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Abstract: In this paper we develop a model to identify the most important factors that affect the student’s intention to start
self-employment, which depends on some personal and innate qualities and skills. We consider two main pillars; namely:
familiarity and knowledge of the basic principles of entrepreneurship and surrounding factors that affect the success of
entrepreneurs. The intention served as the moderator between the students’ tendency towards entrepreneurial business on
(long, short, and medium) terms and the actual execution of their projects. Among the most important demographic
characteristics of students who are convinced of the idea and concept of entrepreneurship and motivated to start execution is
that most of them are (males) living in captetal, studying in private universities and tend to art studies - health and
engineering specialties. The students are in their final year with outstanding academic achievements, and graduates of public
and commercial secondary schools. It is shown that the educational level of the parents is not less than university level and
entrepreneur student does not tend to take postgraduate studies.
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اثر توجهات الطالب الجامعى ونيته ألتخاذ قرار العمل الحر :بالتطبيق على طالب نوادي ريادة
األعمال

ايمان وديع عبد الحليم

أكاديمية الشروق إلدارة األعمال  ،مصر.
العديد من نوادي ريادة األعمال والتايكو في كثير من الجامعات
الملخص  :تتجه الدول إلى نشر ثقافة العمل الريادي بين طالب الجامعات المصرية؛ فقد أنشأت
َ
ونظر
ًا
الحكومية والخاصة لتعزيز دورها ،وتشجيع الطالب ،وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر بوصفها تمثل حجر الزاوية لألنشطة االستثمارية.

ائدا؛ لذا فإن ق ارره تنفيذ مشروعه يتم طواعية وبوعي شخصي منه بما
ألن نية الشروع في عمل ريادي تُعد من الشروط األساسية لكي يصبح الطالب في المستقبل ر ً
يتنا سب مع مهاراته الشخصية الفطرية والمكتسبة ودعم الجماعات المرجعية المحيطة به .وقد انتهت الدراسة إلى وضع نموذج يحدد أهم العوامل التي تؤثر في نية

الطالب اختيار العمل الحر ،والتي تعتمد على بعض الصفات والمهارات الشخصية والفطرية إلى جانب ركيزتين أساسيتين هما :مدى اإللمام والدراية بالمبادئ
األساسية لريادة األعمال ،وبعض العوامل المحيطة التي تؤثر في نجاح رواد األعمال؛ إذ أدت النية دور الوسيط بين توجهات الطالب نحو العمل الريادي في األجل
(الطويل – القصير -المتوسط) وبداية تنفيذ مشروعهم بصورة فعلية .وقد تمثلت أهم الخصائص الديموغرافية للطالب المقتنعين بفكرة ريادة األعمال ومفهومها،
و ِّ
المتحفزين لتطبيقها في أن معظمهم من (الذكور) القاطنين بالعاصمة ،وأغلبهم يدرسون في الجامعات الخاصة ويميلون إلى الدراسات (األدبية -التخصص الصحي
اسيا ،ومن خريجي المدارس الحكومية والتجارية في المرحلة الثانوية ،وأن األب واألم حاصالن على شهادة
والهندسي) ،وهم في الفرق الدراسية النهائية ومتفوقون در ً
جامعية على األقل ،وأن الطالب الرائد ال يحبذ استكمال مرحلة الدراسات العليا.

الكلمات

المفتاحية  :النزعة  ،العمل الحر  ،نوادي ريادة األعمال.

 1مقدمة

اهتم كثير من الحكومات بتعزيز دور الجامعات في مجال ريادة األعمال؛ وذلك لتشجيع الطالب على تنفيذ مشروعات صغيرة أو متناهيةة
الصةةغر ،بوصةةفها تمثةةل حجةةر الزاويةةة ألنشةةطة الدولةةة االسةةتثمارية؛ فقةةد اسةةتفادت الةةدول الغربيةةة مةةن ريةةادة األعمةةال ووظفةةت روادهةةا ل ةدعم
اقتصةةاداتها لتسةةهم مشةةروعاتهم فةةي نه ةةة تلةةك الةةبالد؛ ففةةي أمريكةةا أسةةهمت مشةةروعات ريةةادة األعمةةال بةةأكثر مةةن  %٥٠مةةن االقتصةةاد

القومي ،وبلغت النسبة في الصين  ،%٦٠وفي هونج كونج .)Selcuk & Tucker 2009( %٧٠

ف ( )Sethi, 2005ريادة األعمال بأنها قدرة رائد األعمال ،وإحساسه باألفكار المبتكرة ،وتعامله معها على أنها فرص يجب اقتناصها
ُي َع ِّر ُ
وتنفيةةذها ،فةةي حةةين يةةرى آخةةرون أنهةةا أفكةةار مشوشةةة ومتناق ةةة؛ فريةةادة األعمةةال تبةةدأ بأفكةةار يمكةةن تطبيقهةةا فةةي جميةةع مجةةاالت األعمةةال
بغض النظر عن حجمها وتوجههةا االقتصةادي أو الخةدمي .كمةا يةرى أنهةا عمليةة تت ةمن توليفةة مةن رأس المةال ،والتكنولوجيةا ،والمهةارات

