععّع

ت الرياد  هبفردق هلاعععععععععععروالا واسعععععععععععبق ليباا واوحاتئ الدا    املسعععععععععععبلر لديا نحو   عالق السعععععععععععلا  رغ ة الصععععععععععّع

  ال اإلنجععععاز ةحقي 
 
لحععععة دا لععععا

 
ق نجععععاشععععا  واشععععدة ةلو أ ر ا البجععععديععععد املسعععععععععععععبلر والبفكدى اإلهععععداع  واوحععععاجععععة امل

(Barreto, 1989  ويثار الرسععاعل ا ا شول مجلوالة الاععفا  التي ةلدز الرياديوا ال  غدىع ا وعل عالق الاععفا .)

اععيبا الريادية  يولد تها الرياد  أو يب  اررسععاتها   ل شياةاك رالل  دور ال يئة امل حيية هالرياد  حل ةموي  نعّع

(Thompson, 2014.) 

اعععععععية الفرد  اعععععععبلل ال ل البنري  العام الال  يلثل مجلوالة Troise and Tani, 2020أوحععععععع  ال اشثاا ) ( أا نععععععّع

ت واةجاعاةا    هناء آرا ا هناء  ال ل اسعبجاهبا النفسعية  وال دنيةا  املمونا  م ها العادا  والبقاليدا مععور الصّع

 وةرامل الصّاية نريجة العوامل الورالية والعوامل الثقاتية املكرس ة.

اعية اإل سعانية ةي عع ملمونا و مورولةو يولد تهاا وأ ر  يكرسع ها الفرد  ملا سع ق يلك  لل اشو القول  ا الصّع

ت م  املوا ّ  املّبلفة  عدُّ  م  ال يئة املحييةا و ا املعارف واوّبىا  وصععععععععععقل امل ارا  التي يكرسعععععععععع ها الصعععععععععّع

 ل ناء الصّاية الريادية.
 
 عاما

 
 الام 

اععععععععية ال ل نياق واسععععععععع م  الدراسععععععععا     عالا املجالا وأجريل العديد م  ات ب ارا    رسععععععععل السععععععععلا  الصعععععععّع د 

التي   Myers-Brliggs Type Indicatorو:  ا باعععععععععععععار    MBTIلبحلل عالق السعععععععععععععلا  وةفسعععععععععععععدىعاا أهرزعا ا ب ارا  

(ا تلقد اسرند  ات ب ارا   ال أربعة أئعاد نّاية  عبى ال  نّاية  Thompson, 2014) Jungّدم ا العال   

اإلدراط/ اوحك    الاععععععععععععععورا البواصععععععععععععععععععل مع ا  ري / اتنيواءا اإلشسععععععععععععععععععاد/اوحععععععددا  الريععععععاد  و:  )البفكدى/ 

 والبقدير(.

يادية  ال الدور امل   الال   (    دراسته  ال   اا ت رواد األاللال ونواياع  الر Eid et al., 2019أمار ال اشثوا )

اعععععععية الرياد ا شيو أردوا ال ل أا اوّلفية اتجبلاالية والوظيفية للرياد    ةلع ا ال يئة املحيية    ةموي  نععععععّع

اعععععععععية الريادية  سعععععععععبيدم  بىتها و لفيتها املعرتية ال ىية وم ها   للاعععععععععفا  الرياديةا     ا  الصععععععععّع
 
ةلثل هناء  دااللا

البوجعععا نحو الر  ا م عععارا  اوحاعععععععععععععول ال ل اتسعععععععععععععراعععععععععععععععارةا القعععدرا  العلليعععة إلدارة  اوّبىةا العععدرجعععة العلليعععةا  

 املاروع ا    ةحقيق أعدات ا الريادية.



 اوّاا ت الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار الدور الوسي  للسلوط املّي  للنية الريادية    الع ّة هدا  
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 رر  العديد م  الدراسعععععععععا  التي اعبلل هدراسعععععععععة اوّلفية وراء النجاح الال  يحققا الرياد  أا  سععععععععع ة الالية  

ا رالل   ال مععععععععععع ف   هالريادة نريجة  م  رواد األاللال الناجحدا ينحدروا م  الا    ةلبل  ماعععععععععععروال
 
ا و ريادية

لوا الل ها م  ملارسا  األاللال الساهقة )  (.Mustafa et al., 2016اوّبىة التي ةحا 

اععععية التي يباعععع  تها الرياد  م  معععع  ها ةدالي  النجاح املناععععود   يب عععع  م  العرض السععععاهق أا السععععلا  الصعععّع

ّا لة محددة تهالق السعععععععععععلا  التي يلك  م    ل ا  اعععععععععععكيل  لبحقيق األعدافا رلا تشظ ال اشو أنا ت ةوجد 

 اإلةار العام لصّاية الرياد .

اعية التي يلك  أا ينفرد تها الرياد ا يلك  لل اشو القول   مع ة اي  وج ا  نرر ال اشثدا شول السعلا  الصّع

 لصّاية  
 
 الاما

 
الرياد  كانل ّد  ه ا عناط ئعض السلا  الصّاية والسلورية التي يلك  ل ا أا ةانع  ةارا

 نحو  
 
اععععععععية الرياد  داتعا اةفقل الل ها معر  الدراسععععععععا  السععععععععاهقةا شيو يلثل وجود مثل عالق السععععععععلا  ئصعععععععّع

 البوجا الرياد .   

 أبعاد الخصائص الريادية

ّعام ال عاشعو هعالبعرف ال ل أئععاد اوّاعععععععععععععا ت الريعاديعة البى مراجعبعا ل دهيعا  التي ةنعاولتهعاا شيعو ة  اسعععععععععععععبيرا   

 هدا الدراسا  رلا ي   )
 
 ),Tajeddini&Mueller, 2009 (Eid et al., 2019األئعاد األر ى ةكرارا

ت الرياد     الب لا ال ل العوامل ال ي ية  :  Leading Readinessاالســـــــتعداد الريادي   – الال  يعنى ّدرة الصعععععععّع

ل ال يئة املحيية هالسعععععييرة  التي م  املحبلل أا  عةىض سععععععيا نحو ةلوشا الرياد ا تالرياد  ت يسعععععل  لعوام

دراةا ت و ت يسععععععرسععععععل    اللياا رالل  ت ي م  الرياد  هاالبلاد اوحظ ر سععععععاد للنجاحا هل يعبلد ال ل م اراةا ّو

 لبحقيق أعداتا شتى و ا  ع ى.
 
   للفال ال ل اإلة قا لالل  ةراق يسإل هجدا اجتهاد ومثاهرةا وصوت

ت العاد     أا   )Need of Achievement   الحاجة إلى اإلنجاز  – ت الرياد  ال  الصعععععععععععّع يلدز عالا ال عد الصعععععععععععّع

ّعدرة األول ال ل القيعام هعامل عام واألال عاء ةموا ئاعععععععععععععمعل أربىا معا يجعلعا ال ل ّعدر العالو م  الوع     ا بيعار الفرص 

 نحو البلدز والبف
 
ردا تالرياد  لديا وةحقيق األعداف هفااللية ورفاءة رنبا  لدواتعا الدا لية التي  سععععإل دا لا

  ال  ل .
 
 رغ ة مسبلرة     لراء معارتا وم اراةا وت يقلقا ةوسيع نياق مسئولياةاا هل ال ل العك، يبيلع دوما

ــتقةلية   – ت الرياد  ال ل امل ادأة وةحقيق األعداف هلا يبواتق  :  Indecencyاالسـ ياعععع  عالا ال عد ّدرة الصعععّع

 ال  مع رعيبا وةاععععورقا تالرياد  يف ععععل أا يموا ر 
 
ا لالل  ت و ي حو دا لا

 
 ولي، ةائعا

 
ا ّا دا

 
 ت مرءوسععععا

 
 يسععععا

 ال  ّراراةا  
 
 مسعععععععئوت

 
اعععععععا  اعععععععوصعععععععيبا    العلل رغ ة منا    ةحقيق اتسعععععععبق ل املاا ا لالل  نجد الرياد  نععععععّع

   ئ ض النرر ال  نبا ج ا.

ياعععععععععععععدى ععععالا ال ععععد  ال املقعععدرة ال ل ةحليعععل األشعععدا  واألتراد م  :  Locus of Control  التحكم الـــيافي في األمور   –

 ال ل  
 
اععععية الرياد  أ ها ةجعلا ّادرا   ل نرام ةحلي   ي عععععا الرياد  لنفسععععاا وةرجع أعلية عالا ال عد  ل نعععّع

ال    والسييرة ال ل مجلوالة العوامل اوّارجيةا التي يلك  أا ة لر ال ل أعداتاا وعو ت ينبرر شدو   ل .  

ّاععععععععععععية الريادية    ال الا غدى معبلدة ال ل اوحظ هقدر االبلادعا ال ل وال ها و درار اا ومعارت ا وم اراتها  تالصعععععععععععع 

   وت  سرسل  للفال ئس ولةا تعنوا ها اوجد واتجتهاد    الوصول ل عداف الريادية املرغو ة.
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 املّاةر هحالة الدم الب رد أو شالة:  Risk Takingقبول املخاطرة  –
 
ال لوضا وسلة ّ ول املّاةرة    ةرة   دا لا

 نحوعا رغ ة منا    ةوسععععععععععيع دا رة نجاشاا وعالا ما يصععععععععععجعا ال ل اةيا  ّراراةا    
 
   الرياد  ةجعلا يليل دا لا

 ظل  عقد ال يئة املحيية ها و ااهك اا شتى ولو نحل املعلوما  ال زمة ال ها تةيا  ّرار ما.

ال عععد مععد  ةواتر اوحلععاسععععععععععععععة لععد  الريععاد  نحو  ةلععام عععدف يقاععععععععععععععد تهععالا  :  Self Confidenceالثقــة بــالنفس   –

ت الرياد    عد الثقة هالنف، أشد الركا ئ ال عععععامنة تسعععععبدامة اوحلاسعععععة لد  الصععععّع ماعععععروالا الرياد ا ويلثل ئ 

 الال  يموا لديا اليقدا هقدراةا و ممانياةا الفكرية والعللية.

 الدراسات السابقة التي ربطت متغير الخصائص الريادية باملتغيرات األخرى بالدراسة  ( 31-2-) 

ع م  Wong et al., 2005اسععععععععععععتهدتل دراسععععععععععععة ) ( هياا ألر اوّاععععععععععععا ت الريادية للفرد ال ل النجاح الرياد  املبّو

د امعععبللل الينة الدراسعععة ال ل  GEM)  (  ل االبلادعا ال ل ال يانا  الواردة هبقارير مفردة م  الي ب    215ا ّو

الدارسععععدا لل ندسععععة الاععععنااليةا وةوصععععلل الدراسععععة  ال أا الاععععفا  اوّاصععععة التي ةلدز الفرد ل ا ة لدى ّو  ةجاق  

ةنليععة الوامععل اإلهععداعا ةق ععل املّععاةرةا الرغ ععة    اإلنجععازا التي أل ععل البحليععل اإلشاععععععععععععععا ف دورعععا    البعع لدى ال ل  

 رياد .العوامل الفكرية املبعلقة هنية النجاح ال 

(  ال ّياد اتسعععبعداد الرياد  لي ب اوجامعا  ال ندية م    ل ّياد  Bhandari, 2006تيلا  ع ل دراسعععة )

مفردة م  كليا   دارة األاللالا    186ة لدى اوّاععععععععععععا ت الريادية لدشه . تقد أجريل الدراسععععععععععععة ال ل الينة ّوام ا 

ت     دارة الللا اوّاصا  وامععععععبللل أئعاد اوّاععععععا ت الريادية  القدرة ال ل ّيادة ا  ري   ا اسععععععبق لية الصعععععّع

البفكدى اإلهداع ا الباععععععععلي  اوجيد للعللا ّ ول البحد  . وأوحععععععععحل نبا ج الدراسععععععععة وجود ة لدى  يجابف وجليع  

 %.92.35العوامل املعبىة ال  املب دى املسبقل ال ل املب دى البائع هنس ة 

مررة   100لريادية ال ل األداء ملجلوالة م  العاملدا     ( ألر اوّاا ت اAdegbite et al., 2007ا ببى  دراسة )

 علل  ل مجال الاعناالا  الاع دىة    نيجدىياا عالق الاعناالا  ةنوالل هدا مجات   املواد ال الا يةا األ اعابا  

د اسعععععععبنبجل الدراسعععععععة أا لعامل اوّبىة   - ر شد اوّاعععععععا ت الريادية  -الكيلاويا ا األدوية ومنبجا  الفايبى . ّو

 ر  
 
 م  الار  اا ت ريادية ة لر ئامل سلبي ال ل الوا د امل يعا .دورا

 
    ةليدز األداءا وأا س عا

 
 دىا

 لقياد اوّاعععا ت الريادية ملجبلع الرياديا  األردنيا   2009  ّدمل دراسعععة )الاعععيو وآ رواا 
 
 مقةىشا

 
( نلو جا

اععععععععععيةا اتجبلاالية والوظيفية التي  ثل  م    ل دراسععععععععععة ألر اوّلفية الصعععععععععّع د م  يلبلك ها ال ل أدائه  الرياد ا ّو

ّعد ةوصعععععععععععععلعل العدراسعععععععععععععة  ال أا   71املجبلع ئعينعة هل عل   مفردة يلبلك  ماعععععععععععععروالعا  نعاجحعة    مجعال األاللعالا و

ريععاديععا  األاللععال األردنيععا  لععدشه   درجععة الععاليععة م  الثقععة هععالنف،ا الرغ ععة    اإلنجععازا اتهبمععار واإلهععداعا امل ععادرة  

 كة ال ّا  الامة جيدة مع ج ا  ميبلفة. رالل  أوحعععععععععحل نبا ج الدراسعععععععععة وجود ألر     والقدرة ال ل هناء مععععععععع 

دتلة  شاعععععا ية هدا املسعععععبو  البعليمي و اصعععععية امل ادرة لد  الرياديا  م  شللة الاععععع ادا  الدراسعععععية العلياا  

 وجيدة.رالل  وجود تروق معنوية هدا سنوا  اوّبىة و اصيتي البييي  و ناء م كة الع ّا  العامة ا

( البعرف ال ل اوّاعععععععا ت الريادية ملجبلع رواد األاللال العاملدا  Tajeddini & Mueller, 2009ةناولل دراسعععععععة )

د اسعععبعاا ال اشثاا ئعينة مقدارعا  عععععععععععععععع    مجال البكنولوجيا العالية    دولتي املللكة املبحدة وسعععويسععع   253راا ّو

ععد ةوصعععععععععععععلععل الععدراسعععععععععععععععة  ال أا أئعععاد  مفردة م  رواد األاللععال    ال لععدي  ل يععاا ات ب تععا    هدا املجلوالبداا ّو
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اهة ا ّد شققل درجا  مرةفعة لد  رواد األاللال    الاعععععركا  محل الدراسعععععة      اتسعععععبق ليةا املّاةرة والّر

املللكة املبحدة ال ها    سععععويسععععراا رالل   رر  نبا ج الدراسععععة أا اوّاععععا ت الريادية مثل  الرغ ة    اإلنجازا  

هعداع والثقعة هعالنف،  كعانعل محققعة أال ل نبعا ج لعد  رواد األاللعال    سعععععععععععععويسعععععععععععععرا مقعارنعة مع املللكععة  البىاالعةا اإل 

 املبحدة.

(  ال هياا الدور الال  ةلع ا العوامل الديلوجراتية واوّاعععععععععععا ت الريادية  Jaafer et al., 2010سععععععععععععل دراسعععععععععععة )

الفندح     دولة مالدزياا شيو ة ععععلنل  ألصععععحاب املاععععروالا  الاعععع دىة واملبوسععععية العاملدا    املجال السععععيا    

را د أاللال يعللوا    املجال املالكورا وةوصلل نبا ج الدراسة  ال أا العوامل الديلوجراتية    137الدراسة الدد 

ر شد   -ل  ةك   ا  ة لدى معنو  ال ل ممونا  الصّاية الرياديةا رالل  هينل نبا ج الدراسة أا الثقة هالنف،

ل  ةك   ا  أعلية  سعععععععععع ية ر دىة الند ةحديد  ةار اوّاععععععععععا ت الريادية لد  الينة    -ةأئعاد اوّاععععععععععا ت الريادي 

 ال حو.

م ال ععععاشثوا   ألر العوامععععل    20دراسعععععععععععععته  التي معععععععععععععللععععل    Álvarez et al., 2011)  (ّععععد  دولععععة شول العععععال  لبحليععععل 

د ة قل الدراسعة ال ل رواد أاللال   ة  ةاعنيف   شسعا الديلوجراتية واتجبلاالية ال ل السعلوريا  الرياديةا ّو

مسعععععععععععععبو  العععد عععلا ت نعععاط مجلوالعععة رواد األاللعععال م  دول  ا  د عععل مرةفع    )الوتيعععا  املبحعععدة األمريكيعععةا  

املللكة املبحدةا الدنلارطا تنلنداا تر سعععاا أملانياا الياهااا هل ارياا اسعععكبلنداا ال ىويجا سعععن اتورةا سعععلوتينياا  

  رواد أاللعععععال م  دول  ا  د عععععل مبوسععععععععععععع  ومنيفض     ييعععععاليعععععاا أيرلنعععععداا السعععععععععععععويعععععد(ا ومجلوالعععععة أ ر  م

د ةوصعععععلل نبا ج الدراسعععععة  ال أا اوّاعععععا ت الريادية   )األرجنبداا البىازيلا الاعععععداا ررواةياا جنوب  تريقيا(. ّو

 ملب دىا  اوّبىة الساهقةا العلر ومسبو  البعلي .
 
 ل ا ة لدٌى  يجابفٌّ ال ل السلوط الرياد ا ودال  شاا يا

( ةواعععي  مد  ةواتر اوّاعععا ت الريادية لد  ة ب الدراسعععا  العليا    2011  دراسعععة )ناصعععر والعلر ا شاولل  

 م   115اوجامعا  األردنية والسعععععععععورية وألر  ل  ال ل األاللال الرياديةا و ل  م    ل اسعععععععععبقاعععععععععاء الدد  
 
ةال ا

صعععععععععععععفعععل 2010-2009دارسعععععععععععععاي هرامج العععدراسعععععععععععععععا  العليعععا    مرشلتي املعععاجسعععععععععععععبدى والعععدربوراق   ل العععامف   عععد و  ا ّو

اوّاعععععععععععا ت الريادية ه ئعاد سعععععععععععبة و:   البحك  الالا فا مسعععععععععععبو  الالو م  الياّةا اوحاجة  ال اإلنجازا ةحليل  

ععلا الثقععة هععالنف، . وأسعععععععععععععفر  النبععا ج ال  وجود ال ّععة  يجععاهيععة هدا اوّاعععععععععععععععا ت   ال لوضا الوع  هلرور الّو

 شاععععععععععا ية هدا مب دىا  الدراسععععععععععة وانتهل الدراسععععععععععة ه ياا   الريادية واألاللال الرياديةا رالل  وجود ألر    دتلة

 وجود تروق معنوية هدا تئا  الدراسة.

( ّياد ألر اوّاعا ت الريادية ال ل نية ة ب اوجامعا  اإليرانية لب سعي،  Karimi et al., 2013شاولل دراسعة )

د   اسععععععبعانل الدراسععععععة ئعينة  املاععععععروالا  اوّاصععععععة ته ا و ل  م    ل اسععععععبيدام نلو   املعادلة ال يمليةا ّو

 م  ةياعععععععععاعععععععععا  ميبلفة     اإلدارةا الئراالة وال ندسعععععععععة     سععععععععع ع جامعا  هدا املسعععععععععبويا     346ّوام ا 
 
ةال ا

ّعد هينعل نبعا ج العدراسعععععععععععععة أا النيعة الريعاديعة ةبع لر ئاعععععععععععععمعل  يجعابف هعالكفعاءة العالاةيعة واوحعاجعة  ال  األوليعة والعليعا. و

عد  ّ ول اوّير واتسععععععععععع  بق لية لي، ل لا ة لدٌى م امعععععععععععٌر ال ل نوايا الي ب الرياديةا رالل  أرد  اإلنجازا وأا ئ 

 الدراسة ال ل أا اإلهداع يبوس  األلر هدا الكفاءة الالاةية والنية الريادية.
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ّعة هدا مجلوالعة اوّاعععععععععععععا ت الريعاديعة لعد  ة ب  Al-Habib, 2013) اسعععععععععععععتهعدتعل دراسعععععععععععععة ) ةحعديعد ة يععة الع 

د ّيسععععل   اهة الالاةيةا مسععععبو  اإلنجازا  اوجامعا  السعععععوديةا ّو اوّاععععا ت الريادية ه ئعاد مثل  اإلهداعا الّر

ز اليالا الرياد  ال  اليالا العاد     أا  ةحلل اوّاةرةا امل ادرة ا وانتهل الدراسععععععة  ال نريجة مفادعا أا ةلدُّ

اهة الالاةية .   األول لديا  اا ت مثل  اإلهداعا ةحلل املّاةرةا والبح   هلسبو  الالو م  اإلنجازا وال   ّر

(   ل دراسععععععتهلا مليول الي ب    اوجامعا  الفلسععععععيينية نحو  Dahleez & Migdad, 2013اسععععععبنبجل دراسععععععة )

% م  الينة ال حو لدشه  ميول رياديةا ويرغ وا    ة سععععععي، اللل   اوّاص ئعد البيرُّ ا  25العلل الرياد  أا 

ت الرياد  و: )  البحك  الالا ف    األمورا وأرد  نبا ج الدراسعة أا عناط سعل  اعا ت   ريادية ةاع  الصّع

    
 
اتسبق ليةا تنوا اتةاالا الثقة هالنف،ا الرغ ة    اإلنجاز وةق ل املّاةرة ا وأا أّو  عالق األئعاد ة لدىا

عد  اتسبق لية والبحك  الالا ف    األمور.  اوّاا ت كاا ئ 

ال ل أا السلا  الصّاية والسلورية وم ها  ّ ول املّاةرةا الرغ ة    (Remeikiene et al., 2013أرد  دراسة )

   اإلنجععازا البحك  الععالا ف    األمورا اتةجععاق نحو الريععادة  :  الوامععل ة لر ال ل النيععة الريععاديععة ئاعععععععععععععمععل  يجععابفا  

 لنبا ج الدراسععععععععة -وعالق العوامل 
 
عا البى الدراسععععععععة والبعل ا تلقد    -وتقا ها وةيوير  أظ ر  الدراسععععععععة أا يلك  ةنليت 

اععععععععيته  الرياديةا و مدادع  هاملعارف ال زمة   ة ب ّسعععععععع  اتّباععععععععاد يروا أا ةياععععععععاعععععععع   يسعععععععع      هناء نعععععععّع

 لب سي، املاروالا  وس ل  دارتهاا و ل  ال ل نحو م اير لرأ  ة ب أّسام ال ندسة.

ت الرياد     دولة العراق م    ل دراسععععة )شسععععداا   ق ا ال ل مبيال   ( التي ة  2013ّيسععععل  اععععا ت الصعععّع

ععد أسعععععععععععععفر  النبععا ج ال  أا الريععادة  عععد رردزة   القرار    الاعععععععععععععركععا  العععاملععة    مجععال الاعععععععععععععنععاالععا  الك ر ععا يععةا ّو

أسعععععاسعععععية م  ركا ئ صعععععناالة واةيا  القرار    مجبلع األاللالا وأنا تهد ل ا م  ةواتر ئعض اوّاعععععا ت ل عععععلاا  

  البفاعلا اإلصرا
 
 ر ال ل العللا الرغ ة    اسبدامة النجاحا ةق ل املّاةرة .نجاش ا و:  مرة ة رلا ي   ةدريجيا

اعععععية Agbim et al., 2016ة قل دراسعععععة ) ( ال ل ة ب اوجامعا     نيجدىيا ل ياا ة لدى مجلوالة العوامل الصععععّع

ال ل النيعععة الريعععاديعععةا شيعععو ة دا وجود ال ّعععة موج عععة هدا مسعععععععععععععبو  البعلي ا اوّبىة مع املب دى البعععائع وعو النيعععة  

تا ماعععععععدر  الريا ديةا وأا أر ى الوامل الب لدى كانل الوامل اإلهداعا ةواتر رأد املالا ةق ل املّاةرةا اللر الصععععععّع

 د ل العا لة والبيات اوجامإ .

