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ملخص البحث:

يهدف البحث الحالى إلى معرفة مستوى التوجه اإليجابي نحو ريادة األعمال لدى طالب

الجامعة ،كذلك العالقة بين التوجه نحو ريادة األعمال وبعض المتغيرات النفس ي ي ي ي ي ي ي ة العوام

الخمس الكبرى للش ي ي ييخ ي ي ي ي ة – س ي ي ييلور المخاطرة – التفكير االبتكارى) لدى طالب الجامعة،

الكشي ي ي ي ي ييب عن الفروج بين طالب الجامعة في التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات
الديموجراف ة الجنس -التخ ي ي ي ي ي ي

العلمى -مح اإلقامة -دخ األسي ي ي ي ي يرة -الخبرة التدريب ة

للريادة -متابعة رواد األعمال – وجود ريادى باألسي يرة) ،كذا الكش ييب عن الفروج بين مر فعى

ومنخفض ي ي ييي التوجه الريادى فى مجاالت التوافق وال ي ي ي يراى النفس ي ي ييى في ض ي ي ييو اختبار كملة
الجم اإلس ي ي ي اطى ،كونت عينة البحث من  )750من طالب جامعة األزهر خ ي ي ي ي ي ييات

عمل ة ونظرية) بواقع 359ذكور) و 391اناث) رواحت أعمارهم بين  22-18سي ي ي ي ي ي يينوات)

بمتوس ييم عمرى  )20.7وانحراف مع ارى  ،)7.4حيث م طبيق أدوات البحث المتمثلة فى

مق اس التوجه نحو ريادة األعمال ،مق اس سي ي ي ييلور المخاطرة ،مق اس التفكير االبتكاري وذلك

من إعداد الباحثتين ،قائمة العوام الخمس الكبرى للشي ي ييخ ي ي ي ة إعداد كوسي ي ييتا وما رى1992
و رجمة بدر األن ي ييارى 1997ومق اس كملة الجم اإلس ي ي اطى لجوزي

م .سي ييا س رجمة؛

أحمد عبدالعزيز سييالمة  )1965و م اسييتخدام المنه الوصييفي -اإل لين كي  ،وأسييفرت نتائ

البحث عن وجود مس ي ي ي ييتوى عال دال إح ي ي ي ييائ ا من التوجه اإليجابى نحو ريادة األعمال لدى

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
طالب جامعة األزهر ،ووجود عالقة ار باط ة دالة إح ي ي ي ي ي ي ييائ ا عند  )0.01بين التوجه نحو
ريادة األعمال و كال من س ي ي ييلور المخاطرة -التفكير االبتكارى) ،وعدم وجود عالقة ار باط ة

داله إح ييائ ا بين التوجه نحو ريادة األعمال والعوام الخمس الكبرى للشييخ ي ة الع يياب ة،
االنبسييا  ،اإلنفتال على الخبرة  ،الطيبة  ،ي ظة الضييمير) ،كما وجدت فروج داله إح ييائ ا

عند مس ي ي ي ي ي ييتوى  )0.01و  )0.05في التوجه نحو ريادة األعمال رجع للمتغيرات الديموجراف ة
السي ييابق ذكرها؛ عدا متغيرى مح اإلقامة و دخ األس ي يرة) حيث لم سي ييفر النتائ عن وجود

فروج دالة رجع لهما ،كذا وصي ي ي ي ي ي ييلت نتائ البحث إلى أ نه يمكن التنبؤ بالتوجه نحو ريادة

األعمال في ضييو متغيرى التفكير االبتكارى وسييلور المخاطرة ،وأخي ار وصييلت نتائ الفر

اإل لين كي إلى عدم وجود فروج جوهرية بين مر فعى ومنخفضي ي ي ي ي يي التوجه الريادى في كوين
الش ي ييخ ي ي ي ة وفى مجاالت التوافق النفس ي ييى وفق مق اس كملة الجم اإلسي ي ي اطى لجوزي

م.

سا س؛ عدا مجال فكرة المر عن نفسه) حيث وجدت فروج بس طة بين مر فعى ومنخفضى
الريادة في إ جاه الشعور بالذنب وا جاه المخاوف ل الح مر فعى التوجه الريادى.

الكلمات المفتاحية :التوجه نحو ريادة األعمال – العوام الخمس الكبرى للش ي ي ي ي ي ييخ ي ي ي ي ي ي ي ة –

التفكير االبتكارى – سلور المخاطرة -المتغيرات الديموجراف ة -طالب الجامعة.
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مقدمـــــــــــة-:

بدأ االهتمام بمجال ريادة األعمال مع زايد المعرفة و طور الع ر لكونه من

الموضوعات الرئ سة التي ؤثر بشك فعال في اقت اد الدول وفى نموها و دمها ،بسبب قدر ه

على ح الكثير من المشكالت التي ؤرج راحة االنسان من خالل ديم األعمال المبتكرة في
شتى المجاالت والتي يسرت م اعب الح اة.
ف د أصبحت ريادة األعمال مجاال لل ضا على المشكالت اإلقت ادية كالبطالة والف ر

و لي اآلثار السلب ة الناجمة عنهما على ال حة النفس ة والمجتمع ة ،لذا ا جهت أنظار علما

النفس إلي هذه الظاهرة لمحاولة حليلها على أساس علمي ،عن طريق دراسة وفهم أهم المبادئ
التي حكمها ،وكذلك دراسة المهارات والسمات الشخ

ة والع ل ة والنفس ة التي يتمتع بها رواد

األعمال.
حيث يعد رواد األعمال أحد العناصر البشرية المتميزة ال ادرة على إنشا المشروعات

الريادية و وفير متطلبا هم ومتطلبات أسرهم ،ب ومتطلبات مجتمعا هم أح انا ،من خالل

استغالل م ومات التفكير الريادي والسلور التطوري المستدام الذى يعد عامال فعاال فى ح

الكثير من المشكالت االجتماع ة والنفس ة المتعل ة بتدهور الحالة اإلقت ادية وشيوى البطالة
والف ر فى المجتمعات ،فريادة األعمال طري ا آمنا نحو الت دم والرقى و ح يق الحاجات اإلنسان ة
األول ة والثانوية على مستوى األفراد والجماعات.

()Boabeng&CaiLe ,2018
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وقد بدأ التوجه نحو نشر التفكير الريادي كتوجها عالم ا في مؤسسات التعل م العالي

والعام منذ بداية ال رن الحادي والعشرين ،ووضعت ك الدول المت دمة والنام ة في العالم خططا
نفيذية متالح ة لتعزيز طب ات الفكر الريادي في مجتمعا هم ،وقد أصبحت ريادة األعمال
في العالم ظاهرة واضحة وصلت الى حد كبير من النض بحيث انتشرت الجمع ات المهن ة

والعلم ة الكثيرة لريادة األعمال وصناى المال.

الشم مري وناصر  ،2019،ص)9 .

ومن خالل الت دم العلمي الملحوظ علي المستوي العالمي أصبح التوجه الريادى من
سمات االقت ادات المعاصرة ،فالتحول الرقمى والتطور التكنولوجي وازدياد المعرفة متغيرات

ساهمت في ازدياد دور األفكار الريادية و طلبت إشرار الجم ع بتنوعهم الث افي والحضاري

والفكري لغر

بني النجال والت دم علي مختلب المستويات الفردية والجماع ة.
ه

 ،2018،ص)2.

فهنار من يعتبر ريادة األعمال عم خارج يتميز بالجدية واألصالة ي وم به أناس
لديهم مواهب وقدرات متميزة ،و ود أعمالهم إلي غييرات ذات أثيرات عم ة على عمل ات
اإلنتاج والتسويق وم ار مة الثروة لدى الفرد ومجتمعه مما ي ل

واالجتماع ة المتر بة على ن

من المشكالت النفس ة

الحاجات وعدم الكفاية االقت ادية.

و سعى ريادة األعمال لتلب ة حاجات وإشباى رغبات المستفيدين من الخدمة أو المنت من
خالل أنشطة متنوعة ،فهي عبارة عن" أنشطة وم على االهتمام بتوفير الفرص ،و لب ة

الحاجات والرغبات من خالل اإلبداى وإنشا المشاريع الحديثة.

) Burch,1998,p.12
ومن خالل فح
لخ ائ

و تبع سير رواد األعمال وكتابات الباحثين والعلما عنهم نجد أن

الفرد وسما ه الشخ

ولع أبرز هذه الخ ائ

ة أثر في سلوكه و وجها ه وأدائه.
ما يتعلق منها بالريادة وسلوكيتها التي دفع األفراد بشك عام

الى اخت ار المهن المست بل ة واألعمال الريادية التي سهم بإيجاب ة في سريع نمو قطاى
األعمال الذى يفتر

أن يكون مساعدا لل طاى العام وأن يتكام معه في دفع عجلة التنم ة
ناصر والعمرى،2011،ص) 141.

المستدامة في المجتمع.

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )221

د .رشا امحد خلف

د .رنا عبد الغىن امني

لذلك أشارت العديد من البحوث والدراسات إلي أن الريادى البد أن توافر ف ه العديد من
الشخ

الخ ائ

ة التي ميزه عن غيره من األفراد ،ومنها أن يمتلك الشجاعة والمثابرة

والث ة بالنفس وال درة على اإلنجاز والكفا ة والمخاطرة المحسوبة وال درة على إدارة الوقت والمال

ويكون لديه االندفاى المدروس والتفاؤل بالنجال رغم ال عوبات التي يمكن أن واجهه مست بال.
( )Frese & Gielnik ,2014
ومن هنا ظهرت رغبة الباحثتان فى إل ا الضو على ظاهرة التوجه الريادى لدى
طالب جامعة األزهر فى ضو بعض المتغيرات النفس ة والديموجراف ة ،أمال فى الوقوف عليها
واستخدامها كمحددات وموجهات فى البرام التدريب ة الم دمة لهم مست بال ورغبة فى مساعدة
خريجى المست ب ال ريب ،وآبا وأمهات الغد نحو مست ب أفض واست رار نفسى وأسرى،
والسعى لح اة كريمة ح ق هرم الحاجات النفس ة للفرد وذويه ،كذا المساهمة بطرج جديدة في

بنى الفكر الريادي والعم الحر والت لي من مخاطر البطالة وأضرارها على األفراد وصحتهم

النفس ة والع ل ة وعلى المجتمع واست ارره كمحاولة لمنع شيوى الجرائم الناجمة عن الف ر والحاجة
وعدم الكفاية .

مشكلة البحث وتساؤالته:

نبعت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحثتان أثنا عملهما كمنس ات لنادى ريادة
األعمال بالجامعة) اختالف وجه الطالب والطالبات نحو حضور ندوات ودورات نادى ريادة
األعمال بالجامعة والذى أعد خ

ا لمساعد هم فى ظ التوجه العالمي ومتطلبات رؤية

م ر .2030

وكذا اختالف رؤي و وجهات الطالب حول مساب ات ريادة األعمال واالشترار بها والمثابرة

في خطى مستويا ها وجم ع األنشطة والفاعل ات رغم ك التسهيالت والتشج ع الموجه إليهم

لتح يق أق ى استفادة من الفرص الممنوحة لهم من خالل النادى وأنشطته والمؤسسات

اإلقت ادية والبحث ة التي ع دت برو وكوالت عاون معه لخدمة طالب وطالبات الجامعة
وخريجيها.

ما الحظت الباحثتان إختالف وجه الطالب والطالبات فى نوى المشروعات الم بلين

عليها وعلى التعلم ألجلها والتى غالبا ما كون غير مر بطة بمجال دراستهم لدى العديد منهم،

األمر الذى دعا الباحثتين إلي دراسة العوام النفس ة والديموجراف ة المؤثرة على التوجه الريادى
جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج ،2إبريل 2022
) )222

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
لدى طالب وطالبات جامعة األزهر بشك خاص خاصة في ضو وجه الجامعة وسعيها نحو
االنضمام الى الجامعات الريادية ،باإلضافة الى أن ظاهرة ريادة األعمال عد أحد أهم المؤشرات
الدالة علي الوعي المجتمعي والرشد لس اسات وخطم برام التنم ة المستدامة للدولة ومؤسسا ها
 ،حيث نظر المجتمعات المت دمة إلي رواد األعمال علي أنهم نماذج ق ادية يجب أن يحتذي

بها نظ ار لما ي ومون به من أعمال وما يح ونه من إنجازات وما يوفرونه من فرص استثماريه

ووظ ف ة أمام أج ال متتال ة من فئات المجتمع ،ضمن است رارهم واست رار مجتمعهم  ،فما
است ر مجتمع ساده الف ر والبطالة وأفت ر أفراده إلي حاجا هم اإلنسان ة األول ة والثانوية ،كما

ينظر الى الجامعات الريادية على انها جامعات ناجحة استطاعت ان نهض من مستوى

االهتمام بالمعارف والمفاه م الجامدة الى االهتمام بالمهارات والميول المهن ة واالبداعات الفكرية

لطالبها ومساعد هم على إخراجها للواقع واإلفادة واالستفادة منها على جم ع المستويات .

وفى هذا ال دد ف د أشارت دراسة كال من واجنر واخرون )2010 Wagener & et al

ودراسة بوبان وكايلى )2018 Boabeng&CaiLeإلي أن رواد األعمال يمتلكون مستويات
أعلى من اإلست الل ة ،و حم الغمو

 ،والمي إلي المخاطرة ،واالبتكار ،وال فات الق ادية.

ما أوضحت دراسة كال من براندستا ير  Brandstätter )2010وكذلك دراسة أنتونس ك

وآخرون  Antoncic.B et al. (2015أن عوام الشخ

ة الخمس الكبرى ذات صلة

نبؤية بنوايا ريادة األعمال وأدا رواد األعمال.
و ناولت دراسة فريس و جيلنك  Frese & Gielnik(2014بعنوان س كولوج ة ريادة

األعمال إلي أن أبعاد الشخ

ة ،مث الكفا ة الذا ة العامة) والحاجة إلي اإلنجاز ،والتوجه

الريادي ر بم ار باطا وث ا بريادة األعمال إنشا األعمال ونجال األعمال).
بينما اشارت دراسة بالنشيت  (Blanchett, 2018الى عدم أثير سمات الشخ

ة

على قدرات ريادة األعمال ومهار هم اثنا مواقب المخاطرة والتحديات.
و وصلت نتائ دراسة خطيبلو -جوال  Khatibloo-Gola,S.(2016إلي أن الجنس،

وسنوات العم  ،والتدين  ،والذكا العاطفي لها ق مة نبؤية واضحة في اخت ار ريادة األعمال
التجارية أو االجتماع ة.
وفى ضو مراجعة بعض الدراسات الساب ة المتعل ة بتأثير عوام الشخ

ة وبعض

المتغيرات النفس ة والديموجراف ة على ظاهرة ريادة األعمال لدى عينات وث افات مختلفة وجدت
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في نتائ بعض الدراسات الساب ة فبعضها يشير إلى وجود أثير دال لعوام

ة والمتغيرات النفس ة والديموجراف ة على التوجه الريادى واستم اررية رواد األعمال،

وبعضها أشار إلى عدم وجود أثير دال ،مما دعا الباحثتان إلى ضرورة معرفة و شخ
الوضع ال ائم في البيئة الم رية من خالل دراسة المتغيرات النفس ة والديموجراف ة المؤثرة

والمر بطة بالتوجه الريادى والمسهمة في التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال لدى عينة من
طالب أحدى جامعا ها الحكوم ة وهى جامعة االزهر.
وفى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة علي التساؤالت اآلتية-:
 -1ما مستوى التوجه نحو ريادة األعمال لدى عينة البحث؟

 -2هل توجد عالقة ارتباطية بين التوجه نحو ريادة األعمال والعوامل الخمس الكبرى
للشخصية لدى عينة البحث؟

 -3هل توجد عالقة ارتباطية بين التوجه نحو ريادة األعمال وسلوك المخاطرة لدى عينة
البحث؟

 -4هل توجد عالقة ارتباطية بين التوجه نحو ريادة األعمال والتفكير االبتكارى لدى عينة
البحث؟

 -5هل توجد فروق في التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات الديموجرافية (الجنس
– التخصص العلمى – محل اإلقامة – دخل األسرة– خبرة تدريب ريادية – متابعة رواد
األعمال -وجود رائد أعمال باألسرة) لدى عينة البحث؟

 -6هل يمكن التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال من خالل متغيرات البحث (عوامل الشخصية
– التفكير االبتكارى – سلوك المخاطرة) لدى عينة البحث؟

 -7هل توجد فروق في مجاالت التوافق والصراع النفسى (وفق مقياس تكملة الجمل
اإلسقاطي لجوزيف.م .ساكس) لدى مرتفعى ومنخفضى التوجه نحو ريادة األعمال من

عينة البحث؟
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أهداف البحث :

يهدف البحث الحالي إلي:

 .1معرفة مستوى انتشار التوجه نحو ريادة األعمال لدى طالب جامعة األزهر.
 .2التعرف على العالقة بين التوجه نحو ريادة األعمال وك من عوام الشخ

ة الخمس

الكبرى وسلور المخاطرة والتفكير االبتكارى) لدى عينة من طالب جامعة األزهر.

 .3الكشب عن الفروج في التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات الديموجراف ة
المستخدمة فى البحث الحالى لدى عينة من طالب جامعة األزهر.

 .4التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال من خالل عوام الشخ

ة والتفكير االبتكارى وسلور

المخاطرة.

 .5التعرف على الفروج في مجاالت التوافق وال راى النفسى بين مر فعى ومنخفضى التوجه
نحو ريادة األعمال من طالب جامعة األزهر.

أهمية البحث:

تمث أهم ة البحث في جانبين أحدهما نظرى واآلخر طب ى:

أوالً :األهمية النظرية:

 .1عد ضمن اإلسهامات األ اديم ة والبحث ة والتي قد زود مكتبة علم النفس وال حة النفس ة
بنوى من الدراسات النفس ة المتعم ة لظاهرة اقت ادية واجتماع ة مهمة لم يتم ناولها من قب
الس كولوجيين في الوطن العربى -على حد علم الباحثتين -أال وهي :ظاهرة التوجه نحو ريادة

األعمال.

 .2اإلشارة الى أهم ة دعم الجوانب النفس ة كمنبئات بظاهرة ريادة األعمال كظاهرة اقت ادية
واجتماع ة لها آثارها الملموسة على كافة جوانب الح اة لدى الطالب وأسرهم ومجتمعا هم.
. 3أهم ة الفئة التي يتناولها البحث وهم الشباب الجامعى سواعد المست ب وبناة الت دم والتغير
في مجتمعنا آبا وأمهات المست ب .

ثانياً :األهمية التطبيقية للدراسة-:

 . 1إمداد المكتبة النفس ة بثالثة م اي س نفس ة حديثة متعل ة بمتغيرات البحث وعينته وهى
مق اس التوجه نحو ريادة األعمال – مق اس التفكير االبتكارى – مق اس سلور المخاطرة)
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لدى طالب الجامعة وحساب خ ائ هم الس كومترية للتأ د من صدقهم وثبا هم وصالح ة
طب هم في البيئة الم رية.
 .2فى ضو ما ستسفر عنه نتائ الدراسة يمكن للباحثتان أن فتح المجال للباحثين والمهتمين
بعم برام إرشادية و وجيه ة وخطم نموية مالئمة للطالب ورواد األعمال المحتملين من
الشباب مما قد يساعد الدولة في استثمار طاقات الشباب و ح يق رؤية م ر  2030في

النهو

بالدولة ومؤسسا ها وال ضا على الف ر والبطالة ومخاطرها النفس ة والمجتمع ة و ح يق

الكفاية والكفا ة في شتى المجاالت والعلوم.
. 3قد سهم نتائ البحث في إفادة أندية ريادة األعمال وحاضنات األعمال من خالل طوير
است ار ج ات العم في هذا المجال بحيث شم المجال النفسى واالجتماعى والديموجرافى

الداعم.

.4يمكن أن يفيد هذا البحث وحدات اإلرشاد األ اديمى والطالبى بالجامعات في مساعدة
الطالب الراغبين في التوجه نحو ريادة األعمال من خالل دعم أفكارهم و وجها هم ومساعد هم
على طوير شخ

ا هم وأفكارهم طب ا لخ ائ هم النفس ة وواقعهم الديموجرافي.

حمددات البحث:

-1المحددات البشرية :كونت عينة البحث الحالي من  )750طالب وطالبة من الفرج

النهائ ة الثالثة والرابعة) بجامعة األزهر ،من الكل ات العمل ة والنظرية ،رواحت أعمارهم من
22-18عام) بواقع  )359ذكور )391 ،إناث بمتوسم  )20.7وانحراف مع ارى .7.4

-2الحدود المكانية :م طبيق أدوات البحث على عينة الدراسة من جامعة األزهر كل ات

نظرية الدراسات اإلنسان ة – الترب ة بنين -الترب ة بنات) كل ات عمل ة صيدلة بنات -العلوم
بنات – العلوم بنين).

-3الحدود الزمنية :م طبيق أدوات البحث خالل العام الجامعى 2022-2021م.

التحديد اإلجرائى ملصطلحات البحث:

-1التوجه نحو ريادة األعمال ( :)Tendency Towards Entrepreneurshipيعنى

مي أ و وجه ع لى ونفسى لدى الفرد يدفعه للدخول فى مجال األعمال الريادية وإنشائها أو
طويرها والتعرف على ك ما يخ ها ،من خالل ا سامه بمجموعة من المهارات اإلدارية
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والسمات الريادية واغتنام الفرص والدوافع الواقع ة التى حثه على المثابرة واإلصرار واالستعداد
للمشاركة فى األعمال الريادية لتح يق الذات واالست الل ة.
عليها الفرد فى مق اس التوجه نحو ريادة األعمال

ويتحدد إجرائ ا من خالل الدرجة التى يح
إعداد الباحثتان)

-2العوامل الخمس الكبرى للشخصية ( :) Big Five Factors Of Personalityوهى
مجموعة من السمات والخ ائ

الشخ

ة التى يتميز بها الفرد عن غيره فى السلور والطباى

و تحدد هذه السمات فى خمس عوام أساس ة توفر فى الشخ

االنفتال على الخبرة؛ الطيبة؛ ي ظة الضمير).
و تحدد إجرائ ا من خالل الدرجة التي يح
للشخ

ة هى :الع اب ة؛ االنبساط ة؛

عليها الطالب في قائمة العوام الخمس الكبرى

ة )Costa & McCrae,1992

-3سلوك المخاطرة (  :)Risk-taking Behaviorهو أى نشا ي وم به الفرد يتسم باإلقدام

عند مواجهة التحديات واقتحام المخاطر والبحث عن اإلثارة من خاللها والجرأة فى نفيذها

واغتنام الفرص لتحق ها مع األخذ فى االعتبار احتماالت الخسارة أو التعر

هذه األنشطة.