البشةرية وتمتةا بالديناميكيةة والمخةاطرة .مةن خةالل ممارسةات األعمةال العالميةة واالبتكةارات التكنولوجيةة يوجةد أفةراد يفكةرون بصةورة مبتكةرة

(خارج الصندوق)؛ فهم يمتلكون القدرة والرغبة في تطوير المشةروعات التجاريةة ،وتنظيمهةا ،وإدارتهةا مةن أجةل تحقيةل الةربح حتةى فةي ظةل

حالةة عةدم التأكةد والمخةاطرة؛ مثةل  ،Bill Gatesو ،Steve Jobsو ،Nagavara Ramiro Murthyورواد األعمةال مةن ف ةة الشةباب

مثةل  ،Larry Pageو( Sergey Brinمؤسة جوجةل) ،و( Mark Zuckerbergالةرئي التنفيةذي لشةركة فيسةبو ) فهةم ُي َعةدون األكثةر
ةأثير فةي مجةاالت عملهةم .تعتمةد ريةادة األعمةال ( )dictionary, 2017 Businessعلةى مبةادرة ارئةد األعمةال نفسةه لتنفيةذ فكةرة
إلهامةا وت ًا
ً

مرور بمرحلتي النمو واال دهار .يمتةا ارئةد األعمةال بمجموعةة
ابتداء من مرحلة التطبيل االبتكاري وبداية المشروع ًا
باحا
جديدة تحقل له أر ً
ً
من المهارات والصفات الشخصية التي تُساعده في تنفيذ فكرته الجديةدة لتحسةين منظومةة سةابقة أو إلنجةا نشةاط مبةدع يهةدف إلةى تكةوين
كيان لمشروع جديد.
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وفي مجال العمل الريادي الطالبي بمؤسسات التعليم الجامعي ركزت األبحاث في مجال العلوم السةيكولوجية واإلنسةانية واالجتماعيةة علةى

ةادر
سلوكا ن ًا
النيات بوصفها العنصر األكثر أهمي ًة للتنبؤ بموقف الطالب من العمل الحر في المسقبل خاصة أن سلو ريادة األعمال ُيعد
ً
تصعب مالحظته ،ويتة من ُم َد ًدا منية متوسطة لتحقيقه (.)Dictionaries Oxford, 2017( ،)Cambridge Dictionary،2017
ُ
 2االطار العام للبحث

 2.1الدراسات السابقة:

أولا :الدراسات األجنبية ،وهي تنقسم إلى ثالثة أجزاء أساسية هي:
الجزء األول :دراسات مرتبطة بنية الطالب وسلوكه المخطط لكي يصبح رائد أعمال.
الجزء الثاني :بعض الصفات الشخصية والمهارات اإلدارية التي يتحلى بها رائد األعمال.
الجزء الثالث :العوامل البي ية المحيطة التي قد تؤثر في قرار الطالب اختيار العمل الريادي.
الجزء األول :نية الطالب وسلوكه المخطط لكي يصبح رائد أعمال
أكةةدت نظريةةة السةةلو المخطةةط المعدلةةة ( )Behavior Planned of Theory( )TPB( )Azjen, b 1991أن نيةةة الفةةرد وقة ارره أن
يس ةةلك طري ةةل العم ةةل الري ةةادي ف ةةي المس ةةتقبل يعتم ةةد ف ةةي األس ةةاس عل ةةى ثالث ةةة معتق ةةدات أساس ةةية ه ةةي المعتقة ةةدات الة ةةسلوكية " Beliefs
 ،"Behavioralوالمعيارية " ،”Beliefs Normativeومعتقةدات الةةسيطرة " ."Beliefs Controlت ةعتمد المعتقةةدات السةلوكية علةى اتجةاه

ةلبيا .أمةا المعتقةدات المعياريةة فتعتمةد
يجابيا أو س ً
الفرد ذاته؛ وبمعنى آخر شعوره تجاه موضوع معين؛ فقد يكون اتجاه الفرد نحو شيء ما إ ً
على رأي الجماعات المرجعية المحيطة به كأصدقائه ،وأهله ،والمقةربين منةه أنةه يمتلةك مةن الصةفات والمهةارات الشخصةية مةا يؤهلةه -مةن

وجهة نظرهم-التخاذ ق ارره أن يصبح رائد أعمال .وفيما يتعلل بمعتقدات السيطرة والتحكم فيقصد بها تلك العوامل البي ية المحيطةة التةي قةد

ِّ
تسهل قرار الشخص أن يصبح رائد أعمال أو قد تعوق ق ارره .وستعتمد هذه الورقة العلمية على نظرية السلو المخطط المعةدل ()Azjen

مع تطبيل ذلك على الطالب المن مين إلى األُسر الطالبية لنوادي ريادة األعمال فةي الجامعةات والمعاهةد المصةرية ،والةذين يتةوفر لةديهم
االتجاه السلوكى إلى العمل الريادي.

