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 البحث ممخص 
 (Entrepreneurship) األعمدددد   ريدددد دة تعددددد      

 تحقيددد  عمددد   المشددد ع  الرئيسدددي  القددد   أحدددد بمث بددد 
 د   مددد  العديدددد فددد   اال تمددد ع  االقتصددد د  النمددد 
 مدددددد  الدراسددددد ت مددددد  الكثيدددددر اظهدددددرت فقدددددد. العددددد ل 

 خم  خبل  م  االقتص د  النم  زي دة ف  مس همته 
 عمميددددد   تشددددد ي  البط لددددد   تخفددددديض ت ظددددد  فدددددرص

 المحدددددر  العنصدددددر األعمددددد   ر اد  يعتبدددددر. االبتكددددد ر
.  القددد م  العددد لم  المسدددت يي  عمددد  األعمددد   لريددد دة
 الحديثد  الدراسد ت مد  العديد يقترح آخر،   نب  م 

 Entrepreneurial الري ديدد  النيدد  دراسدد  ضددر رة
Intention  معنددددددد   ذات ه مددددددد  مددددددددخبل ب عتب رهددددددد 

 دراسد  أهميد   تر د . الفعمد  الريد د  السدم   لمعرف 
 الحديثدد  الدراسد ت تظهددر  مد  خددبل  مد  الري ديدد  النيد 
 هددددذ  مثدددد  ضدددد    فدددد . األعمدددد   ريدددد دة م دددد   فدددد 

 فهدددد  محدددد ر بمث بدددد  الري ديددد  النيدددد  تعتبددددر الدراسددد ت،
( Entrepreneurship Process) الري ديد  العممي 
 الغددددرض إ  . ديدددددة أعمدددد   مشدددد ري  إنشدددد   بغددددرض
 دراس  إ را  ه  الح ل  البحث  المقترح م  األس س 
 طدددبلب بدددي  الري ديددد  النيددد  تحميددد  أ ددد  مددد  ميدانيددد 

 إدارة كميددد  طدددبلب  بخ صددد  تبددد     معددد   ط لبددد ت
 نظريدددد  نمدددد ذج تطبيدددد  خددددبل  مدددد   ذلدددد  األعمدددد  ،
 سددددددددي    فددددددد ( Ajzen,1991) المخطددددددددط السدددددددم  
. السد بق  الدراسد ت عيند ت عد  مختمفد   ثق ف    مع 

  ط لب 423 بح ال  تقدر عش ائي  عين  دراس  ت  لذا

 
 الدراسدد  نتدد ئ   أسددفرت البكدد ل ري س، بمرحمدد   ط لبدد 
 إحصددددد ئي  داللددددد  ذات ارتبددددد ط عبلقددددد ت   ددددد د عددددد 

 الدراسدد  فدد  الددثبلث المسددتقم  المتغيددرات بددي  معن يدد 
-اال تم عيددددد  األعدددددرا  –النفسددددد  االت ددددد  ) الح ليددددد 
. الري ديد  النيد   هد  التد ب   المتغيدر( السدم ك  التحك 
 م  العديد م  الس بق  العبلق ت تم  مث  نت ئ   تتف 

 إلدد  الدراسدد  أشدد رت آخددر، صددعيد  عمدد  الدراسدد ت،
 احصددددد ئي  داللدددد  ذات ارتبدددد ط عبلقددددد ت   دددد د عددددد 
  الني    نب م  الري دي  الخمفي  متغيرات بي  معن ي 

 لبلختبلفددددد ت  ب لنسدددددب . آخدددددر   ندددددب مددددد  الري ديددددد 
  اال تم عيددد ، الشخصدددي  الخمفيددد  بمتغيدددرات الخ صددد 

 االت ددد  ) متغيدددرات فدد  اختبلفددد ت هندد   أ    دددد فقددد
( الري ديدددددددد   الن ايدددددددد  اال تم عيدددددددد ، النفسدددددددد ،األعرا 

(. انثددد  -ذكددر) لمطددبلب اال تمدد ع  الندد ع بدد ختبل 
 اخددتبل  لدد حظ فقددد التخصددص، لم دد   ب لنسددب  أمدد 

 بد ختبل  الريد د  السم   نح  النفس  ت   اال متغير
 – األعم   إدارة - استثم ر تم ي ) التخصص م   

      (. التس ي  – المح سب 
 اتــــالكمم احــــمفت
 نظريددددددد  – الري ديددددددد  النيددددددد  -الريددددددد د  السدددددددم       

 السدددددم   نحددددد  النفسددددد  االت ددددد   -المخطدددددط السدددددم  
-الريدددد د  لمسددددم   اال تم عيدددد  األعددددرا  -الريدددد د 
 الري ديدد  الخمفيدد  متغيددرات – المدددر  السددم ك  الددتحك 
  دددددد اال تم عي الشخصي  الخمفي  متغيرات -لمط لب
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Abstract 

Entrepreneurship has been recog-

nized as one of the major forces to pr-

omote economic and social develop-

ment across many countries in the wo-

rld. Many studies have proven that it 

has a significant contribution for econ-

omic development which is achieved by 

creating employment opportunities and 

generating innovation. Entrepreneurs 

are crucial for national and regional ec-

onomic development. Many studies su-

ggest that examining entrepreneurial 

intention is a meaningful approach to 

study actual entrepreneurial behavior. 

The significance examining entrepren-

eurial intention is evident from recent 

empirical studies in the field of entre-

preneurship (Table 1). Entrepreneurial 

intention is the first step and central to 

understand the entrepreneurship process 

to start up a new business.The main aim 

of this proposal is to conduct an empi-

rical study to examine the entreprene-

urial intention among students of Tab-

uck University by applying the theory 

of planned behavior (Ajzen, 1991 ) in  

the context of a different society and 

culture than those of previous studies. 

Thus, about 324 students were studied 

in the bachelor's degree, and the results 

of  the  study showed that  there  were  

 

 

statistically significant correlation bet-

ween the independent variables in the 

current study (trend - social criteria - 

behavioral control) and the dependent 

variable, which is the entrepreneurial 

intention. On the other hand, the results 

of the study indicate that there are no 

statistically significant correlations bet-

ween the variables of the entrepren-

eurial background on the one hand and 

the entrepreneurial intention on the 

other. For differences in social backgr-

ound variables, differences were found 

in variables (behavioral direction, social 

criteria, and entrepreneurial intentions) 

by gender (male / female). As for the 

field of specialization, it was noticed 

that the variable trend towards leading 

behavior varies according to the field of 

specialization (Finance and investment 

- business administration - accounting - 

marketing). 
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  المقدمة

 بط لد ، بمشدكم  السدع دي  العربيد  المممك  ت ا ه     
 الهيئدددد % )1... بحدددد ال  المت سددددط فدددد  تقددددديره  تدددد 

 فددرص تدد فير األمددر يتطمددب ممدد  ،(لئلحصدد   الع مدد 
 العمد  خدبل  مد  السدع دي  ال  معد ت لخري د  عم 
 مدددد   بنفسدددده لنفسددده الخددددري  عمددد  أ  اآلخددددري  لدددد 
 االعتمددد د د   لنفسددده ريددد د  مشدددر ع أ  عمددد  خدددبل 
 لددده عمددد  فرصددد  تددد فير فددد  الد لددد  مؤسسددد ت عمددد 
 يدددد فر لنفسدددده، يعمدددد  عندددددم  فهدددد . الخددددري ي   لبقيدددد 
 مد  كرائدد أنه  بمعن  مع ،  لآلخري  له عم  فرص 
 حدددد  فدددد  أيضدددد  كبيددددرة بدر دددد  يسدددد ه  األعمدددد   ر اد

   ندب  مد . األعم   ري دة خبل  م  البط ل  مشكم 
 األعمدددددد   ريدددددد دة عدددددد  الكت بدددددد ت تعدددددددد رغدددددد  آخددددددر،

Entrepreneurship  أ  إال ع لميددد ، عددد   بشدددك 
  المنطقد  المممكد  فد  الكت بد ت فد  شدديدة نددرة هن  

    ال ثيقدد   المرتبطدد  اله مدد  المفدد هي  أحددد عدد  العربيدد 
 Entrepreneurial " الري ديد  النيد " مفهد    ه  به 

Intent.  لتفسدير ه مد  عنصرا الري دي  الن اي   تعتبر  
. Entrepreneurial Behavior الريدد د  السددم  
 أحدددد عمددد  تركدددز االداريددد  الكت بددد ت بددددأت هنددد   مددد 

 اسدددتخدامه  يمكددد   التددد   الحديثددد  اله مددد  النظريددد ت
  فددد  األفدددراد، مسدددت   عمددد  الريددد د  السدددم   لتفسدددير
 طددددددبلب   نددددددب مدددددد  األعمدددددد   ريدددددد دة هددددددذ  ح لتندددددد 

 أشددددددهر  مدددددد . الخصدددددد ص   دددددده عمدددددد  ال  معدددددد ت
 م دددد    فدددد  العدددد ل  مسددددت   عمدددد  تطبيقدددد  النظريدددد ت
  السدم   نظريد "  التحديدد   ه عم  التنظيم  السم  
   Theory of  Planned Behavior أ " المخطدط
 هددذ   تعتمددد. Ajzen, I.1991أ ددزي  قدددمه   التدد 

 السددم   لتفسددير رئيسددي  مك ندد ت ثددبلث عمدد  النظريدد 
 األعدرا  الريد د ، السدم   نحد  النفسد  االت     ه 

 السدم ك  الدتحك   أخيدرا الريد د ، لمسدم   اال تم عي 
 السددع دي  العربيدد  المممكدد  صددعيد عمدد  أمدد . المدددر 
 ن دد عد  ، بشدك  العربيد   المنطقد  التحديد   ه عم 
 معد مدددد ، تكدددد   تكدددد د" الري ديدددد  النيدددد "  دراسدددد ت أ 

 سدددد ري  فدددد ( 2012 ريدددد ، رمضدددد  ،) دراسدددد  م عدددددا
 المممكددددددد  فددددددد (  (Aloulou,W.J.,2016  دراسددددددد 
 عمددد   ذلددد  ب لريددد ض محمدددد االمددد     معددد   ب لدددذات
 التطدد رات ضدد   فدد  الم ضدد ع هددذا أهميدد  مدد  الددرغ 

 السي سددددددي  بدددددد لتط رات  انتهدددددد   المتبلحقدددددد  الع لميدددددد 
 المنطقدددددد  فدددددد  السددددددريع   اال تم عيدددددد   االقتصدددددد دي 

 . العربي 
 ثــالبح ةـــــمشكم
 ب لندرة الري دي  الني  م    ف  الدراس ت تتص      

 خ صد  بصدف  المممكد  ف  التحديد   ه عم  الشديدة
 التس ؤ  يث ر هن   م . ع م  بصف  العربي   المنطق 
 لدددددد  الري ديدددد  النيدددد  مسددددت   مددددد  مدددد  حدددد   األ  
 عددددد   ددد د مددد  الدددرغ  فعمددد  تبددد      معددد  طدددبلب
 عبدددر الري ديددد  النيددد  فدد  السددد بق  الدراسددد ت مددد  كبيددر
  د   أ ر بددددد   د   المتقدددددد ، العددددد ل  د   مددددد  عينددددد 
 شددبه تكدد   تكدد د الدراسدد ت تمدد  أ  إال ن ميدد ، أخددر 
 التسد ؤ  أمد . عد   بشك  العربي  المنطق  ف  محد دة
 معن يدد  ارتبدد ط عبلقدد ت ت  ددد هدد   هدد   الهدد   الثدد ن 
 لمنيددددد  المك نددددد  األبعددددد د بدددددي  إحصددددد ئي  داللددددد   ذات

 د   ببعضده  تدرتبط الت  األبع د هذ   م ه  الري دي 
  هدددد  الث لددددث التسدددد ؤ  يثدددد ر  أخيددددرا. اآلخددددر الددددبعض
 قيدد   فددرغ  الري ديدد   النيدد  فدد  المددؤثرة الع امدد  مدد ه 
 تددددد ثير بدراسددددد  السددددد بق  األ نبيددددد  الدراسددددد ت بعدددددض
 عمددد   الديم غرافيددد   اال تم عيددد  الشخصدددي  الع امددد 
 أ  معرفد  الد  ح  د  فد  فإنن  الري دي ، الني  مست  

 المممك  ف  الري دي  ب لني  عبلق  ذ  الع ام  هذ  م 
 سدددد   لددددذا. التحديددددد   دددده عمدددد  السددددع دي  العربيدددد 
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 بعددددض عمدددد  الضدددد   إلقدددد   الح ليدددد  الدراسدددد  تحدددد   
 تثيدر لدذل . عميهد  اإل  بد   مح  لد  اله م  التس ؤالت
 تمخيصده  يمكد  رئيسدي  تس ؤالت عدة الح لي  الدراس 
 :يم  فيم 
   معدددد  طددددبلب لددددد  الري ديدددد  النيدددد  مسددددت   مددد  -.

 تب   
 الثبلثدددد  األبعدددد د بددددي  ارتبدددد ط عبلقدددد ت ي  ددددد هدددد -2

 الري دي   لمني  المك ن 
 طدددبلب لدددد  النفسدددي  االت  هددد ت تددد ثير هددد  مددد  -4

 النيددد  عمددد  الريددد د  السدددم   نحددد  تبددد     معددد 
 الري دي  

 لمسدددددم   اال تم عيددددد  األعدددددرا  تددددد ثير هددددد  مددددد  -3
  الري دي   الني  عم  الري د 

 النيد  عمد  المددر  السدم ك  الدتحك  تد ثير ه  م  -1
  الري دي  

 بحسدددب الري ديددد  النيددد  فددد  اختبلفددد ت ت  دددد هددد  -6
 لمطبلب  الري د  التعمي  مست   ف  التف  ت

 بحسدددب الري ديددد  النيددد  فددد  اختبلفددد ت ت  دددد هددد  -7
 الط لب  ألسرة الري دي  الخمفي  ف  التف  ت

 اله مدددد   اال تم عيدددد  الشخصددددي  الع امدددد  مدددد ه  -8
 النيدددد  مسددددت ي ت فدددد  ب الختبلفدددد ت العبلقدددد  ذات

 الري دي  
 البحث دافـــــــــأى

 مـن اىـداف عـدة تحقيق الى الحالية الدراسة تيدف
 :أبرزىا

 طددبلب لددد  الري ديدد  النيدد  مسددت   عمدد  التعددر  -.
 .تب     مع 

 السددم   نحدد  النفسدد  االت دد   بددي  العبلقدد  تحديددد -2
 . الري دي   الني  الري د 

  النيددد  اال تم عيددد  األعدددرا  بدددي  العبلقددد  تحديدددد -4
 .الري دي 

  الني  المدر  السم ك  التحك  بي  العبلق  تحديد -3
 .الري دي 

 النفسدددد ، االت دددد   بددددي  التدددد ثير عبلقدددد ت معرفدددد  -1
 المدددر  السددم ك   الددتحك  اال تم عيدد ، األعددرا 

 . المخطط السم   نظري  ض   ف 
 ألسدددددرة الريددددد د  التددددد ري  بدددددي  العبلقددددد ت معرفددددد  -6

  متغيدددددرات الريددددد د  التعمدددددي   مسدددددت   الط لدددددب،
 .  اال تم عي  الشخصي  الخمفي 
البحث أىمية  

 عممية أىمية الي الحالية الدراسة أىمية تنقسم  
 : التالي النحو عمى تطبيقية وأىمية
:عممية أىمية:أوال  
 الري ديد  النيد  م ضد ع فد  الس بق  الدراس ت ندرة -.