( الند ّياسعععع ا للّاععععا ت الريادية لد  ة ب اوجامعا  الفلسععععيينية أا عناط  2016ّدمل دراسععععة )سععععليااا  

ت الريع  اد  جعاء  ال ل الةىةيعا البعاا   البييي ا البحك  العالا فا  مجلوالعة م  السعععععععععععععلعا  التي ةةىرئ    الصععععععععععععّع

الثقة هالنف،ا املثاهرةا البواصعععععل مع ا  ري ا اتسعععععبق ليةا ةحلل املّاةرا اوحاجة  ال اإلنجاز . و رر  نبا ج  

 :   البلويلا الفكرة الرياديةا الدورا  و 
 
 عل   الدراسععععععععة    ةوصععععععععياتها أا مبيل ا  العلل الرياد  األر ى  وحاشا

 ريادة األاللالا ال يئة الدااللة . 

(  ال مجلوالة م  النبا ج التي هينل الب لدى الفاالل ملب دى اوّاععععععا ت الريادية  Eid et al., 2019ةوصععععععلل دراسععععععة )

ععد هل   ج  العينععة    688ال ل النيععة الريععاديععة هععالبي يق ال ل ة ب اوجععامعععا  هععدولععة اإلمععارا  العر يععة املبحععدة ّو

ععد ة  البع دى ال  املب دى املسعععععععععععععبقععل هععالبحك  الععالا ف  مفردة م  املواةن  ا القععدرة ال ل  Autonomyدا واملقيلداا ّو

د دلل النبا ج ال ل وجود ة لدى غدى م امر يقدر هنحو  Creativityاإلهداع   % لل عدي  ال ل البواا .  36%ا 37ا ّو
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( ال ل الدور املعنو  للّاعععععععا ت  Troise and Tani, 2020أرد  نبا ج الدراسعععععععة اوحديثة التي ّام تها ال اشثاا )

الريعععاديعععة وةععع لدىععععا ال عععام    صعععععععععععععنعععاالعععة القرار الريعععاد  لعععد  رواد األاللعععال م  العععدة نواحو م هعععا العععداتعيعععة الريعععاديعععة  

 .Equity Crowd funding (ECF)والسلوريا  الريادية وم ها سلوط شقوق امللكية للبلويل اوجلاع   

 PBاإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت متغير السلوك املخطط للنية الريادية  (32-)

 اإلطار النظري للسلوك املخطط للنية الريادية  ( 32-1-) 

ا  
 
أرد  مجلوالة م  الدراسعععععععععععا  ال ل أعلية دراسعععععععععععة السعععععععععععلوط املّي  رلب دى جوعر  كف ياععععععععععع   الفرد رياديا

 لدراسا  كل م   
 
 Ajzen, 1991; Davidsson and Hong, 2003; Krueger, Reilly and Carsrud, 2000; Sheppard)توتقا

et al., 1988, Thompson, 2009  ;   2011 ,  2017  ا  ليلا مععععععععراو,  Göksel, and Belgin  ,Shane and Nicolaou, 2015; 

Dheer and Lenartowice, 2018) والتي ة   جراعععععا ال ل هيئعععا  ميبلفعععة أل رعععل نبعععا ج عععا أا  ّعععامعععة املاعععععععععععععروالعععا     ا

ت الرياد  ّ ل ال دء      ما يسعععععععععععع ق ا ةواتر نية ريادية ناجلة ال  سععععععععععععلوط ميي  يحللا الصعععععععععععّع
 
الريادية غال ا

 ةدمدا ماروالا.

 م    ل واليا الصّا
 
و اتالبلاد ال ل  اةاا تقد أرععععععععععععععععععععععععععد  ف  ععععع يب  وص  الصّت ه نا رياد ٌّ الندما يبيال ّرارا

( ال ل أنا م  ال زم ت   سععععلوط الفرد الند اةيا  ّرارق. و ناء الليا يلك  القول  Kruger et al., 2000ال اشثوا )

ععلا و:  نف، النريجععة التي أرععد  الل هععا الععدة دراسععععععععععععععا  ةلععل    هيئععا     ا اللليععة الريععادة ةراعععععععععععععمععل مع مرور الّو

 Brandle et)شيو أرد اتسعععععععبنبا  السعععععععاهق )Baron and Tang, 2011  ; .(Linan and Wen, 2009ميبلفة م ها )

al., 2018)   (  عد أوال مراشل ععععععععععععععععععع  ا مسععععععبو  ةواتر النية الريادية لد  الفرد لب سععععععي، ماعععععع  هقول روالا الرياد  ي 

 السلوط الرياد .ف لف   عةموي  العللية الريادية ا لالل  يب  دراسة مب دى النية الريادية رلحدد ر يس

أا النية الريادية يلك  ل ا   Planned Behavior Theory( م سعععععععع، نررية السععععععععلوط املّي  Ajzen, 1991 رر )

ت ّ عل معععععععععععععروالعا    اةيعا    أا ةبع لر هلجلوالعة م  العوامعل م هعا مسعععععععععععععبو  اوّبىة واملعرتعة املبواترة لعد  الصععععععععععععّع

ال ل    Planned Behavior   يبا  السعععلوط املّي ا وأرد ال اشو    نرر Antecedentsالقرار هب سعععي، ماعععروالا 

أا عععالق العوامععل  ا  ةعع لدى عععام ال ل مسعععععععععععععبو  النيععة الريععاديععة لععد  را ععد األاللععالا شيععو شععدد مجلوالععة العوامععل 

السععلوريةا اتجبلاالية والبحك  هالسععلوط املدرط. وة دا نبا ج الدد م  الدراسععا  الع ّة اإليجاهية هدا ةحسعع   

 ;Ajzen, 1991; Linan and Rodriguez, 2011)مسعععبو  عالق العوامل واةجاق الفرد نحو البوجا الرياد  الفاالل  

Linan and Wen, 2009). 

( أا دراسعععععة النية  عد م  األمور اوجوعرية لف   السعععععلوط اإل سعععععا فا  Katundu and Gabaga-mbil, 2011 رر )

 م  الةىردز ال ل اوجوانا التي تهب  هبفسدى السلوط اوحاا  تق .
 
ع السلوط املحبلل هدت  وةّو

اعععععععععية للفردا وبعض    اة ععععععععع  لل اشو ئ ال ل السعععععععععلا  الصععععععععّع
 
ة اي  نبا ج دراسعععععععععة السعععععععععلوط الرياد ا تل ها م  رر

اععععععية  اععععععية الريادية ال  م م  الصعععععّع املب دىا  الديلوجراتية م  أجل ة ياا الاععععععفا  التي ةحدد م م  الصعععععّع

 هدا ةواتر مجلوالة ا
 
د اسععععبنبجل الدراسععععا  املّبلفة وجود ال ّة دالة  شاععععا يا لسععععلا  والعوامل  العاديةا ّو

  
 
 معينا

 
 رياديا

 
 Fayolle and Gailly, 2015; Bullough)الديلوجراتية للفرد وةوليد الداتعية لديا هاةيا  مسععععععععععلما

et al., 2014). 
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اععععععية والسععععععلوط املّي    ّدمل العديد م  الدراسععععععا  نلا    سععععععتهدف ةفسععععععدى الع ّة هدا اوّاععععععا ت الصعععععّع

 ,Ajzen, 1991- Kruger and Brazed,1994; Elali and Al-Yacoub  ;  2017للنيععععة الريععععاديععععة ) ليععععلا مععععععععععععععراو ا 

ت ما يلك  ل ا أا ةنب  هالبوجا  2016 اعععععععععععية لصععععععععععّع (ا شيو هينل م    ل ا أا ةواتر ئعض السعععععععععععلا  الصععععععععععّع

ا وعالق الاععفا   اععلل العلرا النوعا البعلي ا اوّبىة السععاهقة والقدوة املل لة  
 
ت مسععبق   الرياد  ل الا الصعّع

(Cenamor et al., 2019.) 

 ةوجعععد ةععع لدىا  ال ل الفرد هفععععل العوامعععل العععديلوجراتيعععةا امل عععارا ا القي  والععععادا ا العععدال  اتجبلعععاع   
 
أي عععععععععععععععا

واملاد ا ومد   عرض الصّت للللارسا  الريادية الساهقة. كل عالق العوامل  امل وع  الفرد هريادة األاللال  

( م  أا الناععععععععععععاط  Krugerand et al., 2000ال ما  ررق )واتةجاق نحو ملارسععععععععععععة السععععععععععععلوط الرياد ا هاإلاععععععععععععاتة  

    ةموي  السلوط الرياد ا وعالا ما أرد  الليا دراسعععععععععععععا  )
 
 الام 

 
 Wach)الرياد  ألشد أتراد األسرة يعببى أي ا

and Wojciechowski, 2016; Smith et al., 2016; Malebana, 2014  ت الال    التي أوحعععععععععحل جليع  ا أا الصععععععععّع

 مععا ةموا لععديععا الرغ ععة    ةعع سعععععععععععععي، ماعععععععععععععروالععا الريععاد   
 
ينرر هنررةو  يجععاهيععةو ةجععاق  لفيععة أسعععععععععععععرةععا الريععاديععة غععال ععا

 اوّاص ها.

رالل  ةوصععلل ئعض الدراسععا   ال أا الامل اوّبىة السععاهقة لا دور    ةفسععدى النية الريادية لد  را د األاللالا  

 م  Wong et al., 2005السعععععاهقة أر ى نية ريادية م  غدىع  )  شيو يموا  وو اوّبىة
 
(ا  ال جانا أا عناط الددا

النبعا ج التي ةث عل أا ة عاي  النوع لعا دور    ةفسعععععععععععععدى النيعة الريعاديعةا شيعو شاعععععععععععععل العالكور ال ل  سععععععععععععع عة أال ل م  

  (.Rauch et al., 2009اإلنا  )

د  ع ل دراسععععععععا  أ ر   ال ةفسععععععععدى ألر دراسععععععععة منا   ا لريادة ال ل ةموي  النوايا الريادية توجد  أا الع ّة ّو

 (.Yang, 2013 ; Bae et al., 2014ةردية هي هلا )

وأرععد  دراسععععععععععععععا  أ ر  ال ل أا رأد املععال اتجبلععاع  وةموي  مععععععععععععع مععا  الع ّععا  اتجبلععااليععة كععاتن عععععععععععععلععام  ال 

النيعععة الريعععاديعععة    ;Carsrud and Brännback, 2011)جلعيعععا  واةحعععادا  األاللعععال لعععا ال ّعععة معنويعععة هراعععععععععععععكيعععل 

Thomas and Mueller, 2000; Nguyen, 2015; Chen et al., 2012). 

 أبعاد السلوك املخطط للنية الريادية

م )  م    ل نرريبا النفسعية اتجبلاالية الاع دىةا واملعروتة هاسع  السعلوط املّي   Azjen, 1991ّد 
 
( نلو جا

TPB   و:  ا باععععععارTheory of Planned Behavior ر عالا النلو   البفاالل اوحاد  هدا مب دىا  عععععععععععععععععععع ؛ شيو يفسعععععع

لك  أا ةنب  ئسعععععععععععععلوط معدا محبلعععل. تف  1985ف العععام  املّو  وال يئعععة املحييعععة هعععاا ومعبقعععدا  البحك  التي ي 

 إلةار (icek ajzen)  أجر  العال  النفسععععععععاي
 
بلك  م  صععععععععياغة نررية السععععععععلوط  ا تنررية الفعل املعقول  ةوسععععععععيعا

  التي ة رد ال ل ّاالدة النية  
م
 ه ا املّي  السعععععلوط نرریة ّ ل أداء السعععععلوطا شيو ةفةىض  Intentionاملّي

 الال  واألرج  األّو   ل شبلال یاععدى أو النیةا والال  هالقاععد السععلوكف  یعرف ما عو السععلوط یسعع ق الال  املب دى

 هنواياق   معدا سععععععععععلوط ةجاق الفرد یجالب
 
ا ورنريجةو تإا النررية اوجديدة  Behavioral Intentionویجعلا موج ا

وة نوايا   ة رد ال ل أا شدو  السعععععععلوط الفع   يرناسعععععععا مع مقدار السعععععععييرة التي يلارسععععععع ا الفرد ال ل سعععععععلورا ّو

 . (Ajzen , 1985)عالا الفرد لبنفيال عالا السلوط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84


 اوّاا ت الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار الدور الوسي  للسلوط املّي  للنية الريادية    الع ّة هدا  

[356] 

التي يلك  أا ةحرط السعععععععععععععلوط اإل سعععععععععععععا ف م    ل  اعععععععععععععكيل عا  لقعد شعدد  النرريعة ل لعة أئععاد م  اتالبقعادا   

ع الناج  ال هاا وعالق األئعاد ةبلثل تيلا ي  )  ملحفرة نواياقا وم  ل  ةوج ا نحو السلوط املبّو

 محعل    :ل:  Behavioral Beliefsالنفســــــــــــيـة والســــــــــــلو يـة    عتقـاداتاال  –
 
 معينعا

 
ةلع  اتالبقعادا  التي ةر   سعععععععععععععلوكعا

ت   اعبلام هالنبا ج املحبللة مناا تاتالبقاد السععععلوكف يلك  وصععععفا ه نا اتشبلال الفرد  الال  ي عععععا الصعععّع

 منعا هع ا ععالا السعععععععععععععلوط يلك  أا ي د   ال نريجعة محبللعة معينعةا هلعنى آ ر يلثعل ععالا اتالبقعاد  
 
لعالاةعا  يلعانعا

 (.Majumdar and Varadarajan, 2013ا )(Engle et al., 2010)و ملارسة سلوط ما اوجا هية الفردية نح

عا  النفسعععععععععية والسعععععععععلورية ل  ري ا  )  Normative Beliefsاالعتقادات املعيارية   – يقاعععععععععد تها  دراط الفرد للبّو

ع أا   ت مثل العا لةا األصعععععععععععدّاء والقدوا . وم  املبّو اتالبقادا  و:  ةلثل مرجعية عامة هالنسععععععععععع ة للصععععععععععّع

ت ملرجعيبا  اععععععمل أةر ّ ول أو الدم ّ ول سععععععلوط ما محبلل )  ,.Eid et alاملعيارية  ال جانا داتعية الصعععععّع

2019.) 

 اعععععععععععععدى عععالق اتالبقععادا   ال مجلوالععة العوامععل التي يلك  أا ةجعععل  )  Control Beliefsاالعتقــادات التحكميــة   –

 يرس  هالس ولة    أدا ا أو العك، 
 
 ما محبل 

 
 (. 2017 ليلا معراو ا  ; Malebana, 2014)سلوكا

الــدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقــة التي ربطــت متغير الســــــــــــلوك املخطط للنيــة الريــاديــة بــاملتغيرات األخرى    ( 32-2-) 

 بالدراسة

( ةحليل وةفسععععععدى أع  العوامل امل لرة ال ل النية الريادية لد  ة ب الدد  Autio et al., 2001اسععععععتهدتل دراسععععععة )

مفردة م  جامعا     3445م  اوجامعا  األورو ية واألمريكية؛ شيو هل   ج  العينة اوّاصعععععععععععة هالدراسعععععععععععة نحو  

ح م  تنلنديةا سععععععععععويديةا هرييانية وأمريكيةا وةوصععععععععععلل الدراسععععععععععة    نبا ج ا  ال الب ريد ال ل أا النلو   املقةى 

واملعروف هاسعععع  نلو   السععععلوط املّي  لديا ّدرة ةفسععععدىية ر دىة لوصعععع  ممونا  النية   (Ajzen, 1991)ّ ل  

 ل ا.
 
 وةن  ا

 
عد البحك  السلوكف املدرط أر ى الوامل النلو   ةفسدىا  الرياديةا وكاا ئ 

دية ود ول ا  ال الال  األاللال  (  ال ةحديد العوامل امل لرة    النية الرياAriff and et al., 2010سعععععععععععل دراسععععععععععة )

 يدرسعععععععوا ةياعععععععاعععععععا  ماليةا    121م    ل البي يق ال ل الينة م  ة ب اوجامعا  املالدزية هل   جل ا  
 
ةال ا

د اسبيرجل الدراسة نبا ج ة رد ال ل نف، نبا ج الدراسة الساهقة    أا مب دىا  السلوط املّي  ل ا ة لدى   ّو

 م  هدا  ر دى ال ل النوايعا الريعاديعةا ورعاللع  ا
 
ععد البحك  السعععععععععععععلوكف املعدرط كعاا األر ى ةفسعععععععععععععدىا ألعليعة النسععععععععععععع يعة ل  

 األئعاد األ ر .

( هدراسععععععة الوامل السععععععلوط املّي   Yang, 2013اةج ل دراسععععععة أ ر  أجريل    دولة الاععععععدا ّام تها ال اشو )

 يدرسععععععععوا     1330و ياا مد  ّدرةا ال ل ةفسععععععععدى النية الريادية هالبي يق ال ل الدد  
 
اوجامعا  الاععععععععينيةا   ةال ا

د  ع ل الدراسععععععععععة  ال نريجة ميبلفة    أرد  أا الامل اتةجاق النفسععععععععععاي كاا لا أعلية  سعععععععععع ية اربى م  هدا   ّو

عد األالراف اتجبلاالية ل  البحك  السععععععلوكف   العوامل األ ر  التي ل ا ّدرة ال ل ةفسععععععدى النوايا السععععععلوريةا يليا ئ 

اتجبلاع  واوّبىة الريادية ل سعععععععرة كاا ل ا ة لدٌى  يجابفٌّ ال ل اتسعععععععبعداد  املدرطا و ينل الدراسعععععععة أا مب دى النوع 

 الرياد  لفئا  ال حو.
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 لقياد النوايا الريادية لد  را د األاللال املحبلل هالبي يق ال ل  Samuel et al., 2013ّدمل دراسععععععععة )
 
( نلو جا

د انتهل الدراسة  ال أا النية الريادية  الي ب    املرشلة األولية م  البعلي  اوجامإ     الدد م  دول ال  عال ا ّو

ت     ل ععا    ةبعع لر هلسعععععععععععععبو  الععداتعيععة لععد  الفردا و ععدورعععا ةبعع لر هلجلوالععة م  العوامععل أهرزعععا) رغ ععة الصععععععععععععّع

الالا ا ةوليد د ل م    ل ة سعععععععععععي، ماعععععععععععدر لاا مد  ّ ول الفرد لللياةر املحبللةا مسعععععععععععبو  ةواتر الدال   

روالا . رالل  أوحععععععحل الدراسععععععة الدور امل   الال  ةلع ا العوامل الديلوجراتية  اوحمومف وغدى اوحمومف لللاعععععع 

   ةموي  النيععة الريععاديععةا تقععد أل رععل النبععا ج ال ل سععععععععععععع يععل املثععال أا  الععالكور    سعععععععععععععدىي نمععا يلبلموا رغ ععة العلععل  

ت املنحدر م  أسعععععععععرة ةلل  ماعععععععععروال ا اوّاص يموا لدي  ا ميول  الرياد  ئاعععععععععمل أربى م  اإلنا ا رالل  الصععععععععّع

 ريادية أر ى م  أولئ  الال  ت ةلبل  أسرةا ماروال ا اوّاص تها. 

ال ل الدراسعععععععععععة السعععععععععععاهقة الند ا ب ارعا لب لدى العوامل   (Turker and Sonmez Selçuk, 2013)أاعععععععععععاتل دراسعععععععععععة  

 للمليعة التي يعدرد تهعا اليعالعا    العديلوجراتيعة
 
ال ل النوايعا الريعاديعة لعد  ة ب اوجعامععا  الةىريعة هع ا عنعاط ةع لدىا

 أّعل 
ٌ
 ةر ويعة وةي يقيعة يموا لعدشه  ميوٌل ريعاديعة

 
ال ل نوايعاق الريعاديعةا    ة دا أا الي ب العالي  يعدرسعععععععععععععوا اللومعا

  لاعععععل الدراسعععععة  ال امب ط األسعععععرة ملاعععععدر د ل جر 
 
 لد   عععععععععععععععععع اء ماععععع م  غدىع ا أي عععععا

 
  يجاهيا

 
روع ما يولد ة لدىا

 اليالا ال ل نواياق الريادية.

ال ل نبا ج الدراسا  الساهقة شدا أجريل ال ل ة ب اوجامعا     دولة    Asuamah et al., 2013)أرد  دراسة )

رغ عة    غعانعاا ووجعد ال عاشثوا نوايعا ريعاديعة لعد  الي ب امل حولدا   ل العدراسعععععععععععععة؛ شيعو ة دا أا أغل ه  لعديعا  

هدء ماععععععععروالا اوّاص ئعد البير ا رالل  اسععععععععبنبجل الدراسععععععععة أا العوامل الديلوجراتية ل ا ة لدٌى  يجابفٌّ ال ل  

روع األسععععرةا الملية اوجامعيةا األصععععدّاءا القدوا  الريادية ورجال ععععععععععععععععع النية الرياديةا واا عناط ال ّة هدا  ماعععع 

سعععععععععبيلاعععععععععل الدراسعععععععععة أا أر ى محفئا  النية الريادية كاا  األاللال الناجحدا  وةموي  نواياع  الريادية. رالل  ا

 اسععععرثلار الياّا  اإلهدااليةا ةوتدى ماععععدر د ل مسععععبداما شل ماععععك   ال يالة ا وأل رل الدراسععععة أا  غياب  

ععة أمععام   األم ا صععععععععععععععو ععة اوحاعععععععععععععول ال ل البلويععل ال زما صععععععععععععععو ععا  البوتدى واتد ععار  كععانععل أع  العوامععل املعّو

 دية  ال واّع.ةحويل النية الريا

ها ب ار ةي يق مب دىا  نلو   السعععلوط املّي  ال ل ة ب جامعا  جنوب   Malebana, 2014)ّامل دراسعععة )

د أرد  نبا ج الدراسععععععععععععة ال ل    329 تريقياا شيو هل   ج  العينة   مفردة يدرسععععععععععععوا العلوم البجارية واملاليةا ّو

 هدا املب دىا .ّدرة نلو   السلوط املّي  ال ل ةفسدى النوايا الريادية ه 
 
 ّويا

 
 معنويا

 
  ا عناط ارة اةا

( مع النريجة السعععععععاهقة الند ةي يق ا ال ل الدد سععععععع ع جامعا  هولندية  (Wach et al., 2016اةفقل نبا ج دراسعععععععة 

 م  دارسعععععععععععععاي العلوم اتّباععععععععععععععاديعة واملعاليعة واإلداريعةا وأرعد  ةع لر النيعة الريعاديعة هع ئععاد   715لعينعة ّوام عا  
 
ةعال عا

 (.Ajzen, 1991ررية السلوط املّي  التي ّدم ا )ومب دىا  ن 

( الند ا ب ارعا ممونا  نلو   السععععععععععلوط  Aloulou, 2016نف، نريجة الدراسععععععععععة السععععععععععاهقة اسععععععععععبنبجتها دراسععععععععععة )

% م  الب اي  اوحاصل  33.4ر  عاملّي  ال ل ة ب اوجامعا  السعوديةا شيو وجد  أا السلوط املّي  يفس

    النية الريادية.
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ا (Katunda and Gabaga-mbil, 2014)ال ل مسعععععبو  دراسعععععا  املب دىا  الالاةية واتجبلاالية اسعععععتهدتل دراسعععععة  

د أجريل    دولة ة زانيا ال ل الدد  م   308البعرف ال ل ة لدى العوامل الديلوجراتية ال ل اتسععععععبعداد الرياد . ّو

ا العلرا الةىةيعا هدا أتراد األسعععععععععععععرة واوحعالة   ريج  اوجعامععا  الب زانيعةا وةوصعععععععععععععلعل نبعا ج عا  ال أا الوامل  النوع

 نبا ج الدراسعععععععععة أا مب دى 
 
 ال ل اتةجاق نحو ملارسعععععععععة العلل الرياد . وأرد  أي عععععععععا

 
 ر دىا

 
اتجبلاالية  ةلثل ة لدىا

 ال ل املب دى البائع.
 