ومةةن الد ارسةةات التةةي تناولةةت نية َة الشةةخص العمةةل الريةةادي د ارسةةة ( )Gartner et al,1994التةةي أكةةدت أن وجةةود نيةةة الشةةروع فةةي عمةةل
ريادي لةدى الةشخص ُيعد الخطوة األولى في هذه العملية؛ إذ يرى الباحثون أن عامل النية هةو المحةدد الرئيسةي األول للشةروع فةي السةلو

الرياديِّ ،
ومن ثَم رأت الدراسة أن وجود نية تجاه السلو المرتقب أو عدم وجودها هو المؤشر الوحيد واألف ل للتنبؤ بإمكانية الشةروع فةي
ذلك السلو واتخاذ الفرد ق ارره بتنفيذ مشروع ريادي من عدمه.

ولمةا كانةةت نيةةة الشةةروع فةةي عمةةل ريةةادي تسةةبل السةةلو الفعلةةي ذهبةةت د ارسةةة ( )Krueger,et.al,2000إلةةى أن اتجةةاه الطالةةب فقةةط نحةةو
قويةةا لمتغيةةر تةةأثير األهةةل واألصةةدقاء والمعةةايير
دعمةةا ً
العمةةل الريةةادي غيةةر كةةاف للتنبةةؤ بسةةلوكه الريةةادي فةةي المسةةتقبل ،ولةةم تجةةد الد ارسةةة ً
االجتماعية في توجه الفةرد نحةو العمةل الحةر رغةم وجةود بعةض الد ارسةات -منهةا ( Altinay et al., 2012; Nanda and Sorensen,

 -)2006; Yurtkoru et al., 2014; Zapkau et al., 2015التةي أكةدت علةى أنةه كلمةا اد الةدعم مةن الوالةدين ،وأفةراد العائلةة،

بالغةا فةي
واألصدقاء ،واألشخاص ،والمقربين ادت توجهات الطالب ليصبح رائد أعمال ،كما أثبتت أي ً ا أن لدور األصدقاء واألهةل ت ًا
ةأثير ً
ق اررات الطالب أن يصبحوا رواد أعمال ،وقد يعود اختالف نتائج هذه الدارسات إلى عامل الثقافة.
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السياق اهتمت دراسة ( )Andrew,2005بالتحري والبحث عن دوافةع شةروع الطةالب فةي العمةل الريةادي ،وتوصةلت إلةى أهميةة

متغير "الحدث المؤثر" الذي يوجه الفرد إلى العمل الريادي كاتجاهه الشخصي ،أو تأثره بأحد المقربين منه أو بشخصية عامة ،كما أخذت
الدراسة بمتغيرات نموذج  Ajzenللسلو المخطط.
نهجةةا يخةةدم
وقةةد توصةةلت د ارسةةة ( )Min-Seok,et.al, 2008إلةةى أن النيةةة الم ةةسبقة إلنشةةاء مشةةروع ريةةادي لةةدى الطالةةب تجعلةةه ينةةتهج ً
أهدافه الرائدة؛ مثل تكوين عالقات واسعة للتواصل مع اآلخرين ،والبحث عن الموارد الماديةة والبشةرية لكةي تتحةةول فكرتةه إلةى مشةروع ذي

قيمة ليبدأ الرحلة إلى عالم ريادة األعمال.

وانتهةةت د ارسةةة ( )Sylvia,et.al,2016إلةةى أن التوجهةةات الشخصةةية ،والةةتحكم السةةلوكي ،ودعةةم العالقةةات تُعةةد مةةن أهةةم العوامةةل التةةي تُنبةةب بتوجةةه

الفرد نحو العمل الريادي .وتشير تلةك الد ارسةة إلةى أهميةة معرفةة الطةالب م ازيةا العمةل الريةادي وَقُبةولهم إيةاه ،كمةا خلصةت إلةى أن الةتحكم السةلوكي
المتصور له تأثير كبير في توجهات الطالب الجامعيين نحو ريادة األعمال؛ إذ سيزداد تحفةز الطةالب إلةى العمةل الحةر إذا مةا أدركةوا أن بإمكةانهم

بالفعةةل فةةي الحيةةاة العمليةةة أن يصةةبحوا رواد أعمةةال ،كمةةا تُبةةين أنةةه كلمةةا اد دعةةم الوالةةدين ،وأف ةراد العائلةةة ،واألصةةدقاء ،واألشةةخاص المق ةربين ادت
توجهاتهم نحو العمل الريادي.

أما دراسة ( )Pérez,et.al.2019فقد كان الهةدف األساسةي منهةا فحةص األدلةة التجريبيةة المرتبطةة بةالعواطف وتعلةيم ريةادة األعمةال ،وقةد
انتهت الدراسة إلى ثالث نتائج أساسية؛ وهي أن الكفاءات ،واألحداث العاطفية ،والتنبؤ العةاطفي لهةا دور أساسةى فةي توجةه الطةالب نحةو

العمل الريادي .وقد اقترحت الدراسة إستراتيجية بحث مستقبلية تستند إلى ثالث ركائز :أوًال :تحديد العواطف المرتبطة بةالتعلم الريةادي مةن