 . العربي   المنطق  السع دي  العربي  ب لمممك 
   معد  طدبلب لدد  الري ديد  النيد  مسدت   معرف  -2

 مددد  مزيدددد تقددددي  فددد  كثيدددرا يسددد عد سددد   تبددد  
 السددم    تنميدد  إثددرا  أ دد  مدد  المقبمدد  الدراسدد ت
 .مستقببل لديه  الري د 

 :تطبيقية أىمية: ثانيا
 سد   الري ديد  الني  ف  المؤثرة الع ام  معرف  إ -.

 التعميميدددد  برام هدددد   ضدددد  فدددد  ال  معدددد  يسدددد عد
 ريدد دة م دد   يخددد  بمدد  الريدد د  التعمددي   بخ صدد 
 .تب   بمنطق  األعم  

 الري د  االستعداد ذ   م  لمطبلب الفرص إت ح -2
 التنميددد  تحقيددد  فددد  تسدد ه  ري ديددد  ب عمددد   لمقيدد  

 .ب لمممك   اال تم عي  االقتص دي 
 التعمددي    زارة عدد   بشددك  السي سدد   اضددع ا تز يددد-4

 بمددد  الدراسددد  بنتددد ئ  خددد ص نحددد  عمددد  ب لمممكددد 
 السدددم   لتنميدد  متك ممدد  خطددد  اعددداد فدد  يسدد ه 
 . المممك  طبلب لد  الري د 
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 النظري اإلطار-6
 مفهددد   مددد  كددد  البحدددث مددد  ال دددز  هدددذا يتنددد        
  مك ن تدددده، المخطددددط السددددم   نظريدددد  الري ديدددد ، النيددد 

 :الري دي  الن اي  دراس   مداخ 
 Entrepreneurial) الرياديــة النيــة مفيــوم( أ)

Intention) 
 اسـتدداد در د " ب نه  الري دي  الني  تعري  يمك      
 اعمدد   مشددر ع انشدد   عمدد  ال م عدد  ا  الفددرد  قدددرة

 التد ب  المتغيدر بمث بد  الري ديد  الني   تعتبر". مستقبم 
 . الح لي  الدراس  ف 
 :المخطط السموك نظرية( ب)

  تدد ( Ajzen,1991) أ ددزي  النظريدد  هددذ  قددد      
  عم  ع   بشك  االنس ن  السم   لتفسير استخدامه 

 تفسير  أيض  الدراس ت، م  العديد  ف   اس  نط  

 النظريد  هدذ   تعتمدد. خد ص بشدك  الريد د  السم   
 الري ديددد  النيددد  لتفسدددير مسدددتقم  متغيدددرات ثبلثددد  عمددد 

 نظريدد  أ  نمدد ذج  يشددتم . التدد ب  المتغيددر ب عتب رهدد 
  هددد  النيددد  لتفسدددير رئيسدددي  أبعددد د ثبلثددد  عمددد  أ دددزي 

 (:.شك )
 Attitude toward) السم   نح  النفس  االت   -.

Behavior)  ال  ذبيدددددددددد  عمدددددددددد  يركددددددددددز  الددددددددددذ 
 .السم   ألدا  الشخصي 

 التد  (Subjective Norms) الحكميد  األعرا -2
 .معي  سم   أدا  تقب  ال أ  تقب 

       -Perceived Beh) المدددر  السددم ك  الددتحك -4
avioral Control)   أ  السدده ل  مدد   يعندد 

 .الري د  السم   أدا  ف  الصع ب 
 

 
  

 
 
 

 
 

 (Ajzen,1991ِ) المخطط السموك نظرية(: 1)شكل
 
 

-Entrep) الرياديـــة النيـــة دراســـة مـــداخل( ج)
reneurial Intention Approaches) 

   الســـابقة الدراســـات وفحـــص تحميـــل ضـــو  فـــي     
 بــ ن القــول يمكــن فإنــو الرياديــة  النيــة مجــال فــي
 :وىي رئيسية مداخل ثالث ىناك
 :السمات مدخل: أوال
 شخصددددي  سددددم ت   دددد د المدددددخ  هددددذا يفتددددرض     
 متميددددزا رائدددددا مندددده ت عدددد  األعمدددد   رائددددد لددددد  معيندددد 

 الدد  الح  دد : الحصددر ال المثدد   سددبي  عمدد   تشددم 
 االنتمددد  ، الددد  الح  ددد  القددد ة، الددد  الح  ددد  االن ددد ز،

 . الداخم  التحك  نط  
 : السموكي المدخل: ثانيا
 منظمد ، إنشد   خبل  م  األعم   رائد يتصر      
  خبلفددده تم يددد  عمددد ، فدددر  تشدددكي  شدددبك ت، تكددد ي 
 القددرة لديده كفدرد الذات تحقي  م  ع لي  در   محقق 
 .الربحي  تحقي  فرص  استغبل  التصر  عم 

 االرغبٓ اىْفغٜ ّؾ٘ اىغي٘ك

 األعشاف اىؾنَٞخ 

 اىزؾنٌ اىغي٘مٜ اىَذسك

 انسهىن انُُخ
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 :المدرفي المدخل: ثالثا
 ر اد تفسدير  كيفيد  الريد د ، االدرا  عمد  يركز     

 حددددديث  مدددددخ   هدددد  بهدددد   االحسدددد س لمبيئدددد  األعمدددد  
  تتبعدده  تطبقدده  تطدد ر نمدد  مرحمدد  فدد  اليددزا  نسددبي 

 المخطددط السددم   نظريدد  بخصدد ص الح ليدد  الدراسدد 
    .   الري دي  الن اي  لدراس 

  البحث أدبيات استدراض
 لمدراسدد ت حصددرا البحددث مدد  ال ددز  هددذا يتندد        
 م  العديد  ف  الم    هذا ف   المتخصص  الس بق 
 الد لدددد ، أسددد  ب لدراسددد ، القدددد ئ   م ضدددح  العددد ل  د  

 بددد لتطبي  نت ئ هددد   أهددد  العينددد ، دراسددد ، كددد  أهددددا 
(. ج-.ب، -.أ، -. ددا  ) ال  معد ت طبلب عم 
 النيد  م ضد ع فد  السد بق  األدبيد ت حصدر أسفر  قد

 بمكتبدددد  األ نبيدددد  البي ندددد ت ق اعددددد ب سددددتخدا  الري ديدددد 
 بدي  مد  الفتدرة عد  دراسد  22    د ع  تب     مع 
  حسددب زمنيدد  االمكدد   بقدددر  مرتبدد  2000-2012
 هددددذ  ع لميدددد  العددددرض هددددذا مدددد   يتضدددد . د لدددد  كدددد 

 النيدد  لدراسدد  مددخ  مدد  ألكثدر  اسددتخدامه  الدراسد ت
 السددددم ت مدددددخ  عمدددد  يركددددز مدددد  فمنهدددد .  الري ديدددد 

 المعرفدد  المدددخ  عمدد  يركددز مدد   منهدد  الشخصددي ،
 ب لنيد  قد   كمتنبد  المخطدط السم   نظري  ب ستخدا 
 التحميدد  هددذا يظهددر كمدد . ال  معدد ت لطددبلب الري ديدد 
 ب عتب رهددد  الري ديددد  النيددد  عمددد  الدراسددد ت هدددذ  تركيدددز

 الع امدددد  هدددد  المسددددتقم   المتغيددددرات التدددد ب ، المتغيددددر
 الشخصدددي  السدددم ت مثددد  الري ديددد  النيددد  فددد  المدددؤثرة
 السددددم   لنظريدددد  المك ندددد  األبعدددد د أ  األعمدددد   لددددر اد

 الريدد د ، السددم   نحدد  النفسدد  االت دد   مثدد  المخطددط
  الددددددتحك  الريدددددد د ، لمسددددددم   اال تم عيدددددد  األعددددددرا 
 تفسددير الح ليدد  الدراسدد  تحدد    لددذا. المدددر  السددم ك 

 ب سددددتخدا  تبددد     معددد  طددددبلب لدددد  الري ديددد  النيددد 
 متغيددرات إضدد ف  مدد  المخطددط لمسددم   أ ددزي  نظريدد 

 الريددد د  التعمدددي  مقددددار  هددد  الدراسددد  لنمددد ذج أخدددر 
 ال ددددد مع ، الط لددددب لددددد  الريددددد د  التدددددريب  بددددرام 
 الخمفيدددد   متغيددددرات الط لدددب، ألسددددرة الريدددد د  التددد ري 

 ال  الس بق  الدراس ت  تشير.  اال تم عي  الشخصي 
 عبدددددر ع لميددددد  ظددددد هرة أصدددددبحت األعمددددد   ريددددد دة أ 
  فد  الع ل ، مست   عم  المت سط ف  د ل  43قريب ت

  أفريقيد ، آسدي   أ ر بد ، أمريكد  ف  الع ل  ق رات  مي 
 غنيددددد  د    فددددد  متقدمددددد   غيدددددر متقدمددددد  د    فددددد 
 النيدد  م ضدد ع أهميدد  مددد  ذلدد   يعندد  فقيددرة،  أخدر 
 أ ريدت التد  الدد    م . الع ل  مست   عم  الري دي 
 المتحددددددددة ال اليددددددد ت: السددددددد بق  الدراسددددددد ت هدددددددذ  بهددددددد 

 ر سددي ، ألم نيدد ، فرنسدد ، إن متددرا، الصددي ، األمريكيدد ،
 أندد م ليزيد ، فنمنددا، البرتغ  ، ت ي ا ، أسب ني ، الس يد،
 غ ندد ، مصر،سدد ري ، ك سددت ريك ، بددن بلديش،  نسددي ،
 الفمبدددددي ، ال ن بيددددد ، أميركدددد  تنزانيددددد ، إيدددددرا ، ليت انيدددد ،
 العربيددددددد  لمممك ب كسدددددددت  ،ا ني يري ،أثي بيددددددد ، فيتنددددددد  ،

 ق مددت مدد   تمحدديص تحميدد   بعددد. الك يددت السددع دي ،
 ثبلثدد  الد  تصدنيفه  أمكد  فإندده السد بق ، الدراسد ت بده

 :الت ل  النح  عم  الدراس  أهدا  تخد  م م ع ت
 االنحددار أ /  االرتبد ط عبلق ت تن  لت دراس ت -.

 األعدددددددددرا  النفسددددددددد ، االت ددددددددد   متغيدددددددددرات بدددددددددي 
  النيددددد  المددددددر  السدددددم ك  الدددددتحك  اال تم عيددددد ،

 .الري دي 
 الخمفيددد  متغيدددرات بدددي  العبلقددد ت تن  لدددت دراسددد ت-2

 .الري دي   الني   أسرته لمط لب الري دي 
 الخمفيدد  متغيددرات فد  االختبلفدد ت تن  لددت دراسد ت-4

 .الري دي   الني   اال تم عي  الشخصي 
 مــن مجموعــة لكــل وتحميــل عــرض يمــي وفيمــا     
 الدراسـة وعالقـات متغيـرات ضـو  فـي الدراسات ىذه

 :يمي كما الحالية
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 عالقـــــات تناولـــــت دراســـــات :األولـــــي المجموعـــــة
ـــــاط ـــــين االنحـــــدار أو/و االرتب ـــــرات ب  االتجـــــاه متغي
ـــة  األعـــراف النفســـي  ـــتحكم االجتماعي  الســـموكي ال
   :الريادية والنية المدرك

 األ لد  الم م ع  هذ  عم ( أ-.)  د   يشتم 
 منهدددد  فرعيددد  م م عددد  تن  لدددت  التددد  الدراسددد ت مددد 

 نمدددد ذج متغيددددرات بددددي  االرتبدددد ط  عبلقدددد ت معددد مبلت
 النظريد  فد  التد ب   المتغيدر الدثبلث المخطدط السم  

  :    دراس ت  ه  الري دي  الني   ه  النم ذج أ 
W. Ni L., et. al., 2012, Malebana, J., 2014, 

Nguyen, 2015, Buli and Yesuf, 2015,  
 بدددي  التددد ثير عبلقددد ت ث نيدد  فرعيددد  م م عددد   تن  لددت
 التددددددد ب   المتغيدددددددر المسدددددددتقم  المتغيدددددددرات أ  ع امددددددد 
  ه  المتعدد أ  البسيط االنحدار نم ذج ب ستخدا 

 :  دراس ت 
Ariff, A.H.M., et.al., 2010, Peng, Z., 
et.al., 2012, Astuti, R. D., and F. Ma-
rtdianty, 2012, Ferreira, J.J., et.al., 

 قددددرة ث لثدد  فرعيدد  م م عددد  تن  لددت كمدد  ، ,2012
 الري ديددد  ب لنيددد  التنبدددؤ عمددد  المخطدددط السدددم   نظريددد 
 ,.Engle, R. L., et. al: دراسد ت  هد  لمط لدب

2010, Yang,J., 2013, Muhammad, et.-
al, 2015, Aloulou, W.J., 2016  ، أخيدرا  

 السم ك  التحك  أ  عم  رابع  فرعي  م م ع  ركزت
 النيددد  تفسدددير فددد  أهميددد  الع امددد  أكثدددر مددد  المددددر 
 ,Autio, E., et.al.,2001: دراسد ت  هد  الري ديد 

Mrers, D., 2014 

 (أ-1) دولـــــج
 األعراف النفسي  االتجاه متغيرات بين االنحدار أو/و االرتباط عالقات تناولت دراسات 

الريادية والنية المدرك السموكي التحكم االجتماعية   
 انُتبئج انؼُُخ انهذف انذونخ انمبئى ثبنذراسخ و

1 
Autio, E., 

et.al.,2001 

 اىغ٘ٝذ، فْيْذا،

 اى٘الٝبد ئّغيزشا،

 األٍشٝنٞخ اىَزؾذح

 اىشٝبدٝخ اىْٞخ فٜ اىَإصشح اىع٘اٍو رؾيٞو

 اىغبٍعخ طالة ثِٞ

 ٍشمجخ عْٞخ

ٍِ 3445 

 عبٍعٜ طبىت

 ٗأمضووش اىَخطووظ، اىغووي٘ك َّوو٘رط قوو٘ح

 اىشٝبدٝووخ ثبىْٞووخ ىيزْجووإ إَٔٞووخ اىَؾووذداد

 اىَذسك اىغي٘مٜ اىزؾنٌ ٕ٘

2 
Ariff, A.H.M., 

et.al., 2010 

 

 ٍبىٞضٝب

 

 اىطبىوت ّٞخ فٜ اىَإصشح اىع٘اٍو رؾذٝذ-

 عيووٚ اعزَووبدا أعَووبه سائووذ ٝظووجؼ ىنووٜ

 اىَخطظ اىغي٘ك ّظشٝخ َّ٘رط

 ىيعَووو اىطووالة اعووزعذاد ٍووذٙ دساعووخ-

 األعَبه ئداسح طالة ثِٞ ٍِ اىشٝبدٛ

 طبىت 121

 فٜ ٍؾبعجخ

 اىْٖبئٞخ اىغْخ

 

 عيٚ ٍعْ٘ٝب رأصٞشا اىضالس اىع٘اٍو رإصش

 أعَووبه، سائووذ ٝنووُ٘ ىنووٜ اىطبىووت ّٞووخ

 أقووو٘ٙ ٍوووِ اىَوووذسك اىغوووي٘مٜ اىوووزؾنٌ

 اىْٞخ فٜ رأصٞشا اىع٘اٍو

 

3 
Engle, R. L., 

et.al., 2010 

 ثْغالدٝش،

 م٘عزب اىظِٞ،

 ٍظش، سٝنب،

 فشّغب، فْيْذا،

 غبّب، أىَبّٞب،

 أعجبّٞب، سٗعٞب،

 أٍشٝنب اىغ٘ٝذ،

 اىَخطووظ اىغوي٘ك ّظشٝووخ ٍقوذسح اخزجوبس

 دٗىخ 12 فٜ اىشٝبدٝخ ثبىْٞخ اىزْجإ عيٚ

 طبىت 1441

 فٜ عبٍعٜ

 األعَبه اداسح

 دٗىخ 12 ٍِ

 ثبىْٞوووخ اىَخطوووظ اىغوووي٘ك ّظشٝوووخ رزْجوووأ

 ٍؾوووو اىوووذٗه موووو فوووٜ ثْغوووبػ اىشٝبدٝوووخ

 اىذساعخ

4 
Ni L. W., et.al., 

2012 

 ٍبىٞضٝب

 

 ّؾو٘ اىْفغٜ االرغبٓ رأصٞش مٞفٞخ ٍعشفخ-

 اىوزؾنٌ االعزَبعٞوخ، األعوشاف اىغي٘ك،

 األعَوبه، سٝوبدح رعيٌ اىَذسك، اىغي٘مٜ

 اىْٞوووووخ عيوووووٚ اىشخظوووووٞخ اىخظوووووبئض

 اىشٝبدٝخ

طبىت  222

ئداسح أعَبه 

 ٗرَ٘ٝو

 

 ٍعْ٘ٝخ اسرجبط عالقخ ىٖب اىَزغٞشاد مو

 اىشٝبدٝخ اىْٞخ ٍع

 

5 
Peng, Z., et.al., 

2012 

 اىظِٞ

 

 

 

 ىيطبىوووت اىشٝبدٝووخ اىْٞووخ ٍغووز٘ٙ رؾيٞووو

 فٖٞب اىَإصشح ٗاىع٘اٍو

 

 

طبىت 2010

 9عبٍعٜ ٍِ 

 ميٞبد

 

 

 اىَذسمووخ االعزَبعٞووخ األعووشاف رووإصش-

 اىشٝوووبدٛ االرغوووبٓ عيوووٚ ٍ٘عجوووب روووأصٞشا

 رإصش ؽِٞ فٜ اىشٝبدٝخ، اىزارٞخ ٗاىفعبىٞخ

 اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب عيٚ ٍعْ٘ٝب اىع٘اٍو ريل
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6 

Astuti, R. D., 

and F. 