ويتحدد إجرائ ا من خالل الدرجة التى يح

لألذى نت جة

عليها المفحوص فى مق اس سلور المخاطرة

إعداد الباحثتان).

 -4التفكير االبتكارى ( :)Creative Thinkingوهو ال درة على إنتاج أفكار أصيلة وجديدة
أو غير شائعة يمكن نفيذها أو حق ها و جنب الرو ين العادي والطرج الت ليدية في التفكير

من خالل عدة عوام أو قدرات تمث في اإلحساس بالمشكالت واألصالة والمرونة والطالقة

والت ي م.

عليها الفرد على مق اس التفكير اإلبتكاري

ويتحدد إجرائ ا من خالل الدرجة التى يح
إعداد الباحثتان).

اإلطار النظرى للبحث :

أوالً-:ريادة األعمال (:)Entrepreneurship

شير األدب ات إلي أن مفهوم الريادة استخدم في مطلع ال رن الثامن عشر من قب

"ريتشارد كانتلون" للداللة على األنشطة اإلقت ادية التي نطوي على شي من المخاطرة
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والمغامرة والذي يأم أصحابها في ح يق الث ار من خالل أس س أعمال حرة .و سعى ريادة
األعمال لتلب ة حاجات ٕواشباى رغبات المستفيدين من الخدمة أو المنت من خالل أنشطة
متنوعة) Rudhumbu . N, et al,2016 .
وعرف عالم وعلى )2019،ريادة األعمال بأنها عمل ة نظ م و نسيق عوام اإلنتاج

وا خاذ ال اررات الضرورية إلنشا مشروى اقت ادى مع المحافظة عل ه والب ا عل ه بالتوازى

مع نمم الطلب وق م السوج.

وأشار هوب ومادي ) Huub& Mudde (2015إلي أن ريادة األعمال هي مجال
عملى يحتاج لنوى معين من التفكير والعم  ،ويحتاج لع ل ة قادرة على رؤية الح اة بمنظور
مختلب ،بحيث يمكن التوص لفرص استثنائ ة من خالل التفكير في المشكالت التي يواجهها

الناس ،وابتكار حلول هي من ناح ة ُ دم ق مة لآلخرين و ساعدهم على حسين ح ا هم ،ومن

ناح ة أخرى دم فرص ربح ة استثنائ ة.

وذكر الشم مري ) )2021أن رائد األعمال "هو ذلك الشخ

بنفسه .كما يعرف بأنه "ذلك الشخ

ناجح".

الذى يمتلك عمله ويديره

الذى لديه ال درة لتحوي فكرة جديدة إلي ابتكار ومشروى

ويرى عبده  )2016أن رائد األعمال هو ذلك الشخ

الذي يرى الفرص الجديدة

في مجال األعمال ،ويستغ هذه الفرص ويستفيد منها ،ويخاطر ل ضع أحالمه قيد التح يق
ويراها على أر

الواقع ،ويح ق خططه وأفكاره.

 أهمية ريادة األعمال-:

ريادة األعمال كتوجه نموى لها أثير إيجابى على جم ع مناحى الح اة سوا اقت اديا

أو س اس ا أو اجتماع ا أو نفس ا نظ ار لتكام الح اة اإلنسان ة وار با نواحيها وفى ضو ما

ورد في ك من (Kozubíková, L&et all ,2017; Boabeng.F.O& Cai Li ,2018
) ; Frese,M. & M.Gielnik ,2014يمكن لخ

أهم ة ريادة األعمال في اآل ى:

 -1إحداث التغيير والتحول وإيجاد العديد من المشروعات التى عد مهمة لتطوير اإلقت اد
و نميته أو حسين الوضع المالي.

 -2وفير المزيد من فرص العم التى رضى و ناسب ال وى العاملة بالمجتمع مما يسهم في
خفض نسب البطالة ،والف ر ،والعجز االقت ادى في المجتمع.
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 -3طوير المزيد من ال ناعات ،خاصة فى المناطق الريف ة والتشج ع على

ن ع المواد

المحل ة فى صورة منتجات نهائ ة.

 -4احتمال ة إدخال ابتكار جذرى يترر أث ار إيجاب ا فى اإلقت اد بشك كام من خالل بنا
و ديم منتجات بجودة أعلى وسعر أق .

 -5التزايد المستمر إلعمال الع

والتفكير في إيجاد أسواج جديدة محل ا ودول ا مما يساهم في

النمو واالزدهار المجتمعى.

 -6التشج ع على استخدام الت ن ات الحديثة على مستوى ال ناعات ال غيرة لزيادة اإلنتاج ة.
 -7الت لي من مشاعر سو التوافق وقلق المست ب لدى األشخاص والشعور بجودة الح اة من
خالل ح يق الحاجات األول ة والثانوية.

 -8التخل

من األضرار النفس ة واالجتماع ة لمشكلة البطالة و دع م الرضا الوظ فى لدى

األفراد من خالل أعمال جديده ناسب رغبا هم وطرج فكيرهم.

-9المساعدة في لي انتشار الجرائم الم احبة للف ر والبطالة في المجتمعات.
-10االنفتال على ك ما هو جديد واإلسهام في نمو الدولة و نميتها.

وأضاف كل من (الشميمرى وناصر  ،2019،ص )123.عدة فوائد لريادة األعمال وهى:

 .1االستقاللية :حيث إن ملك ة المشروى ت ح لرائد األعمال اإلست الل ة والفرصة لالعتماد
على ذا ه واختبار قد ار ه.

 .2فرصة للتميز :يمكن من خالل الريادة ح يق أهداف متميزة مختلفة عن اآلخرين.

ريادة األعمال فرصه لتح يق أق ي الطموحات :فامتالر االستثمار يمنحهم الشعور بال وة

والتمكن(Frese & Gielnik, 2014) .
 .3فرصة تحقيق أرباح :وثروات جيدة كفى احت اجات الشخ

وذويه.

 .4فرصة للمساهمة في بناء المجتمع :من خالل االستثمار المحلي و نم ة اإلقت اد
الوطني.

 .5إيجاد فرص عمل أخري :ريادة األعمال ال دم للرائد عمال ف م ،ب
إيجاد فرص عم لآلخرين.
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ما انها سعى إلي وفير المزيد من فرص العم التى رضي ال وة العاملة و اب
التزايد السكانى ،مما يسهم في خفض نسبة البطالة ،والف ر ،والعجز االقت ادى وما يتر ب
نفس ة ومجتمع ة.

عل ه من مشا

 أهم المهارات السلوكية لرائد االعمال:

-1المهارات التقنية : Technical skills

حيث يتمتع هؤال الرياديون بمهارات فن ة عال ة ألدا األعمال أو رغبة ملحة في ا تساب
هذه المهارات ،األمر الذي يساعدهم على إنجاز األعمال وإنجال مشروعا هم.
-2المهارات التفاعلية : Interactive Skills

ومن أهم هذه المهارات التفاعل ة مهارات اال

ال ون

المعلومات واستالم وفهم ردود األفعال

ومناقشة ال اررات قب ا خاذها وإصدارها واإلقناى بها ...إلخ.
)(Blanchett.M. ,2013,p135
 -3مهارات فكرية : Intellectual Skills
وي

د بها ا تساب و متع المبادر باألسس العلم ة في اإلدارة ،وا خاذ ال اررات ،و حلي

المشكالت وال ضايا اليوم ة والطارئة في العم  ،وسرعة الوصول إلي أسبابها الحق ق ة ،وإيجاد

الحلول السريعة لها.

ولتتضح هذه المهارات والسمات ب ورة أ بر البد من التعرف على الشخ

ة والسمات

بأنواعها ،باإلضافة إلي أهم النظريات التي ناولت سمات الشخ ة.
)(Khadhraoui, M. et al. ,2016
 النظريات المفسرة لريادة األعمال:

أوالً مدرسة السمات:
عد نظرية السمات من أولى األطروحات التي ظهرت في أدب ات ريادة األعمال،
للبحث عن سمات مشتركة لرواد األعمال؛ ف د ركزت أبحاث هذه المدرسة على محاولة التعرف
على السمات التي ميز رواد األعمال عن غيرهم ،و فتر

شخ

ة جع من الشخ

مجموعة من الخ ائ

مدرسة السمات أن هنار خ ائ

رائدا لألعمال ،و وم على فرض ة أن رائد األعمال شخ

الشخ

يمتلك

ة ،وده إلي التوجه نحو ريادة األعمال ،و دور فلسفة هذه

المدرسة حول النظر إلي التوجه نحو ريادة األعمال من خالل وصب األشخاص الناجحين
الذين يمارسونها.
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ومن هذا المنطلق ي بح من الممكن التعرف على رائد األعمال والتنبؤ به ،من خالل
حديد السمات التي يتميز بها رائد األعمال المثالي.
ومن هذه السمات التي أشارت إليها دراسة براندستيتر)Brandstatter H (2010
ما يلي :الحاجة الشديدة لإلنجاز  -المي لإلست الل ة -الحدس والبديهة -ال درة على التفكير

االبتكاري....الخ.

وقد وجهت انت ادات كثيرة إلي نظرية السمات ،أهمها :أنه ال يمكن أن جتمع ك
السمات في شخ

واحد ،إنما هنار اختالف واسع وكبير بين األشخاص ،ومن جانب آخر

فربما طغي سمة على أخرى أو كون هنار سمة أظهر من أخرى ،ود إلي التوجه نحو ريادة
األعمال .كذلك لم بين هذه المدرسة األهم ة النسب ة للسمات في التأثير على ريادية الشخ

.

 Brandstatter H, 2010,p.5؛ صالح و عبدالعل م2010،؛ عبده) 2016 ،

ثانياً :المدرسة السلوكية-:
يرى أن ار هذه المدرسة :أن سلور رائد األعمال ير بم بأدا الوظائب اإلدارية بشك
فعال ،وركزت هذه المدرسة المستمدة أصولها من المدرسة السلوك ة للق ادة على دراسة سلور
رائد األعمال و حليله في أثنا ق امه بالعم الريادي ،فانت

التركيز من السمات للتركيز على

السلور نفسه.

وبهذا التحول ف د حاول المدخ السلوكي الح ول على إجابة عدد من األسئلة ،مث

ما هي السلوك ات واألفعال والمهارات التي عين على زيادة كفا ة رائد األعمال.
و فتر

هذه المدرسة أن السلور واألفعال والمهارات يمكن غييرها وا تسابها من

خالل التأهي المناسب ،بينما يرى آخرون أن رواد األعمال يولدون بموهبتهم الريادية.
وقد اقترل بعض الباحثين نوعين من المهارات األساس ة لرائد األعمال هي:


مهارات تفاعلية  :Interactional Skillsوهى مجموعة من المهارات اإلنسان ة،
التي شم بنا عالقات إنسان ة و كوينها مع العن ر اإلنساني في البيئة الداخل ة

والخارج ة للمشروى.


مهارات تكاملية  : Integrational Skillsوهى بنا مهارات كامل ة مع العاملين
والمديرين والمشرفين ،بحيث بح المنشأة خل ة عم متكاملة.
()Frese,M. & M. Gielnik,2014; Antoncic, B.et al.,2015
جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )231

د .رنا عبد الغىن امني

د .رشا امحد خلف

ومما سبق يمكن ال ول أن ريادة األعمال هي :ال درة على حوي األفكار إلي أفعال
وممارسات من خالل المبادرة بإنشا و خط م وإدارة أعمال قائمة على اإلبداى واالبتكار،
وحساب المخاطر و نظ م الموارد الالزمة لها لإلسهام فى التنم ة اإلقت ادية واالجتماع ة،
وخفض المشكالت الناجمة عن البطالة والف ر ،و ح يق ال حة النفس ة والمجتمع ة على

جم ع األصعدة".

كما أن التوجه اإليجابي نحو ريادة األعمال يتطلب من الفرد أن يتسم بعدة خ ائ
أو مهارات سلوك ة منها اإلدارية مث ال درة على إدارة المواقب والتحكم بالمشكالت الح ا ة
والمهن ة بكفا ة وفاعل ة ومنها الشخ

ة مث المسؤول ة واإلبداى والمخاطرة ووجود مهارة

خاصة في البحث عن فرص في البيئة المح طة واستغاللها كما تضمن ضرورة وجود دافع

قوى وم نع لدى الفرد ولع ذلك يتماشى مع رؤى ك من مدرسة السمات ،والسلوك ة؛ في
وصب رواد االعمال مما دعا الباحثتان الى اعتماد وجود هذه الخ ائ

أو المهارات كأبعاد

في ق اس التوجه نحو ريادة االعمال.

ثانياً-:العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (:)Big Five Factors Of Personality
إن دراسة الشخ

العلما على أن الشخ

ة عد الم در الرئ س لمعرفة مظاهر السلور البشري ،ويتفق

ة من الظواهر المع دة التي يتعر

البداية والنهاية في اهتمامات علم النفس ،علما بأن الشخ

لها علم النفس ،ب يمكن عدها

ة من الموضوعات الرئ س ة التي

هتم بها جم ع فروى علم النفس .و عددت التعريفات التي ناولت مفهوم الشخ
-

عري "ألبرت :"Albert -الشخ

ة ومنها:

ة هي استجابات الفرد المميزة للمثيرات

االجتماع ة وك ف ة واف ه مع المظاهر االجتماع ة في البيئة.
-

عري

الشخ

"واطسون :"Watson-الشخ

ة للفرد وقد ار ه و اريخ ح ا ه.

ة تضمن الخلق والعرف والتواف ات
رب ع ،2013 ،ص)32 .

وقد عرف "بتروفسكي وباروشفسكي " Petrovsky and Baroshevskyسمات
الشخ

ة بأنها "مالمح ثابتة لسلور الفرد تكرر في المواقب المختلفة ،و تسم السمات على

الدوام بتباين درجة بروزها في األشخاص المختلفين في المواقب المختلفة وبال درة على أن
اس".
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في حين عرفها "حامد زهران" بأنها ال فة الجسم ة أو الع ل ة أو االنفعال ة أو
االجتماع ة أو الفطرية المكتسبة التي يتميز بها الفرد ،و عبر عن استعداد ثابت نسب ا لنوى
معين من السلور .زهران في :باقادر ،2020 ،ص.)53 .
ة وعواملها ،ومنها

وقد عددت الم اي س واالختبارات التي وضعت لق اس الشخ

نموذج وضعه " وستا و ما ري ) "Costa & McCrae)1992لق اس عوام الشخ
اعتمدا ف ه على حلي بنود اختبارات الشخ

ة

ة التي سبق وضعها في التراث النفسى.

وقد برز في هذا النموذج عامال :الع اب ة ،واالنبسا ؛ من حليالت اختبار كا ،
أما ُبعد االنفتال على الخبرة ف د م افتراضه منذ البد  ،ووضعا عاملي ي ظة الضمير والطيبة
على ضو نتائ المنحى اللغوي والشخ ي.

عبد الخالق ،2009،ص290.؛ )Hall, Lindzey&Campbell ,1998,p.34

وقد أ د كوستا وما ري  )Costa & McCraeأن نموذجهما يتبنى ضمن ا المعت دات
ا هم في م طلحات

أن األفراد يمكن أن وصب شخ
األساس ة لنظريات الشخ ة من ّ
عبر عن نماذج ثابتة نسب ا من األفكار والمشاعر واألحداث ،بما يمكننا من التنبؤ بنماذج

متكررة من أنما السلور الفردي)Pervin& John,1999, p. 140 .
وف ما يلي عر

لهذه العوام الخمسة التي ناولها" كوستا وما رى" في قائمتهما

والتي بنتها الباحثتان في البحث الحالي:

 -1العصابية ( :)Neuroticism)-(Nوهي مر بطة بالفروج الفردية بين الناس في خب ار هم
المت لة باالنفعاالت السلب ة مث

الحزن ،الغضب ،الخوف ،ال لق).

عبد الخالق ،2009،ص)291.
 -2االنبساط ( :)Extraversion)-(Eي ب هذا العام عالقة الفرد مع بيئته االجتماع ة
ومدى قو ها ،ويشير إلى "المي للسعي و ار التواص مع البيئة المشحونة بالطاقة والحيوية
والحماس والث ة ،وخو

التجارب بشك إيجابي" .ملحم ،2009،ص)38.

ويتكلم المنبسطون أ ثر وأسرى من المنطوين ،كما أنهم يتواصلون ب ريا عند الحديث مع
اآلخرين ،ويميلون إلى أن يكونوا أ ثر اندفاعا ،ويواجهون صعوبة في عدي سلوكهم االجتماعي

ليتال م مع متطلبات الموقب)McAdams,1994,p.277-279( .
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ويعرف بأنه "المي إلي
-3االنفتاح على الخبرة ّ :)Openness to experience) (O( -
عدي الق م والسلوك ات عند الح ول على معلومات أو أفكار جديدة" ،وهو أ ثر عام من
العوام الخمسة يتضمن بعدا ع ل ا ،حيث أن أصحاب الدرجة المر فعة في االنفتال على الخبرة
لديهم ميول ع ل ة وجمال ة واسعة ومرنة)McElroy & Dwod,2007,p.49( .
 -4الطيبة ) :)Agreeableness)-(Aيركز هذا العام
العالقات الشخ

على التعاون والتعاطب في

ة للفرد ،حيث ركز الطيبة على سمات الدف والتسامح ،و ر بم باألهداف

اإليجاب ة في الح اة كما ر بم باإليثار والرضا عن الح اة .
هريدي وشوقي ،2000،ص)50.
-5يقظة الضمير( :)Conscientiousness)- (Cيشم هذا العام جوانب متعددة من
ال فات المت لة بنزوى الشخ

واستعدادا ه في مجال العم واإلنجاز ،كالكفا ة والنظام

حم
وااللتزام بالواجبات والمثابرة ،والكفال لتح يق اإلنجازات وضبم الذات والتأني ،و ُ
المسؤول ة ،وال دج ،والوفا  ،و ال درة على ا خاذ ق اررات صعبة في المواقب الحرجة.
(.)Costa & McCrae,1992,p.653
ثالثاً :ســـــــلوك المخـــــاطرة:Risk-taking Behavior -
ر بم ح اة اإلنسان بالخطر فهو يلح ه منذ أن كان جنينا فى رحم أمه وحتى الممات

فالح اة سي ييلسي ييلة من المخاطر ،والمخاطر التى واجه اإلنسي ييان
والمواجهة وبالتالي فهى حوله من إنسي ييان

ي ي له ألنها تضي ييمن التحدي

ي يينعه األحداث إلي إنس ي ييان يشي ييك األحداث بما

يتناسب مع إمكان ا ه ويطور ذا ه ويح ها.

فسي ي ي ي ييلور المخاطرة نشي ي ي ي ييا هادف يتبعه ظهور قدر من الخطر يخلق بدوره نوعا من

ال لق لدى الفرد.
و عرف محمود  ،2002ص )23.سلور المخاطرة بأنه قرار يتخذه الفرد بالمشاركة

فى موقب يعتبر نش يياطا ينطوي على الغمو

وله هدف مرغوب يمكن حق ه إذا ب الفرد

احتماالت الفش ي ي ي ي ي ي المتضي ي ي ي ي ييمنة فى اخت ار أحد البدائ أمال فى ح يق النجال مع األخذ فى
االعتبار الفروج بين إيجاب ات البدائ المتاحة.

و عرف الشي ي ي ي ي يرنوبى  ،2005ص )8.المي إلي س ي ي ي ي ييلور المخاطرة بأنه :مي الفرد

للمش ي يياركة فى س ي ييلوك ات قد حتوى على قدر من الض ي ييرر المالي أو ال ي ييحي أو اإلجتماعي
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األخالقي) أو الدراسي ،وذلك بعد دير احتماالت وحجم المكسب والخسارة أو النفع والضرر
المتر ب على المشاركة فى لك السلوك ات.
وعرفته جوهر  ،2007ص )19 .بأنه :إ خاذ الفرد ل رار فى موقب يت ب
بالغمو

والالي ين لتح يق هدف مرغوب ف ه يمكن الوصول إل ه و حق ه وذلك على الرغم

من عاظم احتماالت الفش أمال فى ح يق النجال .
 دوافع سلوك المخاطرة:

يرى بعض العلما أن الفرد ي وم بالمخاطرة لعدة دوافع منها:
 -1السعى إلي بلوغ مستوى طمول معين.

 -2إشباى الحاجة إلي الت دير االجتماعى أو التظاهر بالشجاعة.
 -3إثبات الذات .محمود  ،2002،ص.)211 .
ويشير محمود  ،2011،ص )16 .إلى أن دوافع سلور المخاطرة تحدد في:
 .1البحث عن اإلثارة.

 .2االندفاى والرغبة في التحرر من ال يود واألعراف الرو ين ة.
 .3ني اإلعجاب وجذب اهتمام االخرين.

 ديناميات المخاطرة :و تكون عناصر دينام ات سلور المخاطرة مما يلى:

 -1الموقف :يعد من أهم عوام ا خاذ قرار المخاطرة ،وذلك لما يحتويه من معلومات
كشب عن العواقب من ج ار ال رار ،سوا كانت مكاسب أو خسائر.

-3عواقب القرار :هنار

ن

أساسي يحدد على أساسه عواقب قرار المخاطرة وهى

المكاسب المأمولة من ا خاذ ال رار والخسائر المتر بة عل ه.

-4الذات (الشخص) :فعل ه ع مسؤول ة إدرار جوانبه المختلفة وعل ه ع مسؤول ة عواقب

ال رار "مكاسب أو خسائر" من خالل الدراسة والتحلي لكافة الجوانب فى حاال ها الدينام ة

مما يكشب عن خاص ة البنا النفسى للشخ

متخذ ال رار .جوهر ،2007 ،ص)21 .

 -5اآلخر :وهذا اآلخر قد يكون فردا أو جماعة أو مجتمعا يعبر عن نفسه فى صورة ق م

وعادات و اليد؛ عارف عليها المجتمع ،وأوجب على أفراده اإللتزام بها ،وامتالر الت ي م
الموضوعى للحلول ال ح حة و دع مها.
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 -6التحليل والتنفيذ :يعتبر التحلي أحد عناصر الموقب ويضم كافة الوقائع ،وبنا عل ه يتم
نفيذ ال رار الذى م االست رار عل ه؛ فالتحلي والتنفيذ هما المع اران الرئ س ان لت ن

ال رار.