ثاني ةا :استكشةةاف مسةةارات غيةةر تقليديةةة لةةدمج نقةةاط قةةوة العواطةةف وتنظيمهةةا لةةدى رواد األعمةةال .ثالثًةا :دمةةج
وجهةةة نظةةر الطالةةب والمعلةةمً .
تقنيات ومناهج جديدة لقياس العواطف واالستفادة منها لتعزيز العمل الريادي للطالب في الجامعات.
الجزء الثاني :الصفات الشخصية والمهارات اإلدارية التي يتحلى بها رائد األعمال
اهةةتم ( )Tkachev,et.al.1999بد ارسةةة تةةأثير البني ةةة النفسةةية للطالةةب فةةي توجهات ةةه نح ةةو العمةةل الري ةةادي وذل ةةك عةةن طريةةل د ارسةةة ع ةةدد
ةر لتأثيرهةةا التنبِّ ةي القةةوي فةةي توجهةةاتهم وسةةلوكهم المسةةتقبلي .كمةةا أكةةدت د ارسةةة
المشةةروعات والوظةةائف الجديةةدة التةةي اختارهةةا الطةةالب نظة ًا
( )Carland,et.al, 2007أن سةةمات الفةةرد الشخصةةية وقد ارتةةه ومها ارتةةه التةةي حةةددتها الد ارسةةة فةةي (مركةةز ال ةةبط الةةداخلي والتةةي يتمتةةع

أصحابها بدافع عال لإلنجا وعدم إلقاء اللوم على الظةروف الخارجيةة ،وكةذا تمتةع الفةرد بةروح المخةاطرة والحاجةة إلةى تحقيةل الةذات) تُعةد

إيجابةا علةى نتةائج ق ار ارتةه السةلوكية
من أهم الصفات الشخصية التي تؤهل صةاحبها لةتعلم مهةارات العمةل الريةادي واكتسةابها ،وهةي تةنعك
ً
المستقبلية للعمل الحر ،وقد أكدت الدراسة أن العمل في مجال ريادة األعمال يعتمد في األصل على شخصية الفرد.

أمةةا د ارسةةة ( )Manish,2015فق ةةد اهتمةةت بمةةا نشةةرته وكال ةةة ضةةمان جةةودة التعلةةيم العةةالي األوروبيةةة (European ( )QAA 2012

 )Union, 2006عن دور التعليم في مجال ريادة األعمال في تزويد ف ة الشباب بالمعرفة والمهارات الوظيفية لبناء شخصيتهم وتوجهاتهم
ورؤيتهم للعمل الحر ،وتشجيعهم على االبتكار .وقد انتهت الدراسة إلى وصف رائد األعمال بأنه يمتلك من المهةارات والسةمات الشخصةية
تجميع ةةا ل ةةبعض
م ةةا يؤهل ةةه لإلب ةةداع ،واالبتك ةةار ،وتحمة ةل تبع ةةات المخ ةةاطرة لتحوية ةل أفك ةةاره إل ةةى مش ةةروعات ض ةةخمة .وق ةةد عرض ةةت الد ارس ةةة
ً
الخصةةائص التةةي حةةددها البةةاحثون لتعلةةيم مهةةارات ارئةةد األعمةةال مةةن خةةالل اسةةتعراا الوظةةائف المهمةةة ذات الصةةلة بالعمةةل الريةةادي مثةةل
وظيفة (االبتكار-تعزيز أنماط القيادة -البناء التنظيمي – االرتقاء بمعدالت اإلنجا ات – إدارة المشةروع وعملياتةه -إيجةاد قيمةة للعمةالء -

استغالل الفرص غير المستغلة -تنمية الثروة المعرفية للقوى العاملة – إدارة التغييةر -القةدرة علةى المخةاطرة وتحويةل األفكةار إلةى أفعةال).
وانتهةت الد ارسةة إلةى أن تعلةيم ريةادة األعمةال يسةةهم فةي غةرس بعةض المهةارات المكتسةبة التةةي ِّ
تمكةن الطالةب مةن تشةكيل حياتةه الشخصةةية
ُ
مجتمعيا في إحداث التغيير االجتماعي واالقتصادي.
ومشاركته
ً
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فرصةا بحثيةة لمبةادرات جديةدة لفهةم
وقد حظي دور العواطف في تعليم ريادة األعمال باهتمام متزايد باألدبيةات؛ إذ وفةر (ً )Mandl, 2016
أسباب إخفاق األعمال ،وكذلك أهم عوامل صناعة المسار المهني الريادي .واهتمت د ارسةة ( )Fayolle, 2016بتوضةيح أهميةة العواطةف
وكيفيةة إدارتهةا ،وكةذلك العالقةة بةين العواطةف والقيةادة لةرواد األعمةال .فةي حةين أكةدت د ارسةة ( )Huxtable, et al., 2016علةى أهميةة
إد ار رائد األعمال عواطفةه وعواطةف َمةن حولةه ،وأكةدت علةى أهميةة دور الةذكاء العةاطفي ل ارئةد األعمةال وتحكمةه فةي مشةاعره وانفعاالتةه،
مشروعه في المستقبل.
ودوره الجوهري لنجاح إدارة الفرد
َ