 اوحالة اتجبلاالية كاا أر ى العوامل ة لدىا

شول النوايا الريادية هدا ة ب اوجامعا  املالدزية؛ شيو    ( ّياد الفروق املعنويةAbbas, 2015شاولل دراسة )

ا ووجعد  العدراسعععععععععععععة أا الفروق ّليلعة هدا مفردا  العينعة وتق النوع اتجبلعاع ا   328هل عل الينعة ال حعو  
 
ةعال عا

عد األالراف اتجبلاالية كاا أال ل لد  الالكور ال  اإلنا .  ولك  ئ 

(    نبا ج ا التي ةوصععععععلل  ل ها ه ا  النوع اتجبلاع   Abbas, 2015مع دراسععععععة ) (Robledo, 2015)اةفقل دراسععععععة  

 هاوجامعا  اإلس انيةا وكاا مب دى  180لا ة لدى ال ل النوايا الريادية الند ةي يق الدراسة ال ل الينة  جل ا 
 
ةال ا

 هدا األالراف اتجبلاالية والبحك  السلوكف املدرط.
 
 النوع اتجبلاع  وسييا

 هاوجامعا  ال ارسعععععععععبانية؛ لقياد ة لدى    495   دولة هارسعععععععععباا ال ل الدد    Arshad, 2016)أجريل دراسعععععععععة )
 
ةال ا

ف رلب دى وسععي     عععععععععععععععع األالراف اتجبلاالية والبحك  السععلوكف ال ل النوايا الرياديةا مع واععع مب دى اتةجاق النفسعع 

د أوحععععععععحل النبا ج أا البحك  السععععععععلوكف  و ة لدى ر دى ال ل   اتةجاعا  الريادية لد  الالكور ال   ةل  الع ّةا ّو

 اإلنا ا  ت أا  مب دى األالراف اتجبلاالية كاا لا ة لدٌى ال ل اإلنا  أربى م  الالكور.

   137( التي أجريعل    الوتيعا  املبحعدة األمريكيعة ال ل الينعة مقعدراععا  Rueda et al., 2016 ع عل دراسعععععععععععععة )
 
ةعال عا

حليل الع ّة هدا النوع اتجبلاع  والنوايا الرياديةا وأسععععععععععععفر  يدرسععععععععععععوا  دارة األاللالا اسععععععععععععتهدتل الدراسععععععععععععة ة 

 النبا ج ال  أا النوع اتجبلاع  لي، لا ة لدٌى م امٌر ال ل املب دى البائع.

 لنلا   ّياد  Eid et al., 2019ّدمل دراسة ) -ال ل شد الل  ال اشو  -وال  آ ر دراسة ّدمل    املجال
 
( ةقييلا

اعععععععععععععيعة امعععععععععععععبللعل ال ل البحك  العالا ف واإلهعداعا ومب دىا  النيعة الريعاديعة م    ل نلو    اععععععععععععع  مب دىا  نععععععععععععّع

 درارية م ها السلوط اإلدراكفا ا وط العلل والرغ ة املدررة    العللا و البي يق ال ل ة ب اوجامعا  هدولة  

ّعة  يجعاهيعة هدا 688اإلمعارا  العر يعة املبحعدة لعينعة ّوام عا  ا  رجعل العدراسعععععععععععععة هعإل عا  وجود ال 
 
مب دىا    ةعال عا

 النلو   والنية الريادية.

ت الرياد  أرد  دراسععععععععععة   ,.Aslam et al)ال ل مسععععععععععبو  دراسععععععععععا  املب دىا  األسععععععععععرية واوّلفية الريادية للصعععععععععّع

 م  اوجامعا  ال ارسعععععععبانية لقياد مسعععععععبو  النية الريادية لدشه  ال ل    197التي أجريل ال ل الدد   ا (2012
 
ةال ا

لععععا ةعععع لدٌى ّو   ٌّ ال ل اةجععععاعععععا  الفرد نحو ريععععادة األاللععععال؛ شيععععو أل رععععل نبععععا ج الععععدراسععععععععععععععععة أا أا البعلي  الريععععاد  

لوا ال ل  علي و    ةواتر  لدشه  نوايا ريادية أربى م  غدىع  الالي  ل  يبحاععععععععععع 
 
 رياديا

 
اص الالي  ةلقوا  عليلا األنععععععععععّع

. و
 رياد م

د  ة ب اوجامعا  السعودية  ( الند ّياس ا مسبو  اإلدراط الرياد  ل (Iqbal et al., 2012ةوصلل نبا ج دراسة  

 لعد  الينعة ال حعوا وأوصعععععععععععععل العدراسعععععععععععععة ه عععععععععععععرورة الةىردز ال ل ةنليعة اوجعدارا  الريعاديعة    
 
 ريعاديعا

 
أا  عنعاط ميوت

 املسبويا  البعليلية املّبلفة ملا ل ا م  ة لدى ال ل  اكيل النية الريادية للفرد.
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مفردة م  ة ب اوجامعا  السعععععععععععععورية؛ ل ياا ألر  406( التي أجريل ال ل الدد  2012  ّدمل دراسعععععععععععععة )رم عععععععععععععااا 

ممونا  نررية السعععععععلوط املّي ا ونررية السعععععععلوط العق  ف ال ل اتسعععععععبعداد للد ول لعال  األاللالا أسعععععععفر   

األسععععرة  نبا ج الدراسععععة ال  وجود اسععععبعداد رياد  لد  الفئا  امل حولةا ووجود ألر  يجابف للجوانا النفسععععيةا و 

 واألصدّاء والفعالية الالاةية ال ل نوايا الفرد الريادية.

م ا ال اشو    -ال ل شد الل  ال اشو -ال ل مسعععععبو  ال يئة املاعععععرية ل  يجد ال اشو سعععععو  دراسعععععة واشدة تق  ّد 

((Hattab, 2014  ا شيو ةوصععععل  ال نريجة مفادعا وجود ال ّة ارة اط موج ة هدا مب دىا  الدراسععععة التي ةلثلل

   البعلي  الريعاد  رلب دى مسعععععععععععععبقعل والنيعة الريعاديعة رلب دى ةعائعا وةحققعل العدراسعععععععععععععة النعد ّيعاسععععععععععععع عا م  الوامعل 

    كليعا  اإلدارةا ال نعدسعععععععععععععة واوحعاسععععععععععععع عا  واملع 376ةموي  النيعة الريعاديعة لعد   
 
لومعا ا ووجعد  أا  العامعل ةعال عا

 البحك     السلوط املدرط كاا أر ى العوامل أعلية    ةفسدى سلوط النية الريادية لدشه . 

   أا البعلي     ;Aslam et al., 2012) (Iqbal et al.; 2012مع دراسععبا    (Fayolle and Gailly, 2015)اةفقل دراسععة 

مفردة م  ةل ععة    158النععد ّيععاسععععععععععععع ععا  لعع  األلر ال ل الينععة ممونععة م     الريععاد  لععا ةعع لدٌى  يجععابفٌّ ال ل النيععة الريععاديععة

 اوجامعا  الفر سية.

  "EOاإلطار النظري والدراسات السابقة للتوجه الريادي  (3-3)

 اإلطار النظري للتوجه الريادي  ( 3-3-1) 

( البوجعا الريعاد  أنعا اللليعة هحعو األتراد أو امل سعععععععععععععسعععععععععععععا  ال   Nishimura and Morales, 2011الرف كعلٌّ م  )

الفرص املباشة ل اللال    محاولة ل سبفادة م هاا ولعل عالا البعري  يوح  ارة اط الريادة هلد  ةواتر املوارد 

لية   ال أا الل  (McNally et al., 2014)املباشة واملوارد ال رورية تّبناص الفرص.  ادى وج ة نرر أ ر  ّدم ا  

 مسععبلرٌّ يبواجد    جليع  
ٌ
الريادة ةاععنع الفرص م    ل اإلهداع؛ شيو  عرف العللية الريادية ال ل أ ها)  اععاط

 ال يئا  و  ممال ميبلفة  علل ال ل  جراء   دىا     النر  اتّبااديةا وةموا ال ىوة لللجبلعا  واألتراد.

 ال  Ahmed and Seymour, 2008 رر )
 
لوط الرياد  ما عو  ت تعل اإلهداع الال  ياعععععنع  أا السععععع   Druker( نق 

(  ال أا  الللية الريادة ةلك  األتراد واملجلوالا   Puhakka, 2007القيلة امل اتة م  املوارد اوحالية. رلا أمار )

وامل سععععععععععسععععععععععا  م  اسععععععععععبيدام اوج د املنر  واملوارد املباشة نحو الفرصععععععععععة امللكنةا وةحقيق اسععععععععععبدامة    النلو  

 مع ةيلعا  وشاجا  ال يئة املحيية م    ل امل ادرة واإلهداعا وأردف ال اشثاا  هالنسععع ة لل 
 
لاعععروالا  ا سعععاّا

ل   ععل واوج ععد والبلويععل ال زم لللاعععععععععععععروع مع ةحلععُّ أا الريععادة ةبيلع إليجععاد  عععععععععععععايء    ّيلععة م    ل  دارة الّو

 املّاةر املحبللة.

لليعة دينعاميكيعة تهعدف  ال  عري  لروة را عد األاللعال  يسعععععععععععععبنبج ال عاشعو أا العلليعة الريعاديعة يلك  وصعععععععععععععف عا أ هعا ال

هبحقيق العا د م  ّيلة م عععععععععععععاتة ةوصعععععععععععععل  ل ها مع ةحللا املّاةر املحدّة واملحبللة هلاعععععععععععععروالا الرياد . لعل  

( م  أا البوجا الرياد  يعبى ال   يجاد  ايء 2013وج ة نرر ال اشو ةبفق مع ما ةوصلل  ليا دراسة )شسداا 

 
 
؛ هلعنى تااللية را د األاللال وم ادرةا نحو ةنفيال اللل ما مثل أا ي سعععععععععع، مععععععععععررة جديدة أو  م  ت  ععععععععععايء ةقري ا

هععععاألمر اليسعععععععععععععدىا     ا  الكثدى م    أو ير نى تكرة معينععععة ويعلععععل ال ل ةحقيق ععععاا وعععععالا لي، 
 
 جععععديععععدا

 
ينبج منبجععععا

 ملواردعا 
 
 جيدا

 
دراتها و مماناتها.الاركا  ةفال    مراشل ا امل كرة  اصة ةل  غدى املنرلة ةنريلا  ّو
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(  ال أا البوجععا الريععاد  يبيلع  ال ال ععدء    اللععل مععاا وةنري  املوارد ال زمععة لععا مع ةحليعععل  Daft, 2010أمعععععععععععععععار )

ت الرياد  عو الال  ي هل     العللية الريادية وة  ال  البملفة املرة ية ها ورالل  العوا د املنبررة مناا والصعّع

 م  ةفكدىقا تيبولععد
 
 ر دىا

 
لععديععا مععععععععععععع   هفكرة أو مجلوالععة أتمععار شول ةوتدى منبج معدا    الععال  األاللععالا    شدزا

جسعععععد عالق األتمار ال ل ارض الواّع.   ألتمارق؛ لي 
 
 ويفكر وي عععععع  ةارا

 
تاألسعععععاد    را د األاللال عو أا  لديا مععععع فا

ت وسعععععععععععععلوريعا   (    أا الريعادة معا :   ت  اعععععععععععععا  Baron, 2004ولععل وج عة النرر السعععععععععععععاهقعة ةبفق مع معا  ررق )

 سعععععععععععععتهععدف ةععدمعععععععععععععدا األاللععال والبييي  املنر  ل ععاا مع ةواتر اإلهععداع    البنفيععال والقععدرة ال ل مواج ععة املّععاةر 

د أرد ال اشو أا م  يحلل ةل  الافا  يلك  أا يوص  هرا د األاللال.  املحبللةا ّو

املجلوالة أو امل سعععسعععة ال ل انتها  منهجية  ()  ا البوجا الرياد  يعنى ّدرة الفرد أو Ferreira et al., 2012يقول )

هععععل يب  ةي يق عععععالق األتمععععار   لبوليععععد األتمععععار اوجععععديععععدة اإلهععععدااليععععة وامل بكرةا وت يبّو  األمر النععععد عععععالا اوحععععدا 

و  راج ا  ال الوجود. جدير هالالرر أا  ال اشو  رر أنا هوصعععععععععول الفرد أو املجلوالة أو امل سعععععععععسعععععععععة للريادية ت الا 

الاععراع واملناتسععة القويةا واتنبقال  ال  -ال ل شد ّول ال اشو -ور املحي  األشلر الال  يعنييعنى البفوق    ال  

 املحي  األزرق والال  يعنى اتسر اّية والبفرد    األداء واألاللال.

عاص الريعاديدا ال ل  Jong et al., 2011أرعد ال عاشثوا )  لقعدرا  األنععععععععععععّع
 
( ال ل أا البوجعا الريعاد  يلثعل ةوصعععععععععععععيفعا

رص امللكنعة واسعععععععععععععرثلعارععا م  اجعل اعععععععععععععلعاا البفرد والبلدز    ال يئعة التي يبواجعدوا ت هعاا و لع  م  ةييي  الف

  ل االبلادع  ال ل اسععععععععر اّيته     الوصععععععععول للفرصععععععععةا وم ادأته     اّبناصعععععععع ا مع ّدرته  ال ل ةحلل املّاةر 

عة م ها.  املبّو

 أبعاد التوجه الريادي

(؛ شيو  ا عالا املقياد ّد االبلد   Jong et al., 2011ا دراسععععععة )االبلد ال اشو ال ل املقياد الال  اسععععععبيدمب 

د ةمونل أئعاد مب دى السععععععععععععلوط الرياد  م  ل لة   الليا دراسععععععععععععا  أ ر  تشقة هلا يرناسععععععععععععا وة يعة ال حوا ّو

 الباا )أئعاد أساسية و:  )اتسر اّيةا اإلهداالية والقدرة ال ل ةحلل املّاةرة(ا يلك  ةناول ا ال ل النحو  

 االستباقية

 م  أا ينبررق؛ هلعنى أا الصّت الرياد   
 
يا  عالا ال عد م ادأة الصّت الرياد  نحو  شدا  البحول هدت

 هعععاا م    ل ّعععدرةعععا ال ل مواج عععة الرروف واسعععععععععععععر عععاق األشعععدا   
 
 ولي، مفعوت

 
 ,.Richarda et al)يموا تعععاال 

د شدد )(2009 ت الريادJong et al., 2011ا ّو ت يرسععععع  هاتسعععععر اّية وامل ادرةا ال ل الرغ   ( الصععععّع   ه نا نععععّع

م  أنا ّد ةواج ا صعععععععععو ا  ناجلة ال  رت عععععععع   القوالا اوجامدة إلنجاز امل ام واألاللالا وأوحعععععععع  ال اشو أا 

 يلدز هدا األتراد شسعععا درجة اسعععبعدادع  نحو اةيا  اوّيوا  امللكنة ةجاق الب لدى  
 
السعععلوط اتسعععر اح  يعد أمرا

اععععععية اتسععععععر اّية غدى مقيدة هاوحواجئ      هيئاته  املحيية إلشدا  البحول املرغوب تيا. هناء  ال ل  ل ا تالصعععععّع

ة لنررتها نحو البحول وتق أعدات ا الريادية. تقد ةوصلل    ما ةنبار ال ل الرروف املعّو
 
ال ي ية املّبلفة وغال ا

 هد
 
ا السعععععععععلوط اتسعععععععععر اح  والسعععععععععلوط الرياد   نبا ج الديد م  الدراسعععععععععا   ال وجود ال ّة  يجاهية دالة  شاعععععععععا يا

(Ferreira et al., 2012.) 
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ت الرياد   Lee et al., 2007 رر ) ( أا السععععععععععلوط اتسععععععععععر اح  يرة   ئعدد م  السععععععععععلا  أهرزعا شلاسععععععععععة الصعععععععععّع

ع واتسععععععراععععععراف. ةاعععععع    درةا امل هرة ال ل البّو ونععععععجاالباا واسععععععبجاهبا السععععععريعة لرروف املّو  املحي  هاا ّو

ت الرياد  نحو ارراععاف الفرص واملفااععلة تيلا هي هاا ويب   ل   السععلة اتسععر   اّية مد  الداتعية لد  الصعّع

البى اسعععععععععععععبقعاء املعلومعا  التي يحبعاج عا الريعاد  م  واّععا اوحعاا  أو م    ل املعلومعا  البعاريييعة تسعععععععععععععراعععععععععععععراف 

 (.Puhakka, 2007املسبق ل )

التي يلك  أا يرسعععععع  تها    Pro-activenessال ل امل ادأة    ير  ال اشو أا السععععععلوط اتسععععععر اح  يلك  وصععععععفا هالقدرة

 يسععععإل تّبناص  
 
  جوميا

 
فا ا هل يبيور ألا يموا مّو

 
 دتااليا

 
فا الفردا لالا ت يبّو  السععععلوط الرياد  كونا مّو

ت   الفرص امللكنعة وةيويع عا ل غراض الريعاديعة التي يسعععععععععععععإل  ل هعا را عد األاللعال. لععل  ععالا األمر معا يجععل للصععععععععععععّع

 م  أا يقاد م  ا  ري .الرياد  مدزة ةناتسية ّا لة ال ل  
 
 ّيادة شررة ا  ري  هدت

   Innovativenessاالبتكارية 

اب أنا Burns and S talker, 1961يرجع الف ععععععععععل لر ور عالا املاععععععععععيل   ال ) ب 
 
( والال  ياععععععععععار  ليا م  ئعض الك

لبقليدية الند أدا ا يلثل م ادرة دا لية للدواتع السعععلورية التي ةجعل الرياد  يليل  ال اوّرو  ال  األسعععاليا ا

 ه تمعارق أو اللليعا  ةنفيعالق  
 
 م بكرا

 
امل عام واألاللعالا تقعدرة املرء ال ل اسعععععععععععععبعدامة نجعاشا ة  ف م    ل ة نيعا تكرا

 (.Ferreira et al., 2020لبجسيدعا )

ّدرةا ال ل  ( اتهبمارية ه  ها ميل الفرد نحو السعععلوط اتهبمار ا ومد  Bernoster et al., 2020ياععع  ال اشثوا )

املاعععععععععععععاررعة الفعااللعة    العلليعة اتهبمعاريعة ربقعدي  تكرة جعديعدةا أو منبج جعديعد أو شتى أسعععععععععععععلوب وةريقعة م بكرة 

 لفعل األمياء.

( أا اتهبمارية :  الللية ةيوير األتمار املبدتقة وامل بكرةا ويبفق  Reza and Kayhan, 2011أاعععععععععععاف ال اشثاا )

مععععا كععععلٌّ م  ) (    ةفععععاالععععل الريععععاد  مع اللليععععا  اوجلع واملاععععععععععععععععاررععععة لل يععععانععععا   Hult et al., 2004 لعععع  مع مععععا ّععععد 

واملعلومعا  نحو ةوليعد األتمعار الريعاديعةا     ا  األتمعار اتهبمعاريعة  عك، و سعععععععععععععبجيعا للفرص التي يلبقي عا شعدد  

ت الرياد . ير  ال اشو أا عالا األمر يلثل  يوة أولية عامة نحو اإلهداع واتهبمار هلا  يسععععع      ةحقيق  الصععععّع

 النجاح اإلسةىاةيج .

 ( أا اتهبمارية  عد أشد الناصر البوجا الرياد  التي ةب ل  م مراتها ما ي  )Maksimov et al., 2014 رر )

  س ق الللية اتهبمار  اتها. –
 
 وسلوريا

 
 تكريا

 
 أ ها  عببى ةوج ا

 لفاالل وةحقيق األعداف الريادية.ةررئ ال ل هلورة الرع  وةوصي  املواّ  غدى املبىمجة ةجاق البحول ا –

 تهب  هبيوير أساليا شل املاك   والبعامل مع املواّ  املّبلفة ه ّل ج د ووّل وةملفة ملكنة.   –

سعع   هقوة    صععقل املدزة   عد اتهبمارية ر شد ممونا  البوجا الرياد  ّد ي  يسععبنبج ال اشو ملا سعع ق أا ةواتر ئ 

ت الرياد  م    ل  لق القيلة امل عععععععععععععاتة التي ةلدز منبجا الال   البناتسعععععععععععععية التي يلك  أا يبلبع تها  الصععععععععععععّع

اععععععععععععية والسععععععععععععلورية وال ي ية نحو    هدا املب دىا  الصعععععععععععّع
 
يقدما لل يئة التي يعلل تهاا     ا  اتهبمارية ةلثل ةفاال 

  جراء ةحول مناودا يسإل  ليا الرياد  الناج .
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 القدرة على تحمل املخاطر  

نحو اّبناص الفرص امللكنة لبحقيق الوا د مناودةا تإنا    أغلا األشياا يعةىض    مع سإ  الصّت الرياد 

 ,.Alipour et al)مسارق الرياد  مجلوالة م  املّاةعععععععععععععععر املحبللعععععة التي يلك  ل عععععا الب ليعععععر ال ل أعداتعععععا الريععععععععععاديععععععععععة  

ت الريعاد  مبلثلعة    األال عا(2015 ّعة ئسعععععععععععععإ  الصععععععععععععّع ّعاةر املحعد ء البلويليعة التي يلك  أا ا تقعد ةموا ععالق امل

ل ا را د األاللال لبدمدا ماروالاا أو العلل    ظل هيئة معقدة ةرس  ئعدم الب ردا املّاةرة أو ال لوض.   يبحل 

عة م ها  أي عععا ّد يرسععع ا البوسعععع املفرط م  جانا را د األاللال    اسعععرثلاراةا مع الدم اشرسعععاب النبا ج املبّو

لة مسعععععارق الرياد     ئاعععععمل جيدا أو شتى الد ول    سعععععوق   Sebora et)م ه  غدى مدرود ئاعععععمل مناسعععععا  ال الّر

al., 2010). 

ت الرياد  للّوض    ماعععععععروالا أو    ا مف وم ّ ول اوّير وةحللاا ورالل  البحوط لا يعنى اسعععععععبعداد الصععععععّع

ع ا ئاعععمل دّيق   ا  ت أنا مع (Ferreira et al., 2020)ماعععروالاةا الريادية  ا  النبا ج التي م  الاععععا الليا ةّو

ط للّير املحععدق هععاسعععععععععععععرثلععاراةععا؛ أ  ّ ول املّععاة ر املعبععدلععة التي يلك  البحك  ت هععا   لعع  وجععا الليععا أا يبحو 

 .(Macko and Tyszka, 2009)والسييرة الل ها أو ال ل األّل ةقليل ال رر الناج  ال ها ّدر اإلمماا 

د )  ( أنواع املّاةر التي يلك  أا  عةىض ةريق را د األاللال هث لة مياةر و:  ما ي  )Orlando et al., 2020الدم

) ويقاععععععععععععععد تهععا ةئايعد  ج  املعديونيععة غدى املحسعععععععععععععو عة التي يحاععععععععععععععل الل هععا را عد Financial Risk  املّععاةر املعاليععة –

و ر دى م  املوارد املباشة لديا اهب اء 
 اوجرأة الئا دة وغدى املدروسعععععععععة نحو اسعععععععععبيدام ر م

 
األاللالا ور لا أي عععععععععا

 النلو السريع وال ىاء العاجل.