الديرى ،2011 ،ص)67 .

ومما سبق نستنت أن سلور المخاطرة عامال مهما في وج ه سلور الفرد ومكونا
أساس ا في سعى الفرد لتح يق ذا ه وأهدافه وفى سع ة لتح يق أسلوب ح اة أفض من خالل
المواجهة والتحدي و حم ال عاب والمخاطر كما يحدث في ريادة األعمال ،حيث يسعى الفرد
من خالل مشروعه الريادى الذى يتضمن قد ار من المخاطرة وعدم الت ن بنجاحه أو فشله،

وبتوقعه للمسكب والخسارة على حد سوا ؛ إلي ا خاذ ق اررات بها مجازفة؛ أمال في ح يق ذا ه
وأهدافه مهما كانت التحديات ومهما زادت المواجهات التي قد

يب بعض األفراد باإلحبا

أو الخوف لوقت ما ولكن قوة الفرد وقدر ه على حم عواقب ق ار ار ه هي ما جعله يستمر
ويت دم ويتخطى العقبات .

رابعاً-:التفكير االبتكارى ( :)Creative Thinking

عددت عريفات االبتكار وف ا للمدارس الفكرّية ،ووجهات نظر الباحثين وا جاها هم،
وأشار العلما إلي ّأنه عند االهتمام باالبتكار يجب البحث عن األشخاص الذين يملكون الع ول
ال ادرة على البحث والتطوير والتأل

المفيد ،و ّأنه عند مناقشة موضوى االبتكار ومعناه يجب

أخذ الخ ال ،واالختراى ،واال تشاف وحب االستطالى بعين االعتبار.

ويرى بعض الباحثين أن االبتكار هو إنتاج شي جديد خالل فترٍة زمن ة معينة نت جة
لتفاع الفرد مع الخبرة التي يمتلكها ،و فكيره بطر ٍج جديدة بعيدا عن التفكير الرو يني والت ليدي
إلنتاج شي ٍ جديد بعيدا عن المألوف ،ويح ق رضا الفرد والمجتمع ،مع اشت ار وّفر عناصر
إنتاج ة متعددة مث الواقع ة ،واألصالة ،وقابل ة التعم م ،وإثارة دهشة اآلخرين.

الخرايشة )2018،
بينما يشير رانكو  Runco )2014إلي مفهوم اإلبداى أو االبتكار على أنه ال درة

على وليد األفكار المبتكرة والمفيدة و ديم الحلول للمشا

والتحديات اليوم ة.

ويرى " وارنس  "Torranceأن االبتكار هو "العمل ة التي تضمن اإلحساس

بالمشكالت والفجوات في مجال كوين بعض األفكار أو الفرو
واختبار هذه الفرو

التي عال هذه المشكالت،

وإي ال النتائ التي وص إليها المفكر إلي اآلخرين".
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ما يعرف االبتكار أيضا بأنه :المبادرة التي يبديها الشخ

ب در ه على االنش اج من التسلس

العادي في التفكير إلي مخالفة كل ة.
أن االبتكار يشتم على مجموعة من السمات
وقد ورد عن جيلفوردّ Guilford -
الع ل ة كالمرونة ،واألصالة ،والطالقة والتخي .

م طفى)2007،

 نواتج التفكير االبتكاري:

أ-المنتجات :يعنى هذا النوى إيجاد نوى جديد من المنتجات صناع ة أو زراع ة أو كنولوج ة
...الخ.

ب -العمليات :وي ّ ب هذا النوى ركيزه على طري ة أو آل ة اإلنتاج والعم أو إيجاد طرج
أو كنولوج ا حديثة ؤثّر على األعمال أو المهن وُحدث غيي ار كبي ار فيها.
ج-الخدمات :وهي المستحدثات التي لم كن موجودة ساب ا؛ كخدمات ال رافة اإللكترون ة

والخدمات التعل م ة واالجتماع ة واالرشادية المستحدثة والخدمات العالج ة وغيرها مما ي سر

ح اة الفرد ويجعله يوا ب المستحدثات المح طة به.
 مكونات التفكير االبتكارى:

ا فق العديد من الباحثين منهم المطيرى 2019،؛ م طفى 2007،؛ أبو الن ر 2004 ،؛

Kozbelt, A&et all.,2010؛  )Runco, M. A. 2014على أن مكونات ال درة االبتكارية
تمث في عدد من العوام أو األبعاد هي :

-1الحساسية للمشكالت ( :)Sensitivity to Problemsو عنى ال درة على حسس
المشكالت وإدرار طب عتها والتعرف عليها ،والمبدى يالحظ وجود شيئا خطأ ال يالحظه

اآلخرون.

2ـ األصالة ( :)Originalityعتبر ال درةُ على إنتاج أفكار جديدة عن ار أساس ا في التفكير
اإلبداعي ،ويمكن ق اس درجة الجدة عن طريق كم ة االستجابات غير الشائعة أو غير المألوفة.

3ـ الطالقة ( :)Fluencyهي ال درة على إنتاج عدد كبير من األفكار في وقت محدد ،أو
هي السهولة أو السرعة التي يتم بها استدعا داع ات لفظ ة أو عبيرية أو إنتاج ة لح مشكلة

ما.
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يغير بها الشخ
4ـ المرونة ( :)Flexibilityو شير إلي درجة السهولة التي ِّّ
وجهة ع ل ة معينة حينما ثبت عدم صالحيتها دون يأس أو إحبا .

موقفا ما أو

 -5القدرة على التحليل والتقييم ( :)Analysis and Evaluationو عني ال درة على
الرئ س ة إلي مشا

جزئة المشا

فرع ة و ي م األفكار ومدى جود ها ومالئمتها للموقب.

ومما سبق يتضح أن االبتكار هو اال ان بأفكار وحلول جديدة لح مشكلة ما في صورة
منتجات أو خدمات وأنشطة وآل ات ما ،أو هو طوير فكرة موجودة بالفع لت بح أ ثر فعال ة
في عم ما ،أو لتالئم عم أو خ
فكرة ح ق عائد للشخ

مختلب لم كن ناسبه من قب  ،ففي مضمونه هو

ال ائم بها قد يكون العائد دير للذات أو نفع لآلخرين أو إثبات

فا ة في مجال ما أو حتى كون هذه الفكرة هي نواة لعم جديد يديره الفرد ويطور به ح ا ه

ويبنى به مست بله كما يحدث في ريادة األعمال.

دراســــــــــات سابقــــــــــــــة:

إستند البحث الحالي إلى عدد من الدراسات الساب ة وهى األقرب إلي موضوى البحث ومتغي ار ه،
و م نظ مها في محورين أساسيين كما يلى:
المحور األول :التوجه الريادى وعالقته بالمتغيرات النفسية:

 -1دراسة واجنر واخرون  Wagener.& et al (2010بعنوان "الفروج الفردية بين رواد األعمال
وأصحاب المشروعات ال غيرة فى مجال أعمال الض افة الفندق ة" وهدفت إلي حديد
الخ ائ

الفردية التي ميز رواد األعمال عن غيرهم من أصحاب األعمال .و كونت عينة

البحث من  )194فرد ،م سمة إلي مجموعتين ،مجموعة من أصحاب األعمال الفندق ة

ومجموعة ممن ال يملكون هذه األعمال .وأشارت نتائ البحث إلي أن رواد األعمال يمتلكون
مستويات أعلى من االست الل ة ،و حم الغمو

 ،والمي إلي المخاطرة ،واالبتكار ،وال فات

الق ادية ،ولكن ال وجد فروج بينهم في التوجه السوقي والفاعل ة الذا ة.

 -2دراسة براندستا ير  Brandstätter)2010بعنوان "جوانب الشخ
وهدفت إلي التعرف على الجوانب الشخ

ة في ريادة األعمال"

ة لريادة األعمال من خالل لخ

خمس

حليالت تبع ه للبحوث الساب ة خاصة وأنه على ال عيد الدولي م االعتراف بريادة
األعمال على أنها جانب مهم للغاية لالزدهار االجتماعي واالقت ادي ولتح يق التنم ة
المستدامة.
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التوجه حنو ريادة األعمال م
و وصلت نتائ الدراسة إلي وجود فروج فى سمات الشخ

ة الخمسة الع اب ة-

االنبساط ة –االنفتال على الخبرة – الطيبة – ي ظة الضمير) بين رواد األعمال والمديرين.
ما وجد أن عوام الشخ

ة ي ظة الضمير – االنبساط ة -االنفتال على الخبرة -

الع اب ة) ذات صلة بالتنبؤ بنوايا ريادة األعمال وأدا رواد األعمال.

ما أشارت التحليالت التتبع ة للبحوث الساب ة إلي وجود عالقة وار باطات هامة بين

السمات التال ة االستعداد لالبتكار ،والشخ

ة االستباق ة ،والكفا ة الذا ة المعممة ،و حم

اإلجهاد ،والحاجة إلي اإلست الل ة ،وموقع التحكم) والتوجه نحو إنشا األعمال ونجال
األعمال.
 -3دراسة فريس وجيلنك  Frese & Gielnik (2014بعنوان "س كولوج ة ريادة األعمال"
وهدفت الى معرفة س كولوج ة رواد االعمال وذلك من خالل نظرة عامة على النتائ التحليل ة
ة فى ضو مراجعة

لك من أثير أدا األعمال و أثير إنشا األعمال على عوام الشخ

البحوث واألدب ات الساب ة وأوضح البحث ضرورة استخدام البنى النفس ة الت ليدية في ريادة
األعمال مما يعزز المعارف في علم النفس ال ناعي والتنظ مي على سبي المثال ،المعرفة

والذكا العملي والتحيزات المعرف ة واألهداف والرؤى والمبادرة الشخ

ة والعاطفة ،والتأثير

إطار شامال مفيدا لعلم نفس ريادة األعمال ،وآثاره على
ا
اإليجابي والسلبي) .كما قدم البحث
البحث المست بلي في مجال علم النفس.

 -4دراسة أنتونس ك وآخرون  Antoncic.B et al. (2015بعنوان " العالقة بين ريادة األعمال
وعوام الشخ

ة الخمسة الكبرى :دلي من سلوفين ا".

وهدفت إلي ال ا الضو على الخ ائ

النفس ة مث الخ ائ

الشخ

ة الخمس الكبرى

لدى رواد األعمال .ومن خالل التح يق في المحددات النفس ة ل اررات ونوايا بد المشاريع
وم ارنة رواد األعمال وغيرهم ف ما يتعلق بعوام

الشخ

ة الخمسة الكبرى االنفتال،

والضمير ،واالنبسا  ،وال بول ،والع اب ة) .وباستخدام الب انات التي م جمعها عبر الم ابالت

المنظمة وجها لوجه مع  )546فرد وصلت الدراسة إلي أنه يمكن أن كون العوام الشخ
الخمس الكبرى منبئا مهما بريادة األعمال الواقع ة ونوايا رواد األعمال.

ة

رواد
 -5دراسة بالنشيت  Blanchett, M. (2018بعنوان " العوام التي ساهم في نجال ّ
األعمال من األقل ات في أركانساس".
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جوانب رأس المال التي ساهم في نجال رواد األعمال بشك

عام و حديدا األقل ات في أركنساس .م اقترال سمات الشخ

المال االجتماعي والع ل ة الريادية لتكون عوام
واشتم

ة ورأس المال البشري ورأس

ؤثر على نجال الكثيرين من رجال األعمال.

رأس المال البشري واالجتماعي المعرفة اإلجرائ ة والمهارات التنافس ة والشبكات

والمهارات الس اس ة ،و كونت عينة الدراسة من  )287مشاركا أ ملوا استطالعات الرأي عبر

اإلنترنت أو وجها لوجه أو خالل الم ابالت الها ف ة .ومّث المستجيبون مختلب األعراج

واألعمار واألجناس ومستويات التعل م وخبرات العم  ،و وصلت النتائ إلي أثير رأس المال
البشري واالجتماعي على األهم ة التنظ م ة والعالقات االجتماع ة ل درات ريادة األعمال .بينما
لم ؤثر سمات الشخ

ة على قدرات ريادة األعمال في حين أثرت ع ل ة ريادة األعمال على

مناه ومواقب المخاطرة ومحاولة مواجهة التحديات ريادة األعمال.

-6دراسة بوبان وكاى لى  Boabeng.F.O& Cai Li (2018بعنوان " أثير االبتكار الريادي
والمخاطرة على أدا الشركات  :دلي

جريبي من ريادة أعمال الشركات في غانا" .وهدفت إلي

التح ق من أثير االبتكار على أدا الشركة واستكشاف أثير المخاطرة على أدا الشركات
الريادية و م إج ار مسح كمي لمجموعه مكونة من  )250فرد من رواد األعمال المشاركين

في هذا االستطالى .وأشارت النتائ إلي أن االبتكار له أثير إيجابي كبير على أدا الشرر،
باإلضافة إلي أن المخاطرة ايضا لها أيضا أثير هام إح ائ ا على أدا الشركة .
المحور الثانى :ريادة األعمال وعالقتها بالعوامل الديموجرافية:

 -1دراسة خطيبلو -جوال  Khatibloo-Gola,S.(2016بعنوان "دراسة كم ة للكشب عن عوام

رواد األعمال االجتماعيين أو التجاريين وهدفت إلي معرفة ما إذا كانت
التنبؤ التي فرج بين ّ
هنار عالقة نبؤية بين الجنس والتدين واالنتما الس اسي وسنوات العم والذكا العاطفي
و جربة الطفولة مع الوالدين وحالة الهجرة والعم في ريادة األعمال االجتماع ة أو التجارية

ونوى ريادة األعمال.

و وصلت النتائ إلي أن المتغيرات المختارة للجنس ،وسنوات العم  ،والتدين ،والذكا العاطفي
لها ق مة نبؤية واضحة في اخت ار ريادة األعمال التجارية أو االجتماع ة.

-2دراسة هميل سك ا وشيباردب  Hmieleskia.K &Sheppardb.L (2019بعنوان :الفروج
بين الجنسين في أهم ة الخ ائ

الفردية والجماع ة للرفاه ة الذا ة واألدا لرواد األعمال.
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التوجه حنو ريادة األعمال م
وهدف البحث إلي معرفة الفروج بين الجنسين في العالقات بين خ ائ

الشخ

ة الفردية

والجماع ة ألصحاب المشاريع مع م اي س الرفاه ة الذا ة وأدا مجازفة جديدة.
وأظهرت النتائ المأخوذة من عينة عشوائ ة من الرؤسا التنفيذيين المؤسسين للمشروعات
 )303من الواليات المتحدة األمريك ة) مزايا فى الخ ائ

الفردية األبداى) للمرأة والخواص

المجتمع ة العم الجماعي) للرجال ،ف ما يتعلق بال درات الخاصة لهؤال األشخاص على
ح يق مستويات عال ة من الرفاه ة الذا ة وأدا مجازفات جديدة كانت متوسطة لدى كال من
للنسا والرجال.

-3دراسة كوزوب كوفا وآخرون  Kozubíková et al. (2017بعنوان " الخ ائ

المهمة

لرائد األعمال ف ما يتعلق بالمخاطرة :دراسة حالة في جمهورية التش ك " .وهدف البحث إلي

استكشاف الموقب من المخاطر المال ة ف ما يتعلق بالخ ائ
الجنس ،والتعل م ،والعمر) وأهم سمات شخ

االجتماع ة والديموغراف ة

ة رواد األعمال المخاطرة ،والحسم ،والتفاؤل).

وبتحلي الب انات التي م جمعها من  1141مستجيبا خالل عام  2015في  14منط ة في

جمهورية التش ك .أظهرت النتائ أن رواد األعمال الذين م بحثهم ال يستط عون إدارة المخاطر
المال ة في شركا هم بغض النظر عن جنسهم أو عل مهم أو أعمارهم أو سما هم الشخ

ة.

ما اعتبر رواد األعمال أن أهم ة المخاطرة المال ة زداد أثنا األزمات .وقد اختلفت هذه
اآل ار ف ما يتعلق بالعمر والجنس وسمات شخ

ة مث "الحسم" و "التفاؤل".

-4دراسة عبده ( )2016بعنوان" :العوام المؤثرة فى كوين الخ ائ

الريادية :دراسة لطالب

ل ة إدارة األعمال فى جامعة بور".

وهدفت إلي التعرف على الخ ائ

الريادية المتوفرة لدى طالب وطالبات كل ة إدارة األعمال

فى جامعة بور وفهم العوام المؤثرة فى كوين الخ ائ

وض ح أثر بعض العوام الديموجراف ة المتمثلة بالنوى والتخ

مدى وافر الخ ائ

الريادية لديهم  ،اضافة إلي
والتر يب بين االش ا فى

الريادية لدى األفراد  ،و م اخت ار عينة عشوائ ة مكونه من 640

طالبات وطالبة) موزعين على خ

ات الكل ة المختلفة  ،واستخدم الباحث االسلوب

الوصفي لتحديد ووصب العوام الشخ

ة والترب ة والعوام البيئ ة والث اف ة كعاملين مست لين

لهما أثري على كوين الخ ائ
من ابرزها ان الخ ائ

الريادية لدى األفراد  ،و وصلت الدراسة إلي عدة نتائ

الريادية توافر بدرجة عال ة لدى أغلب ة أفراد العينة  ،وان ك من
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ة والترب ة والعوام البيئ ة والث اف ة لها أثر إيجابي فى كوين الخ ائ

الريادية لدى أفراد العينة  ،كما ا ضح أن التخ
مدى وافر الخ ائ

الذى يدرسه الطالب ل س له أثير فى

الريادية لدى أفراد العينة ،بخالف متغيري النوى والتر يب بين االش ا

فى األسرة حيث وجد أثير واضح لهما فى مدى وافر الخ ائ

الريادية .

-5دراسة خضراوى وآخرون ) Khadhraoui,M. et al. (2016بعنوان " أثير أبعاد ث افة
ريادة األعمال على ن ة ريادة األعمال :دراسة عبر الث افات " ،يهدف هذا البحث إلي دراسة

أثير أبعاد ث افة ريادة األعمال على ن ة ريادة األعمال وذلك من خالل ي م أثير ث افة ريادة

األعمال على ن ة ريادة األعمال في بلدين مختلفين؛ المغرب وكندا.
ومن خالل البحث م حديد ستة جوانب لث افة ريادة األعمال من األدب ات وهى المهارات
اإلدارية  -البحث عن الفرص  -الدافع الريادي -حفيز األعمال الريادية – حم المسؤول ة
– الخوف من اإلدارة) ،كما م حديد أن ن ة ريادة األعمال عتمد على ثالثة عوام عامة)1 ":
موقب الشخ

جاه السلور  )2 ،المت ور األعراف االجتماع ة ،و  )3الكفا ة الذا ة

للفرد.
وقد م ق اس العالقة بين المتغيرات التابعة والمست لة لدى عينة من  112طالبا من كل ات
الهندسة من كل ات الهندسة الكندية والمغرب ة ،وأشارت نتائ

البحث إلي وجود بعض

االر باطات اإليجاب ة بين أبعاد ث افة ريادة األعمال المهارات اإلدارية والبحث عن الفرص

والدافع الريادي) ون ة ريادة األعمال لطالب كل ة الهندسة الكنديين والمغاربة حيث أنجذب
طالب الهندسة الكنديون أ ثر إلي ريادة األعمال من المغاربة وذلك بفض

التسهيالت

الحكوم ة والجو الث افى العام.

تعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل ما تم عرضه في الدراسات السابقة تم التوصل إلي اآلتى:

 -1إنه  -في حدود ما اطلعت عل ه الباحثتان– ال وجد دراسة عرب ة ناولت العالقة بين
التوجه نحو ريادة األعمال والعوام

الخمس الكبرى للشخ

ة ،والتفكير االبتكارى،

وسلور المخاطرة لدى طالب الجامعات بشك عام وطالب األزهر بشك خاص.

 -2ناولت بعض الدراسات المتغيرات النفس ة ذات العالقة بريادة األعمال ومنها دراسة واجنر
واخرون  Wagener& et al )2010والتى وصلت إلي أن رواد األعمال يمتلكون
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التوجه حنو ريادة األعمال م
مستويات أعلى من اإلست الل ة ،و حم

الغمو

 ،والمي

إلي المخاطرة ،واالبتكار،

وال فات الق ادية؛ دراسة براندستا ير  Brandstätter )2010والتى وصلت إلي وجود
فروج فى سمات الشخ

ة الخمسة الع اب ة -االنبساط ة –االنفتال على الخبرة –

الطيبة – ي ظة الضمير) بين رواد األعمال وان هذه المتغيرات ذات صلة نبؤية بريادة

األعمال؛ دراسة أنتونس ك وآخرون  Antoncic.B et al. (2015و وصلت هذه الدراسة
إلي أنه يمكن أن كون العوام الشخ

ة الخمسة الكبرى منبئا مهما بريادة األعمال

الواقع ة ونوايا ريادة األعمال؛ دراسة بالنشيت  Blanchett, M. (2018وقد وصلت

النتائ إلي أثير رأس المال البشري واالجتماعي على ريادة األعمال وكذا أثير ع ل ة

ريادة األعمال على مواقب المخاطرة ومحاولة مواجهة التحديات  ،بينما لم ؤثر سمات
الشخ

ة على قدرات ريادة األعمال؛ دراسة فريس و جيلنك

Frese & Gielnik

 (2014وقد أوضحت أن البنى النفس ة ؤثر في ريادة األعمال وقد عزز ذلك المعارف
في علم النفس ال ناعي والتنظ مي عامة المعرفة والذكا العملي والتحيزات المعرف ة

واألهداف والرؤى والمبادرة الشخ

ة والعاطفة ،والتأثير اإليجابي والسلبي) وس كولوج ة

ريادة األعمال خاصة وفى ضو االختالف بين نتائ الدراسات الساب ة وجه البحث الى

معرفه مدى اال فاج أو االختالف معها لدى عينة من الطالب في البيئة الم رية.
 -3أفادت بعض الدراسات الساب ة بوجود عالقة بين ريادة األعمال والعوام الديموجراف ة
واالجتماع ة ومنها دراسة خطيبلو -جوال  Khatibloo-Gola,S.(2016وقد وصلت

النتائ إلي أن الجنس  ،وسنوات العم  ،والتدين  ،والذكا العاطفي لها ق مة نبؤية

واضحة في اخت ار ريادة األعمال التجارية أو االجتماع ة ؛ دراسة هميل سك ا و شيباردب
 Hmieleskia &Sheppardb (2019والتي أشارت إلي وجود فروج بين الجنسين

في الخ ائ

الفردية والجماع ة لرواد األعمال؛ ودراسة كوزوب كوفا وآخرون

 Kozubíková et al. (2017وقد أظهرت نتائ الدراسة أن رواد األعمال الذين م

بحثهم ال يستط عون إدارة المخاطر المال ة في شركا هم بغض النظر عن جنسهم أو
عل مهم أو أعمارهم أو سما هم الشخ

ة وفى ضو اختالف نتائ البحوث الساب ة حول

اسهام المتغيرات الديموجراف ة في التوجه الريادي أراد البحث الحالي معرفة الفروج في
التوجه نحو ريادة األعمال في ضو العوام الديموجراف ة بالبيئة الم رية.
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 -4ناولت بعض الدراسات أهم األبعاد والمهارات المكونة لث افة ريادة األعمال ومنها دراسة
خضراوى وآخرون ) Khadhraoui,M. et al. (2016و وصلت نتائ الدراسة إلي حديد
أبعاد ث افة ريادة األعمال وعوام التوجه الريادى لدى عينة من طالب كل ات الهندسة في
ندا والمغرب وإلي اختالف التوجه الريادى باختالف المكان الجغرافى ل الح الكنديين.