أمةا د ارسةةة ( )Victor,2019فقةةد اقترحةةت إسةتراتيجية بحةةث مسةةتقبلية تسةةتند إلةى ثةةالث ركةةائز؛ هةةي )1 :تحديةد العواطةةف المرتبطةةة بةةالتعلم
الريادي مةن وجهةة نظةر الطالةب والمعلةم )2 .ضةرورة استكشةاف مسةارات غيةر تقليديةة لةدمج نقةاط القةوة فةي العواطةف وتنظةيم العاطفةة فةي

تعليم ريةادة األعمةال )3 .دمةج تقنيةات ومنهجيةات جديةدة لقيةاس العواطةف واالسةتفادة منهةا لتعزيةز الةتعلم الريةادي ضةمن بةرامج تعلةيم ريةادة
األعمال في المؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلل بالعالقة بين تحقيل الفرد ذاته وتعلةيم ريةادة األعمةال وصةفت د ارسةة ( )Takawira, 2020ارئةد األعمةال بأنةه الشةخص الةذي

يكةةون لديةةه "الرغبةةة والتوجةةه الةةداخلي إلنشةةاء مشةةروع تجةةاري ويتبعهةةا التخطةةيط الجيةةد لتنفيةةذ تلةةك الرغبةةة فةةي مرحلةةة مةةا فةةي المسةةتقبل" .كمةةا
أثبتت نتائج الدراسة أن حاجة الفرد إلى تحقيل ذاته وتنفيذ أفكار مشروعه تعتمد في األصل على صفاته الشخصية التي تؤثر بالتبعية في
قدرته على صقل مهاراته التي تؤهله للعمل الحر.
الجزء الثالث :العوامل البيئية المحيطة التي قد تؤثر في قرار الطالب اختيار العمل الريادي.
ذهبت نتائج بعض الدراسات إلى ضرورة مقاربة الواقةع التكنولةوجي واالقتصةادي واالجتمةاعي لسةوق العمةل مةع البي ةة الجامعيةة ( Leher,
 ،)2004وقةد حةدد ( )Audy, 2006فةي د ارسةةته أن النمةوذج الثالثةي التفةةاعلي بةين (الحكومةة ،والجامعةة ،والشةةركات) ال يةزال يحتةاج إلةةى

الدمج؛ ألن الجامعات أصبحت أكثر مالءم ًة لنشةر الفكةر الريةادي بةين الطةالب .وقةد رأت د ارسةة ( )Dornelas, 2005أن رواد األعمةال
هم نتاج الزمان والمكان الذي يعيشون فيه ،وانتهت الدراسة إلى أن البي ة التي يتفاعل معها الطةالب لهةا تةأثير كبيةر فةي اتخةاذهم قةرار أن

يصبحوا رواد أعمال في المستقبل فور تخةرجهم .وفيمةا يتعلةل بةدور الجامعةة والمنةاهج الد ارسةية وجةدت د ارسةةة ()Zaidatol, et ai,2009

أن الطالب الذين يتعرفون على طبيعة األعمال الريادية من خالل دراستهم الجامعية يكون مةوقفهم واهتمةامهم باألعمةال الرياديةة أعلةى مةن
ةر ل ةعف الصةلة بةين اإلنتةاج العلمةي الةذي يةتم تطةويره
أول ك الذين لم يدركوا أهميتهةا ولةم يدرسةوا مناهجهةا العلميةة فةي تلةك المرحلةة .ونظ ًا
بشكل أساسي في جامعات التعليم العالي الحكومية وبين السةوق فإنةه ال يمكةن أن نجةد محفةزات قويةة مةؤثرة لتعزيةز توجهةات الطةالب نحةو
العمل الريادي في تلك الجامعات بالشكل الكافي حتى اآلن.

وقةد أثبتةت نتةائج د ارسةة ( )Greatti, et al. 2010وجةود عالقةة طرديةة بةين ت ازيةد توجهةات الطةالب نحةو العمةل الريةادي عنةد تعرضةهم لمةؤثرات
ومتغيرات إيجابية داخلية مثةل دعةم إدارة المؤسسةة التعليميةة ألنشةطة العمةل الريةادي ،أو مةؤثرات خارجيةة كمراقبةة ودعةم الجهةات الحكوميةة وغيرهةا
لرواد األعمال الممارسين للعمل الحر وتقديم التسهيالت والدعم المطلوبين لهم.

وقةد تحةدثت بعةض الد ارسةات عةن دور الجامعةات الحكوميةة مقارنة ًة بالجامعةات الخاصةة ،ومنهةا د ارسةة ( )Hilu et al.2011التةي انتهةت إلةى أن

معظةةم أع ةةاء هي ةةة التةةدري

فةةي الجامعةةات الحكوميةةة الحاصةةلين علةةى درجةةة الةةدكتوراه يشةةاركون فةةي مجةةال البحةةث العلمةةي وفةةي تةةدري

ب ةرامج

الدراسات العليا بشكل يزيد على مشاركتهم في دعم الطالب نحو العمل الحر.