املّععاةر  ال د ول را ععد األاللععال أشععد املجععات  دوا ) وياعععععععععععععدى عععالا النوع م   Business Risk  ميععاةر األاللععال –

 ل  يعد لعا أشعٌد م  ّ عل وت  
 
ّعا دراسعععععععععععععة كعاتيعة النعاا والبييي  اوجيعد ّ عل اللليعة العد ول رع ا يعد عل سعععععععععععععو

 ةوجد معلوما  كاتية الناا أو أا يسبيدم ةقنية جديدة ل  يسبيدم ا أشٌد م  ّ ل.

اععية – اععية التي يلك  أا يقع ت ها رواد األاللال ةلثل مجلوالة امل  :Personal Risk  املّاةر الصعّع ّاةر الصعّع

    اةجاع   اإلسعععععععةىاةيج  الال  انبهجوق دوا النرر    ةقييلا  
 
ا  راسععععععّع

 
 يعببىونا االبقادا

 
 معينا

 
فا رب ن ه  مّو

 ئامل مواوع .

د أوصععععععععععععاى امل ةلر العاملف لريادة األاللال هجامعة كامبىيد  م    ل ورّة هحثية ّدمل هواسععععععععععععية )  ,Blakelyّو

 ( أنا يلك  لرواد األاللال اة اع  شد  اإلسةىاةيجيبدا الباليبدا لدرء املّاةر املحدّة ته )2020

العلعل ال ل ةحعديعد وةحليعل الوامعل اوّير املحي  هلاعععععععععععععروالعاته  الريعاديعة م    ل ةقليعل مسععععععععععععععاشعا  العدم  –

 الب رد وال لوض املحيية هقراراته  الريادية.

ألسععععععاليا    Benchmarkingاسععععععبيدام البقنيا  املسععععععبيدمة    مجات  أ ر ا وعو ما يعني القياد املرجإ   –

 دارة اوّير التي ةنبهج ا ماععععععروالا  أ ر ا     ا تكرة املّاةرة هي يعتها ةحلل الر   أو اوّسععععععارةا و دارة 

 واد األاللال.املّاةر ئامل اللمي منر  وميي  يس      ةحويل اوّير لفرصة جديدة أمام ر 

 الدراسات السابقة التي ربطت متغير التوجه الريادى بمتغيرات الدراسة  ( 33-2-) 
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د اسععععععععععبعانل  2007سعععععععععععل دراسععععععععععة )أرمععععععععععيدا  (  ال ةحديد أع  العوامل امل لرة     ّامة املاععععععععععروالا  الرياديةا ّو

ععام  175الععدراسععععععععععععععة ئعينععة ّوام ععا   ال ععاشععو هبقسعععععععععععععي  مجلوالععة مفردة م  مععدير  ةلعع  املاعععععععععععععروالععا     األرداا ّو

العوامل  ال أربع مجلوالا ا م ها العوامل اوّاصععععععععة هرا د العلل التي هينل نبا ج الدراسععععععععة أا  صععععععععفاةا ودواتعا 

ّعا  البنفيعال ةكل     اعععععععععععععع  القعدرا   ّعامعة املاعععععععععععععروعا وأمعععععععععععععار  العدراسعععععععععععععة  ال أا أع  معو ل عا ألٌر  يجعابفٌّ     

 يل املناسا.الرسويقيةا والدم  دراط الفرصة    البّو

ععدرا   دارة املعرتععة ال ل الفععاالليععة  Lee and Sukoco, 2007اسعععععععععععععتهععدتععل دراسعععععععععععععععة ) ( هيععاا ألر البوجععا الريععاد  ّو

البنريليةا رالل  هياا الدور الوسعععععععععععي  الال  يلع ا رأد املال اتجبلاعل    عالا الب لدىا شيو ّامل الدراسعععععععععععة 

درا   دارة املعرتة  ركا  ةايوانية وةوصععلل  ال أا عععععععععععععععع مفردة ئاعع   1000هاسععبقاععاء  ة لدى مب دى  البوجا الرياد  ّو

ز م  عالا األلر    ةل  املاروالا . ق
عئم  ال ل الفااللية البنريليةا وأا رأد املال اإلجبلاعل ي 

معععععععععععععررعة  علعل    األردا تهعدف ةحليعل ألر البوجعا  66الينعة ممونعة م   ) 2008اسعععععععععععععبيعدمعل دراسعععععععععععععة )املنعاصعععععععععععععرةا  

ل   عد اتهداعلا ةق ُّ و م   ال  
د ةمونل أئعاد املب دى املسعععععبقل    كلم الرياد  ال ل تااللية القرارا  اإلسعععععةىاةيجيةا ّو

راسة  ال وجود ة لدى  فا ال عد اتسبق ا  ا وةوصلل نبا ج الدععععععع املّاةرةا ال عد اتسر اح ا ال عد العدا ف البناتس

  يجابف    دتلة  شاا ية ألئعاد البوجا الرياد  ال ل تااللية القرارا  اإلسةىاةيجية    الاركا  محل ال حو.

(  ال أا الللية ة سععععي، ماععععروع رياد  ة دأ م  ارراععععاف ترصععععة ما م  ّ ل  (Cha et al., 2008ةوصععععلل دراسععععة 

رتا  أ ر  ة ععععععععع الفكرة مواععععععععوع البنفيال  ععععععععععععععععععععع الريادية ير ع ا ةاعععععععع را د األاللالا وأرد  الدراسععععععععة ال ل أا  النية  

ّعد أوصعععععععععععععل العدراسعععععععععععععة ه عععععععععععععرورة  عئيئ اوحعاتئ نحو ريعادة األاللعال هبعئيئ النيعة الريعاديعة املسععععععععععععع قعةا و:    العل  ا و

هعدورععا ةبحول  ال تععل شقيقف نريجعة الراععععععععععععع يع  مع ا  ري . رعاللع  البع ريعد ال ل ال حعو ال  املوارد كف ةبحول  

 ريادية  ال ّيلة شقيقية رنبا  تّبناص الفرص لب دأ م  الندعا الرشلة  ال الال  األاللال.النية ال 

يت ة يععة الع ّعة هدا البوجعا الريعاد  وأداء األاللعالا وةحعديعد  Rauch et al., 2009شعاولعل دراسععععععععععععععة ) (  صععععععععععععّع

د ةوصعععلل  ال وجود ال ّة ارة اط ّوية    مجلوالة م  املب دىا  الوسعععيية التي ة لر ال ل ة يعة عالق الع ّةا ّو

     عئيئ  
ٌ
ّعارجيعة ل عا دوٌر وسعععععععععععععي  هدا البوجعا الريعاد  وأداء األاللعالا وأا مجلوالعة العوامعل العدا ليعة وال يئعة او

 ة يعة عالق الع ّة.

     عئيئ الع ّة هدا البوجا Richard et al., 2009هينل دراسععععة )
 
 م لا

 
( أا وّاععععا ت املديري  البنفياليدا دورا

داء البنريميا وأا عنععاط ال ّعة ارة ععاط ّويعة هدا البوجعا الريعاد  وأداء املنرلععةا شيععو جعاء  ععالق  الريعاد  واأل 

 مفردة م  املديري  البنفياليدا    الوتيا  املبحدة األمريكية. 579النبا ج ئعد اسبقااء 

ي ل ا صعععععععلة مجلوالة الب لدىا  الدا لية واوّارجية الت  Sebora and Theerapatvong, 2010)تحاعععععععل دراسعععععععة )

هبوليد األتمارا ّو ول املّاةرةا البوجا اتسععععععر اح  لد  الينة الاععععععوا ية م  املديري     املاععععععا ع الباي ندية هل   

ّعة   105العددع    معديري ا و لاعععععععععععععل نبعا ج العدراسعععععععععععععة  ال أا ةوليعد األتمعار لعا ةع لدى ال ل نوع املنبجا وأا عنعاط ال 

 ارة اط هدا ّ ول املّاةرة و ج  املاروع.

النامئة املعرتة ال زمة ل دء   ركا ععع البعرف ال ل ريفية اررساب الا Troise and Tani, 2020)هدتل دراسة )است

د ّام ال اشثوا هإجراء مقاه   مع مجلوالة ميبارة م  رواد األاللال تهالق الاعععععععع  ركا  لبحقيق  ععععععععععععععععععععع الراعععععععع يلا ّو
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عععدف ال حععوا و لاععععععععععععععل النبععا ج  ال أا رواد األاللععال اررسععععععععععععع وا معععارت   م  الععدة ماععععععععععععععادر أهرزعععا  املععدر واا  

 واألاللال النامئة الساهقة ال ل أاللال   .

 الفجوة البحثية (4 -3)

    -ال ل الرغ  م  األعلية ال ال ة للنبا ج التي ةوصعععلل  ل ها الدراسعععا  السعععاهقة
 
و:  ما اسعععبفاد م ها ال اشو رثدىا

 ت أا ال اشو تشظ الب اي  الواح   -   ةموي  تكرةا ال حثيةا و مدادق هرواعر دراسبا وةحديد مب دىا  هحثا

الععدراسعععععععععععععععا  التي ةلععل    هيئععا  مبنوالععة م  شيععو ةحععديععد اوّاعععععععععععععععا ت الريععاديععة التي يجععا  هدا ميبل  نبععا ج  

اعععععععية الفرد الرياد ا ومد  ة لدى عالق اوّاعععععععا ت ال ل مب دىا  النية الريادية والبوجا الرياد .   ةواترعا    نععععععّع

ّعة هدا السعععععععععععععلعا  الريعاديعة وةع لدىا  أئععاد  أا معر  العدراسعععععععععععععا  ةنعاولعل الع 
 
ععا ال ل النيعة  تشظ ال عاشعو أي عععععععععععععا

الريادية م    ل هحو السعععععععلوط املّي  دوا النرر  ال مرشلة ما ئعد ةواتر النية الريادية و:  مرشلة البوجا 

الريعاد ا ةلع  املرشلعة التي ةجععل م  اوحل  شقيقعةا تل  يب  البعرف ال ل أر ى األئععاد امل لرةا سعععععععععععععواء م  مب دى 

ّي ا ودور األ دى رلب دى وسعععي     دتع الع ّة  ال مسعععبويا و اوّاعععا ت الريادية أو م  مب دىا  السعععلوط امل

أت عععععععععععععععل محبللععة م  الععدمععا. رععاللعع  ل  يبيرق أ  م  الععدراسعععععععععععععععا  السعععععععععععععععاهقععة  ال ةحععديععو األدوا  القيععاسعععععععععععععيععة  

املسعععععععععععععبيعدمعة ل يعاا البع لدىا  امل عامعععععععععععععرة وغدى امل عامعععععععععععععرة ملب دى اوّاعععععععععععععا ت الريعاديعة وأئععادق ال ل البوجعا الريعاد   

لسععلوط املّي  للنية الريادية    ةموي  عالا األلر البى ةحليل مسععار الع ّا  أو النلالجة ال نا ية  ه ئعادق ودور ا

ال ل    -لللب دىا  محل الدراسعةا رالل  ل  يجد ال اشو سعو  دراسعةو واشدةو ّامل هالبي يق ال ل ال يئة املاعرية

 قععل ال ل ة ب اوجععامعععا ا مععا زاد م  ال لععة ال حثيععة لل   -شععد الل  ال ععاشععو
 
 ععاشععو؛ إلنجععاز محععاولبععا ال حثيععة  وة

 ال ل املسعععععععععععععبو   
 
هعالبي يق ال ل رواد األاللععال محععل اعبلععام مجععال الريعادة إللراء ععالا املجععال العال  معازال غعام ععععععععععععععا

 املعر   والبي يقف.

 مشكلة الدراسة(  4)

صععععد  م    ل اسععععبعراض املاععععاعدا  اوّاصععععة هال حو والتي أوحععععحتها امل مععععرا  املولقة التي رصععععدعا ةقرير املر 

ا ير دا لل اشو أنا ال ل الرغ  م  ةواتر ئعض امل معرا  اإليجاهية لد  األتراد    (GEM)العاملف لريادة األاللال  

ماعععععععععععععر شول ريعادة األاللعال تيلعا يبعلق هنررته  ل عاا وةفعاعل   ئاععععععععععععع ا الفرص املعدررعة واملحبللعةا وةيلع   لنيعل  

النيععة الريععاديععة لععدشه  ال  املبوسعععععععععععععيععا  اإلّليليععة    لقععا را ععد أاللععالا ومععا أظ رةععا امل معععععععععععععرا  م  ةئايععد معععدت 

ل  ال نوايا ريادية   والعامليةا  ت أا الواّع الفع   الال  يجسعععد عالا البفاعل وعالق البيلعا  الريادية والال  يبحو 

و ئعد. لعل ما ي رد  ل  م معععرا   سعععا ال يالة    
مازال ش ي، النف، الند الفردا ول  يبحول  ال  اعععاط تع  م

ا ويوحععععع  الاعععععمل الباا   السعععععوق  
 
املاعععععر  والتي شتى و ا انيف عععععل مازالل الند مسعععععبويا و غدى مق ولة مجبلعيا

 .2019شتى  2010( ةيور  سا ال يالة    مار م  الام 1ّر  )
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 2019وحتى عام  2010: تطور معدالت البطالة خةل الفترة من عام 1شكل 

ع الرسمي    www.idsc.gov.egاملادر) مررئ املعلوما  ودال  اةيا  القرارا مجل، الوزراء املار ا املّو

%ا ووصعل  ال 9شواا   2010ي شظ م  الاعمل السعاهق ة اي  معدت  ال يالة البى السعنوا ا شيو كاا    الام 

  2019% الام 7.9ا شتى وصععععععععل  ال نحو  13.2  ال  2013أال ل  روةا   ل الام 
 
 مجبلعيا

 
ا ا و:   سعععععععع ة  اععععععععمل أّر

ا والب لا الل ها أص   يبيلا البفكدى    هدا ل  عوي ية ال  سياسا  البوظ  اوحمومف التي أ جلل  
 
وشموميا

 ل ةجاق نحو آليا  السوق اوحرا والس يل لالل  يلك       عاش 
 
تكر الريادة  ال ها الدولة    العقود األ دىة وتقا

 وأا ّوة العلل ةةزايد ئاملو م يرد كل الام رلا يوححا الامل ّر  )
 
 ()2والبحول نحوعاا  اوصا

 
 2019وحتى عام  2010: تطور إجمالي قوة العمل في مصر خةل الفترة من عام 2شكل 

ع الرسمي    www.idsc.gov.egاملادر) مررئ املعلوما  ودال  اةيا  القرارا مجل، الوزراء املار ا املّو

هإجلاا     2019مليوا  سععععععععلةا ووصععععععععلل  ال الام   26.8شيو ي شظ م  الاععععععععمل ةنامف ّوة العلل هدأ  هإجلاا   

ق الك دى م  ّوة العلل    املجبلع املاععععر    مليوا  سععععلةا وعالا يوحعععع  مد   28.35
األعلية تسععععريعاب عالا الك م

 م  العلل البقليد     القياالا  اوحمومية أو اوّاصة.
 
 ه سلوب وةريقة أر ى ةيورا

م    ل ما سععععع ق يسعععععبنبج ال اشو وجود ةراجع    ةيور البوجا الرياد  لد  رواد األاللال املحبللدا    ماععععر  

ال اوّاععععا ت الريادية ل   والتي م  امللك  أا يموا ل ا دور  اععععكيل عالا السععععلوط البى النية  ّد يرجع أسعععع اها  

ثار  سععاعل ال حو الر يسععاي وعو)  ال أ  مد  ة لر اوّاععا ت الريادية    ةموي  البوجا  الريادية. هناء  ال ل  ل  ي 

http://www.idsc.gov.eg/
http://www.idsc.gov.eg/
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  ماععععععععععرك ويلك  لل اشو ةرح الدد  الرياد  البى اتعبلام هالسععععععععععلوط املّي  للنية الريادية لد  رواد األاللال  

 م  الرساعت  الفرالية    عالا اإلةار)

  ال أ  مد  ة لر اوّاا ت الريادية ال ل البوجا الرياد ك –

 عل عناط ة لدى للّاا ت الريادية ال ل السلوط املّي  للنية الرياديةك –

 ما ة لدى السلوط املّي  للنية الريادية ال ل البوجا الرياد ك –

ما مد  الب لدى امل امععععععععععر وغدى امل امععععععععععر للّاععععععععععا ت الريادية ال ل البوجا الرياد     وجود السععععععععععلوط املّي   –

 للنية الريادية رلب دى وسي  هي هلاك  

 أهداف الدراسة(  5)

  سإل الدراسة  ال ةحقيق مجلوالة م  األعداف رلا ي  )

 املاريداا وةحديد أع  العوامل امل لرة م ها.ّياد اوّاا ت الريادية لد  رواد األاللال ( 5-1)

 ةحديد ة يعة الع ّة هدا اوّاا ت الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار.( 5-2)

 هياا ة لدى اوّاا ت الريادية     اكيل السلوط املّي  للنية الريادية لد  رواد األاللال.( 5-3)

  ل  اكيل البوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار.ّياد ة لدى اوّاا ت الريادية ال( 5-4)

 ةحديد ة يعة الع ّة هدا السلوط املّي  للنية الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال.( 5-5)

ّياد األلر امل امعععععععععععر وغدى امل امعععععععععععر للّاعععععععععععا ت الريادية ال ل البوجا الرياد  البى السعععععععععععلوط املّي  للنية  ( 5-6)

 و ياا دورق    عالق الع ّة.الريادية  

ةحعععديعععد ات ب تعععا  هدا تئعععا  رواد األاللعععال شول مب دىا  العععدراسععععععععععععععععة    اعععععععععععععوء مجلوالعععة م  العوامعععل (  5-7)

 الصّاية واتجبلاالية واألسرية.

 فروض الدراسة  (  6)

 ةبلثل تروض الدراسة التي  سإل  ال ا ب ارعا تيلا ي  )

دتلععة  شاععععععععععععععا يععة للّاععععععععععععععا ت الريععاديععة ال ل البوجععا الريععاد  لععد  رواد  يوجععد ةعع لدى  و  الفرض الر يسعععععععععععععاي األول)  

 األاللال.

 يوجد ة لدى  و دتلة  شاا ية ألئعاد اوّاا ت الريادية ال ل البوجا الرياد .) األول  الفرض الفرع 

 دية.يوجد ة لدى  و دتلة  شاا ية للّاا ت الريادية ال ل السلوط املّي  للنية الرياالفرض الر يساي الثا ف)  

يوجد ة لدى  و دتلة  شاعععععععععععا ية ألئعاد اوّاعععععععععععا ت الريادية ال ل السعععععععععععلوط املّي  للنية  )  الثا ف الفرض الفرع 

 الريادية لد  رواد األاللال    مار.

 يوجد ة لدى  و دتلة  شاا ية للسلوط املّي  للنية الريادية ال ل البوجا الرياد .الفرض الر يساي الثالو)  
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يوجععد ةعع لدى  و دتلععة  شاعععععععععععععععا يععة ألئعععاد السعععععععععععععلوط املّي  للنيععة الريععاديععة ال ل البوجععا الفرض الفرع  الثععالععو)  

 الرياد .

يوجد ة لدى للّاععععععععععا ت الريادية ال ل البوجا الرياد     وجود السععععععععععلوط املّي  للنية  الفرض الر يسععععععععععاي الرائع) 

 الريادية رلب دى وسي  لد  رواد األاللال    مار.

يوجعد ا ب تعا  معنويعة  ا  دتلعة  شاعععععععععععععا يعة تةجعاععا  الينعة العدراسعععععععععععععة شول مب دىا  فرع  الرائع) الفرض ال 

الدراسعععة ال ل شسعععا الوامل )النوعا الفئة العلريةا اوحالة اتجبلااليةا مسعععبو  البعلي ا  

ش عععععععور تعاليا  ريادة األاللال وةموي  مععععععع كة الع ّا ا ةف عععععععي   نوالية املاعععععععروالا ا  

 روعا دراسة ريادة األاللال(.امب ط األسرة ملا

 أهمية الدراسة  (  7)

أ ها  عد محاولة إللراء املكب ة العر ية هلواعععععععععععوع معععععععععععديد    الناحية األكاديميةةرجع أعلية الدراسعععععععععععة اوحالية م  

حكلة ا علا  دراسعععععبد غدى  -ال ل شد الل  ال اشو  -النععععععععععععععععععععععععععععععععععععدرة تهاا شيو ل  يع ى ال اشو ال ل أ  دراسعععععا  الر ية م 

( وةناولبا ةفسعععععدىا  النية الريادية م    ل نررية السعععععلوط املّي   2012ا رم عععععااا 2016) ليلا مععععععراو ا 

األعليعععة العلليعععة لل حعععو كونعععا يرنعععاول أشعععد املواعععععععععععععوالعععا  التي ر ى اوحعععديعععو ال هعععا    أروّعععة   تق ا رعععاللععع  ةرجع

اوحمومعا  وامل سعععععععععععععسععععععععععععععا  العدوليعة  ا  الع ّعة هريعادة األاللعال والبنليعة املسعععععععععععععبعدامعة كو هعا أشعد محركعا  النلو  

 والبنلية الااملة.

ع أا  سعععع   الدراسععععة     يجاد ة   املجال التطبيقيأما ال ل مسععععبو    فسععععدىا  شول ةفعيل السععععلوط الرياد   تيبّو

وةوج ها لد  رواد األاللالا م    ل اسععععععععععععبكاععععععععععععاف وم  ل  الةىردز ال ل أع  املب دىا  التي  عئز عالا البوجا أو  

السععععععلوط البى دراسععععععة اوّاععععععا ت الريادية التي يجا اتعبلام تها لد  رواد األاللالا والعناصععععععر امل لرة    ةموي   

م  ل  سعععإل مبيال القرار نحو  يجاد  سعععةىاةيجيا  وسعععياسعععا  مناسععع ة  علل ال ل واعععع  النوايا الريادية لدشه ا و 

ر  واملجبلعا  العر ية وغدى العر ية  عاواه  ةنلية سلوط ريادة األاللال هدا أوساط ّوة العلل    املجبلع املا

ع أا ة عععععع الدراسعععععة ّارئها ال اعععععية و لا يب ءم مع مب دىاتها القومية. وال ل مسعععععبو  األتراد يبّو  ل مفاةي  الصععععّع

 الريادية وس ل ةقوي  السلوط الرياد  لد  را د األاللال املحبلل.

 منهجية الدراسة(  8)

 اععععدى منهجية الدراسععععة  ال وصعععع  هيانا  الدراسععععة التي  اععععبلل ال ل ال يانا  الثانوية وال يانا  األوليةا ورالل   

االبلد  الل ها الدراسععععة    وصعععع  ال يانا   ةوصععععي  مجبلع والينة الدراسععععةا وةحديد األسععععاليا القياسععععية التي 

.
 