Martdianty, 

2012 

 أّذّٗٞغٞب
 االعَووبه ّؾوو٘ اىطووالة اعووزعذاد فؾووض

 اىَخطظ اىغي٘ك ّظشٝخ فٜ اىشٝبدٝخ

طبىت  622

 عبٍعبد 6ٍِ 

 اىغوووووي٘ك ىْظشٝوووووخ اىَعْووووو٘ٛ اىزوووووأصٞش

 اىشٝبدٝووووخ ثبىْٞووووخ اىزْجووووإ فووووٜ اىَخطووووظ

 ىيطبىت

4 
Ferreira, J.J., 

et.al., 2012 
 اىجشرغبه

 ثِٞ رَضط ىَعبدىخ َّ٘رط ٗاخزجبس اعذاد

 ٗاىغووووووي٘مٞخ اىغووووووٞن٘ى٘عٞخ اىغ٘اّووووووت

 روأصٞش ىٖوب اىَزغٞوشاد أٛ رؾذٝوذ ثغوشع

 ىيطالة اىشٝبدٝخ اىْٞخ عيٚ

عْٞخ ٍِ 

 طالة اىضبّ٘ٛ

 ثبىْفظ، اىضقخ االّغبص، اىٚ اىؾبعخ رإصش

 اىْٞووووخ فوووٜ ٍعْ٘ٝووووب اىشخظوووٜ االرغوووبٓ

 االعزَبعٞووخ األعووشاف ٗرووإصش اىشٝبدٝووخ،

 اىغوي٘مٜ اىوزؾنٌ عيوٚ اىْفغوٜ ٗاالرغبٓ

 اىَذسك

1 Yang,J., 2013 ِٞاىظ 
 اىغوووي٘ك ّظشٝوووخ طوووذ  ٍوووذٙ اخزجوووبس

 اىشٝبدٝخ ثبىْٞخ ىيزْجإ اىَخطظ

طبىت  1332

 طْٜٞ

 األمضووووش اىَزْجوووو  ٕوووو٘ اىْفغووووٜ االرغووووبٓ

 صووٌ االعزَبعٞووخ األعووشاف ٝزجعوؤ فعبىٞووخ،

 اىغوْظ موزىل اىَذسك، اىغي٘مٜ اىزؾنٌ

 ٕوبً روأصٞش ىٖب ىي٘اىذِٝ اىشٝبدٝخ ٗاىخجشح

 اىشٝبدٛ االعزعذاد عيٚ

9 

Malebana, J., 

2014 

 

 أفشٝقٞب اىغْ٘ثٞخ

 

 

 اىَخطوظ اىغوي٘ك ّظشٝخ رفغٞش اخزجبس-

 اىغبٍعخ ىطالة اىشٝبدٝخ ىيْ٘اٝب

 طبىت329

 رغبسح ميٞخ

 عبٍعٞخ اقيَٞٞخ

 

 فووٜ قَٞوخ راد اىَخطووظ اىغوي٘ك ّظشٝوخ

 فووٜ اىغبٍعوخ ىطوالة اىشٝبدٝوخ اىْٞوخ فٖوٌ

 اسرجووبط ٍعبٍووو ٗعووذ. اىغْ٘ثٞووخ أفشٝقٞووب

 اىووووزؾنٌ اىشٝبدٝووووخ، اىْٞووووخ ثووووِٞ ٍعْوووو٘ٛ

 اىْفغووووٜ، االرغووووبٓ اىَووووذسك، اىغووووي٘مٜ

 االعزَبعٞخ األعشاف

12 Mrers, D., 2014 أفشٝقٞب اىغْ٘ثٞخ 
 اىغووي٘ك ّظشٝووخ ٍعْ٘ٝووخ ٍووذٙ دساعووخ-

 اىشٝبدٝخ ثبىْٞخ ىيزْجإ اىَخطظ

 أعضبء مو

 أفشٝقٞب عَعٞخ

/ اىغْ٘ثٞخ

 ئعشائٞو

 رْجووإا رقووذً ىووٌ اىَخطووظ اىغووي٘ك ّظشٝووخ

 افشٝقٞوووب داخوووو اىشٝبدٝوووخ ثبىْٞوووخ ٍعْ٘ٝوووب

 فووٜ اىٖٞوو٘دٛ اىَغزَووع داخووو. اىغْ٘ثٞووخ

 اىغوي٘مٜ اىوزؾنٌ موبُ اىغْ٘ثٞوخ، أفشٝقٞب

 فووٜ اىشٝبدٝووخ، ثبىْٞووخ ق٘ٝووب ٍزْجووأ اىَووذسك

 ٗاالعووشاف اىْفغووٜ االرغووبٓ مووبُ ؽووِٞ

 ٍعْ٘ٝوب غٞش ٗىنِ ق٘ٝب ٍزْجأ االعزَبعٞخ

 .اىشٝبدٝخ ثبىْٞخ

11 
Nguyen, 2015 

 
 فٞزْبً

 اداسح خشٝغوٜ ثوِٞ اىشٝبدٝخ اىْٞخ فؾض

 رطجٞوو  خوواله ٍووِ فٞزْووبً فووٜ األعَووبه

 اىَخطظ اىغي٘ك ّظشٝخ

 طبىت 252

 خشٝغٜ ٍِ

 األعَبه اداسح

 ثووووِٞ ٍ٘عجوووخ اسرجوووبط عالقوووبد ٗعووو٘د

 األعوووووشاف اىشٝبدٝوووووخ، ّؾووووو٘ االرغوووووبٓ

 اىَذسك، اىغي٘مٜ ٗاىزؾنٌ االعزَبعٞخ،

 اىشٝبدٝوخ اىْٞوخ رزأصش مَب. اىشٝبدٝخ ٗاىْٞخ

 اىغوي٘ك ىْظشٝوخ ٍنّ٘وبد ثضالصوخ ٍعْ٘ٝب

 اىَذسك اىغي٘مٜ اىزؾنٌ ٗمبُ اىَخطظ

 .فٌٖٞ ٍزْجأ أفضو

12 
Muhammad, 

et.al, 2015 
 ّٞغٞشٝب

 طووووالة ثووووِٞ اىشٝبدٝووووخ اىْٞووووخ رعشٝوووو 

 ثبعووزخذاً اىشٝووبدٛ االعووزعالً اىغبٍعووخ،

 اىَخطظ اىغي٘ك ىْظشٝخ ٍعذه َّ٘رط

طبىت  225

 عبٍعٜ

 االعزَبعٞخ، األعشاف اىشٝبدٛ، االرغبٓ

 ٍزْجووو د رعزجوووش اىغوووي٘مٜ اىوووزؾنٌ قووو٘ح

 اىشٝبدٛ ثبالعزعذاد ٍعْ٘ٝخ

13 
Buli and 

Yesuf,2015 
 أصٞ٘ثٞب

 رفغوووٞش َٝنْٖوووب اىزوووٜ اىع٘اٍوووو فؾوووض

 اىشٝبدٝخ اىْٞخ فٜ االخزالفبد

 طبىت 124

 ثشّبٍظ فٜ

 فْٜ- رذسٝجٜ

– ٍْٜٖ 

 ثبىْٞوووووخ رْجوووووإا اىَزغٞوووووشاد أمضوووووش ٍوووووِ

 اىغوي٘ك، ّؾو٘ اىْفغوٜ االرغبٓ: اىشٝبدٝخ

 ٗعووذ مَووب. اىَووذسك اىغووي٘مٜ ٗاىووزؾنٌ

 اىزْجوووإ ٍزغٞوووشاد ثوووِٞ ٍ٘عوووت اسرجوووبط

 .اىزبثع ٗاىَزغٞش

14 

Wach, K., and L. 

Wojciechowski, 

2016 

 ث٘ىْذا
 فووٜ رغشٝجٞووب أعوضِٝ ّظشٝووخ ٍووِ اىزؾقو 

 ث٘ىْذا فٜ االمبدَٝٞخ اىجٞئخ

طبىت  419

 عبٍعبد 4ٍِ 

 ىيْظشٝووووووخ اىووووووضالس اىَنّ٘ووووووبد رأمٞووووووذ

 .اىشٝبدٝخ اىْٞخ فٜ ٗرأصٞشٕب

15 
Aloulou, W.J., 

2016 

اىََينخ اىعشثٞخ 

 اىغع٘دٝخ

 ىزؾذٝوذ اىَخطوظ اىغوي٘ك ّظشٝوخ رطجٞ 

 ئداسح طوالة ّ٘اٝوب فوٜ اىَإصشح اىع٘اٍو

 اىْٖبئٞخ ثبىغْخ األعَبه

 طبىت 144

 اىْٖبئٞخ ثبىغْخ

 االقزظبد ثنيٞخ

 ٗاىعيً٘

 االداسٝخ

 االٍبً ثغبٍعخ

 ٍؾَذ

 اىَخطظ اىغي٘ك ّظشٝخ ٍزغٞشاد رفغش

 اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب فٜ اىزجبِٝ ٍِ%  33.4

 ىيطالة
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 الدراسددددد ت هدددددذ  نتددددد ئ  اسدددددتعراض ضددددد    فددددد 
 فإنددده اسدددتنت   ت، مددد  اليددده الت صددد  تددد   مددد  السددد بق 
 الدراسة فروض من األولى المجموعة صياغة يمكن

 :التالي النحو عمى فروض سبدة وعددىا الحالية
 عبلقدد    دد د المت قدد  مدد (: H1) األول الفــرض

 بدددددي  معن يددددد  إحصددددد ئي  داللددددد  ذات م  بددددد  ارتبددددد ط
  االسددددتعداد الريدددد د  السددددم   نحدددد  النفسدددد  االت دددد  
  .الري د 

 عبلقد    د د المت قد  مد (: H2) الثاني الفرض
 بدددددي  معن يددددد  إحصددددد ئي  داللددددد  ذات م  بددددد  ارتبددددد ط
 .الري دي   الني  الري د  لمسم   اال تم عي  األعرا 

 عبلقد    د د المت قد  مد (: H3) الثالث الفرض
 بدددددي  معن يددددد  إحصددددد ئي  داللددددد  ذات م  بددددد  ارتبددددد ط
 .الري دي   الني  الري د  السم   ف  التحك 

 عبلقدد    دد د المت قدد  مدد (: H4) الرابــ  الفــرض
 بدددددي  معن يددددد  إحصددددد ئي  داللددددد  ذات م  بددددد  ارتبددددد ط
  األعدددددرا  الريددددد د  السدددددم   نحددددد  النفسددددد  االت ددددد  

 .الري د  لمسم   اال تم عي 
   دددد د المت قدددد  مدددد  (:H5) الخــــامس الفــــرض

 بي  معن ي  إحص ئي  دالل  ذات م  ب  ارتب ط عبلق 
 فددد   الدددتحك  الريددد د  لمسدددم   اال تم عيددد  األعدددرا 
 .الري د  السم  

   دددد د المت قدددد  مدددد (: H6) الســــادس الفــــرض
 بي  معن ي  إحص ئي  دالل  ذات م  ب  ارتب ط عبلق 
 فددد   الدددتحك  الريددد د  السدددم   نحددد  النفسددد  االت ددد  
 .الري د  السم  

 تددددؤثر أ  المت قدددد  مدددد (: H7) الســــاب  الفــــرض
 اال تم عيددددد ، األعدددددرا  النفسددددد ، االت ددددد   متغيدددددرات
 فد  معن يد  إحصد ئي  دالل  ذ  ت ثيرا السم ك  التحك 
 .الري دي  الني  متغير

 الدالقــات تناولــت دراســات :الثانيــة المجموعــة
 والنية وأسرتو لمطالب الريادية الخمفية متغيرات بين

 :الريادية
 الم م عدددد  هددددذ  عمدددد ( ب -.)  ددددد   يشددددتم 

 عبلقد    د د عد  أسدفرت  التد  الدراسد ت مد  الث ني 
 السددم ك   الددتحك   الن ايدد  الريدد د  التعمددي  بددي  م  بدد 
 آخدددر،   نددب  مدد  ،(23.3حطدددب، دراسدد ) المدددر 
 الري دي  الني  عم  الري د  لمتعمي  اي  ب  ت ثير    د
 ،(23.1 فدددددد ي  ، دراسدددددد  ،23.1محمددددددد، دراسدددددد ) 

 بددد ختبل  الري ديدد  النيدد  فدد  اختبلفدد ت   دد د  أيضدد 
 العمددد  فددد   االصددددق   األهددد   د ر الريددد د  التعمدددي 
 ,.Wu & Wu, 2008, Aslam, et. alالريد د 

 2012 ري ، رمض  ، ,2012

 (:ب -1) جدول
 الريادية والنية وأسرتو لمطالب الريادية الخمفية متغيرات بين الدالقات تناولت دراسات

انمبئى  و

 ثبنذراسخ
 انُتبئج انؼُُخ انهذف انذونخ

1 
Wu & 

Wu,2008 
 اىظِٞ

 ثِٞ اىعشقخ ثؾش

 اىزعيَٞٞخ اىخيفٞخ

 اىغبٍعخ ىطالة

 اىشٝبدٝخ ٗاىْ٘اٝب

طبىت  162

 عبٍعٜ

 رفغوووٞشاد ٝقوووذً اىزعيَٞٞوووخ اىخيفٞوووخ رْووو٘ 

 ىطووالة اىشٝبدٝووخ اىْ٘اٝووب فووٜ ىالخزالفووبد

 ثبىظِٞ اىغبٍعخ

2 

Aslam, et. 