 -5عينة الدراسة المستخدمة في البحوث الساب ة كانت تمث في الفئات التال ة رواد األعمال
المحتملين أو رواد األعمال الحاليين أو طالب التعل م العالي في الكل ات العمل ة).
وفى ضو ما سبق ف د استفادت الباحثتان من النتائ التى وصلت إليها الدراسات الساب ة
في اخت ار متغيرات البحث وبنا الم اي س وص اغة فرو

البحث ومناقشة النتائ

و فسيرها.

فــــــــــروض البحــــــــث:

 -1يوجد معدل مرتفع دال إحصائياً للتوجه نحو ريادة األعمال لدى عينة البحث.

 -2توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال والعوامل
الخمس الكبرى للشخصية لدى عينة البحث.

 -3توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال وسلوك
المخاطرة لدى عينة البحث.

 -4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال والتفكير
االبتكاري لدى عينة البحث.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس

التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات الديموجرافية (الجنس – التخصص

العلمى – محل اإلقامة – دخل األسرة– خبرة تدريب ريادية – متابعة رواد األعمال -
وجود رائد أعمال باألسرة).

 -6يمكن التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال من خالل المتغيرات النفسية (عوامل

الشخصية -التفكير االبتكارى – سلوك المخاطرة).

 -7الفرض اإلكلينيكي :يختلف تكوين الشخصية ومجاالت التوافق لدى مرتفعى
ومنخفضى التوجه نحو ريادة األعمال وفق مقياس تكملة الجمل اإلسقاطي لجوزيف.

م .ساكس .)Sacks,J.M
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إجــــــراءات البحـــث:

-1منهج البحث-:استند البحث إلي المنه الوصفي واإل لين كي ألنهما من أنسب المناه
لتح يق أهدافه.

 -2عينة البحث -:كونت عينة الدراسة االستطالعية من  )250طالب وطالبة بهدف ق اس
الس كومترية لعينة البحث ،و كونت العينة األساسية للبحث من  )750طالب

الخ ائ

وطالبة من كل ات جامعة األزهر 22-18عام) وبلغ المتوسم  20.7وانحراف مع ارى .7.4
من الفرقتين الثالثة والرابعة خ

ات عمل ة ونظرية بكل ات الترب ة بنين وبنات-علوم بنين

وبنات -الدراسات اإلنسان ة – صيدلة بنات) من جامعة األزهر.
وتكونت عينة البحث االكلينيكية من  4حاالت 2ذكور 2+إناث) من عينة البحث

حييالتين ذكر+انثى) ممن ح ي ي ي ي ي ي ييلوا على درجييات مر فعيية على مق يياس التوجييه نحو ريييادة
األعمال) كما كانا من الحاصي ي ييلين على جوائز التميز الريادى بنادى ريادة األعمال بالجامعة،

وحالتين ذكر+انثى) ممن ح ي ي ي ي ي ييلوا على درجات منخفضي ي ي ي ي ي ية في التوجه نحو ريادة األعمال
ول س لهم أى خبرات دريب ة أو ريادية س يياب ة .حيث م عم د ارس يية حالة وم ابلة موجهة و م
ضييبم المتغيرات الديموجراف ة والسي كولوج ة التي أظهرت أثي ار على التوجه الريادى من خالل
نتائ البحث.

وسنتناول ف ما يلى وصب أفراد العينة فى ضو المتغيرات الديموجراف ة للدراسة الجنس –

التخ

الدراسى -مح االقامة – متوسم دخ األسرة  -الخبرة الريادية  -متابعة رواد

األعمال – وجود رائد أعمال باألسرة).
جدول ()1
وصف العينة من حيث العوامل الديموجرافية (الجنس ،التخصص ،المكان الجغرافى ،محل اإلقامة)
المتغي
-1الجنس
2التخصص

ذكور
إناث
عمىل
نظرى

التكرار
359
391
382
368

%
%47.8
%51.2
%50.9
%49.1

المتغي
-3محل
االقامة
-4متابعة
رواد األعمال

ريف
حض
متابع
غي متابع
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التكرار
379
371
359
391

%
%50.5
%49.5
%47.8
%52.2
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جدول ()2
وصف العينة من حيث العوامل الديموجرافية

(خبرة تدريب ريادى-دخل األسرة -وجود رائد أعمال باألسرة)
المتغي
خية تدريب ريادى
 —1ر
-2دخل األرسة
-3وجود رائد أعمال باألرسة

التصنيف

التكرار

%

توجد
التوجد
متوسط
منخفض
يوجد
اليوجد

305
445
342
408
345
405

%40.6
%59.4
%45.6
%54.4
%45.6
%54.4

أدوات البحـــــــــث:

أ-األدوات السيكومترية:
ا
أول-مقياس " التوجه نحو ريادة األعمال " " Tendency Towards Entrepreneurship
(إعداد الباحثتان) -:
 مصادر إعداد المقياس :م إعداد المق اس بنا على مراجعة بعض م ادر المعرفة الساب ة
المر بطة بالمتغير ومنها:

أ .مراجعة التعريفات اإلجرائ ة والدراسات النظرية لك من

وفان و الحمامى 2019،؛

الشم مرى وناصر2019،؛ عبده 2016،؛ شحا ة 2013،؛ Khadhraoui et al.,2016

 )Blanchett, M. ,2018; Frese M &M. Gielnik M ,2014وبتحلي

نظريتي

السمات  -السلوك ة) والتى حدثتا عن ريادة األعمال.
ب .م ابلة واستب ان مفتول لعينة من منس ى نادى ريادة األعمال بجامعة األزهر وسؤالهم عن
المظاهر الشائعة للتوجه اإليجابي نحو ريادة األعمال؛ التي لمسوها من خالل فاعال هم مع
طالب الجامعة.

و كون المق اس في صور ه األول ة من  40عبارة) م سمة على أربعة أبعاد ،وبعد حك م

المق اس وعم

الخ ائ

الس كومترية أصبح المق اس يتكون فى صور ه النهائ ة من

38عبارة) غطى أربع أبعاد هى:
 -1بعد " المها ارت اإلدارية " من عبارة  1حتى عبارة .)10

 -2بعد" السمات الريادية " من عبارة  11إلي عبارة .)19
-3بعد" البحث عن فرص" من عبارة  20إلي عبارة.)29
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-4بعد " الدافع الريادى" من عبارة  30إلي عبارة .)38
ويتم

ح ح المق اس وفق مق اس ل كرت المتدرج من خمس مستويات لالستجابة

وهى :دائما و

حح بدرجة )5؛ كثي ار )4؛ أح انا )3؛ قليال )2؛ إطالقا . )1ماعدا العبارات

السلب ة وهى  )27-15-12- 8 - 5- 3حيث يتم

سبق .ملحق.)1

ح حها بطري ة معكوسة لما

و دل الدرجة المر فعة على زيادة التوجه اإليجابي نحو ريادة األعمال وامتالر المهارات
والسمات الريادية ،وانخفا

الدرجة يدل على قلة التوجه نحو ريادة ألعمال وانخفا

المهارات

والسمات الريادية لدى الطالب.
أ :حساب صدق المقياس:

-1الصدق الظاهرى(المحكمين) :م عر
المحكمين المتخ

المق اس في صور ه األول ة على عدد  10من

ين ،وبلغ نسبة ا فاج المحكمين على العبارات من  ،%100-%85ماعدا

عبار ين بلغت نسبة ا فاج المحكمين عليها  %60م حذفهما من المق اس.1.
-2الصدق العاملى :قامت الباحثتان بحساب التحلي العاملي من الدرجة األولى لدرجات بنود
مق اس التوجه نحو ريادة األعمال وذلك بطري ة المكونات األساس ة ،و م دوير العوام

دوير
ا

متعامدا بطري ة الفاريما س  Varimaxوذلك إلعطا معنى س كولوج ا للعوام المستخرجة.
والجدول التالي يوضح ذلك:

 1كل الشكر والتقدير للسادة المحكين من أساتذة علم النفس بكلية الدراسات اإلنسانية بالقاهرة ( أ.د /سعيدة أبو
سوسو ؛ أ.د /نادية الشرنوبى ؛ أ.د /رجاء الخطيب ؛ا.د /ثريا السيد عطى ؛ أ.د /فاتن على حلمى ؛ أ.د/كريمة
عبدالمجيد ؛أ.د/هناء غنيمة ؛ أ.د /حنان عبدالرحمن ) وأساتذة علم النفس بكلية التربية بنين (أ.د/احمد مهدى
مصطفى ؛ أ.د  /إبراهيم سيد احمد).
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جدول ()3
العوامل المستخرجة بعد التدوير لمقياس التوجه نحو ريادة األعمال (ن=.)250
عبارات
املقياس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

العامل العامل
األول الثاني
.464
.622
.454
.420
690
.627
.515
.668
.508
.550
.605
.720

13
14
15
16
17
18
19

العامل
الثالث

العامل قيم
الرابع الشيوع
.287
.411
.323
.266
.486
.
.424
.318
.471
.285
.334
.437
.537

.451
.625
.648
.479
.491
.591
.632

عبارات
املقياس
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

.324

32

العامل
األول

العامل
الثاني
.562

العامل
الثالث
.483
.390
.459
.652
.485
.421
.645
.622
.605
.499

قيم
العامل
الرابع الشيوع
.417
.439
.260
.426
.453
.469
.365
.304
.538
.484
.542
.506
.272
.720
.592

.468
.440
.286

33
34
35

.768
.613
.599

.619
.435
.483

.302

36

.601

.506

37
.409
38
.489
الجذرالكامن
نسبة التباين

.607
.514
1.63
4.30

.425
.433
15.78
%41.37

8.91
23.47

3.08
7.91

2.16
5.69

يتضح من الجدول السابق أنه تم استخالص أربعة عوامل؛ الجذر الكامن لكل منهم

أكبر من الواحد الصحيح ،وقد فسرت تلك العوامل ( )% 41.37من التباين الكلى ،وتفصيلها

على النحو التالي:

 -1العامل األول :يتضمن العبارات التال ة  )11-10-9-8-7-6-4-3-2-1ويسمى هذا
البعد المهارات اإلدارية).

 -2العامل الثاني :يتضمن العبارات التال ة )20-19-18 -17-16-15-13-12-5
ويسمى السمات الريادية).

-3العامل الثالث :يتضمن العبارات التال ة -30 -29-28- 26-25-24-23-22-21
 )31ويسمى البحث عن فرص للريادة).
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-4العامل الرابع :يتضمن العبارات التال ة  )38-37-36-35-34-33-32-27ويسمى
الدافع الريادى).

ب :حساب ثبات المقياس-:

 :1معامل ثبات "الفا كرونباخ :م حساب معام الفا كرونباخ لمق اس التوجه نحو ريادة األعمال
ك وبلغ  ).789وألبعاد المق اس وبلغت على التوالي ).792 – .682 – .715 – .751

مما يدل على متع المق اس بدرجة عال ة من الثبات.
 :2التجزئة النصفية :تم حساب معام الثبات" بطري ة التجزئة الن ف ة ومعادلة الت ح ح
"لجتمان" لمق اس التوجه نحو ريادة األعمال) وأبعاده.
جدول ()4
حساب معامل الثبات" بطريقة التجزئة النصفية لمقياس (التوجه نحو ريادة األعمال) وأبعاده ( ن= )250
نصف االختبار
معامل ثبات
ي

م

األبعاد

1
2
3
4
5

المهارات اإلدارية
السمات الريادية
البحث عن فرص
الدافع الريادى
الدرجة الكلية

نصف1
.559
.504
.632
.692
.805

معامل الثبات بعد التصحيح
"جتمان"

نصف2
.457
.702
.562
.708
.755

.693
.566
.802
.786
.668

ومن الجداول الساب ة يتضح أن جم ع معامالت االر با مر فعة مما يشير إلي ثبات المق اس
وصالحيته لإلستخدام فى البحث الحالي.
ج  :االتساق الداخلي-:

قامت الباحثتان بحساب معام االر با بين عبارات مق اس التوجه نحو ريادة األعمال ودرجة
البعد الذى نتمى إل ه على النحو التالي-:
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جدول ()5
معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه بمقياس التوجه نحو ريادة األعمال (ن=)250
"المهارات االدارية"

"السمات الريادية"

"الدافع الريادى"

"البحث عن فرص"

ع

م االرتباط

ع

م االرتباط

ع

م االرتباط

ع

م االرتباط

1

**.499

11

**.458

20

**.597

30

**.611

2

**.587

12

**.425

21

**.586

31

**.537

3

**.558

13

**.611

22

**.530

32

** .672

4

**.489

14

**.610

23

**.674

33

**.697

5

**.489

15

**.426

24

**.579

34

**.596

6

**.619

16

**.544

25

**.713

35

**.698

7

**.569

17

**.624

26

**.481

36

**.721

8

**.362

18

**.643

27

**.256

37

**.660

9

**.467

19

**.574

28

**.633

38

**.559

10

**.515

29

**.717

** ر الجدولية (ن )2-عند مستوى داللة ( * ، .148 = )0.01ر الجدولية عند مستوى داللة (.113 =)0.05

جدول ()6
معامل االرتباط بين أبعاد مقياس التوجه نحو ريادة األعمال والدرجة الكلية للمقياس
(ن =)250
السمات الريادية

البحث عن فرص

البعد
ُ
المهارات اإلدارية

المهارات اإلدارية

السمات الريادية

**.648

البحث عن فرص

**.513

**.556

الدافع الريادى

**.230

**.313

**.558

الدرجة الكلية

**.753

**.789

**.862

الدافع الرايدى

**.698

من الجدولين الساب ين يتضح أن جم ع معامالت االر با دالة عند مستوى  )0.01مما يدل
على صالح ة المق اس لالستخدام فى البحث الحالي.
ثانيا :مقياس " سلوك المخاطرة –( :" Risk-taking Behaviorإعداد الباحثتان)

 مصادر إعداد المقياس :م إعداد المق اس بنا على مراجعة بعض م ادر المعرفة
المر بطة بالمتغير كما يلى:

أ :مراجعة نظرية ك من التحلي النفسى ،السمات والعوام  ،التعلم االجتماعي ،المعرف ة)
والتى ناولت سلور المخاطرة.
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وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
ب :مراجعة التعريفات اإلجرائ ة والدراسات النظرية لك من محمود2002،؛ درويش 2005 ،؛
الديرى  2011،؛ جبار.)2019،

ج :االطالى على م اي س سلور المخاطرة لك من جوهر  2007،؛ الشرنوبى2005 ،؛
حسين .) 2018،

و كون المق اس في صور ه األول ة من  40عبارة) م سمة على أربعة أبعاد ،وبعد حك م
المق اس وعم

الخ ائ

الس كومترية أصبح المق اس في صور ه النهائ ة يتكون من

34عبارة) غطى أربع أبعاد هى:
 -1بعد" البحث عن اإلثارة " من عبارة  1حتى عبارة .)8
 -2بعد" المجازفة فى ا خاذ ال ررات " من عبارة  9إلي عبارة .)16
-3بعد" الت ليد والمحا اة لألنموذج " من عبارة  17إلي عبارة.)25
-4بعد " حم المخاطرة " من عبارة  26إلي عبارة )34
ويتم
و

ح ح المق اس وفق مق اس متدرج من خمس مستويات لالستجابة وهى دائما

حح بدرجة )5؛ كثي ار )4؛ أح انا )3؛ قليال  )2؛ إطالقا . )1ماعدا العبارات السلب ة

وهى  )29 -28- 25-23-13-10-5حيث يتم

ح حها بطري ة معكوسة لما سبق.

و دل الدرجة المر فعة على زيادة سلور المخاطرة لدى الفرد ،وانخفا
انخفا

سلور المخاطرة .ملحق.)2

أ :حساب صدق المقياس:

-1صدق المحكمين :م عر
المتخ

الدرجة يدل على

المق اس في صور ه األول ة على عدد  10من المحكمين

ين وكانت نسبة اال فاج على العبارات من .%100-%85

-2الصدق العاملي :قامت الباحثتان بحساب التحلي العاملي من الدرجة األولى لدرجات
بنود مق اس سلور المخاطرة وذلك بطري ة المكونات األساس ة ،و م دوير العوام

دوي ار

متعامدا بطري ة الفاريما س  Varimaxوذلك إلعطا معنى س كولوج ا للعوام المستخرجة.
والجدول التالي يوضح ذلك- :
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جدول ()7
العوامل المستخرجة بعد التدوير لمقياس سلوك المخاطرة (ن=.)250
عبارات

العامل العامل العامل العامل

المقياس

األول

الثاني الثالث

الرابع

قيم

عبارات

الشيوع

المقياس

العامل
األول

العامل العامل العامل
الثاني

الثالث

الرابع

قيم الشيوع

1

.484

.337

18

.627

.416

2

.449

.203

19

.553

.380

3

.652

4

.563

.460

20

.584

.674

.325

21

.678

.542

.351

22

.627

.468

6

.607

.408

23

.555

7

.421

.310

24

5

.526

8

.

.467

.329
.413

.380

.282

25

.668

.458

9

.634

.464

26

.726

.644

10

.447

.245

27

.672

.456

11

.721

.523

28

..494

.337

12

.663

.515

29

.371

.570

13

.616

.492

30

.368

.343

14

.628

.450

31

.673

.515

15

.371

.318

32

.538

.359

16

.464

.366

33

.710

.538

.471

34

.653

.445

1.42 1.90 3.85

14.1

17

.575

الجذر الكامن

6.93

نسبة التباين

%41.51 4.19 5.59 11.33 20.40

ويتضح من الجدول السابق أنه تم استخالص أربعة عوامل؛ الجذر الكامن لكل منهم أكبر
من الواحد الصحيح ،وقد فسرت تلك العوامل ( )% 41.51من التباين الكلى ،وتفصيلها

على النحو التالي:

 -1العامل األول :يتضمن العبارات التال ة  )10-9-7-6-4-3-2-1ويمكن سم ة هذا
البعد البحث عن اإلثارة).

 -2العامل الثاني :يتضمن العبارات التال ة  )16-15-14-13-12-11-8-5ويمكن
سميته المجازفة في ال اررات).
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التوجه حنو ريادة األعمال م
-3العامل الثالث :يتضمن العبارات التال ة -26-25 -23-22-21-20-19-18-17
 )29ويمكن سميته الت ليد والمحا اة).

-4العامل الرابع :يتضمن العبارات التال ة  )34-33-32-31-30-28-27-24ويمكن
سميته حم المخاطرة).

ومما سبق نجد أن ب انات ال دج العاملى دل على أن المق اس يتمتع بدرجة جيدة

من ال دج وأنه ي لح لق اس ما وضع لق اسه.
ب:حساب ثبات المقياس-:

 :1معامل ثبات " الفا كرونباخ :م حساب معام الفا كرونباخ لمق اس سلور المخاطرة وبلغ
 ).839ألبعاد المق اس ،وبلغت على التوالي  ).801 – .867 – .764 – .799مما

يدل على متع المق اس بدرجة عال ة من الثبات.
 :2التجزئة النصفية :تم حساب معام الثبات" بطري ة التجزئة الن ف ة ومعادلة الت ح ح
"لجتمان" لمق اس سلور المخاطرة وأبعاده.

جدول ()8

حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس “سلوك المخاطرة" وأبعاده (ن = )250
م

األبعاد

معامل ثبات نصفي االختبار
نصف1

نصف2

معامل الثبات بعد التصحيح
بمعادلة جتمان

1

البحث عن اإلثارة.

.544

.702

.712

2

المجازفة في القرار.

.404

.577

.618

3

التقليد والمحاكاة.

.455

.640

.606

4

تحمل المخاطرة.

.523

.687

.668

5

الدرجة الكلية

.894

.700

.853

ومن الجداول الساب ة يتضح أن جم ع معامالت االر با جيدة مما يشير إلي ثبات المق اس
وصالحيته لإلستخدام فى البحث الحالي.
ج :االتساق الداخلي -:قامت الباحثتان بحساب معام االر با بين عبارات مق اس سلور
المخاطرة والبعد الذى نتمى إل ه على النحو التالي-:
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جدول ()9
معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه بمقياس سلوك المخاطرة (ن=)250
بعد "المجازفة في القرار"

بعد "البحث عن اإلثارة"

بعد "التقليد والمحاكاة"

بعد "تحمل المخاطرة"

ع

ر

ع

ر

ع

ر

ع

ر

1

**.602

9

**.425

17

*.148

26

**.702

2

**.578

10

*.144

18

**.315

27

**.653

3

**.601

11

**.485

19

**.647

28

*.140

4

**.607

12

**.550

20

**.532

29

**.158

5

**.199

13

**.150

21

**.509

30

**.442

6

**.692

14

**.477

22

**.663

31

**.714

7

**.583

15

**.580

23

**.189

32

**.701

8

**.461

16

**.494

24

**.424

33

**.707

25

**.240

34

**.692

** ر الجدولية (ن )2-عند مستوى داللة ( * ، .148 = )0.01ر الجدولية عند مستوى داللة (.113 =)0.05

جدول ()10
معامل االرتباط بين أبعاد سلوك المخاطرة والدرجة الكلية للمقياس (ن=)250
البحث عن إثارة

البعد

المجازفة

المحاكاة

تحمل المخاطرة

البحث عن إثارة
المجازفة

**.271

التقليد والمحاكاة

**.219

**.414

تحمل المخاطرة

**.603

**.214

*.135

**.796

**.608

**.584

ك للمقياس

**.769

**دال عند مستوى 0.01

ومن الجدولين الساب ين يتضح أن جم ع معامالت االر با لعبارات وأبعاد المق اس دالة

عند مستوى " "0.01مما يدل علي صالح ة المق اس لالستخدام.