 وةحويل ا م  وصفية  ال رلية للبعامل مع ا  شاا يا
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 بيانات الدراسة (8-1)

 البيانات الثانوية   ( 8-1-1) 

شيععو اسعععععععععععععبكلععل ال ععاشععو مععا االبلععد الليععا هععالععدراسععععععععععععععة املكب يععة اتسعععععععععععععبكاععععععععععععععاتيععة التي ّععام تهععا اعععععععععععععل  الععدراسععععععععععععععة  

معال  ال حو م  شيو وصعع  املاععملة ال حثية و سععاعتتهاا وأعداف الدراسععة اتسععبي اليةا وبعد أا اة ععحل  

وترواعععععععععع ا سععععععععععإل ال اشو  ال جلا مئيد م  املاععععععععععادر الثانوية لل يانا  كف يب  ةحقيق أعداف الدراسععععععععععةا شيو  

اسعععععععععععععتهعدف ال عاشعو جلع ماععععععععععععععادر ال يعانعا  الثعانويعة شول مواعععععععععععععوالعا  ال حعو م  العدة ماععععععععععععععادر م هعا) امل لفعا  

 را  الدورية وغدى الدورية...  وخ.عاملقات  العللية املحكلةا الرسا ل العلليةا البقارير الرسلية والناالعلليةا  

 البيانات األولية   ( 8-1-2) 

ّام ال اشو هبيوير أداة لقياد مب دىا  الدراسة وال ّاتهاا هاتالبلاد ال ل دراسة أدهيا  مواوالا  الدراسة؛ 

 لرواد األاللال    ماععععععر يبموا م  أربعة أجئاء أسععععععاسععععععيةا شيو ةناول اوجئء 
 
 موج ا

 
تقد ةور ال اشو اسععععععب يانا

ادية واتجبلاالية لد  وشدة املعاينة. واعب  اوجئء األول ال يانا  العامة والديلوجراتية واوّلفية األسععععرية والري 

( هاتالبلاد  24)  1الثا ف هقياد مب دى اوّاعععععا ت الريادية الال  امعععععبلل ال ل سعععععبة أئعاد ة عععععلنل الفقرا  م  )

(ا و اععععععععت اوجئء الثالو لوصعععععععع  املب دى الوسععععععععي  وعو السععععععععلوط  Dahleez and Migdad, 2013ال ل مقياد )

( هاتالبلاد ال ل  38)  25و امععععععععععععبلل ال ل ل لة أئعاد ر يسععععععععععععية و اععععععععععععلل الفقرا  م  )املّي  للنية الرياديةا شي 

( مع ةيويرق شسععععا أعداف دراسععععة ال اشو. أما املب دى البائع وعو البوجا Eid and et al., 2019مقياد دراسععععة )

( 53)  39الرياد  تقد  اعععععت لا اوجئء الرائع الال  امعععععبلل ال ل ل لة أئعاد أسعععععاسعععععية مب عععععلنة الفقرا  م  )

د االبلد ال اشو    عالا اوجئء ال ل مقياد دراسة   مع ةكييفا شسا الدراسة اوحالية.ا (Jong et al., 2011)ّو

 مجتمع وعينة الدراسة  (8-2)

 مجتمع الدراسة  ( 8-2-1) 

وةلثل  ياعدى مجبلع ال حو م  وج ة النرر اإلشاعا ية  ال جليع املفردا ا التي  اعةىط    سعلة معينة أو أر ىا   

ظاعرة مواععوع ال حو.    اععوء  ل  تإا مجبلع الدراسععة ياععبلل ال ل رواد األاللال    ماععر الالي  يعللوا    

د ال اشو مجبلع ال حو وع   د شد  مجال املاعععروالا  الاععع دىة أو املبوسعععيةا ول   ةجارب    عالق امل عععلارا ّو

رة البييي  واملبائعة واإلصعععع ح اإلدار ا  ةحل مرلة وزا  2030روع م ادرة رواد  ععععععععععععععععع رواد األاللال املاععععةىكوا هلاعععع 

ع الرسععععععععععععمي للل ادرة    179570والددع     هلجال ريادة األاللال البى املّو
 
 م بلا

 
ا  www.rowad2030.comماععععععععععععةىكا

ع اإللكةىو ف ئاععععععععععع ما  البواصعععععععععععل ات  د ّام ال اشو هالبواصعععععععععععل مع وشدة املعاينة البى املّو جبلاعل وامل ةلرا   ّو

  .الرسلية التي ة  القدعاا البى ةوزيع اسب ياا  لكةىو ف ة  ةاليلا البى شئمة مايكروسوتل

 عينة الدراسة   ( 8-2-2) 

د ة  اسعععععععبيدام اتسعععععععب ياا اإللكةىو ف وجلع ال يانا ا وة   اععععععع  ر عععععععععععععععععععع ّام ال اشو هاسعععععععبيدام الينة الاعععععععوا يةا ّو

 ال ل مجبلع ال حعععو   ل الفةىة م   
 
ا وةلعععل  2020معععايو    8وشتى    2020معععارد    9وةوزيع اتسعععععععععععععب يعععاا  لكةىونيعععا

اسععبجاهة لعدم مياهقتها لاععروط الدراسععةا ت صعع    جلاا  العينة   36مفردةا اسععر عد م ها   437اتسععبجاهة م  

http://www.rowad2030.com/
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املّبلفععةا شيععو  ا اوحععد األد   املق ول  مفردةا وة   البعععامععل مع ال يععانععا  البى شئمععة البىامج اإلشاععععععععععععععا يععة    401

 لللجبلعا   ا  األ جام الك دىة عو 
 
 (.Warner, 2008مفردة ) 384 شاا يا

 األساليب اإلحصائية املستخدمة لوصف البيانات واختبارات الفروض (8-3)

ّام ال اشو هاتالبلاد ال ل مجلوالة م  أسععععععععاليا ةحليل ال يانا  هاسععععععععبيدام شئمة البىامج اإلشاععععععععا ية للعلوم  

 ال ل النحو الباا ) AMOS version 24ا و رنامج  SPSS v.25اتجبلاالية  

شيو ّام ال اشو هاتالبلاد ال ل معام   اترة اط ل ياا صعععععععععععدق أئعاد وتقرا   : مقاييس الصــــــــــد  والثبات –

 يععااا ورععاللعع  ةحععديععد مععد  ات سععععععععععععععاق الععدا    ل ععا م    ل اتالبلععاد ال ل نبععا ج ةحليععل معععامععل ألفععا اتسعععععععععععععب 

سبقصاى م ه .  Cronbach Alphaررون اخ  
 
 لقياد مسبو  الث ا  إلجاها  امل

ل يععاا مععد  وجود ارة ععاط مرةفع هدا أئعععاد )  Variance Inflation Factor (VIF)التبــاين  اختبــار معــامـل ت ــــــــــــخم   –

 .Multicollinearity  البدا ل اوّيفاملب دى ل لاا جودة نلا   اتنحدار املقدرة و لوعا م  ماملة 

ل يعاا ةع لدىا  املب دىا  املسعععععععععععععبقلعة ال ل البعائععة أو الوسعععععععععععععييعة  :  أســــــــــــلود تحليـل االنحـدار، واالنحـدار املتعـدد –

ئاعععععععععععمل  جلاا ا وباعععععععععععمل جئ ف. رالل  ةحديد نوالية الع ّة ودرجة اترة اط ومعام   البحديد املفسعععععععععععرة. 

عد اسعععععععععععععبعدل ال عاشعو ال ل معنويعة الع ّعا  م    ل نلعا     ا وجودة النلعا   املقعدرة م    ل ANOVAّو

 .Fمعنوية ّي   

للبعرف ال ل معنوية الع ّا  امل امععرة وغدى    Amos v.24ة  اسععبيدام شئمة هرنامج :  تحليل املســارمنهجية   –

د ة  اتالبلاد ال ل م معععرا  جودة البواتق )جودة النلو  ( وم  أعل ا )  ,Child)امل امعععرة هدا املب دىا ا ّو

2006) . 

يوحععععععععععععع  الععععدرجععععة المليععععة لبواتق مربع ال واح   )  Goodness of Fit Index (GFI)  م معععععععععععععر جودة البواتق ▪

املحسععععععععععععوب م  ال يانا  هواسععععععععععععية النلو   مقارنة مع مربع ال واح  املحسععععععععععععوب م  ال يانا  الفعليةا  

 GFI≥0.70وشد الق ول ل الا امل مععر   1-0ولكنا غدى معدل هواسععية درجا  اوحريةا وةةىاوح ّيلبا هدا  

 ال ل ةواتق أربى.  وكللا اّةىهل ّيلبا م  الواشد الصحي  دل  

يبلدز عععالا امل معععععععععععععر هعع نععا ت يبعع لر ه ج  )  Comparative Fit Index (CFI)  م معععععععععععععر جودة البواتق املقععارا  ▪

وكللععا   1-0العينعةا ويحسععععععععععععععا هلقعارنعة النلو   املقةىح هعالنسععععععععععععع عة  ال نلو   الععدم وةةىاوح درجبعا هدا  

 .  CFI ≥0.9زاد  ّيلبا واّةىهل م  الواشد الصحي ا دل  ال ل ةواتق أت لا وشد الق ول ل الا امل مر  

عو م معععر يوحععع  ري  يياهق النلو   ماعععفوتة )  RMSEA  اوجالر الةىهيإ  ملبوسعععيا  اوّي  البقريبي ▪

ي، البععععارض لمعععل درجعععة واشعععدةا وعو أر ى م ءمعععة للعينعععا  الك دىةا وكللعععا ّلعععل  الب عععاير لللجبلعا ّو

  0.08والندما ةموا ّيلبا هدا    RMSEA≤0.08ّيلبا دل ال ل ةواتق أت ععععلا وشد الق ول ل الا امل مععععر 

أربى م    CFI)  (اوز ععالا امل معععععععععععععر   ا كعانعل ّيلععة م معععععععععععععريعدل ال ل ةواتق مبوسععععععععععععع ا ويلك  ةجعع   0.10و

0.90.  
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 ل يعععانعععا  ال حعععوا تمللعععا ّلعععل القيلعععة :   Chi-Square  ّيلعععة كعععا  ةر يع ▪
 
كللعععا ّلعععل كعععاا النلو   ملث 

هالنسع ة لدرجا  اوحرية كاا أت علا شيو  ا ال رض األسعاسعاي م  البحليل عو ّياد ّدرة النلو    

 اترة اط هدوا ا ب تا و معنويةو ال  املافوتة األصلية.ال ل  الادة ةموي  مافوتة 

)  أل ثر من مجموعــة   One way ANOVAتحليــل التبــاين ملجموعتيت مســــــــــــتقلتيت، وتحليــل التبــاين األحــادي   –

د اسبدل   ل ياا ات ب تا  هدا اةجاعا  آراء الينة الدراسة ومعرتة مد  ةجا ، عالق الفروق تيلا هي ها. ّو

 والقي  املعنوية ل لا. Tا  Fم    ل ا ب ارا    ال اشو ال ل النبا ج

 متغيرات الدراسة و يفية قياسها  (  9)

د ة  البع دى النا م  ECيعرف املب دى املسععععبقل هالدراسععععة اوحالية هاوّاععععا ت الريادية  :  املتغير املســــتقل – ا ّو

  ل سبة أئعاد : ) )اتسبعداد الرياد ا اوحاجة  ال اإلنجازا اتسبق ليةا البحك  الالا ف    األمورا ّ ول  

 املّاةرا الثقة هالنف،(.  

هالدراسعععة اوحاليةا وياعععبلل عالا املب دى ال ل ل لة   PBوعو السعععلوط املّي  للنية الريادية  : املتغير الوســـيط –

 أئعاد و: ) )املعبقدا  النفسية والسلوريةا املعبقدا  املعياريةا املعبقدا  البحكلية املدررة(.

ــــــــــــع – ــــــــــ  ) )اتسر اّيةا  :اد ا ويابلل ال ل ل لة أئعEO عبى الدراسة اوحالية النا هالبوجا الرياد :  املتغير التابــــــــ

 اتهبماريةا القدرة ال ل ةحلل املّاةرة(.

د ّام ال اشو هاسععبيدام مقياد ليكر  اوّلاسععاى   املموا م   ل، درجا ا شيو ياععدى الّر     Likert Scaleّو

ا والّر  )5)
 
(  ال 1( غدى مواتقا والّر  )2(  ال شد ماا والّر  )3(  ال مواتقا والّر  )4(  ال درجة مواتق ةلعاما

 ة ق.غدى مواتق ال ل اإل 

 اإلطار املفاهيمي للدراسة(  10)

 ( النلو   العام للدراسةا و ياا اةجاعا  الع ّا  هدا مب دىاتها وأئعادعا رلا ي  )3يعرض الامل ّر  )

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 : اإلطار املفاهيمي للدراسة3شكل 

 املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل اإلةار النرر  للدراسة ونبا ج الدراسة اتسبي الية

 الخصائص الريادية 

 السلوك املخطط للنية الريادية 

 التوجه الريادي 
 االستباقية -1

 االبتكارية -2
القدرر  ىل  حملد   -3

 املخاطر 

 االستعراد الريادى -1
 الماجة اىل اإلنجاز -2
 االستقاللية -3
الدد ا     -4 الدتدمدكدذ 

 األمور
 قبول املخاطر  -5
 الثقة بالنفس -6

 
 السلوكية  االىلتقادات  -1
 االىلتقادات املعيارية  -2
 االىلتقادات التمكلية  -3

H1 

H3 
H2 

H2.1 

H1.1 

H3.1 

H4 

مبارش ىلالقة    ىلالقة غري مبارش  
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يوحعع  الاععمل السععاهق املب دىا  التي االبلد الل ها ال اشو لبحقيق أعداف دراسععباا أي ععا ير ر هالاععمل األئعاد  

املمونعة لمعل مب دىا ورعاللع  اةجعاععا  الع ّعا  هدا املب دىا  وأئععادععا وتقعا للفروض ال حثيعة التي صعععععععععععععي عل    

 اوء أعداف الدراسة.

 حدود الدراسة(  11)

 اعععععععععععععلعل الفةىة التي ة  ت هعا ةجليع ال يعانعا  األوليعة ال زمعة م  ماعععععععععععععادرععا لبحقيق أععداف  :  الحـدود الممنيـة –

 .2020مايو  8مارد وشتى  9ال حوا و:  الفةىة م  

 اععععععععععععبلل ال ل املفردا  التي ةبواتر ت ها مععععععععععععروط  جراء البحليل لبحقيق أعداف ال حوا  : الحدود البشـــــــــــرية –

ل اوحاا .  أو    الّو
 
 وم ها أا يموا املسبقصاى منا مار  اوجنسيةا ولا ةجر ة هلجال الريادة سواء  مس قا

اسب ياا  لكةىو ف لس ولة البواصل واتةاال مع الينة ال حوا  شيو ّام ال اشو هبالي   :  فنيةالحدود ال –

    ظل جا حة كوروناا تقرر ال اشو ال حو ال  مادرو شديوو آم و للحاول ال ل ال يانا  األولية 
 
 اوصا

 لدراسبا.

 صد  أداة الدراسة للقياس ومستوى ثباتها(  12)

 صد  أداة القياس (12-1)

ّام ال اشو هالبحقق م  صعععععدق  جاها  أداة القياد ال ل مرشلبداا األوال م    ل ةوزيعا ل سعععععب ياا امل د ف  

( مفردة ة   ا بيععارع  هيريقععة الاعععععععععععععوا يععة؛ م  أجععل ةحععديععد مععد  البجععا ،  40ال ل الينععة اسعععععععععععععبي اليععة ّوام ععا )

 الند مسعععععبو  الدا    ألداة القيادا ل  اوحك  الل ها م    ل اتالبلاد ال ل معام   
 
الاعععععدق الدال  شاعععععا يا

املعنوية املحددا وملا ة  الب رد م  جودتها مععععرع ال اشو  ل ةوزيع ا ال ل الينة الدراسععععةا وكانل النبا ج هالنسعععع ة  

 ملعامل ارة اط الادق ملحاورعا وأئعادعا رلا ي  )
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 نتائج اختبار مدى صد  االستبيات  : 2 جدول 

 األبعاد  م
عدد 

 العبارات 

معامل 

 االرتباط

معنوية 

 االرتباط
 مدى ثبوت الصد  

 ل و  املاداّية 000. **618. 6 اتسبعداد الرياد  1

 ل و  املاداّية 000. 726.** 4 اوحاجة  ال اإلنجاز 2

 ل و  املاداّية 000. 707.** 4 اتسبق لية 3

 ل و  املاداّية 000. 656.** 3 البحك  الالا ف    األمور  4

 ل و  املاداّية 000. 524.** 4 ّ ول املّاةرة 5

 ل و  املاداّية 000. 609.** 3 الثقة هالنف، 6

 0.640 24 متوسط أبعاد الخصائص الريادية

 ل و  املاداّية 000. 776.** 5 اإلالبقادا  السلورية 7

 ل و  املاداّية 000. 777.** 5 اإلالبقادا  املعيارية 8

 ل و  املاداّية 000. 748.** 4 اإلالبقادا  البحكلية 9

 0.767 14 متوسط أبعاد السلوك املخطط للنية الريادية

 ل و  املاداّية 000. 872.** 5 اتسر اّية 10

 ل و  املاداّية 000. 851.** 5 اتهبمارية 11

 ل و  املاداّية 000. 788.** 5 القدرة ال ل ةحلل املّاةرة 12

 0.837 20 متوسط أبعاد التوجه الريادي 

 0.747 53 املبوس  العام 

 %1 ادى  ال مسبو  معنوية معامل اترة اط الند  **

 . SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج 

 ادى هيانا  اوجدول الساهق  ال معنوية معام   اترة اط وجليع أئعاد أداة القياد اوّاصة هالدراسةا ما يدل  

الرياد  أال ل  سعع ة صععدق هدا جليع  ال ل صعع شية الفقرا  اوّاصععة ه ئعاد اتسععب يااا شيو مثل مب دى البوجا 

%ا يليا مب دى النية الريادية هنسعععععععع ة  76.7%ا يليا أئعاد مب دى السععععععععلوط املّي  هنسعععععععع ة  83.7املب دىا  هنسعععععععع ة  

 مب دى اوّاعععععععععععععا ت الريعاديعة هنسععععععععععععع عة  76.7
 
ّعاص 64%ا وأ دىا ّعد كعاا  جلعاا  مبوسععععععععععععع  مععامعل اترة عاط او %ا و

ل  م  أجلا.%. وتهالا ّد اةل 74.7هاتسب ياا رمل    ا  ال اشو  ال ص شية اتسب ياا تيلا ص 

 الثبات الداخلي ألداة الدراسة  (12-2)

 ت ب ععار ألفععا ررون ععاخ  
 
الععال  يقي، مسعععععععععععععبو     Cronbach Alphaّععام ال ععاشععو هععاسعععععععععععععبيرا  معععام   الث ععا  وتقععا

 ات ساق الدا    لعناصر اتسب يااا وأظ ر  النبا ج البالية)
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 : الثبات الداخلي ألداة القياس الخاصة بالدراسة3جدول 

 معامل االرتباط ألفا  عدد العبارات  األبعاد  م

 0.759 6 اتسبعداد الرياد  1

 0.688 4 اوحاجة  ال اإلنجاز 2

 0.664 4 اتسبق لية 3

 0.222 3 البحك  الالا ف    األمور  4

 0.447 4 ّ ول املّاةرة 5

 0.313 3 الثقة هالنف، 6

 0.816 24 متوسط الخصائص الريادية 

 0.732 5 اإلالبقادا  السلورية 7

 0.780 5 اإلالبقادا  املعيارية 8

 0.686 4 اإلالبقادا  البحكلية 9

 0.831 14 املخطط للنية الرياديةمتوسط السلوك 

 0.863 5 اتسر اّية 10

 0.798 5 اتهبمارية 11

 0.702 5 القدرة ال ل ةحلل املّاةرة 12

 0.883 20 متوسط التوجه الريادى 

 0.936 53 املبوس  العام

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج         

ي دا اوجدول السعععععاهق نبا ج ا ب ار الث ا  أو ات سعععععاق الدا    لفقرا  أئعاد الدراسعععععةا والال  يوحععععع  معام   

ا و ل  مععامعل الث عا   0.816الث عا  لللب دى املسعععععععععععععبقعل  اوّاعععععععععععععا ت الريعاديعة ا العال  هل  املبوسععععععععععععع  اإلجلعاا  لعا  

(ا 0.664(ا اتسعععععععععععععبق ليععة )0.688 ال اإلنجععاز )(ا اوحععاجععة  0.759ألئعععادق ال ل النحو البععاا ) اتسعععععععععععععبعععداد الريععاد  )

(. أما املب دى البائع تقد هل ل  0.313( والثقة هالنف، )0.447(ا ّ ول املّاةرة )0.222البحك  الالا ف    األمور )

(ا شيو ي دا اوجدول معام   الث ا  ألئعاد عالا املب دى ال ل النحو  0.883مبوسععععععععععع  معامل الث ا  اإلجلاا  لا )

(. و ل  مععععامعععل الث عععا   0.702( والقعععدرة ال ل ةحلعععل املّعععاةرة )0.798(ا اتهبمعععاريعععة )0.863اتسعععععععععععععر عععاّيعععة )البعععاا )  

(    شدا هل ل معام   الث ا  لللب دى الوسععي  الفرع  املعرف  0.805لللب دى الوسععي  املعرف هالنية الريادية )

( اإلالبقادا  البحك   0.780  املعيارية )(ا اإلالبقادا0.732هالسععععععععلوط املّي  رلا ي  ) اإلالبقادا  السععععععععلورية )

(. وي شظ أا  مبوسعععععععععععععيععا  معععام   0.831( هععإجلععاا  مبوسععععععععععععع  ملعععامععل الث ععا  ل ععالا املب دى هل  )0.686املععدرط )

%(ا و الباا  يلك   60الث ا  وجليع مب دىا  الدراسعععة ّد ةجاوز  اوحد األد   املسعععلوح ها لق ول الث ا  الند )

 )لل اشو اتةلئناا  ال 
 
 (. Hair et al., 1998أا املقياد يعيف نبا ج مق ولة  شاا يا
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 نتائج الدراسة امليدانية(  13)

 Tاإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة، ونتائج اختبار ( 13-1)

تيلا ي   الرض لنبا ج اإلشاععععععععاء الوصععععععععفف ملب دىا  الدراسععععععععةا شيو يسععععععععبعرض اوجدول الباا  ّي  املبوسععععععععيا   

ومسعععععععععععععبو  معنويتهععا ملب دىا  ال حععو.    Tاوحسععععععععععععععاهيععةا اتنحراتععا  املعيععاريععةا معععام   ات ب ف وشسععععععععععععععاب ّيلععة  

م  مقياد ليكر  اوّلاسععععععاي ل    ولبحديد الوزا النسععععععبي الفارق ل  شسععععععاب املد  )ةرح اوحدود العليا والدنيا(

ةقسعععيلا ال ل الدد تئا  املقياد؛ للحاعععول ال ل ةول الفئة الصعععحي ا ل   اعععاتة عالق القيلة  ال أّل ّيلة    

( و ناء الليا تإا  2020البدر  اوّلاسعععاى و:ل الواشد الصعععحي  و ل  لبحديد اوحد األال ل ل الق الفئة )الفوزااا  

 ها الدراسععععة سععععيب  البعامل مع ا لبفسععععدى ال يانا   رلا ي  )   ا كانل  ّي  املبوسععععيا  اوحسععععاهية التي ةوصععععلل  ل 

 ومععد  4.20ّيلععة املبوسععععععععععععع  اوحسععععععععععععععابف لفقرا  ال عععد أو املب دى أربى م  )
 
( ت ععالا ياعععععععععععععدى  ال أعليععة مرةفعععة جععدا

ّعل م  )3.4املواتقعة الععاليعة للفئعة امل حولعة الل هعاا أمعا   ا كعانعل ّيلعة املبوسعععععععععععععيعا  ةةىاوح هدا ) (ا ت عالا 4.20( وأ