ووفقا للدراسة التي قدمها ( )Andrade,et.al 2012فقد خلص الباحثون إلى أن بي ة الجامعات الحكوميةة تميةل إلةى أن تكةون بعيةدة عةن
ً
العةالم الةواقعي والمهنةي ،وهةةذا مةا عدتةةه الد ارسةة عائًقةةا أمةام الجهةةود المبذولةة لتوجيةةه الطةالب نحةةو العمةل الحةةر .ويلفةةت ()Perim, 2012

االنتبةاه إلةى أن طةالب الجامعةات الحكوميةة يةةرون أن هنةا حاجةة أكبةر التبةاع المةنهج التطبيقةةى والعملةي لتعلةيم ريةادة األعمةال بعي ًةدا عةةن
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الجانةةب النظةةري واألكةةاديمي؛ إذ إن االهتمةةام األكبةةر فةةي الجامعةةات الحكوميةةة موجةةه نحةةو تعزيةةز الب ةرامج والد ارسةةات العليةةا ومةةنح البحةةث
بدال من توجيهه نحو العمل الحر .وقد عقدت بعض الد ارسةات مقارنةة بةين
العلمي؛ مما يعني توجيه اهتمام الطالب نحو العمل األكاديمي ً
مستوى التوجةه نحةو ريةادة األعمةال فةي الجامعةات الحكوميةة والخاصةة ،ومةن هةذه الد ارسةات د ارسةة ( )Silva,et.al 2013التةي ذكةرت أن

يسةةا لتعلةةيم ريةةادة األعمةال مقارنة ًة بنظةرائهم فةي الجامعةةات الحكوميةةة ،وتشةةير
الطةالب فةةي الجامعةةات الخاصةة يةةرون أن جامعةةاتهم أكثةر تكر ً
الد ارسةةة إلةةى أن الجامعةةات الخاصةةة أكثةةر قةةدرًة علةةى التةةأثير بشةةكل إيجةةابي فةةي توجهةةات الطةةالب نحةةو ريةةادة األعمةةال مقارن ة ًة بالجامعةةات

الحكوميةةة .وأكةةدت د ارسةةة ( )Veciana, et al, 2012علةةى أهميةةة نشةةر ثقافةةة العمةةل الحةةر فةةي البي ةةة الجامعيةةة ،كمةةا أكةةدت علةةى دور
العوامةةل االجتماعيةةة ،والسياسةةية ،واالقتصةةادية بوصةةفها أهةةم المحةةددات األساسةةية لتشةةجيع الطةةالب نحةةو ريةةادة األعمةةال .وعلةةى الةةرغم مةةن
الجهود التةي أظهرتهةا نتةائج بعةض الد ارسةات عةن دور الجامعةات لتوجيةه الطةالب نحةو العمةل الحةر إال أن ( )Kibler, 2013خلةص فةي
ةدودا ،وأرجةع السةبب
دراسته إلى أن فهم الدور الذي ت ةطلع بةه مختلةف أنةواع الجامعةات لتعزيةز التوجهةات نحةو ريةادة األعمةال مةا ال مح ً

إلى اختالف البي ة في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

وأشارت دراسة ( )Diaz, et al 2012إلى أن البي ة االجتماعية والثقافية تؤثر في معتقدات الفرد وقيمه وتوجهاته ،والتي تةؤثر بةدورها فةي
سةةلوكه؛ إذ إن البي ةةة التةةي يتفاعةةل معهةةا األف ةراد يومًيةا مثةةل العائلةةة ،والمجتمةةع ،وأمةةاكن العبةةادة قةةادرة علةةى التةةأثير فةةي رغبتةةه وتوجهةةه لكةةي
يصبح رائد أعمال.

أما دراسة ( )Fenton B M, 2014فقد انتهةت إلةى أن تةوفير المزيةد مةن تعلةيم ريةادة األعمةال فةي مرحلةة البكةالوريوس سةيؤدي إلةى يةادة
أثير فةي قةرار الطةالب التوجةه نحةو العمةل الحةر .كمةا
أعداد رواد األعمال من الخريجين باعتبار أن مؤسسات التعلةيم العةالي هةي األكثةر تة ًا
أظهةرت نتةةائج د ارسةةة ( )Pontes, 2015أن أصةةحاب المشةةروعات يةرون أن مرحلةةة الد ارسةةات العليةا وفةرت لهةةم مسةاحة أكبةةر لإلبةةداع فةةي

تطوير أعمالهم.
أمةةا د ارسةةة ( )Maria et al.2016فقةةد اهتمةةت بتحليةةل توجهةةات الطةةالب نحةةو ريةةادة األعمةةال قبةةل د ارسةةتهم مقةةررات ريةةادة األعمةةال وذلةةك

بالتطبيل على بعض الجامعات الحكومية والخاصة ،وقد انتهةت الد ارسةة إلةى أن طةالب الجامعةات الخاصةة لةديهم بالفعةل توجهةات أعلةى نحةو
ريةةادة األعمةةال قبةةل بةةدء حصةةولهم علةةى مقةةرراتهم الد ارسةةية علةةى الةةرغم مةةن عةةدم وجةةود دليةةل علةةى اخةةتالف تةةأثير البي ةةات الجامعيةةة الحكوميةةة
والخاصة في توجهات الطالب نحو العمل الحر باستثناء تلك العوامل الشخصية والمهارات الكامنة التةي تةؤثر فةي سةلو الطالةب والتةي تتمثةل
في توجهه ورغبته في أن يصبح رائد أعمال.