ثالثاً :مقياس " التفكير االبتكارى – ( :"Creative thinkingإعداد الباحثتان)

 مصادر إعداد المقياس :م إعداد المق اس بنا على مراجعة بعض م ادر المعرفة
الساب ة المر بطة ومنها:

أ :حلي النظريات والمدارس التي فسرت اإلبداى ومنها التحلي النفسى والعامل ة والترابط ة

واإلنسان ة).

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج ،2إبريل 2022
) )254

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
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ب :مراجعة التعريفات االجرائ ة والنظرية لك من م طفى2007،؛ أبو الن ر2004،؛
الخرابشة2018،؛ Abdulla, A. ( Runco,M.A.,2014 ;Kozbelt,A., et al.2010
M & Cramond, B. ,2017؛المطيرى)2019،
ج :االطالى على بعض الم اي س الساب ة ومنها  :ورانس للتفكير اإلبداعي رجمة/

ثابت )1982،و جيلفورد للتفكير االبتكارى رجمة/عبد السالم )1988 ،في حبيب)2000،
و أبو الن ر.)2004،

و كون المق اس من  36موقب في صور ه األول ة وبعد التحك م أصبح  33موقب لفظى)

في صور ه النهائ ة م سمة على خمسة أبعاد كما يلى:
 -1بعد" الحساس ة للمشكالت " من عبارة  1حتى عبارة .)7
 -2بعد" الطالقة في التفكير " من عبارة  8إلي عبارة .)13
-3بعد" األصالة في التفكير" من عبارة  14إلي عبارة.)20
-4بعد " المرونة فى التفكير" من عبارة  21إلي عبارة .)27
-5بعد " ال درة على ي م األفكار " من عبارة  28إلي عبارة .)33

ويتم

ح ح المق اس وفق أربع خ ارات لالستجابة أ-ب-ج-د) ر بم بحلول الموقب

المعرو

في السؤال و عطى درجات من  )1 – 4حسب االخت ار الذى يتضمن أ بر قدر

من السلوك ات المعبرة عن االبتكار.

و دل الدرجة المر فعة على ار فاى التفكير االبتكارى لدى الفرد ،وانخفا

يدل على انخفا

التفكير االبتكارى لديه .ملحق.)3

الدرجة

أ :حساب صدق المقياس:
-1صدق المحكمين :م عر
المتخ

المق اس في صور ه األول ة على عدد  10من المحكمين

ين وكانت نسبة اال فاج على العبارات من .%100-%85

-2الصدق العاملي -:قامت الباحثتان بحساب التحلي العاملي من الدرجة األولى لدرجات
بنود مق اس التفكير االبتكارى وذلك بطري ة المكونات األساس ة ،و م دوير العوام

دوير
ا

متعامدا بطري ة الفاريما س  Varimaxوذلك إلعطا معنى س كولوج ا للعوام المستخرجة.
ويوضح الجدول التالي ذلك:
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جدول ()11

العوامل المستخرجة بعد التدوير لعبارات مقياس التفكير االبتكارى (ن=.)250
العبارة

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

ق م الشيوى

العبارة

العام 1

.650 5

.566

22

.800 6

العام 2

.381 4

العام 3

.754

.601

العام 4

3

.621

.682

20
21

العام 5

.670 2

.644

19

.385

ق م الشيوى

.796 1

.642

18

.461
.545
.665

.553
.621
.680

.566
.621

.700

23

.761

.681

.508

24

.580

.537

.569 8

.469

25

.443 9

.626

7

.642

.552

.440

26

.459

.571

.469

27

.621

.621

11

.556

.525

28

.773

.654

12

426

.507

29

13

.691

.537

30

14

.514

.392

10

15
16

.731

17

.703

.521

.600
.416

.640

.481

31

.764

.632

.375 .359

32

.411

.638

.608

33

.417

.493

.628
الجذر الكامن

4.85

1.24 1.45 1.72 1.90

11.16

نسبة التباين

14.71

3.76 4.39 5.21 5.76

%33.83

ويتضح من الجدول السابق أنه تم استخالص أربعة عوامل الجذر الكامن لكل منهم أكبر
من الواحد الصحيح ،وقد فسرت تلك العوامل ( )% 33.83من التباين الكلى ،و ف يلها

على النحو التالي:

 -1العامل األول :يتضمن العبارات التال ة  )9-8-6-5-4-2-1ويمكن سم ة هذا البعد
الحساس ة للمشكالت).
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 -2العامل الثاني :يتضمن العبارات التال ة  )19-14-13-12-11-7ويمكن سميته
الطالقة).

-3العامل الثالث :يتضمن العبارات التال ة  )32-31-29-20-16-3ويمكن سميته
األصالة).

-4العامل الرابع :يتضمن العبارات التال ة  )33-30-25-22-18-17-10ويمكن سميته
المرونة).

-5العامل الخامس :يتضمن العبارات التال ة )28-27-26-24-23-21-15-12
ويمكن سميته

ي م األفكار).

ومما سبق نجد أن ب انات ال دج العاملى دل على أن المق اس يتمتع بدرجة جيدة

من ال دج وأنه ي لح لق اس ما وضع لق اسه.
ب:حساب ثبات المقياس-:

 :1معامل ثبات" الفا كرونباخ" :م حساب معام الفا كرونباخ لمق اس التفكير االبتكارى كك

وبلغ  ).779وألبعاد المق اس وبلغت على التوالي -.726 – .681 – .693 – .725
 ).685مما يدل على متع المق اس بدرجة عال ة من الثبات.

 :2التجزئة النصفية  :تم حساب معام الثبات" بطري ة التجزئة الن ف ة ومعادلة الت ح ح "ل
جتمان " لمق اس التفكير االبتكارى) وأبعاده.

جدول ()12

حساب معامل الثبات" بطريقة التجزئة النصفية لمقياس التفكير االبتكارى وأبعاده ( ن = )250
م

األبعاد

معامل ثبات نصفي االختبار
ن ب1

معامل الثبات بعد معادلة جتمان

ن ب2

1

الحساس ة للمشكالت

.586

.428

.608

2

الطالقة

.420

.530

.531

3

األصالة

.379

.562

.677

4

المرونة

.541

.655

.675

5

ي م األفكار

.485

.503

.543

6

الدرجة الكل ة

.701

.755

.752

ومن الجدول السابق نجد أن جم ع معامالت االر با جيده مما يشير إلي ثبات المق اس
وصالحيته لإلستخدام فى البحث الحالي.
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ج-االتساق الداخلى-:قامت الباحثتان بحساب معام االر با بين عبارات مق اس التفكير
االبتكارى ودرجة البعد الذى نتمى إل ه على النحو التالي-:
جدول ()13

معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه بمقياس التفكير االبتكارى (ن=)250
"الحساسية للمشكالت"

"األصالة"

"الطالقة"

تقييم األفكار

"المرونة"

ع

ر

1

**.554

8

2

**.505

9

**.589

3

**.468

10

**.612

16

4

**.537

11

**.499

17

**.614

5

**.526

12

**.571

18

**.571

25

6

**.328

13

**.635

19

**.604

26

**.508

7

**.548

20

**.503

27

**.577

ع

ر

ع

ر

ع

ر

ع

ر

**.593

14

**.634

21

**.488

28

**.506

15

**.531

22

**.507

29

**.647

**.258

23

**.481

30

**.621

24

**.501

31

**.561

**.571

32

**.551

33

**.564

جدول ()14

معامل االرتباط بين أبعاد مقياس التفكير االبتكارى والدرجة الكلية للمقياس (ن =)250
الحساسية

البعد
ُ

للمشكالت

الطالقة

األصالة

المرونة

تقييم األفكار

الحساسية للمشكالت
الطالقة

**.452

األصالة

**.333

**.497

المرونة

**.261

**.279

**.362

تقييم األفكار

**.361

**.410

**.476

**.491

ك المقياس

**.655

**.718

**.758

**.661

**.733

من الجدولين الساب ين يتضح أن جم ع معامالت االر با دالة عند مستوى  )0.01مما يدل
على صالح ة المق اس لإلستخدام فى البحث الحالي.

رابعاً :قائمة "العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (NEO-FFI)-

وهي من إعداد كوستا وماكري ( ، Costa &McCrae(1992ترجمة :بدر األنصاري

( )1997م استخراجها عن طريق التحلي العاملي لعدد كبير من بنود مشت ة من اختبارات
الشخ

ة ،و عد من أشهر األدوات المستخدمة حال ا على نطاج العالم في ق اس الشخ

ة

لدى شرائح اجتماع ة مختلفة ،و تألب في صور ها األصل ة من  )60عبارة موزعة على
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األبعاد الخمسة للشخ

ة الع اب ة  -)Nاالنبسا

 -)Eال فاوة /االنفتال على الخبرة

 -)Oالطيبة /الوداعة  - )Aي ظة الضمير /التل ائ ة  )Cبحيث يحتوي ك بعد منها

على  )12عبارة و تم اإلجابة على العبارات باخت ار أحد البدائ الخمسة غير موافق اطالقا-
غير موافق-محايد-موافق-موافق جدا ) و عطى درجات  )5-4-3-2-1للعبارات اإليجاب ة،

و  )1-2-3-4-5للعبارات السلب ة.

وقام ك من المؤلب ومترجم المق اس بحساب صدج قائمة العوام الخمس للشخ

ة

من خالل ال دج العاملي واال ساج الداخلى وكانت معامالت ال دج كلها دالة و شير إلى
صالح ة استخدام ال ائمة ،وق اس الثبات من خالل الفا كرونباخ والتجزئة الن ف ة ألبعاد
ال ائمة و راوحت معامالت االر با ما بين  .60إلي  .80مما يشير إلى ثبات ال ائمة وصالح ة

استخدامها.

وقد قامت الباحثتان من خالل البحث الحالي إلى إعادة حساب الخ ائ

الس كومترية

لل ائمة على عينة بحثهما وذلك من خالل إعادة حساب صدج وثبات ال ائمة للتأ د من مالئمتها
ألغ ار

البحث وذلك كما يلى:

أوال :حساب صدق المقياس:

أ-الصدق التمييزي(المقارنة الطرفية):

وهو مؤشر يعتمد على م ارنة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدنى من استجابات

أفراد العينة على االختبار فاذا كانت هنار فروج إح ائ ة دالة يمكن ال ول بأن االختبار

صادج السيد هاشم  (Shaw,1967:97 ، )26 ،2006،وقد م حساب داللة الفروج بين
متوسطات مر فعي ومنخفضي الدرجات على قائمة العوام الخمسة للشخ
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جدول ()15

داللة الفروق بين المتوسطات لمرتفعى ومنخفضى الدرجات على مقياس العوامل الخمس للشخصية وأبعاده
(ن=. )200

م

ع

العينة
منخفضى الدرجات50-

22.48

1.81

مرتفعى الدرجات50-

40.18

4.44

منخفضى الدرجات50-

35.26

4.60

مرتفعى الدرجات50-

49.67

2.01

منخفضى الدرجات50-

35.36

3.10

الخبرة( .)O

مرتفعى الدرجات50-

48.35

2.39

-4الطيبة /الوداعة (

منخفضى الدرجات50-

38.34

2.34

)A

مرتفعى الدرجات50-

50.80

2.45

منخفضى الدرجات50-

40.94

5.05

مرتفعى الدرجات50-

56.61

1.82

منخفضى الدرجات50-

193.72

8.34

مرتفعى الدرجات50-

224.53

5.38

أبعاد المقياس

الداللة

-1العصابية ()N
-2االنبساط (.)E
-3االنفتاح

على

-5يقظة

التلقائية ( .)C

قيمة ت

مستوى

الضمير/

الدرجة الكلية للمقياس.

26.11

0.01

20.44

0.00

23.60

0.01

26.08

0.01

20.79

0.01

22.08

0.01

ويتضح من الجدول السابق وجود فروج دالة بين مر فعى ومنخفضى الدرجات على مق اس
عوام الشخ

ة وأبعاده مما يدل على قدرة المق اس التمييزية.

ثانياً-حساب ثبات المقياس-:

 :1معامل ثبات " الفا كرونباخ :م حساب معام الفا كرونباخ ل ائمة العوام الخمس
للشخ

ة وبلغ  ).657وألبعاد ال ائمة على التوالي -.662 – .581 – .653 – .543

 ).680مما يدل على متع المق اس بدرجة جيدة من الثبات.
 :2إعادة تطبيق االختبار :تم حساب معام الثبات" بطري ة إعادة طبيق المق اس على عينة
م دارها  )80فرد بفاص زمنى أسبوعين بين التطبيق األول والثاني وكانت معامالت االر با
بين التطب ين كما يلى:
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جدول ()16
حساب معامل الثبات" بطريقة إعادة االختبار لقائمة العوامل الخمس للشخصية وأبعادها (ن=.)80
االبعاد

الع اب ة

االنبسا

معام

0.730

0.832

.)E

)N

الطيبة/

ال فاوة/انفتال .)O

الوداعة

ي ظة

الضمير

)A
الثبات

0.859

0.786

د كل ة

للمق اس

.)C
0.743

0.804

ومن الجدول السابق نجد أن جم ع معامالت االر با مر فعة مما يشير إلي ثبات المق اس

وصالحيته لإلستخدام فى البحث الحالي.
ثالثاً-االتساق الداخلى-:

قامت الباحثتان بحساب معام االر با بين عبارات قائمة العوام الخمس للشخ

ة ودرجة

البعد الذى نتمى إل ه على النحو التالي-:
جدول ()17

معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه بمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
(ن=)250
بعد “الضمير"C -

بعد “العصابية" N-

بعد “االنبساط" E-

بعد “الصفاوة" O-

بعد "الطيبة"A -

ع

ر

ع

ر

ع

ر

ع

ر

ع

1

**.205

2

**.597

3

**.473

4

**.356

5

**.499

6

**.717

7

**.339

8

**.370

9

.026

10

**.641

11

**.646

12

**.645

13

**.364

14

**.81

15

**.566

16

**.461

17

**.617

18

**.454

19

**.422

20

**.659

21

**.661

22

**.604

23

**.441

24

**.523

25

**.510

26

**.639

27

**.487

28

**.350

29

**.506

30

**.595

31

**.352

32

**.613

33

**.174

34

**.381

35

**.676

36

**.579

37

**.572

38

**.356

39

**.542

40

**.530

41

**.655

42

**.586

43

**.557

44

**.444

45

**.558

46

**.550

47

.059

48

**.475

49

**.384

50

**.694

51

**.684

52

**.588

53

**.444

54

**.395

55

**.556

56

**.513

57

**.292

58

**.301

59

**.340

60

**.476
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جدول ()18
معامل االرتباط بين أبعاد مقياس العوامل الخمسة للشخصية والدرجة الكلية للمقياس (ن =)250
البعد
ُ
العصابيةN

العصابيةN

االنبساطE

-**.613

صفاوة/انفتاحO

- .281

.283

طيبة/وداعةA

- .434

.362

الضمير /تلقائةC

- .473

.447

ك المقياس

- .239

.600

**
**
**
**

االنبساطE

صفاوة/انفتاحO

طيبة/وداعةA

الضمير/تلقائيةC

**
**

.162

**

.355

**

.633

**
**

**

.388

**

**.552

.740

**

من الجدولين الساب ين يتضح أن جم ع معامالت االر با لجم ع األبعاد دالة عند مستوى
 )0.01ماعدا العبارة رقم  )47 ،)9م حذفها من المق اس لعدم داللتها ،كما ا ضح ان

جم ع معامالت االر با بين األبعاد والدرجة الكل ة دالة عند مستوى  )0.01مما يدل على
جانس العبارات واألبعاد وصدج المق اس وصالحيته لإلستخدام فى البحث الحالي.
ب-األدوات االكلينيكية- :

-1استمارة تاريخ الحالة والمقابلة الموجهة (إعداد الباحثتان):

يعتب ي يير ي يياريخ الحال ي يية الخط ي ييوة األول ي ييى ف ي ييي العمي ي ي اال لين ك ي ييي لجم ي ييع المعلوم ي ييات

بأس ي ييلوب علم ي ييي م ي يينظم ،حي ي ييث كي ي ييشب لني ي ييا وق ي ييائع ح ي يياة الف ي ييرد من ي ييذ م ي يييالده حت ي ييى
اآلن .و شي ي ييم اسي ي ييتمارة ي ي يياريخ الحالي ي يية معلومي ي ييات الهويي ي يية الشخ ي ي ي ة – معلومي ي ييات

ع ي ي ي يين الخلف ي ي ي يية األسي ي ي ي يرية -معلوم ي ي ي ييات ع ي ي ي يين الت ي ي ي يياريخ ال ي ي ي ييحى -معلوم ي ي ي ييات ع ي ي ي يين
الشخ ي ي ي ة والتوافي ي ييق االجتمي ي يياعي – معلومي ي ييات عي ي يين التي ي يياريخ الد ارسي ي ييي -معلومي ي ييات
عن الخبرات المهن ة).
باإلضي ييافة إلي ييى الم ابلي يية الموجهي يية التي ييي يعتمي ييد عليهي ييا الباحي ييث في ييي جمي ييع المعلومي ييات
حي ييول شخ ي ي ة الحالي يية وموضي ييوى البح ي ييث الخي يياص بي ييه ،وقامي ييت الباحثت ي ييان باخت ي ييار
عي ييدد مي يين األسي ييئلة التي ييي ي ييدور حي ييول موضي ييوى البحي ييث ،وطرحهي ييا علي ييى أف ي يراد عيني يية
البحث اال لين ك ة بشك مباشر .ملحق)4
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 :2اختبار ساكس لتكملة الجمل (:)S.S.C.T

هي ييو أح ي ييد اإلختبي ييارات اإلسي ي ي اط ة اللفظ ي يية غي ي يير محي ييددة البن ي يية ،قي ييام بوض ي ييعه "جوزيي ي ي

م.

سي ييا س “ ،رجمي يية :أحمي ييد عبي ييدالعزيز سي ييالمة  1965م) ،وهي ييدف إلي ييي د ارسي يية أربعي يية مي يين
مجاالت التوافق هي:
 -1مجي ييال األس ي يرة مي يين خي ييالل ثي ييالث ا جاهي ييات األب -األم – وحي ييدة األس ي يرة) ويشي ييم
12عبارة.

 -2مج ي ييال الج ي يينس م ي يين خ ي ييالل ا ج ي يياهين نح ي ييو النس ي ييا -العالق ي ييات الجنسي ي ي ة الغيري ي يية)
ويشم  8عبارات.
 -3مجي ي ي ييال العالقي ي ي ييات اإلنسي ي ي ييان ة مي ي ي يين خي ي ي ييالل  4ا جاهي ي ي ييات األصي ي ي ييدقا والمعي ي ي ييارف-
زمي ي ييال العم ي ي ي أو المدرسي ي ي ية -رؤسي ي ييا العم ي ي ي أو المدرس ي ي يية -المرؤسي ي ييين) ويش ي ي ييم
 16عبارة.

 -4مجي ي ييال فك ي ي يرة المي ي يير عي ي يين نفسي ي ييه مي ي يين خي ي ييالل  6ا جاهي ي ييات المخ ي ي يياوف -الشي ي ييعور
بال ي ييذنب -األه ي ييداف -فكي ي يرة الم ي يير ع ي يين نفس ي ييه -فكي ي يرة الم ي يير ع ي يين الماض ي ييى-فكي ي يرة
المر عن المست ب ) ويشم  24عبارة.
أبو شهبه )2004،

وب ي ي ييذلك يتك ي ي ييون المق ي ي يياس م ي ي يين  60جمل ي ي يية ناق ي ي يية) ،ويطل ي ي ييب م ي ي يين المفح ي ي ييوص أن
يكمي ي ي الجمي ي ي الناق ي يية ب ي ييأول اس ي ييتجابة ي ييرد ف ي ييي ذهن ي ييه كم ي ييا ي ي ييتم س ي ييجي زم ي يين االبت ي ييدا
وزمي ي ي يين االنتهي ي ي ييا في ي ي ييي المكي ي ي ييان المخ ي ي ي ي
للفي يياح

عم ي ي

باالختبي ي ي ييار ،وإذا سي ي ي ييمحت الظي ي ي ييروف يمكي ي ي يين

ح يي ييق ،ف ختي ييار العبي ييارات التي ييي بي ييدو خاصي يية أو غريبي يية أو غيي يير واضي ييحة

ويطلي ي ييب مي ي يين المفحي ي ييوص أن يوضي ي ييحها ،ويي ي ييتم ي ي ييدير اسي ي ييتجابات المفح ي ي ييوص علي ي ييى كيي ي ي

عبارة وف ا ألربعة فئات:

 درجتــــان :حي ييال االضي ييطراب الشي ييديد الي ييذى يحتي يياج لمسي يياعدة عالج ي يية لل ي يراعاتاالنفعال ة المت لة بالمجال.

 درجـــــــة واحـــــــدة :لالض ي ي ييطراب المعتي ي ييدل ،أي ص ي ي يراى انفع ي ي ييالي مت يي ي ي بالمج ي ي ييالقادر الفرد على مواجهته بنفسه.

 صفر :ال يوجد اضطراب انفعالي له داللة ملحوظة في هذا المجال.جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )263

د .رنا عبد الغىن امني

د .رشا امحد خلف

 :X -غير معروفة لعدم كفاية األدلة.

وقي ييد الحي ييظ سي ييا س أن عبي ييارات االختبي ييار تي ي ي ح للفي ييرد فرصي ييا كاف ي يية للتعبيي يير عي يين

ا جاها ي ي ي ييه وبشي ي ي ييك يسي ي ي ييمح للس ي ي ي ي كولوجي أن يسي ي ي ييتدل منهي ي ي ييا عل ي ي ي ييى ا جاه ي ي ي ييات الشخ ي ي ي ي ة

الس ي ي ييائدة ،و عط ي ي ييى لألخ ي ي ي ي ائي اإل لين كي ي ي ييي أدلي ي ي يية مهم ي ي يية ع ي ي يين محت ي ي ييوى ا جاه ي ي ييات الف ي ي ييرد
ومشاعره.

عباس  ،2001،ص)133 .

 نتائج البحث ( :)Research Results

-1الفرض األول :يوجد معدل مرتفع دال احصائياً للتوجه نحو ريادة األعمال لدى عينة
البحث.