(  ال 2.6يادى  ال األعلية واملواتقة ال ل ما جاء هالع ارا  م  جانا الينة الدراسةا و  ا هل ل ّي  املبوسيا  )

( تبموا األعلية اعيفة لد  املسبقصاى  2.6(  ال أّل م  )1.8( يادى  ال األعلية املبوسيةا وم  )3.4أّل م  )

   ا كعانعل ّيلعة املبوسعععععععععععععيعا  ةةى 
 
ّعل م  )1اوح هدا )م ه ا وأ دىا ( تهي أعليعة منيف عععععععععععععة جعدا لعد  الينعة  1.8( وأ

 الدراسة. وي دا اوجدول الباا  نبا ج اإلشااء الوصفف رلا ي  )  

 ومستوى معنويتها  Tاإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة ونتائج اختبار  : 4جدول 

 األبعاد  م 
عدد 

 العبارات 
 املتوسط 

االنحراف 

 املعياري 

معامل  

 االختةف 
 Tاختبار 

مستوى 

 املعنوية

املستوى  

بالنسبة  

 للمتوسط 

  0.000 177.763 0.11265084 0.48637 4.3175 6 اتسبعداد الرياد   1
 
 مرةفع جدا

  0.000 147.713 0.135566329 0.58444 4.3111 4 اوحاجة  ال اإلنجاز 2
 
 مرةفع جدا

 مرةفع  0.000 103.527 0.193427116 0.71775 3.7107 4 اتسبق لية 3

4 
البحك  الالا ف    

 األمور 
 مرةفع  0.000 143.532 0.139515429 0.53034 3.8013 3

 مرةفع  0.000 134.431 0.148958469 0.56993 3.8261 4 ّ ول املّاةرة  5

 مرةفع  0.000 131.908 0.151808229 0.56711 3.7357 3 الثقة هالنف، 6

 مرةفع  0.000 209.484 0.095592851 0.37763 3.9504 24 اوّاا ت الرياديةمبوس  

 مرةفع  0.000 117.178 0.156028049 0.62302 3.9930 5 اإلالبقادا  السلورية 7

 مرةفع  0.000 102.759 0.194874247 0.69270 3.5546 5 اإلالبقادا  املعيارية 8

 مرةفع  0.000 128.343 0.170892434 0.65662 3.8423 4 اإلالبقادا  البحكلية 9

مبوس  السلوط املّي  

 للنية
 مرةفع  0.000 148.581 0.134775852 0.51169 3.7966 14

 مرةفع  0.000 136.109 0.147126548 0.60956 4.1431 5 اتسر اّية 10
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 األبعاد  م 
عدد 

 العبارات 
 املتوسط 

االنحراف 

 املعياري 

معامل  

 االختةف 
 Tاختبار 

مستوى 

 املعنوية

املستوى  

بالنسبة  

 للمتوسط 

 مرةفع  0.000 135.133 0.148161426 0.61164 4.1282 5 اتهبمارية 11

12 
القدرة ال ل ةحلل  

 املّاةرة
 مرةفع  0.000 104.870 0.19095141 0.69323 3.6304 5

 20 مبوس  البوجا الرياد 
 مرةفع  0.000 147.377 0.135876689 0.53905 3.9672

 53 املبوس  العام 

 SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

 ير ر اوجدول السعاهق نبا ج ا ب ار اإلشاعاء الوصعفف ملب دىا  الدراسعةا شيو ة دا النبا ج اةجاعا  املسعبقصعاى

م ه  محعل الينعة العدراسعععععععععععععة نحو املواتقعة و عدرجعة مرةفععة ال ل أئععاد  تقرا   املب دىا  الواردة هعالعدراسعععععععععععععةا تقعد 

ل  جلاا  املبوسععيا  اوحسععاهية ملب دى اوّاععا ت الريادية نحو 
 
ا ملا يدل ال ل األعلية العالية ألئعاد  3.9504مث

ا املب دىا شيو اةج ل ا راء نحو ّ ول أئعاد اتسعععععععععبعداد ال 
 
رياد  واوحاجة  ال اإلنجاز هدرجة مواتقة الالية جدا

ا 3.7966ة عا هقية األئعاد هدرجة مواتقة مرةفعة. رالل  هل  املبوسععععع  اوحسعععععابف ملب دى السعععععلوط املّي  نحو 

و:  ّيلة  اعععععععععععدى  ال األعلية املرةفعة للع ارا  الواردة ه ئعاد املب دى واةجاعا  آراء الينة الدراسعععععععععععة نحو املواتقة 

 الل ها.  

 مق ولعة  ال شعد معاا ملعا يعنى انيفعاض الراعععععععععععععرعل هدا 
 
ّعد سعععععععععععععجلعل نبعا ج اتنحراف املعيعار   سععععععععععععع عا ئاعععععععععععععمعل العام 

اسععبجاها  املسععبقصععاى م ه  لع ارا  األئعاد ملا ي رد ال ل مد  أعليتهاا رالل  أرد  نبا ج معام   ات ب ف 

 أّل م  
 
نحراتا  املعيارية هالنسعععععععععععع ة لللبوسععععععععععععيا   %    جليع األئعاد انيفاض  سععععععععععععا ات 30التي هل ل  سعععععععععععع ا

اوحسعععععععععععععاهيةا تمللا انيفض معامل ات ب ف كاا عالا أت عععععععععععععل. وي رد جليع ما سععععععععععععع ق ّيلة مسعععععععععععععبو  املعنوية  

 معنوية الند جليع أئعاد املب دىا  ما ي رد ال ل ميل اةجاعا  آراء الينة الدراسة نحو   Tت ب ار  
 
الال  أظ ر ّيلا

 املواتقة.

 ارات الفروضنتائج اختب( 13-2)

نتـائج اختبـار التـ  ـد من عـدم وجود مشــــــــــــكلـة التعـدديـة الخطيـة، واختبـارات التوزيع الطبي ي    ( 13-2-1) 

 للبيانات  

ّام ال اشو هإجراء ئعض ات ب ارا  اإلشاععععا ية للب رد م  مد  م ءمة ال يانا  املسععععبيدمة    الدراسععععة ّ ل  

  ععععوال ا لعلليا  البحليل اإلشاععععا ف ت ب ارا  الفروض اوّاصععععة هالدراسععععة م    ل نلا   اتنحدار؛ شيو  

يلق الليعععا ماعععععععععععععملعععة البععععدد اوّيف  ة  البععع رعععد م  العععدم وجود ارة عععاط مرةفع هدا أئععععاد املب دى املسعععععععععععععبقعععل معععا ي 

Multicollinearity   ا م    ل  جراء ا ب ار معامل ة عععععّع  الب ايVariance Inflation Factory (VIF)  ا وا ب ار

لمععل ئعععد م  أئعععاد املب دى املسعععععععععععععبقععلا مع مراالععاة الععدم ةجععاوز معععامععل ة ععععععععععععّع     Toleranceالب ععاي  املسعععععععععععععلوح هععا 

يلة الب اي  املسلوح ها أربى م  10للقيلة   (VIF)   الب اي   % ال ل النحو الباا  )5ا ّو

 



 اوّاا ت الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار الدور الوسي  للسلوط املّي  للنية الريادية    الع ّة هدا  

[376] 

 لبيات معامةت ت خم التباين، والتباين املسموح به VIFنتائج اختبار  : 5جدول 

 VIF Tolerance Skewness Kurtosis أبعاد املتغير املستقل  م

 0.737 0.657- 0.771 1.361 اتسبعداد الرياد  1

 - 1.494 0.998- 0.767 1.303 اوحاجة اال اتنجاز 2

 - 0.223 0.324- 0.749 1.335 اتسبق لية 3

 - 0.38 0.113 0.739 1.353 البحك  الالا      األمور  4

 0.173 0.023- 0.883 1.132 ّ ول املّاةرة 5

 0.243 0.023- 0.812 1.231 الثقة هالنف، 6

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج         

ا شيو ةراوشل القي  اوّاصععععة هلعامل ة عععّع   (VIF)ي دا اوجدول السععععاهق نبا ج ا ب ار معامل ة عععّع  الب اي   

ث ل جعدا إلجراء ا ب عارا  الفروضا و عني  لو ال يعانعا  م  ماعععععععععععععملعة اترة عاط  1.361ا 1.132هدا   و:   سعععععععععععععا م 

% النععععد كععععل املسعععععععععععععبويععععا   5أربى م     Toleranceا ورععععاللعععع  كععععانععععل جليع ّي   Multicollinearityاوّيف املبعععععدد  

ّعام ال عا  
 
ّعاصعععععععععععععة هعاألئععاد. أي عععععععععععععا م    Normal Distributionشعو هعالبع رعد م  اة عاع ال يعانعا  للبوزيع الي يإ   او

ا وة دا أا ال يععععانععععا  ةر ع البوزيع  Kurtosisا ومعععععام   البفرة   Skewness  ل شسععععععععععععععععاب معععععام   اتلبواء  

الععة ( ملععا ي رععد ال ل أا ال يععانععا  موز Hair et al.,1998( )3الي يإ ؛ شيععو ةراوشععل القي  اوّععاصععععععععععععععة تهععا هدا ) 

ا وملئيعد م  البع رعد ّعام ال عاشعو هعا ب عار البوزيع الي يإ  لل يعانعا  م    ل اسعععععععععععععبيعدام البىنعامج 
 
 ة يعيعا

 
ةوزيععا

ا وا ب ار  Kolmogorov-Smirnovت ب ارا  البوزيعا  اتشبلالية م    ل  جراء ا ب ار   EASYFITاإلشاعععععععععععا ف  

Chi-Squared  (  وة دا ما ي 

 طبي ي لبيانات الدراسة باالعتماد على تحليلي كلمجروف سميرنوف، كاي تربيعاختبارات التوزيع ال :6جدول 

 Kolmogorov-Smirnov Chi-Squared بيات 

Sample 401 401 

Statistic 0.03919 14.096 

P-Value 0.55564 0.07931 

 EasyFit 5.5 Professionalاملادر م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هبىنامج             

ي دا اوجدول السعععععععععاهق نبا ج ا ب ار البوزيعا  اتشبلالية ل يانا  الدراسعععععععععةا وة دا النبا ج أا مسعععععععععبو  املعنوية  

%ا ملععا ي رععد ّ ول  5( أربى م  مسعععععععععععععبو  املعنويععة النععد  Chi-Squaredا  Kolmogorov-Smirnovلك  البحليلدا )

 .Normal Distributionالفراية األصلية ورتض الفراية ال ديلةا أا هيانا  الدراسة ةر ع البوزيع الي يإ   

 نتائج اختبار الفرض الرئيس ي األول  13-2-2

ريادية ال ل البوجا الرياد   نت الفرض الر يسعععععععععاي األول ال ل أنا)  يوجد ة لدى  و دتلة  شاعععععععععا ية للّاعععععععععا ت ال 

 لد  رواد األاللال    مار .
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ل ياا مد  ة لدى املب دى املسععععععععععبقل ال ل املب دى    Simple Regressionّام ال اشو هإجراء ةحليل اتنحدار ال سععععععععععي   

عععد أظ ر  النبعععا ج    املحعععاولعععة األوال العععدم معنويعععة اوحعععد الثعععاهعععلا ملعععا أد  هعععال عععاشعععو  ال شعععالتعععا م   ّو البعععائعا 

ا وأمك  اوحاععععععععععععول  
 
البحليل اإلشاععععععععععععا ف لعدم جدواق اإلشاععععععععععععا يةا وم  ل    دى  ّيلة معامل البفسععععععععععععدى  يجاها

 قدر ال ل النحو الال  ي ينا اوجدول الباا )واتةلئناا للنلو   امل 

 نتائج اختبار االنحدار البسيط لبيات أثر الخصائص الريادية على التوجه الريادي لدى رواد األعمال  : 7جدول 

املتغير  

 املستقل
 ملخص النموذج 

نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

املحسوبة   Tمعامل االنحدار، وقيمة

 وداللتها املعنوية

اوّاا ت 

 الريادية

معامل  

 Rاترة اط 

معامل  

البحديد  

R² 

 Fّيلة 
مسبو  

 املعنوية 

معامل  

 βاتنحدار 
 Tّيلة 

مسبو  

 املعنوية 

0.995 0.989 36437.086 0.000 0.907 16.449 0.000 

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

ةر ر نبا ج اوجدول السعععاهق نبا ج ةحليل اتنحدار ال سعععي  ل ياا ألر املب دى املسعععبقل  اوّاعععا ت الريادية  ال ل  

 لللب دى  املب دى البائع  البوجا الرياد  ؛ شيو  اعدى النبا ج  ال أا 
 
املب دى املسعبقل لديا ّدرة ةفسعدىية الالية جدا

%ا وعالا ي دا أا املب دى املسعععععععبقل يلكنا ةفسعععععععدى ما  سععععععع با  98.9ما  سععععععع با   R²البائعا شيو هل  معامل البحديد  

 ير ر اوجدول أا معامل اترة اط ير ر هإمععععععععارة  98.9
 
% م  الب دىا  التي يلك  أا ةحد  لللب دى البائعا أي ععععععععا

 هل عل  موج ع 
 
ّعة اليرديعة هدا املب دى املسعععععععععععععبقعل والبعائعا  99.5ة ويلثعل هقوة العاليعة جعدا %؛ ملعا يعدل ال ل ّوة الع 

يلك  أا يحععد     املب دى املسعععععععععععععبقععل يحععد    دى معععا لللب دى البععائع    اةجععاق ةرد ا     تقععد ة دا أا الب دى الععال

%. ئاععععمل  90.7 دى البائع والال  ياععععل  ال  سعععع ة رالل  ياععععدى معامل اتنحدار مد  ة لدى املب دى املسععععبقل ال ل املب 

نتها نبا ج ات ب ارا شيو أظ ر  القي  معنوية ّيلة    هي 
 
الام  اعععدى النبا ج  ال وجود ال ّة معنوية دالة  شاعععا يا

T     ا ملعا يعدل ال ل ل و  األلر املعنو ا رعاللع  ةوحععععععععععععع  نبعا ج ات ب عار معنويعة 5النعد مسعععععععععععععبو  معنويعة أّعل م%

%. هناء ال ل ما 5مسعععععععععععبو  أّل م     Fواتةلئناا لاا شيو هل ل ّيلة مسعععععععععععبو  املعنوية ت ب ار النلو   املقدر 

س ق يلك  لل اشو ّ ول الفرض ال ل عي با اوحالية والقول ه نا يوجد ألر  و دتلة  شاا ية ملب دى اوّاا ت  

 الريادية ال ل مب دى البوجا الرياد .

 األول نتائج اختبار الفرض الفرعي للفرض الرئيس ي 

نت الفرض الفرع  للفرض الر يسعععععاي األول ال ل أنا)  يوجد ة لدى  و دتلة  شاعععععا ية ألئعاد اوّاعععععا ت الريادية  

 ال ل البوجا الرياد  .

لبحديد ألر كل ئعد م  أئعاد املب دى املسعععبقل ّام ال اشو هإجراء ةحليل اتنحدار املبعدد ملب دىا  الدراسعععة التي 

ّعد تشظ ال عاشعو    محعاولبعا األوال أا امعععععععععععععبللعل ال ل أئععاد املب دى   املسعععععععععععععبقعل ل يعاا ةع لدىععا ال ل املب دى البعائعا و

%ا ملا أد  هال اشو  ال البي   ال  الثاهلا  5معنوية اوحد الثاهل ظ ر  هقيلة أربى م  مسعبو  املعنوية الند  



 اوّاا ت الريادية والبوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار الدور الوسي  للسلوط املّي  للنية الريادية    الع ّة هدا  

[378] 

و  ا وكانل النبا ج  الال  ّام هاسععععععععععر عادق؛ لعدم جدواق اإلشاععععععععععا ية وم  ل  ارةفعل ّي  معامل البحديد هالنل

 ما ي  ) 

 نتائج تحليل االنحدار املتعدد لبيات أثر أبعاد الخصائص الريادية على التوجه الريادى لدى رواد األعمال  : 8جدول 

 م
 أبعاد املتغير املستقل 

 

 ملخص النموذج 
نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

  Tمعامل االنحدار، وقيمة 

 املحسوبة وداللتها املعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد  

R² 

 Fقيمة 
مستوى  

 املعنوية

معامل 

االنحدار  

β 

 Tقيمة 
مستوى  

 املعنوية

 اتسبعداد الرياد  1

0.995 0.990 6440.058 0.000 

0.330 6.528 0.000 

 0.128 1.527 0.069 اوحاجة  ال اإلنجاز  2

 0.000 3.831 0.125 اتسبق لية 3

 0.000 4.074 0.180 البحك  الالا      األمور  4

 0.129 1.521 0.053 ّ ول املّاةرة 5

 0.000 5.902 0.239 الثقة هالنف،  6

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

 اعععدى نبا ج اوجدول السعععاهق  ال وجود ألر    دتلة  شاعععا ية هدا أئعاد املب دى املسعععبقل ال ل املب دى البائعا شيو  

 الند مسععععععبو  معنوية أّل م Tأوحععععععحل ّي   
 
عد   5  املحسععععععو ة أ ها دالة  شاععععععا يا % الند جليع األئعاد الدا ئ 

)اوحععاجععة  ال اإلنجععازا ّو ول املّععاةرة( تقععد أظ ر  النبععا ج الععدم وجود ةعع لدى ل ععالي  ال عععدي  ال ل املب دى البععائع  

 ال ل النحو البعععاا  هعععالبعععدريج  اتسعععععععععععععبععععداد  
 
 البوجعععا الريعععاد  . رلعععا هل عععل مععععام   البععع لدىا  ل ئععععاد األر ى ةععع لدىا

% . أي عا ياعدى اوجدول  12.5%ا اتسعبق لية 18%ا البحك  الالا ف    األمور  23.9قة هالنف،  %ا الث 33الرياد   

ّعاص هالنلو   هدا أئععاد اوّاعععععععععععععا ت الريادية والبوجا الرياد   ال وجود ال ّة   السعععععععععععععاهق  ال درجة اترة عاط او

 وموج عة هل عل نحو  
 
% و:   سععععععععععععع عة مرةفععة 99%ا و ل عل ّيلعة مععامعل البع لدى معا  سععععععععععععع بعا  99.5ارة عاط ّويعة جعدا

ّعدرة أئععاد املب دى املسعععععععععععععبقعل ال ل ةفسعععععععععععععدى معا يحعد  م    دىا     املب دى البعائع. رعاللع   اعععععععععععععدى دتت    ة دا 
 
جعدا

أا النلو   املقدر معنو ٌّ ويلك  اتالبلاد الليا. هناء  الليا يلك  ّ ول الفرض اوحاا    Fمسعبو  املعنوية لقيلة  

 والقول ه نا يوجد ة لدى  و 
 
 دتلة  شاا ية ألئعاد اوّاا ت الريادية ال ل البوجا الرياد .  س يا

 نتائج اختبار الفرض الرئيس ي الثاني  ( 13-2-3) 

نت الفرض الر يسععاي الثا ف ال ل أنا)  يوجد ة لدى  و دتلة  شاععا ية للّاععا ت الريادية ال ل السععلوط املّي   

 للنية الريادية .

ال سعععي ؛ ل ياا ة لدى مب دى اوّاعععا ت الريادية ال ل السعععلوط املّي  للنية  ّام ال اشو هإجراء ةحليل اتنحدار  

نل النبا ج التي يوحح ا اوجدول الباا  ّر  ) د ة ي   ()9الريادية لد  رواد األاللال    مارا ّو
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 نتائج اختبار االنحدار البسيط لبيات أثر الخصائص الريادية على السلوك املخطط للنية الريادية : 9جدول 

 م
 املتغير املستقل 

 

 ملخص النموذج 
نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

  Tمعامل االنحدار، وقيمة 

 املحسوبة وداللتها املعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد  

R² 

 Fقيمة 
مستوى  

 املعنوية

معامل 

االنحدار  

β 

 Tقيمة 
مستوى  

 املعنوية

 اوحد الثاهل  1
0.573 0.329 195.442 0.000 

0.727 3.298 0.001 

 0.000 13.980 0.777 اوّاا ت الريادية 2

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

يلّت اوجدول السععععععععاهق نبا ج البحليل اإلشاععععععععا ف ل ياا ة لدى املب دى املسععععععععبقل ال ل املب دى الوسععععععععي ا شيو ة دا  

ّي  للنية الرياديةا شيو  وجود ال ّة ارة اط موج ة مبوسعععععععععية القوة هدا اوّاعععععععععا ت الريادية والسعععععععععلوط امل

ععععد هل  معععععامععععل البحععععديععععد شواا   57.4ياعععععععععععععدى معععععامععععل اترة ععععاط  ال أ هععععا ة ل    %؛ مععععا يعنى ّععععدرة مب دى 32.9%ا ّو

%ا رالل   32.9اوّاععععا ت الريادية لبفسععععدى الب دىا  التي ةحد     مب دى السععععلوط املّي  للنية الريادية ة ل   

سععبقل ال ل املب دى البائع    اةجاق  يجابفا و اععدى النبا ج  ال معنوية عالا % لللب دى امل 77.7هل  معامل الب لدى نحو 

 ال أ ها معنوية ملا يعنى   Fالب لدى لللب دى املسععععععععبقل ال ل املب دى البائع ملا يعنى ّ ول الفرضا رالل   اععععععععدى ّيلة  

 ال ل النحو امل دا أال ق. و ناء  الليا يلك  لل اشو ّ ول الفر 
 
ض ال ديل الال  ينت ال ل  ّ ول النلو    شاعا يا

 وجود ة لدى    دتلة  شاا ية للّاا ت الريادية ال ل السلوط املّي  للنية الريادية.

 نتائج اختبار الفرض الفرعي للفرض الرئيس ي الثاني

ياعععععدى الفرض الفرع  للفرض الر يسعععععاي الثا ف  ال أنا)  يوجد ة لدى  و دتلة  شاعععععا ية ألئعاد اوّاعععععا ت الريادية  

 السلوط املّي  للنية الريادية لد  رواد األاللال    مار .ال ل  

أجر  ال ععاشععو ةحليععل اتنحععدار املبعععدد ل يععاا البعع لدىا  املاعععععععععععععةىرععة ألئعععاد اوّاععععععععععععععا ت الريععاديععة ال ل السعععععععععععععلوط  

 ( الباا )10املّي  للنية الريادية لد  رواد األاللال    مار تمانل النبا ج التي يادى  ل ها اوجدول ّر  )
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تحليل االنحدار املتعدد لبيات الت ثيرات املشتر ة ألبعاد الخصائص الريادية على السلوك املخطط للنية  : 10جدول 

 الريادية

 م
 أبعاد املتغير املستقل 

 

 ملخص النموذج 
نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

  Tمعامل االنحدار، وقيمة 

 املحسوبة وداللتها املعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد  

R² 

 Fقيمة 
مستوى  

 املعنوية

معامل 

االنحدار  

β 

 Tقيمة 
مستوى  

 املعنوية

 اوحد الثاهل  1

0.639 0.408 45.315 0.000 

0.459 2.047 0.039 

 0.000 5.647 0.300 اتسبعداد الرياد  2

 0.968 0.040 0.002 اوحاجة  ال اإلنجاز  3

 0.266 1.113 0.036 اتسبق لية 4

 0.012 2.536 0.112 البحك  الالا ف    األمور  5

 0.024 2.266 0.084 ّ ول املّاةرة 6

 0.000 7.735 0.310 الثقة هالنف،  7

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

ي دا اوجدول السععععععععععععاهق نبا ج ا ب ار البحليل اإلشاععععععععععععا ف للب لدىا  املاععععععععععععةىرة ألئعاد املب دى املسععععععععععععبقل ال ل املب دى  

ئعاد املب دى املسعععبقل واملب دى الوسعععي   الوسعععي ا شيو  اعععدى النبا ج  ال وجود ال ّة ارة اط مبوسععع  القوة هدا أ

%ا وأظ ر  النبا ج معامل القدرة البفسععععدىية ألئعاد املب دى املسععععبقل ال ل املب دى البائع وصععععلل  63.9وصععععلل نحو 

عدي  م  أئعاد املب دى  40.8 ال نحو  %ا وكانل ّي  معام   اتنحدار جليع ا ةردية و ا  ة لدى معنو  ما الدا ئ 

د مثلل    املسععععععععععبقل ت يوجد ل لا ة لدٌى معنو ٌّ ال ل املب دى الوسععععععععععي  وعلا)  اوحاجة  ال اإلنجازا اتسععععععععععبق لية ا ّو

 ال ل السععععلوط املّي  للنية الريادية ما ي   ال ل الةىةيا  الثقة هالنف،  
 
%ا اتسععععبعداد 31املعام   األر ى ة لدىا

أا النلو      F% . ئاعععععععععععععمعل العام ة دا ّيلعة  8.4%ا ّ ول املّعاةرة  11.2%ا البحك  العالا ف    األمور 30الريعاد   

  5املقدر معنو ٌّ الند مسعععععععبو  أّل م  مسعععععععبو  املعنوية  
 
%. م  عنا يلك  القول ه نا يلك  ّ ول الفرض جئ يا

والقول ه نا يوجد ة لدى  و دتلة  شاععا ية ألئعاد اوّاععا ت الريادية ال ل السععلوط املّي  للنية الريادية تيلا  

 وحاجة  ال اإلنجازا اتسبق لية .الدا ئعدي  تق  علا  ا

 نتائج اختبار الفرض الرئيس ي الثالث  ( 13-2-4) 

نت الفرض الر يسعععععععععععععاي الثعالعو ال ل أنعا)  يوجعد ةع لدى  و دتلعة  شاععععععععععععععا يعة للسعععععععععععععلوط املّي  للنيعة الريعاديعة ال ل  

 البوجا الرياد  .