وقد اهتم الباحثون في د ارسةة ( )Pruet,et.al , 2017بةإجراء مقارنةة بةين آراء أع ةاء هي ةة التةدري

والطلبةة واتجاهةاتهم نحةو تعلةيم ريةادة

األعمةةال ) (EE) (Education Entrepreneurshipفةةي كةةل مةةن الواليةةات المتحةةدة ،والصةةين ،والهنةةد ،وتركيةةا ،وبلجيكةةا ،وإسةةبانيا كمةةا

حللوا القوى والعوامل المؤثرة في كل بلد ،وتوصلت الدراسة إلةى أن هنةا اختالفةات معنويةة بةين اسةتجابات أع ةاء هي ةة التةدري

والطلبةة

في توجهاتهم اإليجابية نحو منظومة ريادة األعمال وكذلك دعمهم األنشطة الموجهة للعمل الريادي الحر.
طبقةت علةى طةالب
وفيمةا يتعلةل بتةأثير تعلةيم ريةادة األعمةال ضةمن المنةاهج والمقةررات التعليميةة فقةد قارنةت د ارسةة ( )Selma,et.al. 2017التةي ُ

ةبوعا بقسةم األعمةال بكليةة االقتصةاد والعلةوم اإلداريةة وبعةد
جامعيين بين توجهات الطةالب قبةل د ارسةة مةنهج ريةادة األعمةال التةي اسةتمرت ( )15أس ً
دراسته ،وانتهت نتائج الدراسة إلى وجود فارق إحصائي كبير في توجهةات الطةالب نحةو ريةادة األعمةال قبةل الد ارسةة األكاديميةة (فةي بدايةة الفصةل
الد ارسةي) وبعةدها (فةي نهايةة الفصةل الد ارسةي) مةع عةدم وجةود فةارق ملحةو فةي جةانبين مةن جوانةب تعلةيم ريةادة األعمةال ،وهمةا "االبتكةار والعمةةل"

و"الةةدعم العةةائلي" ،ووجةةود فةةارق ملحةةو فةةي بعةةض الجوانةةب مثةةل "العزيمةةة والمثةةابرة" ،و"تحةةديات بةةدء نشةةاط تجةةاري" ،و"األفكةةار السةةلبية بخصةةوص

بدء نشاط تجاري خاص".
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ةر رأت د ارسةةة ( )Edomgene,et.al, 2020أن مسةةتوى التعلةةيم العةةالي ،والخب ةرة السةةابقة فةةي العمةةل الحةةر ،وح ةةور دورات
وأخية ًا
تدريبية في مجال ريادة األعمال خارج المناهج التعليمية تُعةد مةن أهةم المتغيةرات التابعةة التةي فسةرت االخةتالف فةي توجهةات الطةالب نحةو
ريةةادة األعمةةال .أمةةا المتغيةرات األخةةرى التابعةةة التةةي جةةاءت فةةي الد ارسةةة مثةةل المنةةاهج العلميةةة ،والكليةةة ،والقسةةم ،ومهنةةة الوالةةدين ،ومسةةتوى
التعليم فلم تفسر االختالف في توجهات مفردات مجتمع الدراسة نحو ريادة األعمال والعمل الحر.
ثانيا :الدراسات العربية
ا
أولا :ماا يخان نياة الطالاب وتوجهاتاه ألن يسال مسال رواد األعماال :انتهةت د ارسةة (ريةم )2012 ،إلةى وجةود تةأثير لألهةل واألصةدقاء
المقربين في نية الطالب اختيار العمل الريادي ،كما أن هنا فروًقا في نية الطالب اختيار ريةادة األعمةال تعةود إلةى متغيةر النةوع لصةالح

ياديةةا ،وذلةةك خالًفةةا لنتةةائج بعةةض الد ارسةةات التةةي أُجريةةت فةةي الثقافةةات الغربيةةة والتةةي
الةةذكور ،وكةةون أحةةد الوالةةدين أو كليهمةا يملةةك عمة ًةال ر ً
تباينت نتةائج د ارسةتها بةين وجةود تةأثير لتلةك المعةايير االجتماعيةة وعةدم وجةود تةأثير لهةا علةى توجهةات الطالةب لكةي يكةون ارئةد أعمةال فةي
المستقبل.