والختبار صحة الفر

م حساب داللة الفروج باختبار  )T-Testبين المتوسم

االفتراضي والمتوسم الفعلي لعينة البحث كما يلى:
جدول ()19

قيمة "ت" لمعرفة الفرق بين المتوسط الفعلى والمتوسط االفتراضي على مقياس التوجه نحو ريادة األعمال
(ن=.)750
البعد

عدد

المتوسط

المتوسط

العبارات

االفتراضى

الفعلى

االنحراف
المعيارى

متوسط
الفرق

قيمة ت

مستوى
الداللة

المهارات اإلدارية

10

30

37.05

5.15

7.05

37.47

0.00

السمات الريادية

9

27

36.06

4.74

9.06

52.31

0.00

البحث عن فرص

10

30

38.46

5.99

8.46

38.64

0.00

الدافع الريادى

9

27

36.17

5.85

9.19

42.85

0.00

ك للمقياس

38

114

147.74

17.51

33.74

52.75

0.00

يتضح من الجدول السابق أن ق مة "ت" ألبعاد التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده هي
على التوالي  )52.75- 42.85 – 38.64 – 52.31- 37.47وهى ق م دالة اح ائ ا عند

مستوى )0.01؛ مما يشير إلي وجود فروج دالة إح ائ ا بين المتوسم الفعلى والمتوسم
االفتراضى لمق اس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ،وذلك يشير إلي وجود معدل مر فع دال

اح ائ ا للتوجه اإليجابي نحو ريادة األعمال وأبعاده لدى طالب جامعة األزهر ،والشك التالي
يوضح ذلك:
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التوجه حنو ريادة األعمال م
معدل انتشار التوجه االيجابى نحو ريادة االعمال لدى عينة البحث

160%

140%
120%

متوسط فعلى
متوسط افتراضى

100%
80%

60%
40%
20%
0%

د كلية للمقياس

الدوافع الريادية

البحث عن الفرص

السمات الريادية

المهارات اإلدارية

شكل( )1معدل انتشار ريادة األعمال لدى عينة البحث.

 مناقشة نتائج الفرض األول وتفسيره:
و تفق نت جة الفر

األول مع دراسة عبده  )2016والتي أشارت إلي وافر الخ ائ

الريادية بدرجة عال ة لدى أغلب أفراد العينة من طالب إدارة األعمال بجامعة بور ،و تفق
ذلك مع ما ورد في دراسة شحا ه  )2013ودراسة ) Raposo & Paco (2011و دراسة

مهناوي  )2014والذين أشاروا إلي أن دم ريادة األعمال بالعمل ة التعل م ة في مؤسسات
التعل م العالي والفنى قد ساهم في إظهار وجهات إيجاب ة نحو ريادة األعمال واالهتمام بها
والحد من البطالة من خالل إعطا اهتمام بإقامة المشروعات الحرة واالستفادة من الفرص
الممنوحة بال طاى الخاص.
وترجع الباحثتان هذه النتيجة إلي نجال إسهام المؤسسات التعل م ة في ح يق رؤية

م ر  2030والخطة االست ار ج ة التى م وضعها بالدولة للنهو
ومجا ار ها لسوج العم

باألنظمة التعل م ة

وخفض نسب البطالة من خالل نشر ث افة ريادة األعمال بين

الجامعات الم رية ونجاحها في خلق جامعات ريادية قادرة على االر ا بفكر ومهارات
أبنائها وذلك من خالل دعم األنشطة التدريب ة لريادة األعمال في شتى المجاالت
والتخ

ات.

وكما أشار ك من عبد الحميد والجزار  ،2020ص )6 .أن ريادة األعمال هى أداة

أساس ة للتنم ة المستدامة و طوير ريادة األعمال له دور كبير فى ح يق و فعي التنم ة
المستدامة خ وصا إذا م وجيهها نحو ذلك.
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ف د كان لنادى ريادة األعمال بجامعة األزهر دو ار فعاال في وجه طالب الجامعة نحو
ريادة األعمال من خالل التعري

والتوع ة بها من خالل الل ا ات والندوات وكذلك األنشطة

الدورية والتدريبات والمساب ات التى دم لطالب الجامعة في مختلب التخ

ات والكل ات

وكذا الدور اإليجابي لمكتب التايكو بجامعة األزهر ودوره في زيادة عدد حاضنات األعمال
التى رعى أفكار ومشروعات أبنا الجامعة والسعي الدائم لكالهما في زيادة الشركا

االست ار جيين من خارج الجامعة مث البنور وم ار ز دعم االبتكار والتكنولوج ا وجهاز نظ م
المشروعات وغيرها من الجهات المهتمة بالمجال ،األمر الذى دعم فكر ووجدان طالب

جامعة األزهر إيجاب ا نحو ريادة األعمال ونحو االشترار بها ومعرفة الجديد عنها وهذا ما

يظهر جل ا في ملب األدا السنوى له والمنشور عبر موقع الجامعة على الرابم التالي
 )http://www.azhar.edu.egفنتائ هذا الفر

ثبت نجال نادى ريادة األعمال بجامعة

األزهر في ح يق رسالته التى هدفت إلي رفع الوعي داخ الجامعة بأهم ة ريادة األعمال

ودورها في بنا المجتمعات الحديثة إقت اديا ومعرف ا ومهاريا من خالل بنى نشر مفهوم
الجامعة الريادية والعم على حق ها وذلك من خالل بني الع ل ة والتفكير الريادي في ح
المشكالت كما يعد ح ق صحة الفر

األول مدخال داعما لنتائ باقى فرو

البحث.

-2الفرض الثانى :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال
وبين عوامل الشخصية الخمس الكبرى لدى عينة البحث.
والختبار صحة الفر

قامت الباحثتان بحساب معام االر با

بيرسون) بين مق اس

التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده وقائمة العوام الخمس الكبرى للشخ
أفراد العينة كما يلى:
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ة وأبعادها لدى

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
جدول ()20

معامل االرتباط بين مقياس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده وقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
وأبعادها لدى أفراد العينة (ن = )750
البحث عن

الريادي

الدافع

ريادة األعمال

المهارات

-1العصابيةN-

.002

.038

.033

.003

.007

-2االنبساطE-

.031

.021

.044

.036

.030

-3انفتاح ع الخبرة O

.060

.021

.059

.014

.039

-4طيبة/وداعةA

.007

.031

.043

.045

.040

5الضمير/تلقائيةC

.055

.036

.042

.001

.040

ك لعوامل الشخصية

.038

.026

.055

.006

.035

األبعاد

اإلدارية

السمات

الريادية

**ر الجدولية دالة عند مستوى & .081 = .0.01

فرص

ك للتوجه نحو

* ر الجدولية دالة عند مستوى .062=0.05

و شير نتائ الجدول السابق إلي عدم وجود عالقة ار باط ة بين مق اس التوجه نحو

ريادة األعمال وأبعاده وبين قائمة العوام الخمس الكبرى للشخ
البحث ،مما يشير إلي عدم قبول الفر

الموجه وقبول الفر

ة وأبعادها لدى عينة

ال فري حيث" ال وجد عالقة

ار باط ة داله إح ائ ا بين التوجه نحو ريادة األعمال والعوام الخمس الكبرى للشخ

ة.

 مناقشة نتائج الفرض الثاني وتفسيره:
و ختلب نت جة الفر

الثاني مع دراسة ك من براندستا ير Brandstatter)2010

وأنتونس ك وآخرون  Antoncic.B,et al.(2015والتي أشارت إلي وجود عالقة ار باط ة
بين عوام الشخ

ة وبين نوايا ريادة األعمال وأدا رواد األعمال وأن عوام الشخ

ة

مدخ للتنبؤ بالنويا الريادية ،وا ف ت هذه النت جة مع دراسة كوفان و الحمامى  )2019ودراسة
بالنشيت  Blanchett, M. (2018حيث أشا ار إلي عدم وجود عالقة بين سمات الشخ

ة

والنوايا الريادية.
و فسر الباحثتان النت جة الساب ة في ضو االختالف الث افي والبيئي والق مي وكذا

النظام التعل مى بين مجتمع البحث وعينات الدراسات الساب ة والتي أوضحت أن هنار ار با
بين عوام الشخ

ة وبين النوايا الريادية وأدا رواد األعمال ،حيث أن هنار اختالف واضح

وملموس في كوين شخ

ة المواطن الم ري عن كوين شخ

ة المواطن األجنبي وبالتالي

ا جاهات ودوافع كال منهما مختلفة جاه الموضوعات المتعددة ومنها ريادة األعمال.
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د .رشا امحد خلف

كما أنه يمكن أن نرجع النت جة أيضا إلي شابه ميول ودوافع ريادة األعمال لدى أفراد
العينة باختالف سمات شخ
ؤثر على عوام الشخ

ا هم بسبب شابه الظروف البيئ ة والق م ة والعوام البيئ ة التي
ة و كوينها وعلى الدوافع الريادية ومهار ها ،األمر الذى لم يسفر

عن وجود ار با دال اح ائ ا بين ار فاى الدرجة على مق اس عوام الشخ

ة وار فاعها

على مق اس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ،فلم تأثر المهارات الريادية أو المهارات

السلوك ة أو البحث عن فرص والدافع الريادي بمكونات الشخ
دل على سرعة االستثارة واالندفاى والعجز عن حم

االجتماعي وقد يكون هذا منطق ا.

ة مث الع اب ة وسما ها التى
الضغو

وضبم النفس وال لق

وكذا لم ر بم ب ظة الضمير أو الطيبة وال فاوة وكذا االنبساط ة واالنفتال على

الخبرة بالتوجه نحو ريادة األعمال ،نظ ار لتشابه عينة البحث في ميولها ودوافعها نحو التوجه
الريادى باختالف أنما شخ

ا هم.

-3الفرض الثالث :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال
وبين سلوك المخاطرة لدى عينة البحث.

والختبار صحة الفر

قامت الباحثتان بحساب معام االر با

بيرسون) بين مق اس التوجه

نحو ريادة األعمال وأبعاده ومق اس سلور المخاطرة وأبعاده لدى أفراد العينة كما يلى:
جدول ()21

معامل االرتباط بين مقياس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ومقياس سلوك المخاطرة وأبعاده لدى أفراد
العينة (ن = )750
األبعاد

المهارات

السمات

اإلدارية

الريادية

البحث عن فرص

الدافع

ك ريادة األعمال

الرايدى

البحث عن اإلثارة

**.127

**.210

**.128

*.078

**.164

المجازفة في القرار

**.140

**.136

**.125

**.131

**.165

التقليد أو المحاكاة

.036

.057

*.087

**.128

**.099

تحمل المخاطرة

**.218

**.262

**.132

*.086

**.209

ر سلور المخاطرة.

**.192

**.250

**.169

**.144

**.230

**ر الجدولية دالة عند مستوى & .081 = .0.01

* ر الجدولية دالة عند مستوى .062=0.05

و شير نتائ الجدول السابق إلي وجود عالقة ار باط ة دالة إح ائ ا بين مق اس
التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ومق اس سلور المخاطرة وأبعاده مما يعنى قبول الفر
جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج ،2إبريل 2022
) )268

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
الموجه و ح ق صحة الفر

الثالث حيث وجد عالقة ار باط ة دالة بين التوجه نحو ريادة

األعمال وسلور المخاطرة لدى عينة البحث.
 مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيره:
و تفق نت جة الفر

الثالث مع ك من :دراسة واجنر واخرون Wagener &et al

)،(2010ودراسة براندستا ير ( Brandstätter)2010ودراسة

وزوب كوفا وآخرون

( .(2017 Kozubíková, et alوكذلك دراسة بالنشيت  Blanchett (2018ودراسة بوبان
وكايلى

 Boabeng & Cai Li (2018وأيضا دراسة

هميل سك ا و شيباردب

 Hmieleskia &Sheppardb (2019والتي أشارت إلي وجود عالقة ار باط ة موجبة بين
التوجه الريادى والنجال في ريادة األعمال وبين سلور المخاطرة .
بينما اختلفت هذه النت جة مع دراسة كوفان والحمامى  )2019والتي أشارت إلي وجود عالقة
عكس ة بين وافر الحاجة لإلنجاز وح المشكالت و حم المخاطر و فضي امتالر مشروى

خاص.

و رجع الباحثتان هذه النت جة إلي أن وافر مهارات الريادة اإليجاب ة لدى عينة البحث
اقتضى وجود قد ار من المخاطرة المحسوبة لديهم و لك سمة منطق ة لدى أى فرد م ب على

جرة
ح اة جديدة أو موقب جديد فهو حتى يستط ع المبادأة به والشروى ف ه البد أن يكون لديه أ
ومخاطرة محسوبة لتدارر الموقب والتعام معه ،حيث أن قوه الدوافع لدى الفرد في ح يق
الذات واإلنجاز واالست الل ة من خالل الرغبة في إدارة مشروعات خاصة بهم هو ما يجعله
ي ب على المخاطر ويتحملها ،خاصة المخاطر المدروسة أو المحسوبة التي نتبعها غالبا
لتح يق النجال رغم المش ة ومواجهة ال عوبات ورغم االحباطات التي قد ابلنا من ثب م
الغير لنا أو حتى ال أس الذى يواجهنا في بعض األحوال عند اإلخفاج .ويؤكد ذلك ما ذكره

الشمري والشرال  ،2012ص )124 .أن نايت) Knight (1967ود ار ر Drucker
) (1970حيث يعتبران الريادة تمحور حول المخاطرة.
فاإليجاب ة مع الح اة ومواقفها ومستجدا ها فر
المخاطرة المحسوبة واستثمار الفرص المتاحة ألج
الرغبة في النجال و ح يق الذات والتك

وخاص ة من خ ائ

على الشخ

السوى قد ار من

ح يق األهداف ،فالمخاطرة زداد عند

مع مستجدات الح اة و لبا ها وهى عد سمة

المرحلة العمرية للطالب في مرحلة الجامعة ومطلع الرشد وقد كون
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من السمات المساهمة إيجابا في أن يتخذوا ق اررات إيجاب ة سريعة نحو العم والزواج في هذه
المرحلة العمرية ،ولكن من المهم في هذه المرحلة استخدام التغذية الراجعة والتعلم من األخطا
ين.

الساب ة وطلب الن ح واإلرشاد من الكبار والمتخ

-4الفرض الرابع :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو ريادة األعمال
وأبعاده وبين التفكير االبتكاري وأبعاده لدى عينة البحث.
والختبار صحة الفر

قامت الباحثتان بحساب معام االر با

بيرسون) بين مق اس

التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ومق اس التفكير االبتكاري وأبعاده لدى أفراد العينة كما
يلى:
جدول ()22

معامل االرتباط بين مقياس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ومقياس التفكير االبتكارى وأبعاده
لدى أفراد العينة (ن = )750

المهارات

السمات

البحث عن

الرايدى

الدافع

األعمال

.1الحساسيةللمشكالت

**.417

**.289

**.300

**.142

**.351

-2الطالقة.

**.456

**.333

**.344

**.163

**.397

-3األصالة.

**.392

**.340

**.361

**.179

**.391

-4المرونة.

**.284

**.271

**.271

**.141

**.297

**.384

**.373

**.324

**.191

**.389

**.528

**.440

**.439

**.224

**.500

األبعاد

اإلدارية

-5تقييم األفكار.

ك التفكير االبتكارى

الريادية

**ر الجدولية دالة عند مستوى & .081 = .0.01

فرص

ك ريادة

* ر الجدولية دالة عند مستوى .062=0.05

و شير نتائ الجدول السابق إلي وجود عالقة ار باط ة دالة إح ائ ا بين مق اس

التوجه نحو ريادة األعمال ومق اس التفكير االبتكارى وأبعاده ،مما يعنى قبول الفر
و ح ق صحة الفر

الموجه

الثالث حيث" وجدت عالقة ار باط ة ذات داللة إح ائ ة بين مق اس

التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده ومق اس التفكير االبتكارى وأبعاده لدى عينة البحث".

 مناقشة نتائج الفرض الرابع وتفسيره:
و تفق نت جة الفر

الثالث مع ك من :دراسة واجنر واخرون(2010) Wagener& et al

ودراسة براندستا ير  Brandstätte)2010؛ ودراسة بوبان وكايلى ( Boabeng.F& Cai
 Li (2018والتي أشارت إلي وجود عالقة ار باط ة دالة بين التوجه الريادى والنجال في
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وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
ريادة األعمال وبين التفكير االبتكاري ،واختلفت هذه النت جة مع دراسة كوفان والحمامى
 )2019والتي أشارت إلي عالقة عكس ة بين وافر الحاجة لإلنجاز وح المشكالت و فضي
امتالر مشروى خاص.
و رجع الباحثتان هذه النت جة إلي أن طب عة األعمال الريادية وما تطلبه من شرو أو

خ ائ

حتى نضمن النجال والمنافسة في سوج العم

تضى علينا البحث عن منت جديد

أو خدمة جديدة أو آل ة عم وطري ة حديثة لم ستخدم من قب  ،أو حتى دع م لمنت سابق

أو خدمة ساب ة جديدة في ح مشكالت أفراد مجتمعهم و لب ة احت اجا هم وأن كون هذه الخدمة
أو المنت أو اآلل ة قابلة للتطبيق وفى جم ع األحوال فان جم ع العناصر أو الخ ائ
الساب ة هي في مجملها من عوام االبتكارية الحساس ة للمشكالت -الطالقة -األصالة -

المرونة -التحلي والت ي م) ،كذا فان خطوات إنشا مشروى جديد أو عم ريادي ناجح يفر

علينا أن نتبع خطوات التفكير االبتكاري حتى نضمن عم أصي وجديد أو مطور يضمن
المنافسة في سوج العم من خالل ح المشكالت و لب ة االحت اجات.

ويؤكد ذلك عبد الحميد والجزار  ،2020ص )7 .حيث أشا ار إلي استخدام رواد

األعمال لالبتكار وانتهاز الفرص من أج عم

نم ة ر بم باستم اررية الجوانب االقت ادية

واالجتماع ة والبيئ ة للمجتمع من خالل مكين أفراد المجتمع ومؤسسا ه من لب ة احت اجا هم
فالفرج بين الشخ

النمطي والشخ

الريادي هو أن النمطي ال يرغب في التجديد أو التغيير

ويجد أمنا في عدم التغير والجمود ،أما الشخ ة الريادية فهى ُمحبه للتغير والتطوير و جد
سعادة ومتعة واست رار في طوير أفكارهم والح ول على مكافآت لإلنجاز والتطوير والتميز
في األفكار واألعمال ولع هذه السمة كانت واضحة من خالل فاع أحد الباحثتين مع بعض
أفراد عينة البحث من الطالب و الطالبات أثنا بعض األنشطة التدريب ة.

-5الفرض الخامس :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أفراد عينة البحث

على مقياس التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات الديموجرافية (الجنس –

التخصص العلمى – محل اإلقامة – متوسط دخل األسرة– خبرة تدريب ريادية – متابعة

رواد األعمال -وجود رائد أعمال باألسرة).
والختبار صحة الفر

قامت الباحثتان بحساب داللة الفروج بين أفراد العينة على مق اس

التوجه نحو ريادة األعمال باختالف المتغيرات الديموجراف ة باستخدام  )t-testكما يلى:
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جدول ()23

داللة الفروق في درجات مقياس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده وفقا لمتغيرات
( الجنس-التخصص -محل االقامة )(ن=. )750

االبعاد.

الــــــــمــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات

العدد

الديموجرافية

".1المهارات اإلدارية".
".2السمات الريادية".
“ .3البحث عن
فرص".

 ".4الدافع الريادي "
ك للمقياس
".1المهارات اإلدارية".
".2السمات الريادية".
“ .3البحث عن
فرص".

 ".4الدافع الريادي "
ك للمقياس

".1المهارات اإلدارية".
".2السمات الريادية".
“ .3البحث عن
فرص".

 ".4الدافع الريادي "
ك للمقياس

(ن)

المتوسط

االنحراف

المعياري

ذكور

359

37.91

4.923

إناث

391

36.26

5.234

ذكور

359

36.46

4.634

إناث

391

35.70

4.819

ذكور

359

39.36

5.615

إناث

391

37.64

6.223

ذكور

359

36.93

5.559

إناث

391

35.47

6.043

ذكور

359

150.66

16.360

إناث

نظرى

391

145.06

18.121

368

36.22

5.146

عملى
نظرى

382

37.84

5.035

368

35.73

4.747

عملى
نظرى

382

36.38

4.725

368

37.69

6.242

عملى
نظرى

382

39.21

5.662

368

35.99

5.906

عملى
نظرى

382

36.34

5.814

368

145.63

18.014

عملى

382

149.77

16.794

حضر

371

36.80

5.348

ريف

379

37.29

4.946

حضر

371

35.87

4.919

ريف

379

36.25

4.565

حضر

371

38.21

6.234

ريف

379

38.72

5.755

حضر

371

35.78

6.086

ريف

379

36.54

5.609

حضر

371

146.67

18.297

ريف

379

148.79

16.670

قـــــيـــــمـــــة

(ت)

()sig

اإلحصائية

4.45

0.00

دال

2.20

0.02

دال

3.96

0.00

دال

3.43

0.01

دال

4.42

0.00

دال

4.35

0.00

دال

1.86

0.06

غ دال

3.49

0.01

دال

0.827
3.25

0.40
0.01

غ دال
دال

1.28

0.19

غ دال

1.08

0.27

غ دال

1.15

0.24

غ دال

1.77

0.07

غ دال

1.66

0.09

غ دال
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الداللة
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جدول ()24

داللة الفروق في الدرجة الكلية لمقياس التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده وفقا لمتغيرات (دخل األسرة-
خبرة التدريب -متابعة رواد األعمال-وجود ريادي باألسرة)( .ن=.)750

االبعاد.

الـــــــمـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات

العدد

الديموجرافية

(ن)

المتوسط

االنحراف

المعياري

دخ متوسم

342

37.09

5.209

اإلدارية.

دخ منخفض

408

37.01

5.107

.2السمات

دخ متوسم

342

36.18

4.635

الريادية.

دخ منخفض

408

35.96

4.836

.3البحث عن

دخ متوسم

342

38.67

6.049

فرص.

دخ منخفض

408

38.29

5.957

.4الدافع

دخ متوسم

342

36.17

5.695

دخ منخفض

408

36.17

5.998

دخ متوسم

342

148.11

17.376

دخ منخفض

408

147.43

17.645

حضر دريب

305

37.53

5.331

اإلدارية .