al., 2012 
 ثبمغزبُ

 ٍغز٘ٝبد ر٘ضٞؼ

 ثِٞ اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب

 اىطالة

طبىت 194  

 اىزعيوووووٌٞ فوووووٜ شوووووبسم٘ا اىوووووزِٝ اىطوووووالة

 ّؾوووو٘ أمجووووش ّٞووووخ ىووووذٌٖٝ مووووبُ اىشٝووووبدٛ

 فٜ ٝشبسم٘ا ىٌ اىزِٝ ٕإالء عِ اىشٝبدٝخ

 اىشٝبدٛ اىزعيٌٞ ٍقشساد

3 Iqbal,  اىْ٘اٝوووووب ٍوووووِ ٍوووووشع ٍغوووووز٘ٙ ٗعووووو٘د طبىت 292 االدساك دساعخاىََينخ 
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10 
 

et.al., 

2012 

اىعشثٞخ 

 اىغع٘دٝخ

 ٗاىْٞخ اىشٝبدٛ

 طالة ىذٙ اىشٝبدٝخ

 اىغبٍعخ

 ثغبٍعخ عبٍعٜ

 عيطبُ األٍٞش

 اىخبطخ

 أُ ْٝجغووووٜ اىشٝووووبدٛ ٗاىزعيووووٌٞ اىشٝبدٝووووخ،

 ٍشرجطووووخ عووووذاساد رَْٞووووخ عيووووٚ ٝشمووووض

 ٗاىضقبفخ ثبىشٝبدٝخ

4 

ريضبٌ، 

2012رَى،   

 ع٘سٝب

 رأصٞش رؾيٞو

 ّظشٝخ ٍزغٞشاد

 اىعقالّٜ اىغي٘ك

 اىغي٘ك ّٗظشٝخ

 سٝبدح عيٚ اىَخطظ

 األعَبه

 طبىت 426

 ٍِ ٗطبىجخ

دٍش  عبٍعخ  

 اىعَوووو فوووٜ ٝشغجوووُ٘ ٍوووِ ّغوووجخ اسرفوووب 

 اىغبٍعوخ طوالة ىوذٙ ّٞخ ٗع٘د ألّفغٌٖ،

 روووأصٞش ٗٗعووو٘د سٝوووبدٛ ثَشوووشٗ  ىيجوووذء

 ٗاالطوووذقبء، ٗاألٕوووو اىطبىوووت، ىَ٘قووو 

 اىزارٞخ ٗاىفعبىٞخ

5 

Hattab, 

H.W., 

2014 
 ٍظش

 اىزعيٌٞ رأصٞش دساعخ

 عيٚ اىشٝبدٛ

 اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب

 ٍِ طبىت 346

 االداسح، ميٞبد

 اىؾبعت اىْٖذعخ،

 اٟىٜ

 اىشٝبدٛ، اىزعيٌٞ ثِٞ ٍ٘عجخ عالقخ ٗع٘د

 اىَذسك اىغي٘مٜ ٗاىزؾنٌ ٗاىْ٘اٝب

6 

Mohame

d, N., and 

Hock-

Eam,L.,2

015 

 ٍبىٞضٝب

 اىع٘اٍو رؾيٞو

 عيٚ اىَإصشح

 الُ اىخشٝظ اخزٞبس

 أعَبه سائذ ٝنُ٘

 اىزعيٌٞ ٗخبطخ

 ٗغٞش اىشعَٜ

 اىشعَٜ

 2322ئعَبىٜ 

 خشٝظ عبٍعخ

 ٍٗعْ٘ٛ ئٝغبثٜ رأصٞش ىٔ اىزعيٌٞ عبٍو

 األعَبه سٝبدح ٍغبس اخزٞبس عيٚ

4 

Fayolle 

and 

Gailly,20

15 

 فشّغب

 اىزعيٌٞ رأصٞش ٍعشفخ

 اىشٝبدٛ ٗاىزذسٝت

 اىْفغٜ االرغبٓ عيٚ

 اىشٝبدٝخ ٗاىْٞخ

طبىت 151  اىشٝبدٛ ىيزعيٌٞ ئٝغبثٜ رأصٞش ٗع٘د 

    

 السد بق  الدراسد ت نتد ئ  اسدتعراض ض    ف        
 يمكددد  فإنددده اسدددتنت   ت، مددد  اليددده الت صددد  تددد   مددد 

 الدراسددد  فدددر ض مددد  التددد ل  الثددد م  الفدددرض صدددي غ 
 :الت ل  النح  عم  الح لي 
 عبلقد ت   د د المت قد  مد  (:H8) الثـامن الفرض
 بدددددي  معن يددددد  احصددددد ئي  داللددددد  ذات م  بددددد  ارتبددددد ط
 .الري دي   الني  الري دي  الخمفي  متغيرات

   االختالفـــات تناولـــت دراســـات: الثالثـــة المجموعـــة
 والنيـة واالجتماعيـة الشخصـية الخمفيـة متغيرات في

  :الريادية
  

    
 

 

 تمعبدده الددذ  الددد ر الدد  الدراسدد ت هددذ  نتدد ئ  تشددير
  دراس ت ف   اال تم عي  الشخصي  الخمفي  متغيرات

 متغيدرات تد ثير( ج -.) د    ي ض . الري دي  الني 
  ددددددداال تم عي الميبلد،الح لددد  ترتيدددب العمدددر، نس،دال ددد
 ,Katundu). عددددددددددد ت ثيرالن الري ديدددد ،  دددددددددالني  دددددددددعم

M.A., and D. M. Gabagamb,2014)   مد  
 عمدد  اال تمدد ع  لمندد ع المب شددر التدد ثير آخددر،   نددب
 ال سديط  التد ثير ، (,.al., 2016) Smith et النيد 
  الدددددددددددتحك  األعدددددددددددرا  بدددددددددددي  العبلقددددددددددد  عمددددددددددد  لددددددددددده

  أخيدرا،. (Robledo, J.L., et.al, 2015)السدم ك 
 بد ختبل  الري ديد  النيد  متغيدرات فد  اختبلف ت    د
 .      (Wilson, F., and Jill, Kickul, 2007) ال نس
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 واالجتماعية الشخصية الخمفية متغيرات في االختالفات تناولت دراسات(: ج-1) جدول
الريادية والنية  

 انُتبئج انؼُُخ انهذف انذونخ انمبئى ثبنذراسخ و

1 
Wilson, F., and 

Jill, Kickul, 

2007 

اى٘الٝبد 

اىَزؾذح 

 األٍشٝنٞخ

 اىْ٘  ثِٞ اىعالقبد دساعخ

 اىنفبءح االعزَبعٜ،

اىشٝبدٝخ ٗاىْ٘اٝب اىزارٞخ،  

طبىت 1132  

 ثوووشاٍظ فوووٜ اىشٝوووبدٛ اىزعيوووٌٞ روووأصٞش

 اىزارٞووووخ اىنفووووبءح عيووووٚ اىَبعغووووزٞش

 عْووؤ ىيغووٞذاد أقووو٘ٙ مووأُ اىشٝبدٝووخ

 .ىيشعبه

2 

Katundu, 

M.A., and D. 

M. Gabagamb, 

2014 

 رْضاّٞب

 اىَؾذداد رعشٝ 

 ىقشاساد اىذَٝ٘غشافٞخ

سٝبدٛ عَو فٜ اىذخ٘ه  

خشٝظ 321  

 اىَووووٞالد، رشرٞووووت اىعَووووش، اىغووووْظ،

 أمجوووش روووأصٞش رٗ االعزَبعٞوووخ اىؾبىوووخ

 اىشٝوووووبدٛ، اىعَوووووو ٍَبسعوووووخ عيووووٚ

 االصووش أمجووش ىٖووب االعزَبعٞووخ ٗاىؾبىووخ

 اىعَووووو ّؾوووو٘ اىقوووو٘ٙ اىزطيووووع عيووووٚ

 اىشٝبدٛ

3 
Abbas, N. l., 

2015 
 ٍبىٞضٝب

 فٜ االخزالفبد ٍعشفخ

 اىْ٘  ٗف  اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب

 االعزَبعٜ

طبىت ٗطبىجخ 321  

 اىْٞوووخ فوووٜ طفٞفوووخ اخزالفوووبد ٗعووو٘د

 اىَوذسك، اىغوي٘مٜ ٗاىزؾنٌ اىشٝبدٝخ

 االعزَبعٞووخ األعووشاف أُ ؽووِٞ فووٜ

 اىطبىجبد ىذٙ أعيٚ مبّذ

4 
Robledo, J.L., 

et.al, 2015 
 أعجبّٞب

 ىيْ٘  اى٘عٞظ األصش رؾيٞو

 اىْ٘اٝب عيٚ االعزَبعٜ

 اىشٝبدٝخ

 طالة 112ٍِ

 األعَبه ئداسح

اىغبٍعٞخ ثبىَشؽيخ  

 مَزغٞووش رووأصٞش ىوؤ االعزَووبعٜ اىْوو٘ 

 األعوووشاف ثوووِٞ اىعالقوووخ فوووٜ ٗعوووٞظ

 اىغي٘مٜ ٗاىزؾنٌ االعزَبعٞخ

5 
Smith, et.al., 

2016 

اى٘الٝبد 

اىَزؾذح 

 األٍشٝنٞخ

 اىَعقذح اىعالقبد ر٘ضٞؼ

 االعزَبعٜ اىْ٘  ثِٞ

اىشٝبدٝخ ٗاىْ٘اٝب  

ٍِ طالة  134

 ئداسح األعَبه

 روووأصٞش ىووؤ ىوووٞظ االعزَوووبعٜ اىْووو٘ 

 اىشٝبدٝخ اىْ٘اٝب عيٚ ٍجبشش

6 
Arshad, M., 

et.al,2016 
 ثبمغزبُ

 األعشاف رأصٞش فؾض

 اىزؾنٌ االعزَبعٞخ،

 اىْٞخ عيٚ اىغي٘مٜ

 ٍزغٞش ظو فٜ اىشٝبدٝخ

اىْفغٜ االرغبٓ ٕ٘ ٗعٞظ  

 عبٍعٜ طبىت 495

 مجٞشح عبٍعخ فٜ

اىغْ٘ثٞخ آعٞب فٜ  

 عيوٚ أمجوش روأصٞش ىٔ اىغي٘مٜ اىزؾنٌ

 اىطبىجوووبد، عوووِ اىطوووالة ارغبٕوووبد

 روووأصٞش ىٖوووب االعزَبعٞوووخ ٗاألعوووشاف

 اىطبىجبد ىذٙ أمجش

 
 فر قد ت   د د المت قد  مد (: H9) التاس  الفرض
 متغيددرات بدد ختبل  الري ديدد  النيدد  مسددت   فدد  معن يدد 
 العمر،) الدراس  مح   اال تم عي  الشخصي  الخمفي 
 المسددددددد ر اال تم عيددددددد ، الح لددددددد  اال تمددددددد ع ، النددددددد ع

 نددد ع الدراسددد ، المسددت   التخصدددص، م ددد   العممدد ،
 (.  األسرة سك 

 المقترح الريادية النوايا نموذج
  التدد  دراسدد  28  عدددده  السدد بق  الدراسدد ت أظهددرت
 المتحدددددة ال اليدددد ت) أ نبيدددد  د   فدددد  معظمهدددد  تمددددت

 دراسدد  أهميدد  مددد ( آسددي  أفريقيدد ، أ ر بدد ، األمريكيدد ،
  ال  مع ت طبلب لد   تفسير  الري دي  الني  م ض ع

 
 تتبدددد   دددددد أيض  ،دددددددد مددد الن المتقددددد   ددددددددالع ل د    ددددددددف

  عبددددر تط ريدددد  الري ديدددد  النيدددد  مسددددت ي ت فدددد  التغيددددر
 لحظدد  فدد  دراسددته فقددط  لدديس متبلحقدد  زمنيدد  فتددرات
 فدددد  السدددد بق  األدبيدددد ت حصددددر  رغدددد  . احدددددة زمنيدددد 

 دراسددد ت مددد  عندده أسدددفر  مددد  الري ديدد  النيددد  م ضدد ع
 تكد   ا  تك د العربي  المنطق  دراس ت أ  إال س بق ،
 سدددد ري  فدددد  منهمدددد   احدددددة دراسددددتي ، م عدددددا شددددحيح 

 العربي  المممك  ف   األخر ( 2012  ري ، رمض  )
  بد لر  ع(.  Aloulou, W.J., 2016)  السدع دي 

 يبلحدددظ الم ضددد ع، فددد  األ نبيددد  الدراسددد ت هدددذ  الددد 
 المخطدط السدم   نظريد  تطبي  عم  معظمه  اعتم د
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 بعددددض قيدددد    رغدددد . الري ديدددد  النيدددد  لتفسددددير أل ددددزي 
 المتغيددددرات بعددددض بددددي  العبلقدددد ت بمعرفدددد  الدراسدددد ت
 نتدد ئ  أ  إال الري ديدد ،  النيدد   اال تم عيدد  الشخصددي 

 تقددد   سددد   لدددذل . محدددددة تكددد  لددد  الدراسددد ت بعدددض
 الشخصددي  المتغيددرات نطدد   بت سددي  الح ليدد  الدراسدد 

 الدراسدد  محدد  تبد     معدد  طدبلب لددد   اال تم عيد 
 التدد ري  متغيددرات  اضدد ف  أكثدر، متغيددرات تشددم  لكد 

 لديده الريد د  التعمدي   مست   الط لب، ألسرة الري د 
 شدددرقي  ثق فددد  عمددد  الدراسددد  تطبيددد  عددد  فضدددبل هدددذا

 مددد  لمعرفدد  السددع دي  العربيدد  المممكدد   هدد   عربيدد 
 فد   ت ثيرهد  عدمده مد  الدراسد  مح  العبلق ت ت ا د

  فدد  ال  معدد  طددبلب لددد  الريدد د   االسددتعداد النيدد 
 .     مختمف  عربي   ثق ف  بيئ  ظ 
 لتحديدد التد ل  النمد ذج الح لي  الدراس  تقترح لذا     

 الري ديدد  الن ايدد   هدد  الرئيسدد  التدد ب  المتغيددر مسددت  
 الددثبلث الرئيسددي   مك ن تدده تبدد     معدد  طددبلب لددد 
 نحددددد  النفسددددد  االت ددددد  : المسدددددتقم  المتغيدددددرات  هددددد 

 لمسدددددددم   اال تم عيددددددد  المعددددددد يير الريددددددد د ، السدددددددم  
 عمددددد  السددددديطرة نطددددد   أ  الدددددتحك   أخيدددددرا الريددددد د ،
 الشخصي  الخمفي  متغيرات ذل  ال  يض  . السم  

 أسدددرة لدددد  الري ديددد  الخمفيددد   متغيدددرات  اال تم عيددد ،
 . ذاته الط لب د  ل الط لب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومؤثراتيا الريادية النية نموذج(: 2) شكل
 
 
 

انتحكى 

انسهىكٍ 

 انًذرن

األػراف 

االجتًبػُخ 

  نهسهىن

االتجبِ 

انُفسٍ 

َحى 

 انسهىن

انُُخ 

 انرَبدَخ

 انسهىن

 انرَبدٌ

يتغُراد انخهفُخ 

انشخظُخ 

 واالجتًبػُخ

 نذي انرَبدٌ انتؼهُى

 راتّ انطبنت

 انرَبدٌ انتبرَخو

 انطبنت ألسرح

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H8 

H7 

H9 

H6 
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  البحث تصميم
 الدراسدد ، عيندد : الدراسدد  مدد  ال ددز  هددذا يتندد        

 التحميدد   أد ات المتغيددرات، قيدد س الدراسدد ، متغيددرات
 : الت ل  النح  عم  االحص ئ 

 مجتم  البحث والدينة  ( أ)
 حددديث  المنشدد ة ال  معدد ت مدد  تبدد     معدد  تعددد