املب دى البائعا وكانل النبا ج التي يلثل ا اوجدول  ة   جراء ةحليل اتنحدار ال سي  ل ياا ألر املب دى الوسي  ال ل  

 ()11الباا  ّر  )
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 نتائج تحليل االنحدار البسيط لبيات أثر السلوك املخطط على التوجه الريادي : 11جدول 

 م
 املتغير الوسيط

 

 ملخص النموذج 
نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

  Tمعامل االنحدار، وقيمة 

 املحسوبة وداللتها املعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد  

R² 

 Fقيمة 
مستوى  

 املعنوية

معامل 

االنحدار  

β 

 Tقيمة 
مستوى  

 املعنوية

 اوحد الثاهل  1

0.720 0.519 430.645 0.000 

1.086 7.784 0.000 

2 
السلوط املّي  للنية 

 الريادية

0.759 20.752 0.000 

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

ير ر اوجدول السععععععاهق نبا ج البحليل اإلشاععععععا ف ت ب ار ة لدى مب دى السععععععلوط املّي  ال ل البوجا الرياد  لرواد  

د أمعععععععععععععار  نبا ج البحليل  ال وجود ال ّة ارة اط ّوية %ا 72هدا املب دىي  وصعععععععععععععلل نحو    األاللال    ماعععععععععععععرا ّو

% م  الب دىا  التي ةحد  لللب دى  51.9رالل   اععدى هيانا  اوجدول  ال ّدرة السععلوط املّي  ال ل ةفسععدى نحو 

 ياععععععععدى معامل اتنحدار  ال أا مب دى السععععععععلوط  
 
البائع وأا هاح  ةفسععععععععدىا  املب دى ّد يرجع  ال الوامل أ ر ا أي ععععععععا

 T%    اةجاق ةرد . ئاععععععععععمل الام  اععععععععععدى ّيلة  75.9 ل مب دى البوجا الرياد  هنحو  املّي  للنية الريادية ي لر ال

املحسعععععععععععععو ععة  ال معنويععة الع ّععة والبعع لدى هدا املب دىي     وجود اوحععد الثععاهععل؛ ملععا يعنى أنععا يوجععد ةعع لدى  و دتلععة  

املحسعععععععو ة  ال مسعععععععبو  معنوية   F%ا و اعععععععدى ّيلة  5معنويةا شيو كانل ّيلة مسعععععععبو  الدتلة هنسععععععع ة أّل م  

% ملا يدل ال ل جودة النلو   املقدر. ملا ي رد ال ل ّ ول الفرض هاي با اوحالية الال  ي دا وجود 5أّل م   

 ال ّة  ا  دتلة  شاا ية للسلوط املّي  للنية الريادية ال ل البوجا الرياد  لرواد األاللال    مار.

 ي الثالثنتائج اختبار الفرض الفرعي للفرض الرئيس 

الثالو ال ل أنا)  يوجد ة لدى  و دتلة  شاعععععععا ية ألئعاد السعععععععلوط املّي     نت الفرض الفرعل للفرض الر يسعععععععاى

 للنية الريادية ال ل البوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار .

ّععام ال ععاشععو هععإجراء ةحليععل اتنحععدار املبعععدد ل يععاا البعع لدىا  املاعععععععععععععةىرععة ألئعععاد مب دى السعععععععععععععلوط املّي  للنيعععة  

 ( الباا )12ّد ة   اوحاول ال ل النبا ج البالية رلا يوحح ا اوجدول ّر  )الريادية ال ل البوجا الرياد ا و 
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نتائج تحليل االنحدار املتعدد لبيات الت ثيرات املشتر ة ألبعاد السلوك املخطط للنية الريادية على التوجه  : 12جدول 

 الريادى

 م
 أبعاد املتغير الوسيط 

 

 ملخص النموذج 
نتائج تحليل التباين  

ANOVA 

  Tمعامل االنحدار، وقيمة 

 املحسوبة وداللتها املعنوية

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد  

R² 

 Fقيمة 
مستوى  

 املعنوية

معامل 

االنحدار  

β 

 Tقيمة 
مستوى  

 املعنوية

 اوحد الثاهل  1

0.733 0.538 154.050 0.000 

1.166 8.311 0.000 

 0.000 7.107 0.251 السلورية املعبقدا   2

 0.000 10.876 0.343 املعبقدا  املعيارية  3

 0.000 4.904 0.151 معبقدا  البحك  املدرط  4

 .SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  

د  ياعععععععععععدى اوجدول السعععععععععععاهق  ال نبا ج الب لدىا  املاعععععععععععةىرة ألئعاد املب دى الوسعععععععععععي  ال ل املب دى البائع هالدراسعععععععععععةا ّو

%ا ومععامعل القعدرة البفسعععععععععععععدىيعة هل   73.3أظ ر  نبعا ج البحليعل وجود مععامعل ارة عاط ّو  هدا املب دىا  هل  نحو  

بوجا الرياد ا    شدا أظ ر  معام   الب لدى ألئعاد  % هدا أئعاد مب دى السلوط املّي  للنية الريادية وال 53.8

مب دى السععععععععععلوط املّي  أ ها  ا  ة لدى  يجابف ومعنو  ال ل املب دى البائعا أرد ال ل  ل  ّيلة مسععععععععععبو  املعنوية  

 ال ل نحو الةىةيا الباا   5املحسععععععععععععو ة أ ها أّل م  مسععععععععععععبو  الدتلة   Tلقي  
 
%ا شيو كانل املعام   األر ى ة لدىا

% . وباعععععععععععععمعل العام 15.1%ا معبقعدا  البحك  املعدرط  25.1%ا املعقعدا  السعععععععععععععلوريعة  34.3ملعبقعدا  املعيعاريعة   ا

املحسععععععععععععو ة أ ها معنوية الند مسععععععععععععبو  أّل م  مسععععععععععععبو    Fاةل ا  ال اشو  ال النلو   املقدر والال  ي ينا ّيلة  

ا ية ألئعاد السععععععععععععلوط املّي   %ا ملا يعنى ّ ول الفرض الال  نت ال ل وجود ة لدى    دتلة  شاعععععععععععع 5املعنوية  

 للنية الريادية ال ل البوجا الرياد  لد  رواد األاللال    مار.

 نتائج اختبار الفرض الرئيس ي الرابع   ( 13-2-5) 

ع ال عاشعو    الفرض الر يسعععععععععععععاي الرائع هع نعا)  يوجعد ةع لدى للّاعععععععععععععا ت الريعاديعة ال ل البوجعا الريعاد     وجود  يبّو

 الريادية رلب دى وسي  لد  رواد األاللال    مار .السلوط املّي  للنية  

 AMOSم  أجل ا ب ار الفرض ّام ال اشو هاتسععععععععععععبعانة هلنهجية ةحليل املسععععععععععععار م    ل اتسععععععععععععبعانة هبىنامج  

ا ل ياا الععععععععععععععععععععععععب لدى امل امعععععععععععر وغدى امل امعععععععععععر ملب دىا  الدراسعععععععععععةا والال  دلل نبا ج البحليل  ال اوّرو   24اإلصعععععععععععدار 

 .(3يوححا الامل الباا  ّر  )هالنلو   الال  

ةلثل مب دى اوّاععا ت الرياديةا   X( نبا ج ةحليل املسععار ملب دىا  الدراسععةا شيو  3يوحعع  الاععمل السععاهق ّر  )

W   عبى ال  السلوط املّي  للنية الريادية رلب دى وسي ا Y    . ةلثل املب دى البائع هالدراسة وعو البوجا الرياد

د ة دا م   جراء ةحليل املسعار النبا ج التي يوحعح ا اوجدول ّر     ال ال واح     e2ا  e1وةرمئ  النلو   املقدر. ّو

 ( الباال)13)
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 نموذج تحليل املسار لبيات ت ثير الخصائص الريادية على التوجه الريادي  : 3شكل 

 عبر وساطة السلوك املخطط للنية الريادية.

 AMOS V.24املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج املساالد  
 

عبر وساطة السلوك املخطط للنية  نتائج تحليل املسار لبيات ت ثير الخصائص الريادية على التوجه الريادي : 13جدول 

 الريادية

 املتغيرات/املسارات 

قيمة 

معامل 

 βاملسار 

الخط  

 املعياري 

S. E 

 املعنوية

P-value 

 نتائج مؤشرات جودة النموذج املقدر

GFI CFI Chi-square RMSEA 

X→W .777 .056 *** 

1.000 1.000 .0000 .0000 

W→ y .559 .041 *** 

X → y 

 األلر امل امر 
.473 .056 *** 

X → y 

 امل امر األلر غدى 
.434  

 %1معنو  الند مسبو  معنوية   ***

 AMOS V.24املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف لبىنامج  

  املب دى املسععععععععععععبقل املاععععععععععععار  ليا  ECي دا اوجدول السععععععععععععاهق وجود ة لدى م امععععععععععععر موجا هدا اوّاععععععععععععا ت الريادية  

( 3  املب دى البائع املاععار  ليا هالاععمل ّر  )PB  ال ل السععلوط املّي  للنية الريادية  X( هالرمئ  3هالاععمل ّر  )

؛ أ  أا زيادة وشدة  0.777 ا شيو أظ ر  نبا ج ةحليل املسععععععععععار أا ّيلة معامل الب لدى امل امععععععععععر هل ل  Wهالرمئ  

%ا رععاللعع  ي دا اوجععدول أا ّيلععة  77.7سعععععععععععععبقععل سعععععععععععععب د   ال زيععادة    املب دى البععائع هلقععدار  واشععدة م  املب دى امل 

 ئامل ّو  الند مسبو  معنوية  
 
  ادى النبا ج هاوجدول  ال وجود ة لدى  1مسبو  املعنوية دالة  شاا يا

 
%. أي ا

  ال ل املب دى البائع وعو PBم امعععععععر  يجابف هدا املب دى الوسعععععععي  هالدراسعععععععة وعو  السعععععععلوط املّي  للنية الريادية  

ا ملا يعنى  0.559هالاعععععمل السعععععاهقا شيو ة دا أا معامل الب لدى هل     Y  واملاعععععار  ليا هالرمئ  EO البوجا الرياد   

%ا 55.9أا زيادة وشدة واشدة م  مب دى السعععلوط املّي  للنية الريادية يلك  لا أا يئيد املب دى البائع هنسععع ة  
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د أظ ر  النبا ج معنوية   %. رالل  ي دا اوجدول األلر امل امعععععر  1عالا الب لدى ئاعععععمل ّو  الند مسعععععبو  معنوية  ّو

 ملب دى اوّاععا ت الريادية ال ل مب دى البوجا 
 
 م امععرا

 
د ة دا أا عناط ة لدىا لللب دى املسععبقل ال ل املب دى البائع ّو

م  املب دى البائع هنسع ة ةاععل    ا ملا يعنى أا زيادة وشدة واشدة م  املب دى املسعبقل سعةزيد0.479الرياد  هقيلة 

 هقوة الند مسبو  معنوية 47.9 ال 
 
% وعو ما يعني أا الوساةة جئ ية. وال  األلر 1% وعالا الب لدى دال  شاا يا

غدى امل امععععععععر هدا املب دى املسععععععععبقل واملب دى البائع    وجود مب دى وسععععععععي  وعو السععععععععلوط املّي ا هينل النبا ج أا 

 غدى م ععامعععععععععععععر هدا املب دى املسعععععععععععععبقععل واملب دى  0.434 ّعة شقق معععامعل البعع لدى    ععالق الع
 
ا ملععا يعنى أا عنععاط ةع لدىا

%    اةجاق موجاا وعالا ما ياععععععدى  ال ايجاهية  43.4البائع    وجود املب دى الوسععععععي  محل الدراسععععععة يقدر هنسعععععع ة  

ييلت ال اشو ملا سع ق أا   وجود املب دى الوسعي  الال  سعاع     زيادة معامل الب لدى النا    الع ّة امل امعرة.

 وغدى م امرة لللب دى املسبقل والوسي  هالدراسة ال ل املب دى البائع.
 
 عناط ة لدىا و م امرة

سععععععععإل ال اشو  ال البحقق م  مد  جودة ةياهق النلو   املقدر م    ل ةحديد م مععععععععرا  ةقدير اوجودة التي 

د ة دا أا م معععععععر م  لة اوج13يوحعععععععح ا اوجدول ّر  )  (1.000هل ل )GFI"   Goodness of Fit Indexودة  (ا ّو

ث ل ةدل ال ل م ءمة النلو   املقدر هالدراسعععععععةا رالل  ةوحععععععع  ّيلة م معععععععر املياهقة املقارا   "CFI"و:   سععععععع ة م 

Comparative Fit Index  ( 1.000أ هععا)    ّيلععة مثععاليععة ل ععا دتلععة ّويععة ال ل جودة النلو   م  شيععو 
 
و:ل أي عععععععععععععععا

م  الواشعععد   CFIاملواءمعععة املقعععارنعععةا شيعععو  نعععا م  املفةىض أنعععا للحك  ال ل جودة ععععالا امل معععععععععععععر أا ةقةىب ّيلعععة  

د هينل النبا ج أا م مععععر جالر مبوسعععع  اوّي  البقريبي غدى مقدر هنلو     ئسعععع ا    Default Modelالصععععحي ا ّو

مسععاوية للاععفر ما يعنى جودة امل مععرا شيو  نا م  املفةىض أا ةةىاوح ّيلة امل مععر هدا    Chi-squareلة  أا ّي 

 RMSEA"  Root Mean Square Error of" %. رعاللع  شققعل ّيلعة اوجعالر الةىهيإ  ملربع اوّيع  البقريبي  8%ا 5

Approximation    ا نريجة ل لوغ ّيلة  ملا يادى اال جودة مياهقة النلو    0.5 س ة مث ل أّل مChi-Square 

ث ل للحك  ال ل جودة النلو   املقدر  0.00 ما سععععععععع ق ي رد ال ل ّ ول الفرض ال ديل الال    .و:  رالل   سععععععععع ة م 

ياععععععععدى  ال وجود ة لدى    دتلة  شاععععععععا ية هدا اوّاععععععععا ت الريادية والبوجا الرياد     وجود السععععععععلوط املّي   

 للنية الرياد  رلب دى وسي .

 نتائج اختبار الفرض الرئيس ي الخامس  ( 13-2-6) 

ينت الفرض الر يسعععععععععععععاي اوّعععام، ال ل أنعععا)  يوجعععد ا ب تعععا  معنويعععة  ا  دتلعععة  شاعععععععععععععععا يعععة تةجعععاععععا  الينعععة  

العدراسععععععععععععععة شول مب دىا  العدراسععععععععععععععة ال ل شسععععععععععععععا الوامعل )النوعا الفئععة العلريعةا اوحععالعة اتجبلععااليععةا مسعععععععععععععبو   

معععععع كة الع ّا ا ةف ععععععيل نوالية املاععععععروالا ا امب ط األسععععععرة   البعلي ا ش ععععععور تعاليا  ريادة األاللال وةموي 

 ملاروعا دراسة ريادة األاللال(.

د ة    T-TESTوج  ال اشو  ال  جراء ا ب ار  ل ياا الفروق شول  دراط الينة الدراسععة لللب دى مواععوع ال حوا ّو

 ( ال ل النحو الباا )14ةقسي  ات ب ار ال ل شسا املجلوالا  الدا لة    القياد رلا يوحح ا اوجدول ّر  )
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 للعينة حول مدى إدرا ها للمتغير موضوع البحث حسب العوامل املبينة T-TEST: اختبار  14جدول 

 املجموعات العوامل م
حجم 

 العينة

 التوجه الريادى السلوك املخطط الخصائص الريادية

متوسط 

 الرتب

مستوى  

 الداللة 

متوسط 

 الرتب

مستوى  

 الداللة 

متوسط 

 الرتب

مستوى  

 الداللة 

 النوع   1
 3.9851 223  رر 

0.040 
3.8907 

0.000 
4.0493 

0.001 
 3.8644 3.6788 3.9070 178 أنثى

2 
الفئة  

 العلرية 

 3.9468 15 سنة  18أّل م  

0.204 

3.8306 

0.474 

3.8406 

0.474 

 3.7402 3.7402 3.9373 123 25 ال اّل م   18م  

 3.8208 3.8208 3.9888 72 35م   ال أّل  25م  

 3.8022 3.8022 4.0333 174 45 ال أّل م   35م  

 3.5405 3.5405 3.6190 7 60 ال أّل م   45م  

 3.8967 3.8967 4.0042 10 ت ر ى 60م  

3 
اوحالة  

 اتجبلاالية

 3.9319 123 أالئب

0.485 

3.7802 

0.867 

3.7802 

0.867 
 3.8099 3.8099 3.9518 260 مةزو 

 3.7182 3.7182 4.1174 11 ميلق 

 3.7167 3.1767 3.9623 7 أرمل

4 
مسبو  

 البعلي  

 3.7917 13 غدى مبعل  

0.238 

4.7333 

0.002 

4.7333 

0.002 

 4.0646 4.0646 4.0543 33 مبوس  

 3.7738 3.7738 3.9158 198 م عل جامإ 

 3.8318 3.8318 3.9919 89 ماجسبدى 

 3.6772 3.6772 3.9549 68 دربوراق 

5 
ش ور  

 تعاليا  

 ريادة األاللال

 3.9907 240  ع  
0.009 

3.8559 
0.004 

4.0208 
0.015 

 3.8874 3.7083 3.8903 161 ت

6 
ةف ي    

 نوالية

 املاروالا  

 3.9490 124  نباجية 

0.102 

3.7802 

0.002 

3.7802 

 3.6463 3.6463 3.8789 86  دمية  0.002

 3.8750 3.8750 3.9835 191 ةجارية 

7 

امب ط أشد  

 أتراد 

األسرة  

ملاروع 

  اص

 3.9882 228  ع  

0.021 

3.8842 

0.000 

4.0640 

0.000 
 3.8397 3.6812 3.9005 173 ت

8 
 دراسة ريادة 

 األاللال

 3.9832 237  ع  
0.036 

3.7968 
0.992 

3.9865 
0.391 

 3.9394 3.7963 3.9030 164 ت

 SPSS V.25املادر) م   الداد ال اشو هاتالبلاد ال ل ميرجا  البحليل اإلشاا ف هاسبيدام هرنامج  
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ملجلوالا  العينا ا ل ياا ات ب تا  هدا آراء واةجاعا  العينة    T-TESTيوحععععععععع  اوجدول السعععععععععاهق نبا ج ا ب ار 

محل الدراسععععععععة؛ شيو أظ ر  النبا ج وجود ا ب ف معنو  هدا آراء املسععععععععبقصععععععععاى م ه  شول مب دىا  الدراسععععععععة 

 ال  اإلنا . 
 
الث لة شسعععععا النوعا وكانل عالق الفروق لاعععععاو  الالكور و لبوسعععععيا  رةا  ا  تارق ئسعععععي  جدا

الفئا  العلريةا واوحالة اتجبلاالية ل   سعععععجل النبا ج وجود ة لدى معنو  ملا يعنى وجود ةجا ،  ال ل مسعععععبو   

هدا آراء العينععععة. رلععععا هينععععل النبععععا ج وجود ا ب تععععا  جوعريععععة هدا ا راء شول ةعععع لدى البعلي     محور السعععععععععععععلوط  

ل م  ّيلة مسبو  املعنوية ملا املّي  للنية الريادية والبوجا الرياد ؛ شيو ظ ر  ّيلة مسبو  الدتلة أّ

ياعععععععععععععدى  ال ّ ول الفرض النعد صعععععععععععععي بعا اوحعاليعة النعد اشرسععععععععععععععاب الفروق ملب دى السعععععععععععععلوط املّي  للنيعة الريعاديعة  

عد كعانعل ععالق الفروق ال ل الةىةيعا )البعلي  املبوسععععععععععععع ا العدربوراقا   والبوجعا الريعاد  شسععععععععععععععا العامعل البعلي ا ّو

وة  ّ ول الفرض األص   وحساب تروق آراء العينة شول اوّاا ت    املاجسبدىا امل عل اوجامإ ا غدى املبعل (ا 

 الريادية شسا الامل البعلي .  

هينل النبا ج وجود تروق جوعرية  راء العينة شسععععععععا الامل  ش ععععععععور تعاليا  ريادة األاللال واتعبلام هبموي   

% ملا يعنى  5وية الند  معععععععع ما  الع ّا  ا شيو أظ ر  ّي  مسععععععععبو  الدتلة أ ها أّل م  ّيلة مسععععععععبو  املعن 

ّ ول الفرضا وم  ل  يلك  القول  ا ععععالق الفروق ظ ر     صععععععععععععععععاو  العععالكور ال  اإلنعععا  العععالي  يروا أا    

 ل ناء اوّاعععععععا ت و اعععععععكيل النوايا الريادية وم  ل  ةوجيا السعععععععلوط الرياد   
 
 عاما

 
ش عععععععور تعاليا  الريادة دورا

يعة  راء العينعة شول السعععععععععععععلوط املّي  للنيعة الريعاديعة  ئاعععععععععععععمعل جيعد. رعاللع  هينعل النبعا ج وجود ا ب تعا  معنو 

والبوجا الرياد  شسععععا الامل ةف ععععيل املاععععروالا  هي ف مب دى اوّاععععا ت الريادية الال  ل  ير ر لا ةجا ،  

هدا آراء العينععة؛ تكلععا عو موحععععععععععععع  هععاوجععدول أا املاعععععععععععععروالععا  البجععاريععة يلك  ل ععا ةوجيععا الوامععل النيععة الريععاديععة  

 هعععا املاعععععععععععععروالعععا  اإلنبعععاجيعععة ل  اوّعععدميعععة. أي عععععععععععععععا ة دا وجود ا ب تعععا  معنويعععة  ا  دتلعععة والبوجعععا الريعععاد ا يل 

 شاععععععععععععععا يعة تةجعاععا  آراء العينعة شول ةواتر ممونعا  اوّاععععععععععععععا ت الريعاديعةا السعععععععععععععلوط املّي  للنيعة الريعاديععة  

 اة عععع  وجود ا ب تا
 
  معنوية  والبوجا الرياد  شسععععا الامل امب ط أشد أتراد األسععععرة ملاععععروع  اص. وأ دىا

 راء الينة الدراسعة شول مب دى اوّاعا ت الرياديةا والدم وجود عالا ات ب ف الند هاح  املب دىا  شسعا الامل  

 دراسة ريادة األاللال.