لم يحضر

445

36.71

5.002

.2السمات

حضر دريب

305

36.58

4.655

الريادية.

لم يحضر

445

35.71

4.776

.3البحث عن

حضر دريب

305

39.19

6.158

فرص.

لم يحضر

445

37.97

5.841

.4الدافع

حضر دريب

305

36.28

5.821

الريادى.

لم يحضر

445

36.09

5.888

ك للمقياس

حضر دريب

305

149.58

18.061

لم يحضر

445

146.48

17.035

متابع رواد

359

37.76

4.972

اإلدارية .

غير متابع رواد

391

36.40

5.232

.2السمات

متابع رواد

359

36.60

4.460

الريادية.

غير متابع رواد

391

35.56

4.944

.3البحث عن

متابع رواد

359

39.32

5.751

فرص.

غير متابع رواد

391

37.68

6.118

.4الدافع

متابع رواد

359

36.77

5.519

غير متابع رواد

391

35.61

6.107

.1المهارات

الريادى.

ك للمقياس
.1المهارات

.1المهارات

الريادى

قـــيـــمـــــة

الــداللــة

الداللة

(ت)

()sig

اإلحصائية

.207
.649

.51

غ دال

.859

.39

غ دال

.784

.10

غ دال

.531

.59

غ دال

2.14

.03

دال

2.48

.01

دال

2.74

.00

دال

.433
2.39

.66
.01

غ دال
دال

3.64

.00

دال

3.02

.02

دال

3.79
2.72
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غ دال

.00
.00

دال
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االبعاد.

الـــــــمـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات

العدد

الديموجرافية

(ن)

د .رنا عبد الغىن امني

المتوسط

االنحراف

المعياري

متابع رواد

359

150.46

16.451

غير متابع رواد

391

145.25

18.026

.1المهارات

وجود ريادى

345

37.30

5.101

اإلدارية .

عدم وجود ريادى

405

36.83

5.190

.2السمات

وجود ريادى

345

36.22

4.758

الريادية.

عدم وجود ريادى

405

35.93

4.733

.3البحث عن

وجود ريادى

345

39.04

6.003

فرص.

عدم وجود ريادى

405

37.97

5.957

.4الدافع

وجود ريادى

345

36.66

5.722

الريادى.

عدم وجود ريادى

405

35.75

5.947

ر للمق اس

وجود ريادى

345

149.22

17.199

عدم وجود ريادى

405

146.48

17.702

ك للمقياس

قـــيـــمـــــة

الــداللــة

الداللة

(ت)

()sig

اإلحصائية

4.11

.00

دال

1.24

.21

غ دال

.847

.39

غ دال

2.43

.01

دال

2.11

.03

دال

2.13

.03

دال

ومن الجدولين السابقين يتضح:

 -1وجود فروج دالة إح ي ي ي ي ي ي ييائ ا لدى عينة البحث في مق اس التوجه نحو ريادة األعمال
وأبعاده وف ا لتنوى الجنس ذكور وإناث) ل الح الذكور.

 -2وجود فروج دالة إح ي ي ييائ ا لدى عينة البحث في التوجه نحو ريادة األعمال وأبعاده وف ا
لمتغير التخ ي ي ي ي ي ي

العلمي) عدا بعدى الس ي ي ي ي ييمات الريادية ،والدافع الريادى) ،وكانت

الفروج الدالة ل الح التخ

العملي.

 -3عدم وجود فروج دالة إح ي ي ييائ ا لدى عينة البحث في مق اس التوجه نحو ريادة األعمال
وأبعاده وف ا لتنوى المكان الجغرافى قبلى وبحري).

 -4عدم وجود فروج دالة إح ي ي ييائ ا لدى عينة البحث في مق اس التوجه نحو ريادة األعمال
وأبعاده وف ا لتنوى متوسم دخ األسرة منخفض ،متوسم).

 -5وجود فروج دالية إح ي ي ي ي ي ي ييائ يا ليدى عينية البحيث في مق ياس التوجيه نحو رييادة األعميال
وأبعاده وف ا لتوافر خبرة التدريب على أنشييطة ريادة األعمال حضيير دريب ،لم يحضيير
دريب) ل ي ي ي ي ي ي ييالح من حضي ي ي ي ي ي ييروا دريبات في مجال ريادة األعمال ماعدا بعد الدافع

الريادى) لم تواجد به أي فروج دالة.
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 -6وجود فروج دالية إح ي ي ي ي ي ي ييائ يا ليدى عينية البحيث في مق ياس التوجيه نحو رييادة األعميال
وأبعاده وف ا لتنوى متغير متابعة رواد األعمال عبر وس ي ي ي ي ييائ االعالم ومواقع التواصي ي ي ي ي ي
متابع – غير متابع) ل الح من يتابعون رواد األعمال.

 -7وجود فروج دالية إح ي ي ي ي ي ي ييائ يا ليدى عينية البحيث في مق ياس التوجيه نحو رييادة األعميال
وأبعاده وف ا لتنوى متغير وجود رائد أعمال باألس ي ي ي ي ي يرة وجود ريادى – عدم وجود ريادى)
ل ي ي ييالح األسي ي ي يرة التي يتواجد بها رائد أعمال ماعدا بعدى المهارات اإلدارية والس ي ي ييمات

الريادية) لم تضح فروج بهما.
ممييا يعنى ح ق الفر

الخييامس جزئ ييا حيييث وجييدت فروج داليية في التوجييه نحو ريييادة

األعمال باختالف الجنس ل ي ي ي ييالح الذكور – التخ ي ي ي ي

الد ارسي ي ي ييى ل ي ي ي ييالح العلمى-خبرة

التدريب ل الح من حضر -متابعة ريادة األعمال ل الح من ابع-وجود رائد أعمال باألسرة

ل ي ي ي ي ي ي ييالح من لديه رائد قدوة) بينما لم وجد فروج دالة في ريادة األعمال وأبعادها باختالف
مح اإلقامة – متوسم دخ األسرة) لدى عينة البحث .والشك التالي يوضح لك الفروج:

شكل ( )2الفروق يف التوجه نحو ريادة األعمال يف ضوء المتغيات الديموجرافية.
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 مناقشة نتائج الفرض الخامس وتفسيره:

و تفق هي ي ييذه النت جي ي يية مع د ارس ي ي ي ي ي ي ي ي يية ك ي ي ي من :خطيبلو -جوال Khatibloo-

 Gola,S.(2016التي أش ي ي ي ي ي ي ييارت إلي أن عيامي الجنس ليه عالقية نبؤيية بنوى األعمييال
الريادية واإلقبال عليها ،د ارسيية هميل سييك ا و شيييباردب Hmieleskia &Sheppardb

 (2019والتي أشي ي ي ييارت إلي وجود فروج في خ ي ي ي ييائ

رواد األعمال رجع إلي الجنس،

د ارسي يية عبده  )2016والتي أشي ييارت إلي أن عوام الشي ييخ ي ي ة والترب ة والعوام البيئ ة
العلمى لها أثر إيجابى فى كوين الخ ائ

والث اف ة والتخ

الريادية.

و ختلب مع د ارسي ي ي ي يية كوزوب كوفا وآخرون  Kozubíková et al. (2017والتي

أشي ي ييارت إلي عدم وجود فروج رجع للجنس أو التعل م أو العمر في إدارة المخاطر والنوايا

الريادية ؛ ود ارسي يية كوفان و الحمامى  )2019والتي وجدت عالقة عكس ي ي ة بين العالقات
ال بل ة واالسرية وبين االست الل ة والرغبة في عم مشروى خاص .

و رجع الباحثتان وجود فروج دالة في التوجه نحو ريادة األعمال لدى عينة البحث

رجع إلي متغير الجنس ول ي ي ييالح الذكور إلي طب عة الدور الذكورى السي ي ييوى ومسي ي ييؤول ا ه
االجتماع ة جاه اسر ه في امين ح اة كريمة لهم وفى ظ شيوى البطالة و كثرة الضغو
والمس ي ييؤول ات والتي فرض ي ييها الع ي يير ومس ي ييتجدا ه على الذكور في الوقت الحالي لم يكن
أمامهم إال التوجه نحو الفكر الريادى والتطلع إلي إنش ييا مشيييروى خاص يض ييمن اس ييت ارره
المست بلي وقدر ه على الكفاية في المهام الموكلة إل ه اجتماع ا.

ما أن وجود فروج دالة في ريادة األعمال بعا لمتغير التخ ي

العلمى ل ييالح

الكل ات العلم ة فهذا يرجع إلي طب عة الد ارسي ي ي ي ي ي يية في الكل ات العلم ة والم ررات والبرام
التعل م يية التى ييدعم اإلبييداى واالبتكييار واإلنتيياج الملموس والحلول المنطق يية للمشي ي ي ي ي ي ييكالت

اإلنسييان ة ال ابلة للتطبيق والتسييويق مث ما يحدث في خ ي ييات العلوم وال يييدلة والتي
من شأنها أن دعم لديهم التوجه الريادى.

و رى البيياحثتييان أن عييدم وجود فروج داليية في التوجييه نحو ريييادة األعمييال وف ييا

لمتغيرات المكان الجغرافى -متوسي ي ييم الدخ ) قد يرجع إلي شي ي ييابه الظروف اإلقت ي ي ييادية
وانخفا

الدخ والغال السي ي ي ي ييائد في هذه الفترة والذى أثر على جم ع محافظات م ي ي ي ي يير

وجم ع مواطنيها ري

وحض ي ي يير وعانى منه متوس ي ي ييطى ومنخفض ي ي ييى الدخ األمر الذى لم
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يترر فروقا بينهم في وجههم اإليجابي نحو ريادة األعمال ،هذا باإلضي ي ي ي ي ييافة إلي شي ي ي ي ي ييابه
الظروف البيئ ة واألس ي ي يرية والق م ة لدى كال الفئتين من الري

والحضي ي يير وكذا متوسي ي ييطى

ومنخفضى الدخ .

ما رجع الباحثتان وجود فروج دالة في التوجه نحو ريادة األعمال يرجع إلي ك

من خبرة التدريب ل الح من حضر التدريب – متابعة رواد األعمال ل الح المتابعين-
وجود رائد باألسي يرة ل ييالح من واجد رائدا في أس ييرهم ) إلي أن وجود خبرة دريب ة س يياب ة

يجع ي الفرد أ ثر وع ييا بميياه يية ريييادة األعمييال وفوائييدهييا وأهميتهييا والطرج الم س ي ي ي ي ي ي يرة لهييا
والجهات الراع ة مما يكسر حاجز الخوف والجه لدى الفرد ويخلق لديه وعى وإدرار قائم
على المعرفيية والموضي ي ي ي ي ي ييوع يية يييدعم وجهييا ييه ،كييذا فييإن متييابعيية رواد األعمييال وأخبييارهم

وإنجا از هم عبر وسي ي ييائ التواص ي ي ي أو ال نوات المهتمة من شي ي ييأنه أن يزيد دافع ة الشي ي ييباب
ويعلى طموحهم ويخلق لديهم وجها إيجاب ا نحو ريادة األعمال ورغبة في الوصول إلي ما
وص إل ه رواد األعمال الناجحين في مجتمعا هم.
ما أن وجود رائد أعمال باألسرة خاصة وإن كان ناجحا من شأنه أن يوفر نموذجا

وقدوة للشييباب ويخلق دافعا وحاف از لديهم في كسيير الخوف من األعمال الخاصيية أو إنشييا

مش ي ي ييروى ريادى ويدعمهم بالطرج والوس ي ي ييائ المالئمة والمعلومات الداعمة في هذا المجال
م ارنة باألسر التي ل س لها عالقة بريادة األعمال وال يوجد رواد أعمال في مح طها.
-5الفرض السادس :يمكن التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال من خالل متغيرات البحث
(عوامل الشخصية -التفكير االبتكارى – سلوك المخاطرة).
والختبار صحة الفر

م حساب حلي االنحدار المتعدد للتنبؤ بالتوجه نحو ريادة

األعمال من خالل سلور المخاطرة – التفكير االبتكارى) كما يلى:

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  70ج ،2إبريل 2022
) )277

د .رنا عبد الغىن امني

د .رشا امحد خلف

جدول ()25
تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال من خالل

(التفكير االبتكارى -سلوك المخاطرة – عوامل الشخصية الخمس).

متغير ابع

متغير مست

معام االر با R

التفكير االبتكارى

ق مة المشاركة ) R2

ق مة ف

داللة ف

التوجه الريادى

سلوك المخاطرة
عوامل الشخصية

معام االنحدارB

Beta

ق مة ت

.026

.023

-

مستوى الداللة

0

5

معام

6

7

5

0

0.21

0.16

0

0

6

ضخم التباين

0.52

0.27

95.2

0.0

0.67

0.48

15.1

0.01

1.03
3

1.01

5.24

0.01

.735

0.46

1.01

-

2

4

9

من خالل نتائ جدول  )23ا ضح أن نموذج االنحدار دال اح ائ ا وذلك من خالل
ق مة ف) البالغة  )95.25بداللة  ) 0.00وهى ق مة دالة اح ائ ا عند  ، )0.01و وضح
النتائ ان المتغيرات المفسرة فسر  )% 27من التباين الحاص في متغير التوجه نحو ريادة
األعمال) وذلك بالنظر إلي ق مة المشاركة أو معام التحديد  ، ) R2وقد جا ت ق مة معام

االنحدار بيتا  )Bالتي وضح العالقة بين التوجه نحو ريادة األعمال والتفكير االبتكارى
 )0.670ذات داللة إح ائ ة من خالل ق مة ت= )15.16وداللتها  )0.01وذلك يعنى انه
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التوجه حنو ريادة األعمال م
لما زادت ق مة التفكير االبتكارى بم دار وحدة زاد التوجه نحو ريادة األعمال بم دار )0.670
لدى ك فرد من أفراد العينة ،كما جا ت ق مة معام االنحدار بيتا  )Bالتي وضح العالقة
بين التوجه نحو ريادة األعمال وسلور المخاطرة  )0.210ذات داللة إح ائ ة من خالل
ق مة ت= )5.24وداللتها  )0.01وذلك يعنى انه كلما زادت ق مة سلور المخاطرة بم دار
وحدة زاد التوجه نحو ريادة األعمال بم دار  )0.210لدى ك فرد من أفراد العينة  ،بينما

جا ت ق مة معام االنحدار بيتا  )Bالتي وضح العالقة بين التوجه نحو ريادة األعمال
والعوام الخمسة للشخ

ة  )-0.026غير دالة إح ائ ا من خالل ق مة ت=)0.735-

وذلك يعنى أن أثير التغير في العوام الخمسة الكبرى للشخ

ة ال يؤثر بشك واضح على

التوجه نحو ريادة األعمال  ،حيث م دار التحسن فى العوام الخمسة للشخ

ة بم دار وحدة

يؤثر في ريادة األعمال بم دار  )-0.026في التوجه نحو ريادة األعمال لدى ك فرد من أفراد
العينة.
كما وضح الجدول نتائ اختبار التعددية الخط ة حيث كشفت النت جة أن عام

ضخم

التباين للنموذج ارول بين  )1.033-1.014أصغر من  3مما يشير إلي عدم وجود مشكلة
عددية خط ة بين متغيرات النموذج ،كما يمكن كتابة معادلة االنحدار كالتالي:

التوجه نحو ريادة األعمال المتوقع)=*0.670+88.35التفكير االبتكارى*0.210سلور
المخاطرة * .026-عوام الشخ

ة  +خطأ التنبؤ .

ومما يسبق يتضح ح ق الفرص السادس جزئ ا حيث يمكن التنبؤ بالتوجه نحو ريادة

األعمال من خالل متغيرى التفكير االبتكارى وسلور المخاطرة ،بينما ال يمكن التنبؤ بالتوجه

الريادى في ضو العوام الخمس الكبرى للشخ

ة الع اب ة  -ي ظة الضمير -االنبسا -

االنفتال على الخبرة – الطيبة والوداعة).
 تفسير نتائج الفرض السادس وتفسيره:

و تفق هذه النت جة مع دراسة ك من دراسة واجنر واخرون Wagener& et al

) (2010ودراسة بوبان وكايلى  Boabeng.F.O& Cai Li (2018و دراسة خضراوى

وآخرون ) Khadhraoui,M. et al. (2016والتي أشارت إلي أن رواد األعمال يمتلكون
مستويات أعلى من اإلست الل ة  ،و حم الغمو

 ،والمي إلي المخاطرة  ،واالبتكار ،وال فات

الق ادية وانه يمكن التنبؤ من خالل هذه المتغي ارت بالتوجه نحو ريادة األعمال .
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بينما ختلب مع دراسة براندستا ير  Brandstätter)2010ودراسة أنتونس ك

وآخرون  Antoncic.B et al. (2015والتي أشارت إلي أن عوام الشخ

ة ي ظة الضمير

– االنبساط ة -االنفتال على الخبرة  -الع اب ة) ذات صلة نبؤية بنوايا ريادة األعمال وأدا
رواد األعمال.
و رجع الباحثتان النت جة الساب ة إلي عدم وجود عالقة ار باط ة بين عوام الشخ ة

الع اب ة -ي ظة الضمير -االنفتال على الخبرة -الطيبة والوداعة-االنبسا ) لدى عينة البحث

الحالي مما ال يمكننا من التنبؤ بالتوجه نحو ريادة األعمال في ضوئها  ،بينما يعد وجود عالقة

ار باط ة بين التوجه نحو ريادة األعمال وكال من التفكير االبتكارى وسلور المخاطرة وذلك ما
م إثبا ه و فسيره والتعليق عل ه في الفرو

الساب ة الثانى والثالث والرابع) كعامال مساعدا في

إمكان ة استخدام ك من متغيري التفكير االبتكارى وسلور المخاطرة كمنبئات للتوجه نحو ريادة
األعمال.

فريادة األعمال مجال عملى يحتاج لنوى معين من التفكير التباعدي والعم المتضمن
على قدر من المغامرة أو المخاطرة المحسوية ،ف د أشار  )Frese & Gielnik ,2014إلي أن
الريادى البد أن توافر ف ه العديد من الخ ائ

الشخ

ة التي ميزه عن غيره من األفراد،

ومنها أن يمتلك السجاعة وال درة على اإلنجاز والكفا ة والمخاطرة المحسوبة وال درة على إدارة
الوقت والمال بطرج مبتكرة ويكون لديه االندفاى المدروس والتفاؤل بالنجال رغم ال عوبات التي

يمكن أن واجهه مست بال .
-7الفرض السابع  :تختلف مجاالت التوافق والصراع النفسى وفقا الختبار تكملة الجمل
اإلسقاطي لدى عينة من مرتفعى ومنخفضى التوجه نحو ريادة األعمال.
وللتح ق من صحة الفر

م اخت ار  4حاالت 2ذكور  2+إناث) من عينة الدراسة

اثنين منهما ذكر  +انثى) من منخفضى الدرجات على التوجه نحو ريادة األعمال ولم يتعرضا
لخبرة التدريب أو خبرات المشاركة فى أنشطة ريادة األعمال ،اثنين منهما ذكر  +انثى) من
مر فعى الدرجات على مق اس التوجه نحو ريادة األعمال وكانا ممن ح ال على دريب وشاركا

في أنشطة ومساب ات ريادة األعمال بالجامعة ،واستخدمت الباحثتان اختبار كملة الجم  ،و م
فسير النتائ في ضو اريخ الحالة والم ابلة اال لين ك ة الموجهة ،وقد روعى التكافؤ بين
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الحاالت في العمر والفرج الدراس ة والتخ

والتاريخ األسرى والتعل مى لكليهما وكذا الحالة

االجتماع ة واالقت ادية وف ا لتاريخ الحالة لك حالة.
وكانت نتائج اختبار تكملة الجمل الكمية والكيفية على الحاالت كالتالي :
جدول ()26

ملخص تفسير نتائج اختبار ساكس لتكملة الجمل لحالتين اإلناث
م
القوائم

العبارات

(االتجاهات)

الحالة األولى

الحالة الثانية

(إناث مرتفع)

(إناث منخفض)

التقدير

ملخص

التقدير

التفسير.
.1
.2
.3
.4

اال جاه نحو األم.
اال جاه نحو
األب.
اال جاه نحو وحدة
األسرة.

اال جاه نحو
المرأة.

14

29

44

59

1

16

31

46

12

27

42

57

10

25

40

55

اال جاه نحو
.5

العالقات

الجنس ة.

11

26

41

56

اال جاه نحو
.6

.7

األصدقا

والمعارف.
اال جاه نحو

رؤسا العم أو

1

8

6

23

2

اليوجد

1

اليوجد

21

36

.8

.9

اال جاه نحو
المرؤسين.
اال جاه نحو

زمال العم أو
المدرسة.

4

19

34

13

28

43

58

صراع.

3

اليوجد

0

اليوجد

صراع.

اليوجد

2

صراع.

1

اليوجد

صراع.
صراع.

1

اليوجد

0

اليوجد

صراع.
صراع.

0

اليوجد
صراع

0

اليوجد

صراع.

0

اليوجد

0

اليوجد

0

اليوجد

0

اليوجد

صراع

صراع.
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0

اليوجد

صراع.
اليوجد

اليوجد
صراع.

صراع.

المدرسة.
48

0

صراع.

53

51

التفسير.

صراع.

1
38

اليوجد

ملخص

صراع.
صراع.

د .رشا امحد خلف

د .رنا عبد الغىن امني

م
القوائم

العبارات

(االتجاهات)

الحالة األولى

الحالة الثانية

(إناث مرتفع)

(إناث منخفض)

التقدير

ملخص

التقدير

التفسير.
.10

.11

.12
.13
.14
.15

اال جاه نحو
الخوف.

اال جاه نحو

مشاعر الذنب.
اال جاه نحو

قد ار ه الذا ة.
اال جاه نحو
الماضي.
اال جاه نحو
المست ب .

اال جاه نحو
الهدف.

7

22

37

52

15

30

45

60

2

17

32

47

9

24

39

54

5

20

35

50

3

18

33

49

4

يوجد

صراع

ملخص
التفسير.

1

اليوجد

صراع.

بسيط.
4

يوجد

3

صراع

صراع.

بسيط.
0

اليوجد

1
0

اليوجد

صراع.

0

اليوجد

صراع.

اليوجد
صراع.

1

اليوجد

1

اليوجد

صراع.
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1

صراع.
اليوجد

اليوجد

صراع.
صراع.