 2336مندددددذ السدددددع دي  العربيددددد  المممكددددد  شدددددم   فددددد 
. ع مدد  عشددر إحددد  حدد ال  عمرهدد  يبمدد  أ  مدديبلد 
 حدددد ال  فر عهدددد  م عدددددا ال  معدددد  كميدددد ت عدددددد  يبمدددد 
  ط لب تهد  طبلبهد  عدد  ا  م ل    معي  كمي ت عشرة

 القبددددد   عمددددد دة) ه ريددددد  348. عددددد   فددددد  47346
 الدراسددد   تركدددز(. 23.7 تبددد  ،   معددد   التسددد ي ،
 األعمددددد   إدارة كميددددد  طدددددبلب م تمددددد  عمددددد  الح ليددددد 
 إذ ال  معدد  كميدد ت أكبددر مدد  ب عتب رهدد  تبدد   ب  معدد 
 ط لبدددد  4474 حدددد ال   ط لب تهدددد  طبلبهدددد  عدددددد يبمدددد 

 بحدددددد ال  الطددددددبلب بددددددي  مدددددد زعي ( انتظدددددد  )  ط لبدددددد 
 ط لبدددددددددد  2232 ،%44.4  بنسددددددددددب  ط لبدددددددددد  .4..
 عشد ائي  طبقي  عين  اختي ر ت  لذا%. 66.7  بنسب 
 423 ق امهددد  بمددد  الكميددد  هدددذ   ط لبددد ت طدددبلب مددد 

  بنسددددددب   الط لبدددددد ت الطددددددبلب شددددددطر  بددددددي  م زعدددددد 
 التندد ع  ر عدد . الكميدد  طددبلب إ مدد ل  مدد % 9.36
 طدبلب مد  لكد  ممثم  تك   بحيث العين  اختي ر ف 

 إدارة) األربعدد  العمميدد  أقسدد مه   مدد  الكميدد   ط لبدد ت
  تك ندت(.  استثم ر تم ي  تس ي ، مح سب ، أعم  ،
 :الت ل  النح  عم  العين  اختي ر  أس س إ را ات

 ط لبد  4474  بم  الدراس  م تم   تعري  تحديد-.
( رئيسدي  م م عد ت) األعمد   إدارة بكميد   ط لبد 
 م م عدددد ت إلدددد  تنقسدددد  رئيسددددي  م م عدددد   كدددد 
 أعمدددد  ، إدارة) العممدددد  التخصددددص  فدددد  فرعيدددد 

 (. استثم ر تم ي  تس ي ، مح سب ،
 ح دد  تحديددد مع دلدد  ب سددتخدا  العيندد  ح دد  تحديددد-2

 .مفردة 417  بمغت العين 
 م م عددد  كدد  مدد  بسدديط  عشدد ائي  عيندد  اختيدد ر-4

 423 الفعميد  العيند  بمغدت حيدث  فرعيد ، رئيسي 
 مقددددددداره  اسددددددت  ب   بنسددددددبه( 2  ددددددد  ) مفددددددردة
93.7  .% 

 

والتخصص النوع حسب الدراسة عينة(: 2)جدول  
النوع                  

الدينة إجمالي  طالبات طالب التخصص     
%النسبة المئوية  الدشوائية  

 %96. 9 69 14 55 إدارة أعمال

 %8.92 65 15 55 محاسبة

 %42. 3 59 15 49 تسويق

 %3.95 89 19 15 تمويل واستثمار

 %455 391 493 494 إجمالي الدينة الفدمية

%3.55 %2.16 النسبة المئوية  455%   
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 :متغيرات البحث( ب)
  المسدددددددتقم  الت بعددددددد  المتغيدددددددرات عمددددددد  تشدددددددتم      

 :الت ل  النح  عم  العبلق  ذات  الع ام 
 لدددددد  الري ديددددد  النيددددد   تشدددددم  الت بعددددد  المتغيدددددرات-.

 .تب     مع   ط لب ت طبلب
 

 النفسددددددد  االت ددددددد    تشدددددددم  المسدددددددتقم  المتغيدددددددرات-2
 السدم ك   الدتحك  اال تم عي ، األعرا  الري د ،
 .المدر 

 :  تشم : الري دي  ب لن اي  العبلق  ذات الع ام -4
 .ذاته لمط لب الري د   التعمي  الري دي  الخمفي (أ)

 .الط لب ألسرة الري دي   الخمفي  الت ري )ب(
 مثدددددد   اال تم عيدددددد  الشخصددددددي  الخمفيدددددد  ع امدددددد (ج)

 اال تم عيدددد ، الح لدددد  اال تمدددد ع ، الندددد ع العمدددر،
 التخصص،المسدددددت    م ددددد   العممددددد ، المسددددد ر
 نضددد  مدددد  تددددرج كمعبدددرع   التعميمددد  الدراسددد 
  ند ع ب لكميد ، تعميمده مسدت   فد  الط لب  تط ر
 المعيشددددد  المسدددددت   عددددد  كمعبدددددر األسدددددرة سدددددك 

 . لمط لب  األسر 

 

 :المتغيرات وقياس البحث أداة
 الح ليد ، الدراسد  بي ند ت ل مد  اسدتب ن  إعداد ت      

 األ   القسد   تند    رئيسدي  أقسد   سدت  إل   تقسيمه 
  اال تم عيدددددد ، الشخصددددددي  الخمفيدددددد  متغيددددددرات منهدددددد 

 لمط لدددددب الري ديددددد  الخمفيددددد  متغيدددددرات الثددددد ن   تنددددد   
 فقددددد المتبقيدددد  األربعدددد  األقسدددد   أمدددد . الط لددددب  ألسددددرة
 الدراسد  فد  الت ريبد  ب لشد  المتعمقد  األسئم  تن  لت
 نظريدددد  الختبدددد ر البلزمدددد  األربعدددد  المتغيددددرات  تقدددديس
 النفسدددد ، االت دددد   متغيددددرات  هدددد  المخطددددط السددددم  
 المددددددر ، السدددددم ك  الدددددتحك  اال تم عيددددد ، األعدددددرا 

 تد  فقدد المتغيدرات لهدذ   ب لنسدب . الري دي  الني   أخيرا
 ,Linan) أعده  الت  الري دي  الن اي  استب ن  استخدا 

et.al.,2011)  ، مد  االسدتب ن  تر مد  تمدت حيدث 

 االسددددتب ن  تر مدددد   مرا عدددد  العربيدددد  الدددد  االن ميزيدددد 
 المشدددد ري  م دددد   فدددد  متخصصددددي  آخددددري  ب اسددددط 
 االسدتب ن  اختبد ر أ    م . األعم    ري دة الصغيرة
 إ دددرا  تددد  األسدددئم ، فقدددرات  فهددد   ضددد ح مددد   الت كدددد

 مدددددد ( Focus Group) مركددددددزة شخصددددددي  مقددددد ببلت
 بتدددريس قدد م ا ممدد  األعمدد   إدارة أسدد تذة مدد  ثبلثدد 
 طدبلب مد   ثبلثد  ب ل  معد  الصدغيرة المش ري  مقرر

 شدددكمه  فددد  االسدددتب ن  ت زيددد  قبددد   ذلددد  البكددد ل ري س
 ضدددددد   فدددددد  االسددددددتب ن  تنقددددددي  تدددددد   أخيددددددرا. النهدددددد ئ 

 ليكدد رت مقيدد س  ضدد   تدد  إليندد  الدد اردة المبلحظدد ت
 ،.= بددد لمرة م افددد  غيدددر) در ددد ت خمدددس مددد  مكدد  
 األ دزا  االسدتب ن   تضدمنت( 1=  بشدة تم م  م اف 
 :الت لي 

  اال تم عيددددددد  الشخصدددددددي  الخمفيددددددد : األول القســـــــم
 مددد  أسدددئم  سدددبع  عمددد   اشدددتم : الط لبددد  أ  لمط لدددب

 .7إل -.
: الط لدب أسدرة/لمط لب الري دي  الخمفي : الثاني القسم
 .1. إل  8 م  أسئم  ثم ني  عم   اشتم 
: الريد د  السدم   نحد  النفسد  االت    :الثالث القسم
 .23 إل  6.م  أسئم  ست  عم   اشتم 
: الريد د  لمسدم   اال تم عيد  األعدرا : الراب  القسم
 .24 إل  .2م  أسئم  ثبلث  عم   اشتم 
  اشددتم : المدددر  السددم ك  الددتحك : الخــامس القســم
 .29 إل  23م  أسئم  ست  عم 

 سددت  عمدد   اشددتم : الري ديدد  النيدد : الســادس القســم
 .41 إل  43م  أيض  أسئم 

 

  البحث أداة ثبات
 كر نبددد   ثبددد ت معددد مبلت( 4)  دددد   ي ضددد       
Cronbach's ألفدددددددددد   Alpha  مقدددددددددد ييس لخمسدددددددددد 

 االت ددددد   مددددد  بكددددد  يتعمددددد  فيمددددد  الدراسددددد  تسدددددتخدمه 
 اال تم عيدد  األعددرا  الريدد د ، السددم   نحدد  النفسدد 
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 النيدددد  المدددددر ، السددددم ك  الددددتحك  الريدددد د ، لمسددددم  
 هددددذا قددددي   تتددددرا ح. ككدددد  العدددد    المقيدددد س الري ديدددد ،
  أصدددددغر 3.91  قددددددر  مع مددددد  أكبدددددر بدددددي  المع مددددد 

  ع   تزيد مرتفع  مع مبلت  كمه 3.83  قدر  مع م 
 المقددددد ييس ثبددددد ت عمددددد  يدددددد  ممددددد  كبيدددددر بفددددد ر 3.1

 . الدراس  هذ  ف  المستخدم 
 

الحالية الدراسة في المستخدمة المقاييس ثبات مدامالت(: 3) دولــــج  
 و انًمُبس يؼبيمCronbach's Alpha ػذد انؼُبطر

 1 اىشٝبدٛ اىغي٘ك ّؾ٘ اىْفغٜ االرغبٓ 2.143 5

 2 األعشاف االعزَبعٞخ ىيغي٘ك اىشٝبدٛ 2.124 3

 3 اىزؾنٌ اىغي٘مٜ اىَذسك 2.151 6

 4 اىْٞخ اىشٝبدٝخ 2.952 6

 5 اىَقٞبط اىعبً 2.131 4

 

 

 أدوات التحميل االحصائي
 عمـــى اإلحصـــائي التحميـــل ادوات تنـــاول يمكـــن    
   :التالي النحو

 مع مد   يشدم  المسدتخد  لممقيد س الثب ت تحمي  -1
 (. Cronbach's Alpha) ألف  كر نب  

 المت سددددددط ت مثدددددد  ال صددددددف  االحصدددددد   أد ات -2
 المعيددددددددد ر   االنحدددددددددرا   التكدددددددددرارات الحسددددددددد بي 
 فددد  الدددثبلث المسدددتقم  المتغيدددرات عمددد   تطبيقهددد 
 الشخصدددددي  الخمفيددددد   متغيدددددرات الح ليددددد  الدراسددددد 

 لمط لدددب، الريددد د  التعمدددي  مسدددت    اال تم عيددد ،
 النيدددد  مسددددت    أخيددددرا لؤلسددددرة، الريدددد د  التدددد ري 
 .ت ب  كمتغير الري دي 

 لدراسددددددد ( بيرسددددددد  ) االرتبددددددد ط مع مددددددد  تحميددددددد  -4
 المسددددددتقم  المتغيددددددرات مدددددد  كدددددد  بددددددي  العبلقدددددد ت
 بمتغيدددددرات  عبلق تهددددد  التددددد ب   المتغيدددددر الرئيسدددددي 
 .الدراس  مح   اال تم عي  الشخصي  الخمفي 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   االختبلفدددددد ت لمعرفدددددد  ANOVAالتبدددددد ي  تحميدددددد  -3
 لبلختبلفد ت تبعد   الت بعد  المسدتقم  المتغيرات ف 
  اال تم عيددددد  الشخصدددددي  الخمفيددددد  متغيدددددرات فددددد 

 البدددددرام  ا   التعمدددددي  لؤلسدددددرة، الريددددد د   التددددد ري 
 . الط لب تمق ه  الت  الري دي  التدريبي 

 

 المت قددد  األثدددر لمعرفددد  البسددديط االنحددددار تحميددد  -1
 المتغيدر عم  الرئيسي  الثبلث المستقم  لممتغيرات

 .الدراس  ف  الت ب 
 الميدانية الدراسة نتائج 

 رئيسـية أقسـام عـدة إلـى التحميـل ىـذا تقسيم تم    
 :التالي النحو عمى
 الوصفي االحصا  تحميل نتائج: أوال
 واالنحرافــــــات المتوســــــطات تحميــــــل نتــــــائج( أ)

ـــــــة ـــــــرات المدياري ـــــــوذج لمتغي  الدراســـــــة نم
 (  4جدول)
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  االنحرافدددددد ت المت سددددددط ت( 3) ددددددد   ي ضدددددد      
 الدراسدددد  فدددد   الت بعدددد  المسددددتقم  لممتغيددددرات المعي ريددد 
 :الت ل  النح  عم  تمخيصه  يمك   الت  الح لي 

ــادي الســموك نحــو النفســي االتجــاه -1  تشددير :الري
 مت سددط أكبددر عمدد  االت دد   حصدد   إلدد  النتدد ئ 
 .در  ت 1أص  م  4.9 بم  حيث

 تشدددير :الريـــادي لمســـموك االجتماعيـــة األعـــراف-2
 األعددرا  حصدد   الدد  المت سددط ت تحميدد  نتدد ئ 

 1أصدددددد  مدددددد  4.8 مت سددددددط عمدددددد  اال تم عيدددددد 
 . در  ت

  تحمي  نت ئ  تشير :المدرك السموكي التحكم-3
 أقدد  عمدد  السددم ك  الددتحك  حصدد   الدد  المت سددط ت
 . در  ت 1أص  م  4.4بمغت در  

 أ  إلدد ( 3)  ددد   نتدد ئ  تشددير :الرياديــة النيــة-4
 1 أصدددد  مدددد  4.9 بمدددد  الري ديدددد  النيدددد  مت سددددط
 .   در  ت

 جدول )4(: المتوسطات واالنحرافات المديارية لممتغيرات الرئيسية في الدراسة
االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

انحذ 

 األػهً

انحذ 

 األدًَ
 و انًتغُراد انرئُسُخ

 َحاااااى انُفساااااٍ االتجااااابِ 4 5 3.6 4.53

  انرَبدٌ انسهىن

1 

األػااااااراف االجتًبػُاااااااخ  4 5 3.8 4.55

 نهسهىن انرَبدٌ 

2 

 انتحكى انسهىكٍ انًذرن 4 5 3.3 5.85
3 

 انُُخ انرَبدَخ  4 5 3.6 4.4
4 

 

 

 الرياديـــة الخمفيـــة متغيـــرات تحميـــل نتـــائج( ب)
   (5جدول) الطالب وأسرة لمطالب

 الخمفيدد  متغيددرات تحميدد  نتدد ئ ( 1) ددد   يظهددر     
. أيضدددد  ألسددددرته الري ديدددد   الخمفيدددد  لمط لددددب الري ديدددد 
 مدد  أ    ددد فقددد لمط لددب، الري ديدد  لمخمفيدد   ب لنسددب 
 نسددددبته  بمغددددت صددددغير مشددددر ع أ  حددددر بعمدددد  قدددد م ا
 مت سدط  بمد %. 76.9 بدذل  يقد  لد   م  ،4%..2
   مت سط سن ، 2.4صغير مشر ع الحرأ  العم  فترة

 