 مناقشة النتائج والتوصيات  (14)

 مناقشة نتائج الدراسة (14-1)

 ةوصلل الدراسة  ال الدد م  النبا ج يلك  لل اشو سردعا رلا ي  )

را عععععععععععععع النبا ج  ال وجود مسعبو  مرةفع م  ةواتر السعلا  أو اوّاعا ت الريادية لد  رواد األاللال    ماع أمعار   

ا شيو سجلل أئعاد مب دى اوّاا ت الريادية  3.95شيو أظ ر  نبا ج ّيلة مبوس  اوّاا ت الريادية نحو 

د أرد  نبا ج الدراسععععة أا رواد   واملرةفعة. ّو
 
 ةراوشل هدا املرةفعة جدا

 
األاللال    ماععععر يللموا مجلوالة ّيلا

د امعععععععععععععبللل عالق األئعاد ال ل   م  السعععععععععععععلا  التي م  امللك  أا  اعععععععععععععمل ةوج    الرياد  وةحسعععععععععععععدا مسعععععععععععععارقا ّو

 اتسبعداد الرياد ا اوحاجة  ال اإلنجازا اتسبق ليةا البحك  الالا ف    األمورا ةحلل املّاةرة والثقة هالنف،. 
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د شققل تقرا  ال عد مبوسعععععععععيا  مرةفعة أظ ر  النبا ج مسعععععععععبويا  مرةفعة جدا  م  اتسعععععععععبعداد الرياد ا ّو

ةدلل ال ل سعععععععععععإ  رواد األاللال ئاعععععععععععمل مسعععععععععععبلر  ال البفكدى املبواصعععععععععععل نحو ال حو ال  الفرص امللكنة للنجاحا  

ا  التي يلك  أا ةواجا را د األاللالا  اعععععععععععععاتة  ال  ومحاولة ال حو ال  أر ى م  هديل وحل املاعععععععععععععك   أو املعّو

   أنفسععععععععععع   نحو ّ ول امل ادرة والسعععععععععععإ  الدا   للسعععععععععععييرة ال ل املواّ  املّبلفة التي يلك  أا ةواج   .   لقته 

ّعاصعععععععععععععة هاوحعاجة  ال اإلنجعاز لد  رواد األاللعال ال ل دأته  املسعععععععععععععبلر نحو ةحقيق  نجعازا   أي عععععععععععععا دللعل النبعا ج او

 ل .  اععععععاتة لالل  ا سعععععع  رواد األاللال  جديدة ةلدزع  ال  غدىع ا والبيلع  ال ةحقيق أداء أت ععععععل واملثاهرة    

   ماعععر هاسعععبق لية أتمارع  التي يقبنعوا تها شتى و ا ا بلفل مع آراء ال دىا ورالل  امليل  ال اةيا  القرارا   

 ال  البحدزا  أو ةوج ها  ا  ري ا وأ ه  ئاعمل الام يف علوا العلل اوحر ت البائع. رالل   
 
ئاعمل مسعبقل ئعيدا

  مرةفعة ل عد البحك  الالا ف    األمور ملا ياععععععععدى  ال الدم اسععععععععرسعععععععع م رواد األاللال  سععععععععجلل النبا ج مبوسععععععععيا

ا  أو الفاعععععععععل الال  يلك  أا يحد  ل      سعععععععععوق األاللالا وأ ه  يسععععععععععوا هدأب نحو ةحقيق   ئسععععععععع ولة لللعّو

ّرار   اليلوح الرياد  املناععععععععود. وم  اععععععععل  السععععععععلا  ميل   لق ول املّاةرة واسععععععععبعدادع  ل ا ويقي ه  ه ا لمل 

دعا ميل   نحو    هثقة الالية    النف، جسع 
 
اسعرثلار  مياةرة أو ةملفة تهد ل ا م  أا ةدتع. كل ما سع ق محاةا

 املواتقة ال ل اإلجاها  التي  ادى  ال مسبويا  الالية م  الثقة    األداء والدم الي د أو اوّوف م  املج ول.

ال ةحقيق ةلوش   الرياد  م    ل امب ط املاروالا  أمار  نبا ج السلوط املّي   ال ميل رواد األاللال  

ا رالل  هينل نبا ج  
 
 ر دىا

 
اوّاصععة ته ا وسععع ه  لبلقي ه  هرواد أاللال يعئز م  لقته  ه نفسعع   ويحقق ل   راععا

املبوسععععععيا  أا رواد األاللال يليلوا  ال ماععععععاررة أتراد األسععععععرة ل      ّراراته  اتسععععععرثلاريةا وة لرع  هالقدوا   

 م ه  هدورعا امل لر    واو
 
ّبىا  السععععععععععععاهقة    املجالا وسععععععععععععع ه  الدا   نحو هناء معععععععععععع ما  الع ّا  القوية  يلانا

 نجاش   الرياد  املحبلل.

هاإلاعععاتة ملا سععع ق هينل النبا ج مبوسعععيا  مرةفعة ةدلل ال ل ميل رواد األاللال    ماعععر نحو السعععلوط الرياد    

رة نحو اسعععععععبكاعععععععاف األسعععععععاليا واألدوا  لبعري  اإلنجازا واتهبمارية التي الال  امعععععععبلل ال ل اتسعععععععر اّيةا وامل اد

ت العاد  م    ل سعععععع ه    سعععععإل  ال  نبا  األتمار اوجديدة ّو ول املّاةرة التي ةلدز را د األاللال ال  الصععععّع

 م ه  هبحقيق الا د أال ل. 
 
 نحو الفرص والعلل    هيئا  ةرس  هاوّير املحبلل  يلانا

 ت ثير الخصائص الريادية وأبعادها على التوجه الريادينتائج اختبار 

لنحو    هدا املب دىي  وصعععععععععععععلعععععل 
 
النبعععععا ج  ال وجود ال ّعععععة ارة عععععاط  يجعععععاهيعععععة ّويعععععة جعععععدا %ا وأا مب دى 99.5دلعععععل 

%ا وأا  98.9اوّاععا ت الريادية لديا ّدرة ةفسععدىية للب دىا  التي يلك  أا ةحد  للبوجا الرياد  ةقدر هنحو  

% و:   سعععععععععععع ة مرةفعة لل اية. ملا 90.7 اتنحدار  لللب دى املسععععععععععععبقل ال ل املب دى البائع هل   سعععععععععععع ة معامل الب لدى  

يعنى وجود ل لدى ّو  و   دتلة  شاعععععععععا ية ملب دى اوّاعععععععععا ت الريادية ال ل البوجا الرياد  وةبفق عالق النريجة  

 .(Remeikiene et al., 2013; Álvarez et al., 2011; Wong et al., 2005)مع ما ةوصعععععععلل اليا دراسعععععععا  كل م  

وال ل مسعععععععبو  أئعاد املب دى املسعععععععبقل دلل النبا ج ال ل وجود ة لدى وجليع أئعاد اوّاعععععععا ت الريادية ال ل البوجا 

%ا الثقة 18%ا البحك  الالا ف    األمور  12.5%ا اتسعععععععععبق لية 33الرياد   اص همل م  )اتسعععععععععبعداد الرياد   
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عععدا اوحععاجععة  ال اإلنجعع 23.9هععالنف،   ععد اسعععععععععععععر عععد م  النلو   ئ  ازا ّو ول املّععاةرة؛ لعععدم معنويتهلععا    %(ا ّو

 النلو   املقدرا ملا يعنى أا ت ة لدى ل ا ال ل املب دى البائع.

 نتائج اختبار ت ثير الخصائص الريادية وأبعادها على السلوك املخطط

عد كعاا ملب دى 57.3أمععععععععععععععار  النبعا ج  ال وجود ال ّعة ارة عاط مبوسعععععععععععععيعة هدا املب دىي  وصعععععععععععععلعل  سععععععععععععع تهعا اال     %ا ّو

%ا ومعامل الب لدى  32.9اوّاععععا ت الريادية ّدرة ةفسععععدىية للب دىا  التي يلك  أا ةحد  لللب دى البائع هنسعععع ة  

%. ملا يعنى وجود ة لدى معنو  للّاا ت الريادية  77.7للّاا ت الريادية ال ل السلوط املّي  شقق  س ة 

املب دى املسعععععععععععععبقععل ال ل النحو البععاا     ال ل السعععععععععععععلوط املّي . رععاللعع  أوحعععععععععععععحععل النبععا ج وجود ةعع لدى معنو  ألئعععاد

ععد 31%ا الثقععة هععالنف،  8%ا ّ ول املّععاةرة  11.2%ا البحك  الععالا ف    األمور 30)اتسعععععععععععععبعععداد الريععاد    %(ا ّو

عدا اوحاجة  ال اإلنجاز واتسععععععععععععبق لية؛ لث و  الدم معنوية ة لدىعلا    النلو   املقدرا  اسععععععععععععر عد م  النلو   ئ 

ععد يرجع ات ب ف عنععا  ال ا  (Tajeddini& Mueller, 2009)ل  ال  نريجععة دراسععععععععععععععة  وعععالق النريجععة األ دىة ةيب  ّو

 ة اي  هيئة ةي يق الدراسة.

 نتائج اختبار العةقة بيت السلوك املخطط وأبعاده على التوجه الريادي

 اط أوحعععععععحل النبا ج اا مب دى السعععععععلوط املّي  يرة   ئع ّة ّوية مع البوجا الرياد  هل ل  سععععععع ة عالا اترة 

% م  الب دىا  التي ةحد  لللب دى البائع و قية 51.9%ا ويلك  للسععععععععلوط املّي  ةفسععععععععدى ما  سعععععععع با 72شواا  

النسععععععععععععع ععة ةرجع لوجود الوامععل أ ر  يجععا دراسعععععععععععععتهععا تيلععا ئعععدا وأا مب دى السعععععععععععععلوط املّي  ي لر ال ل البوجععا  

املّي  ال ل البوجعا الريعاد  ةبفق  %ا ملعا يعنى وجود ةع لدى  يجعابف ّو  ملب دى السعععععععععععععلوط  75.9الريعاد  هنسععععععععععععع عة  

. وال ل مسعبو  األئعاد أمعار  النبا ج  ال معنوية  (Linan and Rodriguez, 2011)عالق النريجة مع نريجة دراسعة 

% ا 34.3%ا املعبقعدا  املعيعارية 25.1البع لدى النعد جليع األئععاد هلععام   ةحعديد هل عل )املعبقعدا  السعععععععععععععلوريعة  

التي أهرز  أا املبعقدا   Yang,2013%( عالق النريجة ةر اي  مع نريجة دراسعععععة 15.1معبقدا  البحك  املدرط  

أع  العوامل امل لرةا  ت أا الدراسععععععة اوحالة ة رد ال ل أا املعبقدا  املعيارية ة لر ئاععععععمل أربى   السععععععلورية كانل

ّعاء  ّعد يرجع ععالا األمر اال أعليعة الةىاه  اتجبلعاع  هدا األسعععععععععععععرة واألصعععععععععععععد م  هعاح  العوامعل    ال يئعة املاعععععععععععععريعة و

 . Asuamah et al., 2013) (ودورع  ال ام     اكيل السلوط للفرد رلا أرد ال ل عالا دراسة

ـــــــلوك املخطط للنية   ـــ ـــــــاطة الســ ـــ نتائج اختبار العةقة بيت الخصــــــــــــائص الريادية والتوجه الريادي عبر وســ

 الريادية

ال  ا ب ععار الع ّععة هدا اوّاععععععععععععععا ت الريععاديععة والبوجععا الريععاد     وجود السعععععععععععععلوط املّي ا دلععل النبععا ج ال ل  

لر أا يئيد هوجود مب دى السعععععععععلوط املّي  رلا أمعععععععععار   %ا ويلك  ل الا األ47.3وجود ألر م امعععععععععر هل ل  سععععععععع با  

( هالدراسعععة اوحاليةا  3% رلا عو موحععع  هالاعععمل ّر  )56نبا ج ا ب ار ةحليل املسعععار  ال ارةفاال ا  ال معامل ة لدى  

تالع ّة عنا منيقيةا شيو  ا وجود السعععلوط املّي  أد   ال ةقوية الب لدى هدا اوّاعععا ت الريادية والبوجا  

  النا    شالة الب لدى امل امعععر. عالق النريجة ة رد ال ل صعععدق نررية السعععلوط املّي  التي واعععع ا العال  الرياد

(Ajzen, 1991.ه دهيا  مجال الدراسة 
 
 ( وأرد ال ل عالا العديد م  الدراسا  التي  ررعا ال اشو مس قا
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 مناقشة نتائج اختبار االختةفات املعنوية بيت اتجاهات آراء رواد األعمال 

هعععا ب ف النوع ) رر/   أظ ر  النبعععا ج وجود ا ب تعععا     آراء رواد األاللعععال نحو  دراط اوّاعععععععععععععععا ت الريعععاديعععة 

 ,Katundu)أنثى(ا شيو كانل اوّاعععععععا ت الريادية للالكور أال ل م  اإلنا . ةبفق النريجة السعععععععاهقة مع دراسعععععععة 

and Gabagamb, 2014)  ودراسة  ا(Yang,J., 2013)    م  شيو الب لدى ال ام ملب دى النوع اتجبلاع  ال ل اوّاا ت

التي   (Katundu, and Gabagamb, 2014)الريععاديععةا  ت أا  الععدراسعععععععععععععععة اوحععالععة ا بلفععل    نريجتهععا ال  دراسعععععععععععععععة  

 أال ل    اوّاعععععا ت ال 
 
حقق  مبوسعععععيا د يعئو عالا الب اي   ال ا ب ف ال يئا   اسعععععبنبجل أا  اإلنا  ي  رياديةا ّو

التي ةلل ت ها الدراسععا  السععاهقة والدراسععة اوحالية. رالل  وجد  الدراسععا  أا عناط ا ب تا  معنوية ةرجع 

 نحو العلل  
 
لعناععععععر املسععععععبو  البعليميا شيو سععععععجلل  جاها  أصععععععحاب البعلي  املبوسعععععع  أال ل مبوسعععععع  ةوج ا

 م  ل  يك  ل   شظ م  البعلي ا وعو ما الرياد  ة ق شللة الد
 
ربوراقا ل  املاجسعبدىا تامل عل اوجامإ  وأ دىا

د اسعععععبنبجل الدراسعععععة م  نبا ج ةحليل   ا (Turker and Sonmez Selçuk, 2013)ةوصعععععل  ليا    ل دراسعععععتهلا. ّو

 لبفعيل البوجا م    ل ةنلية اإلدراط تها و ناء  
 
 جيدا

 
ال يانا  أا ش عععععور تعاليا  ريادة األاللال ياعععععمل ة لدىا

د ل ل  Zain and Ghani, 2010مععععععععععع ما  الع ّا  اوجيدة    عالا املجال وةبفق عالق النريجة مع دراسعععععععععععة ) (. ّو

  
 
اةجاعا  رواد األاللال للليل    ة سعععععععي، املاعععععععروالا  البجارية ة عا املاعععععععروالا  اإلنباجيةا ل  اوّدمية أي عععععععا

    مجال الاععععععناالا  الاعععععع دىة واملبوسععععععية امل الية للاععععععناالا   
 
د يفسععععععر عالا ندرة اإلنبا     ماععععععر  اععععععوصععععععا ّو

 ها كاا األوتر الك دىة. رالل  أرد  الدراسعة ال ل أا را د األاللال الال  يلبل  أشد أتراد أسعر 
 
  اصعا

 
ةا ماعروالا

عا هالسعععلوط الرياد  وميلا  ال انتها  ةريق الريادة ولعل عالق النريجة ةبواتق مع ما ةوصعععلل  ليا   م   اععع ُّ
 
شرا

    ةنلية السعععععععلا  الريادية   ا (Yang, 2013)دراسعععععععة 
 
د اسعععععععبنبج ال اشو أا دراسعععععععة ريادة األاللال  اعععععععمل ة لدىا ّو

 كيل النوايا الريادية أو ةوجيا رواد األاللال نحو السلوط الرياد .تق  والدم ة لدىعا ال ل  ا

 التوصيات واملحاوالت البحثية املستقبلية (14-2)

 التوصيات  ( 14-2-1) 

 ئعد البحقق م  الع ّا  الب لدىية هدا مب دىا  الدراسة يوصاى ال اشو ها  ف)

 على مستوى رواد األعمال

ةنلية سععععععععععععلاةا الريادية م    ل ةنلية لقبا هنفسععععععععععععاا البييي  املسععععععععععععبلر اععععععععععععرورة ةرردز را د األاللال ال ل   –

ا الدم ةرط  عععععععايء للحظا  
 
ل مور والبحوط ل اا اتسعععععععبعداد ّ ل ال دء ه    اعععععععاطا اتالبلاد ال ل النف، أوت

 هل هاملثاهرة واوجد واتجتهاد يحقق أعداتاا البدريا ال ل البفكدى اإلهداع  واتهبمار .

ل وجود ال ّعععة ّويعععة هدا دور السعععععععععععععلوط املّي     ةموي  النيعععة الريعععاديعععةا والليعععا ت هعععد أمعععععععععععععععار  النبعععا ج  ا –

للرياد  ت   عالق العوامل؛ لراععععععععععكيل نية ّوية ةجاق النجاحا تالعامل النفسععععععععععاي واتجبلاع  وةحكلا املدرط 

 ل مور يساعلاا ئامل تعال    ةحسدا ةوج ا الرياد .

يا  ريادة األاللالا والبعرف  ال الناجحدا    املجال ومبائعته ا  اعععععععععععرورة اعبلام را د األاللال هح عععععععععععور تعال  –

 تلقد أل رل النبا ج ّوة ة لدى عالا العامل     اكيل البوجا نحو الريادة.
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ةنري  األتمعارا والبعدريعا ال ل العاععععععععععععع  العالعني وحعل املاعععععععععععععك   واةيعا  القرارا  الريعاديعةا رعاللع  دراسعععععععععععععة   –

 الفرص املباشة ومحاولة اّبناص ا.

 ناع را د األاللال هالعلل ال ل  لق الفرص ولي، انبرارعا أو اسب  ل تق  ما عو مباح م ها.اّب  –

 على املستوى القومي

ة ني الدولة و صعععععععجيع ا لبىنامج ّومف مبمامل لريادة األاللالا ياعععععععبلل ال ل ةصعععععععحي  املفاعي  امل لوةة لد    –

 هبوتدى س ل نجاح املا
 
د  م  ةوالية  ال ةدريا وةلويل ومساالدة رواد روع الرياعععع األتراد شول الريادةا مرورا

 ال  البقيد هالوظيفة.
 
 األاللال نحو انتها  العلل الرياد  هدي 

ة نى امل سعسعا  اوحمومية هالبنسعيق واملاعاررة مع م سعسعا  املجبلع املد ف مل ادرا   صعجع العلل الرياد ا   –

البقعععععاء رواد األاللعععععال النعععععاجحدا    مجعععععاتته  املّبلفععععع  أو امل بعععععد دا  و علعععععل ال ل  ة هرواد األاللعععععال املحبللدا 

 ل سبفادة م  ةجارته ا وتب  آتاق  عاوا واندما .

دال  امل سععععسععععا  املالية لبىامج الريادة وةيوير الفكر البلوي   تها للرصععععجيع املسععععبلر الل هاا وباععععروط ميسععععرة  –

 م اتة جديدة. ةقلل املّاةر املحبللةا وةدتع را د األاللال للبوسع املدرود وم  ل   لق ّيلة

واعععععع  ية ةثقيفية ال ل مسعععععبو  ّومف يب ناعا اإلال م هلف وما الواسعععععع؛ لراعععععكيل وع  ّومف ه علية ريادة  –

األاللعععال وأ هعععا السععععععععععععع يعععل  ال   هعععاء األمراض اتجبلعععااليعععة كعععال يعععالعععةا والفراغ اإلسعععععععععععععةىاةيج ا والعلعععل ال ل زيعععادة 

 الد ول وةوليد األتمار وزيادة اإلنبا .

ر لقواالد ال يانا  اوّاصععععة ه تمار املاععععروالا  الريادية هلا يسعععع      هناء منرومة ّياسععععية  البحديو املسععععبل –

 إلدارة الللية الريادة    مار.

ة ععععلدا الراععععريعا  والقواندا ل ناء  ةار م سععععسععععاى لعللية الريادةا  اععععلل اترةقاء تهاا وة ععععل  ةوتدى آليا   –

 ةبواتر ت ه  سلا  الريادة.   علل ال ل  نجاش ا كوجود آلية تنبقاء العناصر الالي 

 املحاوالت البحثية املستقبلية (14-2-2)

 عليق ال حو ال  اوّاعععا ت الريادية ئاعععمل أربىا وامبداد الدراسعععة ال ل هيئا  ميبلفة ملعرتة عل ةر اي    –

 السلا  الريادية تيلا هي ها أم تك

الريعععاديعععةا ومعععد  ةععع لدىق    اوحفعععا  الل هعععا م  البعرف ال ل دور السعععععععععععععلوط املّي     ةوجيعععا املاعععععععععععععروالعععا    –

 اإل فاق والفال.

 ةحديد املب دىا  البنريلية التي يلك  أا ةحدد السلوط الرياد ا و ياا مسبويا  ة لدىعا. –

 دراسة دواتع رواد األاللال التي ةحفئع  ال ل ة سي، ماروالاته  الريادية. –

 العوامل التي  س ا  ل .ال حو املبعلق ألس اب تال رواد األاللالا و ياا أع   –
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The mediating role of Planned Behavior of Entrepreneurial Intention in the 

relationship between Entrepreneurial Characteristics and Entrepreneurial 

Orientation among Entrepreneurs in Egypt 

 

Dr. Mohamed Ahmed Bagha 

Abstract  

The study sought to measure the impact of the entrepreneurial characteristics of entrepreneurs 

on their entrepreneurial orientation by averaging the planned behavior of entrepreneurial 

intent between this Relationship. The Researcher used a random sample of 401 individual 

entrepreneurs participating in the Entrepreneur 2030 initiative to achieve Study Goals, and 

the entrepreneurial characteristics variable was expressed in six Dimensions are 

(entrepreneurial willingness, need for achievement, independence, self-control, acceptance 

of risk and self-confidence), and the dimensions of the planned behavior variable for 

entrepreneurial intent included three dimensions (behavioral beliefs, normative beliefs and 

controlling beliefs), and the entrepreneurial trend variable is one of the dimensions 

(Proactive, innovative and risk-taking). The study reached a number of results, the most 

prominent of which is the presence of a direct positive impact of the entrepreneurial 

characteristics on the entrepreneurial orientation of entrepreneurs in Egypt, at a rate of 47.3%, 

and that by averaging the planned behavior variable, it became clear that this effect increases 

to 56%, and the results indicated that the mediation is partial. The results also showed that 

there are significant differences between the attitudes of the study sample's opinions 

regarding the characteristics of the entrepreneur, the controls of planned behavior and the 

formation of his orientation towards entrepreneurship, as gender, the level of education, 

participation in entrepreneurship activities, the ownership of a family member for a private 

project and learning or studying entrepreneurship played a role. Important in that. 

Keywords 
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