0

اليوجد

صراع.
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التعليق على حالتي اإلناث- :

الحالة الثانية (إناث منخفض)

الحالة األولى (إناث مرتفع)

التعليق على الحالة:

التعليق على الحالة:

بالنظر إلي استجابات المفحوصة على اختبار سا س بالنظر إلى استجابات المفحوصة على

وجد أنها ال عانى من صراى في ا جاهات مجال اختبار سا س وجد انها ال عانى من أي

األسرة أو ا جاهات مجال العالقات اإلنسان ة أو صراعات في مجاالت االختبار أو في

ا جاهات مجال العالقات الجنس ة  ،بينما في ا جاهات ا جاها ه ،عدا صراى بس م جدا في اال جاه

مجال فكرة المر عن نفسه لوحظ وجود دالله على نحو الشعور بالذنب على الرغم من أنها

بعض ال راعات البس طة في ا جاهي الخوف – و ذكرت بأنها لم تمكن من ح يق حلمها
الشعور بالذنب) لدى المفحوصة فف ما يخ

اال جاه وحلم والديها لها بأن دخ

كل ة الطب

نحو المخاوف فإن مخاوف المفحوصة قد دارت حول وإخفاقها في الح ول على المجموى
الخوف من البكا وال وت العالي نظ ار الر باطهما المناسب رغم وافر ك

الم ومات لديها

في صور ها الذهن ة بمواقب الموت والجنائز وألم وذلك يجعلها شعر بالذنب ،و كان سببا

الف دان  ،وهو ما عرضت له أثنا موت احد الجيران في خوفها من المست ب نظ ار لعدم التحاقها
وأثنا موت جد ها وهى صغيرة مما رر في نفسها بكل ة لها كل

خوفا مالزما من خبرة البكا وال وت العالي .وف ما وبالنظر للشخ

يخ

مث كل ة الطب.

ة كك نجد أنها سوية

ا جاه الشعور بالذنب فإن ال راى البس م قد والدلي على ذلك خلو معظم استجابات

نجم عن معاناة المفحوصة لبعض األوقات من عدم المفحوصة من ال راعات كما ان الدرجة
الث ة بالنفس وعدم دير الذات رغم وجود صفات الكل ة للمفحوصة على االختبار كك كانت

وقدرات حسنة لديها وأفض من غيرها ،األمر الذى
جع

 9درجات ف م) من الدرجة النهائ ة

بعض المح طين بها استغلوا ذلك في جرل لالختبار وهى  120درجة) وبم ارنتها

مشاعرها والت لي منها امام االخرين.
وبالنظر للشخ

ة كك نجد انها سوية والدلي على

ذلك خلو اغلب استجابات المفحوصة من ال راعات
ما ان الدرجة الكل ة للمفحوصة على االختبار كك

انت  19درجة) من الدرجة النهائ ة لالختبار وهى

 120درجة) وبم ارنتها بمتوسم الدرجة الكل ة

بمتوسم الدرجة الكل ة لالختبار

درجة) نجد ان درجات المفحوصة اق

بكثير من المتوسم مما يدل على سوا
الشخ

ة

وخلوها

واالضطرابات النفس ة.
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الحالة األولى (إناث مرتفع)

الحالة الثانية (إناث منخفض)

لالختبار  60درجة) نجد ان درجات المفحوصة اق

الملخص العام:

من المتوسم مما يدل على سوا الشخ
الملخص العام:

ة.

 -1المجاالت الرئ س ة لل راى لدى

المفحوصة ال وجد اى مجاالت صراى أو

 -1المجاالت الرئ س ة لل راى لدى المفحوصة فكرة اضط ارب نفسي واضحة لدى المفحوصة).
المر عن نفسه وخاصة في اال جاه نحو المخاوف
واال جاه نحو الشعور بالذنب).

 -2كوين الشخ

ة:

 -2كوين الشخ

ة:

استجابة المفحوصة لدوافعها الداخل ةاستجابات سوية ومتواف ة مع ظروفها

-استجابة الفرد لدوافعة الداخل ة استجابة سوية

الح ا ة.

-ا سمت المفحوصة بحالة من التوافق االنفعالي

االنفعالي أثنا اج ار االختبار.

-استجابات المفحوصة ا سمت بالنض والمالئمة

والمالئمة للمرحلة العمرية التي مر بها.

-استجابات المفحوصة واقع ة ومالئمة لمستوى

لمستوى الواقع الذى ع ش ف ه.

-عبرت المفحوصة عن صراعا ها بشك سوى

سوى ومالئم لشخ يتها وظروفها.

ومتواف ة مع الواقع.

أثنا اج ار االختبار.

للمرحلة العمرية التي مر بها.
الواقع الذى ع ش ف ه.

ومالئم لمستواها.

ا سمت المفحوصة بحالة من التوافق-استجابات المفحوصة ا سمت بالنض

استجابات المفحوصة واقع ة ومالئمة-عبرت المفحوصة عن صراعا ها بشك
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جدول ()27
ملخص تفسير نتائج اختبار ساكس لتكملة الجمل لحالتي الذكور
م
القوائم

العبارات

(االتجاهات)

.1
.2
.3
.4

اال جاه نحو
األم.
اال جاه نحو
األب.
اال جاه نحو
وحدة األسرة.
اال جاه نحو
المرأة.

14

29

44

59

1

16

31

46

12

27

42

57

10

25

40

55

اال جاه نحو
.5

العالقات

11

26

41

التقدير
0

اليوجد

1

1

اليوجد

0

.6

األصدقا

8

0

.8

المرؤسين.

.9

.10

الخوف.

0

اليوجد
صراع

0

اليوجد

0

اليوجد

0

اليوجد

صراع
صراع

اليوجد
صراع

0

صراع
صراع

2

6

21

36

51

4

19

34

48

1

اليوجد
صراع

13

28

58

7

22

37

اليوجد

يوجد
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 التعليق على حالتي الذكور-:
الحالة األولى (ذكور مرتفع)

الحالة الثانية (ذكور منخفض)

التعليق على الحالة -:

التعليق على الحالة:

بالنظر إلي استجابات المفحوص على اختبار وبالنظر للشخ

ة كك نجد انها سوية

سا س وجد انه ال يعانى من صراى في ا جاهات والدلي على ذلك خلو اغلب استجابات
مجال األسرة أو ا جاهات مجال العالقات المفحوص من ال راعات كما ان
اإلنسان ة أو ا جاهات مجال العالقات الجنس ة ،الدرجة الكل ة للمفحوص على االختبار
بينما في ا جاهات مجال فكرة المر عن نفسه،

ك كانت  14درجة ف م) من الدرجة

لوحظ وجود صراى في ا جاهين الخوف  -و النهائ ة لالختبار وهى

الشعور بالذنب) فاال جاه نحو الخوف وجد ف ه وبم ارنتها

بمتوسم

120درجة)

الدرجة

الكل ة

درجة بس طة من ال راى نجم عن معاناة لالختبار  60درجة) نجد ان درجات
المفحوص من فوب ا األما ن العال ة.

المفحوص اق بكثير من المتوسم مما

بس م لدى المفحوص بسبب الضغو النفس ة أثنا

ال راعات واالضطرابات النفس ة.

واال جاه نحو الشعور بالذنب وجدت درجة صراى يدل على سوا الشخ
مرحلة الثانوية وف ما بعدها إلرضا
والمح طين على حساب رغبا ه الشخ

ة وخلوها من

والديه الملخص العام:

ة ،وأنه  -1المجاالت الرئ س ة لل راى لدى

دائما في طفولته كان يكبت احت اجا ه ورغبا ه المفحوص ال وجد أي مجاالت صراى

ألج إرضا والدية والمح طين.
وبالنظر للشخ

ة كك نجد انها سوية والدلي

أو اضط ارب نفسى واضحة لدى
المفحوص).

على ذلك خلو أغلب استجابات المفحوص من  -2كوين الشخ

ة:

ال راعات كما ان الدرجة الكل ة للمفحوص على -استجابة المفحوص لدوافعها الداخل ة

االختبار كك

كانت  15درجة) من الدرجة استجابات سوية ومتواف ة مع الواقع.

النهائ ة لالختبار وهى  120درجة) وبم ارنتها -ا سمت استجابات المفحوص بحالة

بمتوسم الدرجة الكل ة لالختبار  60درجة) نجد من التوافق االنفعالي أثنا
ان درجات المفحوص اق كثي ار من المتوسم مما االختبار.
يدل على سوا الشخ

ة.
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-استجابات المفحوص ا سمت بالنض

الملخص العام:

 1المجاالت الرئ س ة لل راى لدى المفحوص فكرة والمالئمة للمرحلة العمرية التي يمر بها.

المر عن نفسه وخاصة في اال جاه نحو المخاوف -استجابات المفحوص واقع ة ومالئمة
لمستوى الواقع الذى يع ش ف ه.

واال جاه نحو الشعور بالذنب).
 -2كوين الشخ

-عبر المفحوص عن صراعا ه بشك

ة:

استجابة الفرد لدوافعه الداخل ة استجابة سوية سوى ومالئم لشخ يته وظروفه.و دل عن رضاه عن نفسه.

ا سمت استجابات المفحوص بحالة من التوافقاالنفعالي أثنا اج ار االختبار.
ا سمت استجابات المفحوص بالنض والمالئمةللمرحلة العمرية التي يمر بها.

استجابات المفحوص واقع ة ومالئمة لمستوىالواقع الذى يع ش ف ه.

عبر المفحوص عن صراعا ه بشك سوى ومالئملواقعه..
وبالنظر لنتائ استجابات الحاالت األربعة في جدول  )26وجدول  )27وجد أنه ح ق
مبدأ التكام بين الب انات والمعلومات التي ح لت عليها الباحثتان من األدوات المختلفة
سوا الم اي س الس كومترية أو اريخ الحالة أو الم ابلة اإل لين ك ة الموجهة أو اختبيار سا س

لتكملة الجم وللتعليق عليها نالحظ عدم وجود فروج جوهرية واضحة في مجاالت التوافق
الرئ س ة بين مر فعى ومنخفضى الدرجات وفى كوين الشخ
لألربع حاالت بالسوا والتك

ة ،حيث ا سم كوين شخ

ة

في مجاالت ال راى الرئ س ة ،عدا وجود فروج بس طة بين

مر فعى ومنخفضى الريادة في مجال فكرة المر عن نفسه في ا جاهي الشعور بالذنب-
المخاوف) ل الح مر فعى الدرجات في الريادة الطالب ة ولع هذه اال جاهات كانت من ضمن
المثيرات التي حركت دوافع الحاالت نحو خطى ال راى فيها من خالل السعي نحو ح يق

الذات واستخدام حي

التعويض -التسامي) للوص للتك

مشروى ريادى ناجح يضمن للشخ

النفسى من خالل ديم فكرة

است الليته وانجازه ويح ق ذا ه ورغبا ه ويكسبه الق مة

جملة اإلرشاد النفسي ،العدد  ،70ج ،2إبريل 2022
) )288

وعالقته ببعض املتغريات النفسية
التوجه حنو ريادة األعمال م
االجتماع ة التي يسعى لها أى إنسان سوى  ،وهذا ما ضمنته بالفع إجابات أفراد العينة
اللذان ح ال علي درجات مر فعة في اال جاه نحو المخاوف وا جاه الشعور بالذنب  ،خالل
الم ابلة الموجهة.
ومن هنا يمكن ال ول بعدم ح ق الفرض ة السابعة حيث م رفض الفر
الفر

الموجه وقبول

ال فري وهو " ال وجد فروج جوهرية دالة بين مر فعى ومنخفضى درجات الريادة

الطالب ة على اختبار جوزي

ام سا س في مجاالت التوافق ونمم الشخ

اخلالصة وتوصيات البحث:

ة".

في ضو ما وص إل ه البحث من نتائ يمكن إستخالص التوص ات اآل ة:
-1عم برام إرشادية و وجيه ة للمتخ

ين لتنم ة ق مة العم الريادى واستخدامه كوسيلة

عالج ة و ربوية فعالة لل ضا على الف ر والفراغ وآثارهما النفس ة.

-2العم على نم ة سمات الشخ

ة الريادية لدى المراه ين والراشدين كمدخ فعال في ح

مشكلة البطالة ومواجهتها بشك فعال.
-3نشر و شج ع ث افة ريادة األعمال واالهتمام بها في المؤسسات التعل م ة والمجتمع ة من
خالل حمالت وعوية م ننة.

 -4دع م التفكير اإلبتكارى وسلور المخاطرة المحسوبة لدى أبنائنا و الميذنا منذ ال غر

باعتبارهما مدخ

نبؤي لمشروى ريادى ناجح يخدم نفسه ومجتمعه.

-5االهتمام بوجود النموذج وال دوة داخ األسرة والمجتمع من االفراد الناجحين مهن ا وفكريا
االمر الذى س سهم ايجابا في وجه الشباب نحو التحلى بث افات مهن ة وفكرية مفيدة ؤثر
إيجابا على صحتهم النفس ة.

-6ربم المناه التعل م ة بطرج عمل ة ومبتكرة لتنم ة قدرات الطالب على التفكير التباعدى
والمبادأة في ا خاذ ال اررات المحسوبة واستغالل الفرص المتاحة للتغلب على صعوبات الح اة
ومستجدات الع ر من بطالة وف ر.
-7معالجة المشكالت االقت ادية واالجتماع ة من المدخ النفسى والسلوكي فتغيير حال
االفراد لألفض يستوجب غيير طري هم فكرهم ومنحى سلوكهم.
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حبوث مقرتحة:

 -1فعال ة برنام إرشادي لتنم ة مهارات ريادة األعمال لدى طالب الجامعة.

 -2دراسة الحاجات النفس ة واالجتماع ة لرواد األعمال المحتملين في مجاالت مختلفة.
 -3أسإليب التفكير وعالقتها بمهارات ريادة األعمال لدى عينات مختلفة.

 -4التوجه الريادى وعالقته بالكفا ة األ اديم ة ومستوى الطمول لدى الطالب في ظ جائحة
وفيد.19

 -5مهارات ريادة األعمال وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية لدى المراه ين.
-6فاعل ة برنام

دريبى لتنم ة التفكير االبتكارى وأثره على مهارات ريادة األعمال لدى طالب

الجامعة.
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" املــــــــراجـــــــــــــــــــع "

أوالً  :المراجع العربية :
-1ابو الن ر ،مدحت .)2004 .تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة .ال اهرة:
مجموعة الني العرب ة.

-2ابو شهبه ،هنا ابراه م يحى .)2004 .القياس اإلسقاطى :الجزء األول ،3 .ال اهرة :دار
الفكر العربى.

-3الخرايشة ،نانسى محمد جمي  .)2018 .أثر استخدام بعض مهارات التفكير االبداعى في
ح ي طلبة ال ب الثالث االساسى .رسالة ماجستير منشورة ،كل ة

العلوم التربوية .جامعة الشرج االوسم ،االردن.

-4الخربوطلى ،عامر .)2018 .ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .الجامعة
االفتراض ة السورية ،الجمهورية العرب ة السورية.

-5الديرى ،عال أسعد .)2011 .اإلست الل اإلد ار ى وعالقته باإل جاه نحو المخاطرة لدى ضبا
اإلسعاف في قطاى غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالم ة بغزة.

-6الشرنوبى ،نادية السيد .)2005 .بعض المتغيرات النفس ة المسهمة فى المي الى سلور
المخاطرة لدى الشباب من الجنسين .مجلة كلية التربية بجامعة األزهر،

العدد  128جز ثانى ديسمبر.

-7الشمري ،ركي والشرال ،رمضان .)2014 .نموذج م ترل من التجارب الدول ة ألدوار الجهات
في دعم ريادة األعمال .المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة

األعمال ،نحو بيئة داعمة لريادة األعمال في الشرق األوسط ،ص.

.143-123

-8الشم مرى ،أحمد عبد الرحمن وناصر ،وفا .)2019 .ريادة األعمال ،العيبكان للنشر
والتوزيع.

-9الشم مري ،احمد بن عبد الرحمن .)2021 .سمات رائد األعمال ،متال على موقع الشم مرى
لريادة

األعمال

بتاريخ

2021/10/7

https://edarah.net
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-10المطيرى ،عبدهللا سعد .)2019 .درجة وافر ث افة اإلبداى لدى مديري المدارس في دولة
الكويت وعالقتها بدافع ة االنجاز لدى المعلمين .رسالة الماجستير في
اإلدارة التربوية ،كل ة العلوم التربوية ،قسم اإلدارة التربوية واألصول ،جامعة

آل البيت ،الكويت.

-11باقادر ،فتحي بن ناصر .)2020 .االلتزام الديني وعالقته بسمات الشخصية االيجابية.
مؤسسة األمة للنشر والتوزيع.

-12حبيب ،عبدالكريم مجدى .)2000 .تنمية اإلبداع في مراحل الطفولة المختلفة .ال اهرة:
مكتبة األنجلوالم رية.

-13حسين ،زه ار ياسر .)2018 .سلور المخاطرة وعالقته بالحدود البين ة لدى طلبة الجامعات.
رسالة دكتوراه ،جامعة ال ادس ة ،الكويت.

-14جبار ،شروج كاظم .)2019 .سلور المخاطرة وعالقته بالمبادأة لدى طالب الجامعة .مجلة

كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكوفة ،كل ة الترب ة للبنات،

م ،13ى.564.

-15جوهر ،إيناس سيد .)2007 .سلور المخاطرة وعالقته بالمناخ االسرى واإلستثارة الحس ة
لدى طالب المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير ،كل ة الترب ة ،جامعة الفيوم .

-16درويش ،عبد الفتال السيد .)2005 .بعض محددات المي الى الحوادث المرورية :سلور

المخاطرة والمسؤل ة اإلجتماع ة والتوجه الق مى الت ليدى .دراسات نفسية

مجلد ،15عدد.3

-17رب ع ،محمد شحا ة .)2013 .علم نفس الشخصية .األردن :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

-18شحا ه ،صفا  .)2013 .نم ة جدارات سوج العم لدى المتعلمين في مؤسسات التعل م
العالى من خالل س اسات وبرام ريادة األعمال :رؤية است ار ج ة .دراسات
تربوية واجتماعية  ،ج.م.ع ،المجلد ( ، )19العدد( ،)4اكتوبر ،2013

ص ص . 39-38

-19صالح ،فايز جمعة وعبد العل م ،عبد الستار محمد :)2010 .الريادة وريادة األعمال
الصغيرة .الطبعة الثان ة ،دار الحامد للنشر والتوزيع.
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-20عباس ،ف

 .)2001 .االختبارات اإلسقاطية "نظرياتها ،تقنياتها ،إجرائها" .دار المنه
اللبناني.

-21عبد الحميد ،سمر األمير غازي و الجزار ،فاروج فتحي السيد .)2021 .دور ريادة األعمال

فى ح يق أهداف التنم ة المستدامة مع اإلشارة إلى الواقع الم رى).
مؤتمر كلية التجارة ،جامعة طنطا ،مج(  ، )40ع( ، )2ص -109

. 144

-22عبد الخالق ،أحمد.)2009 .علم نفس الشخصية .الكويت :جامعة الكويت.
-23عبده ،هانى سعيد .)2016 .العوام المؤثرة فى كوين الخ ائ

الريادية  :دراسة لطالب

ل ة إدارة األعمال فى جامعة بور .مجلة اإلقتصاد والتنمية البشرية

جامعة لونيسى على البليدة ،مخبر التنم ة اإلقت ادية والبشرية  ،ى 15

ص.104-82

-24عالم ،اعتماد عالم و على ،دينا مفيد .)2019 .ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة في
الريف .ال اهرة :المكتبة االنجلو الم رية.

 -25وفان ،احمد حامد والحمامى ،سمير مروان .)2019 .أثر العوام الشخ

ة والعائل ة فى

ن ة أس س المشروى الريادى :دراسة ميدان ة على طلبة التعل م العالى
بمحافظة ظفار .المجلة العربية لنشر العلوم واالبحاث ،عدد ،4مجلد .3
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Tendency Towards Entrepreneurship and Its Relation to
Some Psychological Variables Among University
Students in the light of Some Demographic Variables.
(Psychometric-clinical study).
Dr. Rasha Ahmed Khalaf Sayed1.
Dr. Rana Abd ElGhany Amin Hassan1.
1
Lecturer in Psychology Department ,Faculty of Humanities , Al-Azhar
University , Cairo , Egypt.
Abstract: The aim of the current research is to identify prevalence rate of
Tendency Towards Entrepreneurship among Al-Azhar university
students, identify the relationship Between Tendency Towards
Entrepreneurship and some psychological variables (Big Five Factors
Of Personality- Risk-taking Behavior - Creative thinking),to find out
differences between university students in Tendency Towards
Entrepreneurship in light of Some Demographic Variables(genderSpecialization-place of residence-Family income-Entrepreneurship
training experience-Follow up entrepreneurs-Having an entrepreneur in
the family),Also Clarification Differences between high and low
Entrepreneurship tendency in the fields of compatibility and
psychological conflict by sack’s sentence completion test (S.S.C.T ).
The research sample consisted of (750) of Al-Azhar university
students(359male&391female), their ages ranged between (1822years) mean (20.7) and standard deviation (7.4), the research tools
that were applied (Tendency Towards Entrepreneurship Scale, Risktaking Scale & Creative thinking Scale) prepared by the two
Researchers, Big five factors of personality inventory prepared by
Costa &McCrae1992 & sack’s sentence completion test .
The results of the research found high level of positive Tendency
Towards Entrepreneurship among Al-Azhar university students,found
appositive correlation relationship statistically significant at the level of
significance (0.01) between Tendency Towards Entrepreneurship And
its dimensions & Risk-taking Behavior, Creative thinking, but no
correlation relationship statistically significant between Tendency
Towards Entrepreneurship & Big Five Factors Of Personality, there is
Statistically significant differences at the level of (0.01) &(0.05)
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between the Study sample in Tendency Towards Entrepreneurship back
to Demographic Variables Except for (place of residence- Family
income),The results of the research also found that it is possible to
predict Tendency Towards Entrepreneurship in light of the variables of
Creative thinking and Risk-Taking behavior&Finally, the results of the
clinical hypothesis showed that there are no differences between high
and low Tendency Towards Entrepreneurship in the formation of
personality and the fields of psychological adjustment according to
S.S.C.T, except for the field of A person's idea of himself, where there
were differences between high and low Entrepreneurship Tendency in
feeling guilty Tendency and the fears Tendency in favor of high
entrepreneurial Tendency .
Key words: Tendency Towards Entrepreneurship - Big Five
Factors Of Personality - Risk Behavior -Creative Thinking Demographic Variables-University Students.
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