 
  مت سدددددط ،%43.6مددددد   ظيفددددد  فددددد  السددددد ب  العمددددد 
 ،%42.3 صدددغيرة مشدد ري  أ  ري ديدد  بددرام  حضدد ر
 برنددد م / سددد ع  7.7التددددريب  البرنددد م  مددددة  مت سددط
 مشدددد ري  أ  أعمدددد   ريدددد دة مقددددرر درسدددد ا مدددد   نسددددب 
 ألسددددرة الري ديدددد  الخمفيدددد  عدددد  أمدددد %. 48.4 صددددغيرة
 اآلبدددد   أنشدددد  حيددددث حدددد ال أفضدددد  ف ل ضدددد  الط لددددب،
 أنشدددد  كمدددد  ،. %16.1 بنسددددب  بهدددد  خ صدددد  مشدددد ري 
 %. 19 بنسب  به  خ ص  مش ري  األق رب
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الطالب وأسرة لمطالب الريادية الخمفية ومتوسطات تكرارات(: 5) جدول  
 انًتغُراد انفرػُخ َؼى ال %َؼى  %ال 

انًتغُراد 

 انرئُسُخ
 و

  خبص ٍششٗ  أٗ ؽش ثعَو اىقٞبً 69 249 21.3 46.9

انخهفُخ : أوال

انرَبدَخ 

 :نهطبنت

 

 

1 

اّؾشاف 

 2.1ٍعٞبسٛ 

ٍز٘عظ 

 عْخ2.3

ؽذ أدّٜ 

 طفش

ؽذ أعيٚ 

 عْ٘اد5

            اىؾووووووووش اىعَووووووووو ٍَبسعووووووووخ فزوووووووشح

 اىَششٗ  أٗ

  ٍب ٗظٞفخ فٜ اىغبثقخ اىخجشح 99 211 32.6 65.1

64.1 32.4 212 125 
 األعَووبه سٝووبدح عووِ ثووشاٍظ ؽضوو٘س

   اىظغٞشح اىَشبسٝع أٗ

اّؾشاف 

 12.6ٍعٞبسٛ 

 4.4ٍز٘عظ 

 عبعخ

ؽذ أدّٜ 

 عبعخ

 ؽذ أعيٚ

 عبعخ 62
 ٍز٘عظ ٍذح اىجشّبٍظ اىزذسٝجٜ 

54.4 31.3 116 124 
 اىَشووووووبسٝع عووووووِ ٍقووووووشس دساعووووووخ

   األعَبه سٝبدح أٗ اىظغٞشح

 انخهفُخ: ثبَُب اى٘اىذِٝ أؽذ ىذٙ خبطخ ٍشبسٝع 132 113 42.1 56.5

 ألسرح انرَبدَخ

 :انطبنت

2 

 األقبسة أؽذ ىذٙ خبطخ ٍشبسٝع 191 122 59 34
 
 

 الشخصــية الخمفيــة متغيــرات تحميــل نتــائج (ج) 
 (:6 جدول) والطالبات لمطالب

 الطدددددددبلب عمدددددددر مت سدددددددط أ  يتضددددددد  :الدمـــــــر -1
 .  سن  22ه  الدراس  مح   الط لب ت

 نسددب  أ  ال ددد   مدد  يتضد : االجتمــاعي النــوع -2
 االندددد ث نسددددب   بمغددددت ،%13.9 بمغددددت الددددذك ر
39...% 

ـــة -3  أ  ال دددد   نفدددس ي ضددد  :االجتماعيـــة الحال
  بمغددت الغ لبدد  ك نددت ألعددزب اال تم عيدد  الح لدد 
 %.4.  متز ج ،%87 نسبته 

  ط لبددد ت طدددبلب نسدددب  بمغدددت :الدممـــي المســـار-4
 العممددددددددددد   القسددددددددددد  ،%33.3 األدبددددددددددد  القسددددددددددد 
13.6.% 

 

 

 أربعدددددد  هندددددد   أ  يتضددددد  :الدممــــــي التخصـــــص-5
 بنسدددددب  أعمددددد   إدارة  هددددد  ب لكميددددد  تخصصددددد ت

 تسدددددددد ي  ،% بنسدددددددب 27.8 مح سدددددددب  ،29.9%
 تم يدددددددد   ط لبدددددددد ت  طددددددددبلب ،%7.4. بنسددددددددب 
 %.   21.4 بنسب   استثم ر

 مسدت ي ت ثم نيد  ب لكمي  ي  د :الدراسي المستوى-6
  ط لبدد ت طددبلب مدد  نسددب  أعمدد   ك نددت دراسددي 
 %.   16.1 بنسب  الث م  المست  

 الطددبلب مدد  كبيددرة نسددب  أ  أتضدد  :الســكن نــوع-7
 بنسدددددب  ممددددد  مسددددد ك  فددددد  يعيشددددد    الط لبددددد ت

 فددددد  يعيشددددد   مدددددنه % 22.8  نسددددب  ،76.9%
 .إي  ر مس ك 
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 (6) دولــــــج
 والطالبات لمطالب واالجتماعية الشخصية الخمفية متغيرات تحميل نتائج 

 %انُسجخ انًئىَخ  ذدــانؼ انفئبد انًتغُر

 انؼًر( 1)

 عْخ 22اىَز٘عظ  341 عْخ 32اىٚ  – 22ٍِ 

 - 95 اىؾذ األدّٚ

 - 39 اىؾذ األعيٚ

 انجُس( 2)
 55.6 495 رمش

 16.4 456 أّضٚ

 انحبنخ االجتًبػُخ( 3)
 82 989 أعضة

 43 19 ٍزضٗط

 انًسبر انؼهًٍ( 4)
 11.1 411 أدثٜ

 51.9 422 عيَٜ

 انتخظض انؼهًٍ( 5)

 96.9 69 ئداسح أعَبه

 92.8 65 ٍؾبعجخ

 42.3 59 رغ٘ٝ 

 95.3 89 رَ٘ٝو ٗاعزضَبس

 انًستىي انذراسٍ( 6)

 5.3 4 اىضبّٜ

 4.6 9 اىضبىش

 5.6 46 اىشاثع

 2.1 91 اىخبٍظ

 49.2 51 اىغبدط

 44.1 32 اىغبثع

 59.5 483 اىضبٍِ

 َىع انسكٍ( 7)
 29.6 916 ٍيل

 99.8 21 ئٝغبس
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 متغيرات بين الدالقات تحميل نتائج: ثانيا
 :  الدراسة نموذج

 الرئيســـية المتغيـــرات بـــين االرتبـــاط عالقـــات-1
 :الريادية لمنية

 بددددددي  االرتبدددددد ط معدددددد مبلت( 7)  ددددددد   ي ضددددد      
 النتددد ئ   تشدددير. الح ليددد  لمدراسددد  الرئيسدددي  المتغيدددرات

 إحصد ئي  داللد  ذات ق يد  ارتبد ط عبلقد ت   د د ال 
 االت دد   مدد  كدد  بددي  .3.3معن يدد   بمسددت   معن يدد 
 اال تم عيدد   األعددرا  الريدد د ، السددم   نحدد  النفسدد 
 مسدتقم  كمتغيدرات السدم ك   الدتحك  الري د ، لمسم  
   ذ دددده  تشير.  دددددددت بع متغيرا  دددددددب عتب ره  دددالري دي  الني 

.   الث لدددث  الثددد ن  األ   الفدددر ض تحقددد  الددد  النتددد ئ 
 ق يد  ارتبد ط عبلقد ت   د د الد  ال دد   نفدس  يشير
 االت ددد   مددد  كددد  بدددي  معن يددد  إحصددد ئي  داللددد  ذات

 اال تم عيد  األعدرا  - الريد د  السم   نح  النفس 
 ذات ق يددد  ارتبددد ط عبلقددد ت    ددد د الريددد د ، لمسدددم  
 المدددر  السدم ك  الدتحك  بدي  معن يد  إحصد ئي  داللد 
    دددددد د الريدددددد د ، لمسددددددم   اال تم عيدددددد  األعددددددرا -

 بي  معن ي  إحص ئي  دالل  ذات ق ي  ارتب ط عبلق ت
 الدددددتحك  – الريددددد د  السدددددم   نحددددد  النفسددددد  االت ددددد  
 الدددد  أيضدددد  النتددد ئ  هددددذ   تشدددير.  المدددددر  السدددم ك 

 .    الس دس  الخ مس الراب  الفر ض تحق 

:الريادية لمنية الرئيسية المتغيرات بين االرتباط مدامالت(: 7)جدول  

انُُخ ( 4)

 انرَبدَخ

انتحكى ( 3)

 انسهىكٍ انًذرن

األػراف ( 2)

االجتًبػُخ نهسهىن 

 انرَبدٌ

االتجبِ ( 1)

َحى انسهىن 

 انرَبدٌ

 انًتغُراد انرئُسُخ

 نهسهىن انرَبدٌ

 و

2.641** 2.453** 2.615** 1 
 ّؾووو٘ اىْفغوووٜ االرغوووبٓ

  اىشٝبدٛ اىغي٘ك

1 

2.541** 2.442** 1  
األعووشاف االعزَبعٞووخ 

 ىيغي٘ك اىشٝبدٛ 

2 

2.644** 
1 

اىووووووووزؾنٌ اىغووووووووي٘مٜ   

 اىَذسك

3 

 4 اىْٞخ اىشٝبدٝخ     1

 .3.3 معن ي   بمست   إحص ئي  دالل  ذ  معن   ارتب ط مع م **
 

 
 

 البســـيط االنحـــدار مدـــامالت نتـــائج -2
 (8 جدول)

 لمعرفددد  البسددديط االنحددددار تحميددد  تطبيددد  تددد       
 الرئيسددددي  المسددددتقم  المتغيددددرات بددددي  التدددد ثير عبلقدددد ت
 – اال تم عيدددد  األعددددرا  –النفسدددد  االت دددد  ) الددددثبلث

 الدراسد  ف  الرئيس  الت ب   المتغير( السم ك  التحك 
 لنتد ئ  ممخصد ( 8) دد    يظهدر. الري ديد  الني   ه 

  ددددددطريق دا دددددب ستخ البسيط دارددددددداالنح  ذجدددددددنم تحمي 
 ((Enter المسدتقم  المتغيدرات  ميد  إدخ   ت  حيث 

 البسدددددددددددددديط الخطدددددددددددددد  االنحدددددددددددددددار مع دلدددددددددددددد  فدددددددددددددد 
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(y=a+bx1+cx2+u .) تدددد ثير( 9)  ددددد    ي ضدددد 
 عمدددد  الددددثبلث المسددددتقم  المتغيددددرات مدددد  متغيددددر كدددد 

 معن يددددد  إلددددد  النتددددد ئ  هدددددذ   تشدددددير. التددددد ب  المتغيدددددر
    الدددددثبلث االنحددددددار نمددددد ذج فددددد  االنحددددددار معددددد مبلت

 الفدرض تحقد  الد  النتد ئ  هدذ  تشدير كم  ،(2،4،.)
 المعندددددد   ب لتدددددد ثير  الخدددددد ص الدراسدددددد  فدددددد  السدددددد ب 

   .الت ب  المتغير عم  الثبلث المستقم  لممتغيرات
 

التــاب  المتغيـر عمـى المسـتقمة المتغيـرات لتـ ثير البسـيط االنحـدار تحميـل نتـائج(: 8) جـدول
 

 
 

ــــــاط عالقــــــات-3 ــــــين االرتب ــــــرات ب  متغي
 :الريادية والنية الريادية الخمفية

 بددددددي  االرتبدددددد ط معدددددد مبلت( 9)  ددددددد   ي ضددددد      
. الري ديددددد  النيددددد   متغيدددددر الري ديددددد  الخمفيددددد  متغيدددددرات
 مب شدرة ارتبد ط عبلقد ت    د عد  ال  النت ئ   تشير
   دددالخمفي متغيرات  ددددبي  دددددمعن ي إحص ئي  دالل  ذات

 النتددد ئ  هدددذ   تشدددير. الري ديددد  النيددد   متغيدددر الري ديددد 
 آخدر،   نب  م  .(8)الث م  الفرض تحق  عد  ال 
 منطقيد  ارتبد ط عبلقد ت   د د الد  النتد ئ  هدذ  تشير
 الددبعض  بعضدده  الري ديدد  الخمفيدد  متغيددرات بددي  فيمدد 
 :الت ل  النح  عم  داخمي 

 احصدددددد ئي  داللدددددد  ذات ارتبدددددد ط عبلقدددددد ت   دددددد د -.
 ( خ ص مشر ع أ ) حر بعم  القي   بي  معن ي 

 

 بددددرام   حضدددد ر مدددد  عمدددد  فدددد  سدددد بق  خبددددرة    دددد د
 2.األعم   ري دة ع  تدريبي 

 معن يد  احصد ئي  داللد  ذات ارتب ط عبلق     د -2
  قدرار( مشدر ع أ ) الحر العم  مم رس  فترة بي 

 المشددد ري  عددد  مقددرر لدراسددد  الط لبددد  أ  الط لددب
 .  األعم   ري دة أ  الصغيرة

 احصدددددد ئي  داللدددددد  ذات ارتبدددددد ط عبلقدددددد ت   دددددد د -4
    د د مد   ظيفد  فد  السد بق  الخبدرة بدي  معن ي 
 أحدددددددد أ  ال الدددددددي  أحددددددد لدددددددد  خدددددد ص مشددددددر ع
 .األق رب

 احصدددددد ئي  داللدددددد  ذات ارتبدددددد ط عبلقدددددد ت   دددددد د -3
 ريددد دة عددد  تدريبيددد  بدددرام  حضددد ر بدددي  معن يددد 
 الط لب  قرار الصغيرة المش ري  ع  أ  األعم  

 ًَىرج

 االَحذار

انًتغُراد 

 انًستمهخ

 (انًفسرح)

 انًتغُر

 انتبثغ

يؼبيم 

R 

االرتجبط 

 انجسُظ

 يؼبيم انتحذَذ

adjusted 

R square 

يستىي 

 يؼُىَخ

F 

يؼبيم 

انتأثُر 

B 

يستىي 

يؼُىَخ 

يؼبيالد 

 االَحذار

 تفسُر انُتبئج

 ًَىرج

(1) 

 االرغبٓ

 ّؾ٘ اىْفغٜ

 اىغي٘ك

 اىشٝبدٛ

اىْٞخ 

 اىشٝبدٝخ
5.928 5.158 5.555 

5.241 

 

5.555 

 

 اىَزغٞووووووووشاد رفغوووووووش  *

 ٍووووِ% 45.1 اىَغووووزقيخ

 اىزبثع اىَزغٞش فٜ اىزغٞش

 ٍزغٞوووش روووأصٞش ٍعْ٘ٝوووخ  *

 اىْفغٜ االرغبٓ

 ًَىرج

(2) 

األعشاف 

االعزَبعٞخ 

ىيغي٘ك 

 اىشٝبدٛ

اىْٞخ 

 اىشٝبدٝخ
5.524 5.391 5.555 5.562 5.555 

 اىَزغٞووووووووشاد رفغوووووووش  *

 ٍووووِ% 32.4 اىَغووووزقيخ

 اىزبثع اىَزغٞش فٜ اىزغٞش

ٍعْ٘ٝوووووووووووووخ روووووووووووووأصٞش  *

 األعشاف االعزَبعٞخ

 ًَىرج

(3) 

اىزؾنٌ 

 اىغي٘مٜ

اىْٞخ 

 اىشٝبدٝخ
5.911 5.149 5.555 5.833 5.555 

 اىَزغٞووووووشاد فغووووووش د *

 ٍووووِ% 41.2 اىَغووووزقيخ

 اىزبثع اىَزغٞش فٜ اىزغٞش

ٍعْ٘ٝوووخ روووأصٞش اىوووزؾنٌ  *

 اىغي٘مٜ
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 الصددغيرة المشدد ري  عدد  مقددرر لدراسدد  الط لبدد  أ 
 ب حدددد خددد ص مشدددر ع   ددد د األعمددد  ، ريددد دة أ 

 .  األق رب أحد لد  أ  ال الدي ،

 احصدددددد ئي  داللدددددد  ذات ارتبدددددد ط عبلقدددددد ت   دددددد د -1
 المشدد ري  مقددرر دراسدد  الط لددب قددرار بددي  معن يدد 
 خد ص مشدر ع     د األعم   ري دة أ  الصغيرة

 .األق رب أحد أ  ال الدي  أحد لد 

 

 انرَبدَخ وانُُخ انرَبدَخ انخهفُخ يتغُراد ثٍُ االرتجبط يؼبيالد(: 9) جذول

 ٗثَغووز٘ٙ ئؽظووبئٞخ دالىووخ رٗ ٍعْوو٘ٛ اسرجووبط ٍعبٍووو* 0.01 ٍعْ٘ٝووخ ٗثَغووز٘ٙ ئؽظووبئٞخ دالىووخ رٗ ٍعْوو٘ٛ اسرجووبط ٍعبٍووو**

 0.00 ٍعْ٘ٝخ

 
 

 متغيرات في االختالفات تحميل نتائج -4
: واالجتماعيــــــة الشخصــــــية الخمفيــــــة

 (11جدول)
 التبد ي  مصددر  معرفد  التبد ي  تحميد  تطبي  ت      
 إلدد   الت صدد  الم م عدد ت  داخدد  الم م عدد ت بددي 

  مت سددددددط df الحريدددددد   در دددددد ت المربعدددددد ت م مدددددد ع
 التبددددد ي  تحميددددد  أظهدددددر  أخبدددددرا. F  قيمددددد  المربعددددد ت
 الري ديد  النيد  مسدت   فد  االختبلفد ت معن ي  مست  

  ال ظيفيدددددد  الشخصددددددي  الخمفيدددددد  متغيددددددرات بدددددد ختبل 
 لنتدددد ئ  ممخصدددد ( 3.) ددددد    ي ضدددد .  اال تم عيدددد 

 :الت ل  النح  عم  التحمي 
   دد د التحميدد  أ ضدد : اال تمدد ع  الندد ع متغيدر -.

 مددد  ثبلثددد  فددد  إحصددد ئي  داللددد  ذات اختبلفددد ت
 األعدددددددددددرا - النفسددددددددددد  االت ددددددددددد  ) المتغيدددددددددددرات
 متغيددر بدد ختبل ( الري ديدد  الن ايدد  – اال تم عيدد 

 . السم ك  التحك  عنصر عدا فيم  الن ع

(9) 

 انُُخ

 انرَبدَخ

(8) 

 أحذ نذي

 االلبرة

 يشروع

 خبص

(7) 

 أحذ نذي

 انىانذٍَ

 يشروع

 خبص

(6) 

 يمرر

 يشبرَغ

 طغُرح

 رَبدح أو

 األػًبل

(5) 

يتىسظ       

يذح 

انجرَبيج 

 انتذرَجٍ

 حضىر( 4)

 ػٍ ثرايج

 رَبدح

/ األػًبل

 يشبرَغ

 طغُرح

(3) 

 خجرح

 سبثمخ

 فٍ

 وظُفخ

 يب

(2) 

 فترح

 يًبرسخ

 حر ػًم

 أو

 يشروع

(1) 

 انمُبو

 حر ثؼًم

 يشروع أو

 خبص

يتغُراد انخهفُخ 

 انرَبدَخ
 و

5.59 5.58 5.59 5.59 -5.93 5.94** 5.34** 5.56 4 
 أٗ ؽوووووش ثعَوووووو اىقٞوووووبً

 خبص ٍششٗ 
4 

 ؽوش عَوو ٍَبسعخ فزشح  4 5.49- 5.51- 5.51 *55.3 5.534- 5.51- 5.99

 ٍششٗ  أٗ
9 

 ٗظٞفووخ فوٜ عوبثقخ خجوشح   4   5.55 *5.44 **5.93 5.55

 ٍب
3 

-5.58 5.93** 5.436* 5.98**  4    
 عوووووِ ثوووووشاٍظ ؽضووووو٘س

 أٗ األعَوووووووووبه سٝوووووووووبدح

 طغٞشح ٍشبسٝع

1 

ٍز٘عوووظ ٍوووذح اىجشّوووبٍظ      4 5.52 5.49- 5.55- 5.55

 اىزذسٝجٜ
5 

-5.45 5.45** 5.45 4      
 عووووووِ ٍقووووووشس دساعووووووخ

 أٗ طوووووووغٞشح ٍشوووووووبسٝع

 األعَبه سٝبدح

9 

 اى٘اىووووووذِٝ أؽووووووذ ىووووووذٙ       4 **5.54 5.54-

  خبص ٍششٗ 
2 

ىووووووذٙ أؽووووووذ االقووووووبسة         4 5.56-

 ٍششٗ 
8 

 6 انُُخ انرَبدَخ         4
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 فددد  االخدددتبل  مقددددار( أ-3.)  دددد    ي ضددد 
 فددد   الطدددبلب الط لبددد ت بدددي  المت سدددط ت هدددذ 
 .الثبلث  المتغيرات هذ 

 التحميد  نتد ئ  أشد رت: العمم  التخصص متغير -2
 إحصددددددد ئي  داللددددددد  ذات اختبلفددددددد ت   ددددددد د إلددددددد 

 النفسد  االت د   متغيدر فد .3.3 معن ي  بمست  
 م دددد   متغيددددر بدددد ختبل  الريدددد د  السددددم   نحدددد 

 مقدددددار( ب -3.)  ددددد    ي ضدددد . التخصددددص
 السددددددم   نحددددد  االت دددددد   متغيدددددر فدددددد  االخدددددتبل 

 لمطددبلب العمميدد  التخصصدد ت بدد ختبل  الريدد د 
 التم يددددددد  تخصددددددص يحقدددددد  حيددددددث  الط لبدددددد ت،
 أصد  مد  3.39  قدر  مت سط أعم   االستثم ر

  قددر  بمت سدط األعم   ادارة قس  يميه در  ت 1
 ضددد    فددد . أيضدد  در ددد ت 1 أصددد  مدد  4.98
 يتعمددد  فيمدد   زئيدد  9الفدددرض يتحقدد  النتدد ئ  هددذ 

 اال تمدددد ع  بدددد لن ع الخ صدددد  الخمفيدددد  بمتغيددددرات
 . التخصص  م   

 واالجتماعية الشخصية الخمفية متغيرات بين االختالفات مدنوية مستويات(: 11) جدول
 ANOVA تحميل باستخدام الريادية والنية

 و

 يتغُراد انذراسخ     

 

 يتغُراد انخهفُخ

 انُفسٍ االتجبِ( 1)

 انرَبدٌ انسهىن َحى

االجتًبػُخ األػراف ( 2)

 نهسهىن انرَبدٌ

انتحكى ( 3)

 انسهىكٍ انًذرن

انُىاَب ( 4)

 انرَبدَخ

 5.826 5.829 5.631 5.234 اىعَش  1

 **5.555 5.953 *5.555 **5.555 اىْ٘  االعزَبعٜ  2

 5.335 5.635 5.954 5.855 اىؾبىخ االعزَبعٞخ  3

 5.668 5.195 5.959 5.555 اىَغبس اىعيَٜ  4

 5.294 5.269 5.229 **5.516 ٍغبه اىزخظض  5

 5.994 5.328 5.993 5.368 اىَغز٘ٙ اىذساعٜ   6

 5.988 5.263 5.249 5.915 ٍغز٘ٙ اىَعٞشخ   4

  بمسددت   إحصدد ئي  داللدد  ذ  معندد   ارتبدد ط مع مدد *  .3.3 معن يدد   بمسددت   إحصدد ئي  داللدد  ذ  معندد   ارتبدد ط مع مدد **
 3.31 معن ي 

 

 (أ -11 جدول) االجتماعي النوع وفق االختالفات ( أ)
 انًتغُراد

 االَحراف انًؼُبرٌ االختالف انًتىسظ

 طبنجبد طالة ػذد      َسجخ طبنجبد طالة

 َحى انُفسٍ االتجبِ

 انرَبدٌ انسهىن
3.92 1.45 5.18  6.9% 4.45 5.65 

األػراف االجتًبػُخ 

 نهسهىن انرَبدٌ
3.91 1.58 5.11   8.8% 4.58 5.69 

 5.65 4.91 %2  5.35 1.58 3.23 انُىاَب انرَبدَخ
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 (ب -11جدول)التخصص مجال وفق االختالفات ( ب)
 و

           انرَبدٌ انسهىن َحى االتجبِ انتخظض انؼهًٍ

 (اىَز٘عظ)

 انترتُت

 (تُبزنٍ)

 انرَبدٌ انسهىن َحى االتجبِ

 (اىَعٞبسٛ االّؾشاف)

 5.61 (9) 3.68 ئداسح األعَبه 4

 4.51 (3) 3.84 اىَؾبعجخ 9

 4.96 (1) 3.99 اىزغ٘ٝ  3

 5.86 (4) 1.56 اىزَ٘ٝو ٗاالعزضَبس 1
 

 

 

 مناقشة النتائج 
 النتددد ئ  من قشددد  الدراسددد  مددد  ال دددز  هدددذا يتنددد   

 الدراسدد  بمتغيددرات يتعمدد  فيمدد  إليهدد  الت صدد  تدد  التدد 
 مق رنددد  التدد ل  النحدد  عمددد  تفصدديمه   يمكدد  الح ليدد ،
 : عرضه  ت  ال  الس بق  ب لدراس ت

 عبلقد ت    د إل  االرتب ط عبلق ت نت ئ  تشير( .)
 بددددددددي  معن يدددددددد  احصدددددددد ئي  داللدددددددد  ذات ارتبدددددددد ط

 االت دد  ) الح ليدد  الدراسدد  فدد  المسددتقم  المتغيددرات
 الددددددددددتحك  -اال تم عيدددددددددد  األعددددددددددرا  –النفسدددددددددد 
 الري ديدددد  النيدددد   هدددد  التدددد ب   المتغيددددر( السددددم ك 
 نتدددد ئ   تتفددد . األبعددد د متعدددددة ظددد هرة ب عتب رهددد 
 الدراسددد ت مددد  العديدددد نتددد ئ  مددد  الح ليددد  الدراسدد 
 عدددددد   بشددددددك  العدددددد لم  المسددددددت   عمدددددد  السدددددد بق 

  ِ(Autio, E., et.al., 2000, Ariff, 
A.H.M., et. al., 2010, Engle ,R. L., 

et.al.,2010, Ni l. W., et.al., 2012, 
Astuti, R.D., and F.Martdianty,2012, 
Yang, J., 2013, Malebana,J.,2014, 
Mrers, D., 2014,Nguyen,2015, Mu-
hammad, et.al., 2015,Buli and Yes-
uf,2015, Wach,K., and L.Wojcie-

chowski,2016)،  بشدددددددك  أيضددددددد   بددددددد لتطبي 
 دراسد  فد  السدع دي  العربيد  المممك  عم  خ ص

  الت (  Aloulo, W.J., 2016) به  ق    حيدة
 قددمه  التد  المخطدط السدم   نظريد  نفدس طبقت

  هدددد  أخددددر  سددددع دي    معدددد  عمدددد "  أ ددددزي " 
 نظري  متغيرات فسرت حيث محمد اإلم     مع 

 فدددددد  التبددددد ي  مددددد %  44.3 المخطدددددط السدددددم  
 الح ليد ، الدراسد  فد  أمد . لمطبلب الري دي  الن اي 
 نسددددب الددددثبلث المسددددتقم  المتغيددددرات فسددددرت فقددددد

 ف  التغير م %( 31.8-% 42.3) بي  تترا ح
 لنمددد ذج   فقددد  الري ديددد  النيددد  هددد  التددد ب  المتغيدددر
 . المستخد  التنبؤ

 الدراسدددد  نتدددد ئ  أشدددد رت فقددددد آخددددر،   نددددب مدددد ( 2)
 ذات ارتبدددد ط عبلقدددد ت   دددد د عددددد  إلدددد  الح ليدددد 
 الخمفيدددد  متغيددددرات بددددي  معن يدددد  احصدددد ئي  داللدددد 

   نددددب مدددد  الري ديدددد   النيدددد    نددددب مدددد  الري ديدددد 
 نتدد ئ  مدد  الح ليدد  الدراسدد  نتدد ئ   تختمدد . آخددر

 ,Zain)  دراس  أش رت حيث الس بق ، الدراس ت
Z.M., and A.M.Ghani,2010)   ت ثير إل 

 ريددددد دة فددددد  مقدددددررات  حضددددد ر الع ئمددددد  أعضددددد  
 أشد رت كمد  لمط لب، الري دي  الني  عم  األعم  
 تد ثير   د د إلد ( 23.2ري ، ، رمض  )  دراس 
       النيددددددددد  عمددددددددد   االصددددددددددق   األهددددددددد  قبددددددددد  مددددددددد 

 دراسدددددددددد  أ ضددددددددددحت كمدددددددددد  لمط لددددددددددب، الري ديدددددددددد 
(Yang.J.,2013 )الري ديددددددددددد  الخبدددددددددددرة تددددددددددد ثير 
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 يفسر  يمك . لمط لب الري دي  الني  عم  لم الدي 
 مكدددد   ب عتب رهدددد  الري ديدددد  أ  أسدددد س عمدددد  ذلدددد 

 مددددد   ب لتددددد ل  الفدددددرد داخددددد  فددددد   ذاتددددد  داخمددددد 
  نفسدي  داخميد  فيهد  المؤثرات تك   أ  المفترض

 . خ ر ي  ك نه  م  أكثر
 الخمفيدد  بمتغيددرات الخ صدد  لبلختبلفدد ت ب لنسددب ( 4)

 فددد  اختبلفددد ت هنددد   أ    دددد فقدددد اال تم عيددد ،
 اال تم عيد ، األعدرا  النفسد ، االت   ) متغيرات
ــــوع بدددد ختبل ( الري ديدددد   الن ايدددد   االجتمــــاعي الن

 مددد  الح ليددد  الدراسددد  نتدد ئ   تتفددد (. انثددد -ذكددر)
 مدد  أ ضدحت حيث( Yang,J.,2013) دراس 
 االسددددتعداد عمدددد  الندددد ع أ  لم ددددنس الهدددد   التدددد ثير

 ,Katundu) دراسددد  أ ضدددحت كمددد  الريددد د ،
and Gabagamb, 2014)   ال دنس تد ثير ، 

 مم رسد  عمد  اال تم عي  الح ل  الميبلد، العمرد،
 أ  الح ليددد  الدراسددد    ددددت فقدددد. الريددد د  العمددد 

 االت دد   أبعدد د فدد  أكبددر در دد ت يحققدد  الط لبدد ت
 الري ديددد   النيددد  اال تم عيددد ،  األعدددرا  النفسددد ،
 محد ديدد  إلدد  ذلدد  ير دد   ربمدد  بدد لطبلب مق رندد 
 السدددع دي  المدددرأة أمددد   المت حددد  ال ظيفيددد  الفدددرص
 مد  الحدر العمد  إلد  مدنه  العديدد ل     ب لت ل 
 ب لنسدددب  أمدد . بهددد  خ صدد  مشددد ري  إنشدد   خددبل 
 متغيدددر اخدددتبل  لددد حظ فقدددد التخصدددص، لم ددد  
 بددد ختبل  الريددد د  السدددم   نحددد  النفسددد  االت ددد  
 – المح سدددب  –األعمدد   إدارة) لتخصــصا مجــال

 ذلدد  تفسددير  يمكد (.  اسددتثم ر تم يدد  -التسد ي 
 كددد  فدد  التعميميددد  الخمفيدد  اخدددتبل  أسدد س عمدد 

 يخدددد  معرفددد  مكددد   مددد  تقدمددده  مددد  تخصدددص
 العمددد  نحددد  الط لدددب تفكيدددر بمددد رة عمددد   يسددد عد
  . الري د 

 

  تنفيذىا وآليات البحث توصيات
 جوىريــة توصــيات عــدة الحاليــة الدراســة تقتــرح
 :التالي النحو عمى
ــــق فيمــــا :أوال ــــائج يتدم ــــل بنت  متوســــطات تحمي

 فـــــي الرياديـــــة لمنيـــــة الرئيســـــية المتغيـــــرات
 : اآلتي يقترح فإنو الحالية  الدراسة

ــرح *   بإنشدد   ال  معدد  أ  الكميدد  إدارة تقدد   ا  يقت
 بدرام  تقددي  خبللده مد  يدت  االعمد   لري دة مركز

 تنميدددددددد  بغددددددددرض عمدددددددد    رش  د رات تدددددددددريب
  ط لبددددد ت لطدددددبلب الري ديددددد   القددددددرات المهددددد رات

 .    ال  مع  الكمي 
 لددد  الري ديدد   القدددرات المهدد رات تدد افر ظدد  فدد  *

 أعمد   ح ضن ت إنش   يقترح فإنه الكمي ، طبلب
 .الكمي  طبلب م  المقترح  لممش ري 

 اصح ب م   الط لب ت الطبلب  مس ندة مس عدة  *
  دد   دراسد ت اعدداد عمد  األعمد   ريد دة أفك ر

 أثندددددد   يقترح نهدددددد  صددددددغيرة لمشدددددد ري  اقتصدددددد دي 
 ريددددددد دة أ ) الصدددددددغيرة المشدددددد ري  مقدددددددرر تدددددددريس
 (.األعم  

 لدددد  الري ديددد   المهددد رات القددددرات مددد  االسدددتف دة*  
 صدغيرة مش ري  إنش   ف  الكمي   ط لب ت طبلب
 كت ربدد  ال  معد  أ  الكميدد  داخد  خدميدد  ل  اندب
 .الري د  العم  مم رس  عم  له  عممي 
 مــــن كــــل تحميــــل بنتــــائج يتدمــــق فيمــــا: ثانيــــا

ــاط ــين واالنحــدار االرتب ــرات ب ــي المــؤثرة المتغي  ف
 :اآلتي يقترح فإنو الريادي  السموك

 م  أ  األعم   ري دة مقررات تدريس عم  التركيز*  
 تنميددد  عمددد  الصدددغيرة المشددد ري  أيضددد  عميددده يطمددد 

 حتدددد  الطددددبلب لددددد  النفسدددد  ال  نددددب ا  االت دددد  
 .الري د  العم  مم رس  يمكنه 
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 األهد  خبدرات  عدرض تقددي  عمد  الطبلب تش ي * 
 ف  ب لفع  أق م ه  مش ري  ف   األق رب  األصدق  
 ريددددددد دة مم رسددددددد  عمددددددد  كحددددددد الت العممددددددد  ال اقددددددد 
 .األعم  

 المهددد ر  ال  ندددب نحددد  االهتمددد   مددد  مزيدددد ت  يددده* 
 ا دددرا ات نحددد   الط لبددد ت الطدددبلب لدددد   المهنددد 
 . ديدة  شرك ت مش ري   تك ي  إنش  
 متغيــــرات تحميــــل بنتــــائج يتدمــــق فيمــــا: ثالثــــا

 فإنـو الطالـب  وأسـرة لمطالـب الرياديـة الخمفية
 :اآلتي يقترح

 القيدددددد   عمدددددد  ال  معدددددد / الكميدددددد  طددددددبلب تشدددددد ي *  
نشدد   الحددرة ب ألعمدد    سدد   فدد  صددغيرة مشدد ري   ا 

 مد  نسدب  بمغدت حيث تب  ، بمنطق   مش   ن م 
 ضدددعيف  نسددب  صددغير مشددر ع ا  حددر بعمدد  قدد م ا
 .الكمي   ط لب ت طبلب م % 21 بمغت

 اكتسد ب أهميد  عم  ال  مع / الكمي  طبلب ت عي * 
 العطمدد  فدد  مدد   ظيفدد  فد  العمدد  خددبل  مدد  الخبدرة

 التدددددددريب فدددددد  المشدددددد رك  خددددددبل   مدددددد  الصدددددديفي 
 .تب   بمنطق  الع مم  ب لشرك ت التع  ن 

 لمطددددددبلب مسددددددتمرة تدريبيدددددد  د رات  اعددددددداد تقدددددددي  *
 األعمددد   ريددد دة عددد  دراسددد  فصددد  كددد   الط لبددد ت

 .الصغيرة المش ري  إنش    كيفي 
 متغيـرات بـين االرتباط بنتائج يتدمق فيما: رابدا

 يقتــرح فإنــو الرياديــة  والنيــة الرياديــة الخمفيــة
 :اآلتي

 مددد  الطددبلب لددد  الريددد د   الدد ع  الخمفيدد  تنميدد * 
 الط لددب قيدد   تشددم  العن صددر مدد  م م عدد  خددبل 
 العمدد  مم رسدد  فدد  أطدد   فتددرة قضدد   حددر، بعمدد 
 .م   ظيف  ف  الس بق  الخبرة الحر،

 مد   الط لبد ت الطبلب لد  الري د  التعمي  تنمي *  
 أ  األعم  ، ري دة ع  تدريب برام  حض ر خبل 
 ري ديددد ، مقدددررات  دراسددد  الصدددغيرة، المشددد ري  عددد 

  تكددد ي  إنشددد   فددد  اآلبددد   ت ددد رب مددد   االسدددتف دة
 . المش ري 
 االختالفـات تحميـل بنتـائج يتدمـق فيمـا :خامسا
 واالجتماعيــة الشخصــية الخمفيــة متغيــرات فــي

 :اآلتي يقترح فإنو الريادية  والنية
 فإنددددده ال دددددنس، أ  اال تمددددد ع  بددددد لن ع يتعمددددد  فيددددد * 

 عمددد  الريددد د  السدددم   أ  ب لعمددد  االهتمددد   يفضددد 
 سد ا  حدد عمد   الط لبد ت الطدبلب م  ك  مست  
 مددددد  حرمددددد نه  أ  الط لبددددد ت شدددددطر إهمددددد    عدددددد 

 ريدددد دة م دددد   فدددد  نشدددد ط أ  أ  التدريبيدددد  الددددد رات
 .األعم  

 التخصددص، م دد    فدد  ب الختبلفدد ت يتعمدد  فيمدد * 
 األعمددد   نحددد  النفسددد  االهتمدد   ت  يددده يقتدددرح ف ندده

 نحدد   عمدد  الكميدد  تخصصدد ت  ميدد  فدد  الري ديدد 
  . آخر قس  بي  التفرق   د   متس     قدر
 الدربية المراج : أوال
 ريدددد دة مدددد  الطددددبلب م قدددد  تدددد ثير ريدددد ، رمضدددد  ،-

ــة ري ديدد ، ب عمدد   لمشددر ع نيددته  فدد  األعمدد    مجم
 ،والقانونيــــة االقتصــــادية لمدمــــوم دمشــــق جامدــــة
-.46ص ص23.2 الثدددد ن ، العدددددد ،28 الم مددددد
481  . 

-.http://www.stats لئلحصد  ، الع مد  الهيئد -
gov.sa   

 أعدداد بيد    التسد ي ، القبد   عمد دة تبد  ،   مع -
 .348. الكمي ت، حسب الطبلب
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قــــالمالح  
األعمال إدارة كمية  

اإلدارة قسم  
تبوك جامدة طالب لدى( خاص مشروع انشا  نية) الريادية النية استبانة  

.... تبوك جامدة طالبة/  طالب  
 الت لي  البي ن ت تعبئ  بر   . ب  خ ص مشر ع ف  لمدخ   استعداد  مد  معرف  ال  االستب ن  هذ  تهد 

:الشكر  زي  م  العمم  البحث إثرا  لغرض بدق  المرفق  العب رات عم   اال  ب   
:واالجتماعية الشخصية الخمفية بيانات: األول القسم  

 : ................العمر-.
 أنث )       (       ذكر)        (             : الن ع-2
 متز ج)       (     أعزب: )        ( اال تم عي  الح ل -4
 عمم )       (       أدب (    )         :العمم  المس ر-3
 :ب لكمي  تخصص  م    أس -1
 .................. أعم   إدارة -
 ...................... مح سب  -
 ................. استثم ر تم ي  -
 .......................تس ي   -
 الراب )     (   الث لث)        (  الث ن   )        (      األ  : )      ( الدراس  المست  -6

 الث م )     (   الس ب (    )     الس دس)        (     الخ مس)      (                      
 إي  ر(    )      أ     مم : )      (  األسرة سك  ن ع-7

:الطالب أسرة/ لمطالب الريادية الخمفية بيانات: الثاني القسم  
 :  )    (ال ،: )    (نع  خ ص  مشر ع ص حب كنت أ  لنفس  حر بعم  قب  م  قمت ه -8
 (سن ).......   المشر ع  أ  الحر العم  لهذا مم رست  فترة م ه  ،بندم االجابة كانت إذا-9
 .....: ..... ال ....: .. نع   ال ظ ئ   م   ظيف  ف  الغير لد  س بق  عم  خبرة لدي  ه -3.
 .....: ...... ال: ....... نع :           خ ص   مش ري  أ  مشر ع أ  ال الدي  أحد لد  ه -..
 ..............:ال......  نع  خ ص  مشر ع...(  خ  ، ع ، أخت، أخ،) األق رب أحد لد  ه -2.
 : ........ال: ......  نع  الصغيرة  المش ري  إنش   أ  األعم   ري دة ع  تدريب برام  ا  حضرت ه -4.
 ......(.. ب لي   أ  ب لس ع  البرن م  مدة اذكر) بنع  اال  ب  ك نت إذا حضرته الذ  البرن م  مدة م ه -3.
 : ...... ال: ......  نع   األعم    ري دة أ  الصغيرة المش ري  بعن ا  دراس  مقرر أ  أخذت ه -1.
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:الريادي السموك نحو النفسي االتجاه: الثالث القسم  
 : (  بشدة تم م  م اف ) 1 ،(االطبل  عم  م اف  غير) .م  بداي  الت لي  العب رات عم  ت اف  مد  أ  إل 
 .االطبل  عم  م اف  غير( .)
 م  حد ال  م اف  غير( 2)
 مح يد( 4)
 م  حد ال  م اف ( 3)
  بشدة تم م  م اف ( 1)

(5)  

يىافك تًبيب 

 وثشذح

(4)  

يىافك انً 

 حذ يب

(3)  

 يحبَذ

(2)  

 انً يىافك غُر

يب حذ  

غُر يىافك ( 1)

 ػهً االطالق

 

 الدبارة عمى الموافقة درجة                     
 

اراتـــــــالدب          
 م

 ٍوِ اىَضٝذ ىٜ ٝؾق  ع٘ف ٍششٗ  طبؽت مّٜ٘     

 ثبىعٞ٘ة ٍقبسّخ اىَضاٝب

.6 

ٍْٖوووخ سعوووو أعَوووبه أٗ طوووبؽت ٍشوووشٗ ، رعزجوووش      

 عزاثخ ىٜ

 

.7 

ئرا مبُ ىذٛ اىفشطوخ ٗاىَو٘اسد، فواّْٜ أسغوت فوٜ      

 ٍب اىجذء ثششمخ

.8 

 عوو٘ف فٖووزا ٍووب، ٍشووشٗ  طووبؽت أطووجؾذ ٍووب ئرا     

 مجٞش ٗئشجب  سضب ىٜ ٝؾق 

.9 

 فاّْٜ اىز٘ظ ، عجو ٍِ اىعذٝذ ىذٛ ر٘افشد ٍب ئرا     

 ؽش أعَبه مشعو اىعَو أفضو

23 

 

:الريادي لمسموك االجتماعية األعراف: الراب  القسم  
هذا  قرار  عم  ي افق   الذي  الي  الن س أقرب ه  م  م ، شرك  تك ي  قررت م  إذا  

(5)  

يىافك تًبيب 

 وثشذح

(4)  

يىافك انً حذ 

 يب

(3)  

 يحبَذ

(2)  

يىافك غُر  

يب حذ انً  

(1)  

غُر يىافك 

 ػهً االطالق

 

  انؼجبرح ػهً انًىافمخ درجخ

 

                         انؼجبراد

 

 م

     

 أفشاد عبئيزل اىَقشثِٞ
2. 

     
 أطذقبؤك

 

22 

     

 صٍالؤك ثبىغبٍعخ
24 
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:المدرك السموكي التحكم: الخامس القسم  
: (  بشدة تم م  م اف ) 1 ،(االطبل  عم  م اف  غير) . م  بداي  الت لي  العب رات عم  ت اف  مد  أ  إل   

(5 )  

يىافك تًبيب 

 وثشذح

(4)  

يىافك انً  

 حذ يب

(3 )

 يحبَذ

(2)  

 يىافك غُر 

يب حذ انً  

(1 )  

غُر يىافك ػهً 

 االطالق

 

انؼجبرح ػهً انًىافمخ درجخ                         

 

            انؼجبراد               

 و

 رشوغٞيٖب، عيوٚ ٗاىَؾبفظوخ ٍوب شوشمخ ثاّشبء اىجذء     

 ىٜ ثبىْغجخ اىغٖيخ األٍ٘س ٍِ رعزجش
24 

أّوووب ىوووذٛ اعوووزعذاد ىيجوووذء فوووٜ ئّشوووبء شوووشمخ قبثيوووخ      

 ىالعزَشاس
25 

     
 26 عذٝذح ششمخ رنِ٘ٝ عَيٞخ عيٚ اىغٞطشح َٝنْْٜ

أّوووب ٍيوووٌ ثبىزفبطوووٞو اىعَيٞوووخ اىضوووشٗسٝخ  ّشوووبء      

 ششمخ ٍب
24 

أّْووٜ أعووشف مٞوو  أَّووٜ ٗأطوو٘س ٍشووشٗ  سٝووبدح      

 أعَبه
21 

ئرا ثووذأد ثاّشووبء شووشمخ ٍووب، فْٖووبك اؽزَووبه مجٞووش      

 ىيْغبػ
29 

 

:الرياديةالنية : القسم السادس  
: (  بشدة تم م  م اف ) 1 ،(االطبل  عم  م اف  غير) . م  بداي  الت لي  العب رات عم  ت اف  مد  أ  إل   

(5)  

يىافك تًبيب 

 وثشذح

(4)  

يىافك انً 

 حذ يب

(3)  

 يحبَذ

(2)  

 يىافك غُر

يب حذ انً  

(1)  

غُر يىافك ػهً 

 االطالق

 

انؼجبرح ػهً انًىافمخ درجخ                  

 

 انؼجبراد          

 و

 أمووووُ٘ عووووجٞو فووووٜ شووووٜء ألٛ ٍغووووزعذ أّووووب     

 ؽش ٍششٗ  طبؽت

32 

ٕووذفٜ اىَْٖووٜ أُ أمووُ٘ طووبؽت ٍشووشٗ       

 ؽش

31 

 ٗرشووغٞو فووٜ ىيجووذء عٖووذ مووو أثووزه عوو٘ف     

 اىخبطخ ششمزٜ

32 

أّب ىوذٛ ئطوشاس عيوٚ ئّشوبء شوشمخ ٍوب فوٜ      

 اىَغزقجو

33 

 اىجووذء فنووشح عيووٚ ٗثغذٝووخ عووذا ٍظووش أّووب     

 ٍغزقجال ثششمخ

34 

أّب ىذٛ اىْٞخ اىشذٝذح عيوٚ اىجوذء ثشوشمخ ٍوب      

 ًٝ٘ ٍب

35 

 