ثانيا :فيما يتعلق بفاعلية األنشطة الموجهه لتنمية المعارف والمهارات المتعلقاة برياادة األعماال :اعتمةدت د ارسةة (عبيةر )2018 ،علةى
ا
دراسة مجموعتين من الطالبات في المدرسة الثانوية؛ إحداهما المجموعة التجريبية التي طبقت عليها المناهج والدورات التدريبية التي تنمي

مهةارات العمةل الريةةادي ،والمجموعةة األخةرى هةي المجموعةة ال ةةابطة التةي قارنةةت مسةتويات أداء المجموعةة األولةةى بهةا والتةةي لةم تحصةةل
على مناهج أو دورات تعليمية .وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجةات طالبةات المجموعةة التجريبيةة

والمجموعة ال ابطة في التطبيل البعدي ألدوات البحث لصالح المجموعة التجريبية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجبة
بين تنمية المعارف والمهارات الخاصة بريادة األعمال لدى طالبات المجموعة التجريبية واتجاهاتهن نحو العمل الريادي.
ثال اث اا :البيئااة المحيطااة واخااتالف منظومااة ريااادة األعمااال :قارنةةت د ارسةةة (موسةةى )2018 ،بةةين بي ةةة جامعةةات كةةل مةةن المملكةةة العربيةةة

السعودية ،وسنغافورة ،وتةايوان .وقةد انتهةت الد ارسةة إلةى وضةع تصةور مقتةرح لتطبيةل منظومةة ريةادة األعمةال بجامعةات المملكةة فةي ضةوء
العوامل الثقافية العربية لبناء نظام لبي ة ريادة األعمال بالجامعات السعودية يت من رؤية الجامعة اإلستراتيجية وأهةدافها بييةة العمةل علةى

تهي ة البي ة المحيطة ووضع تصور مقتةرح لتطبيةل منظومةة ريةادة األعمةال بالجامعةات السةعودية بمةا يتناسةب مةع مجموعةة العوامةل البي يةة
الحاكمة في المجتمع السعودي الذي يختلف عن غيره من المجتمعات الغربية األخرى التي استعانت بها الدراسة.

وقةةد أكةةدت د ارسةةة (السةةعيد )2019 ،علةةى أهميةةة ترسةةيد دور ريةةادة األعمةةال االجتماعيةةة لةةدى طةةالب الجامعةةات المصةرية بوصةةفها
إحةةدى أدوات تحقيةةل التنميةةة المسةةتدامة ،وحةةددت الد ارسةةة دور الجامعةةات فةةي أربعةةة أبعةةاد أساسةةية ه ةةي( :رؤيةةة الجامعةةة وإسةةتراتيجيتها،

وأنشةطة التعلةةيم والةةتعلم ،والبي ةة الجامعيةةة ،والشةراكة مةةع المجتمةع الخةةارجي) لتعزيةةز ثقافةة ريةةادة األعمةةال االجتماعيةةة التةي تةةم تحديةةدها فةةي

ثالثة أبعاد أخرى هي( :المعرفة والوعي ،وقةيم ريةادة األعمةال االجتماعيةة ،ومعتقةدات ريةادة األعمةال االجتماعيةة) .وتوصةلت الد ارسةة إلةى
وجةةود العديةةد مةةن العوائةةل الداخليةةة والخارجيةةة لةةدور الجامعةةة المجتمعةةي؛ منهةةا غيةةاب قن ةوات التواصةةل والش ةراكات الحقيقيةةة مةةع القطاعةةات
المجتمعيةةة المختلفةةة ،إضةةافة إلةةى العوائةةل التةةي تتصةةل بعمليةةة التعلةةيم والةةتعلم ،والتةةي تقلةةل مةةن فةةرص تةةدعيم ريةةادة األعمةةال االجتماعيةةة

بالجامعات إضافة إلى عدم وجود مقررات خاصة بريادة األعمال يدرسها جميع طالب الجامعة.

 2.2أهداف البحث:
 -1تحديد أهم الصفات الشخصية التي يتحلى بها الطالب الجامعي ليصبح رائد أعمال في المستقبل.
 -2التعرف على أهم الخصائص الديموجرافية التي تؤثر في قرار الطالب وتوجهه نحو العمل الحر.
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 -3التعرف على أهم الخصائص والخبرات المكتسبة التي يستمدها الطالب من الجماعات المرجعية والبي ة المحيطة به ،والتي يمكن
أن يكون لها دور في تحديد سلوكه تجاه العمل الريادي.

 -4التعرف على نية الطالب الملتحل بأُسر نوادى ريادة األعمال في الجامعات في التوجه نحو العمل الحر.
 -5التعرف على أثر توجهات الطالب نحو العمل الحر في إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه الريادي فور انتهائه من دراسته
الجامعية.

 -6التعرف على توجهات الطالب الفعلية للبدء في مشروعه الريادي في ظل العوامل المكتسبة التي تحيط به ،والعوامل الفطرية
التي حباه هللا إياها.
 -7تحديد أهم العوامل المكتسبة والفطرية التي تؤثر في توجهات الطالب نحو العمل الحر.

 2.3مشكلة البحث:

لقد تقدمت مصر في مؤشر االبتكار العالمى  13مركة ًاز منةذ عةام 2017؛ إذ احتلةت المرتبةة  92فةي مؤشةر االبتكةار العةالمى لعةام 2019

فةةي حةةين جةةاءت فةةي المرتبةةة  105عةةام  .2017كمةةا وصةةل ترتيةةب مصةةر فةةي مؤشةةر االبتكةةار الفرعةةي للبحةةث والتطةةوير إلةةى  ،53واحتلةةت
ةز عةةن عةةام 2018
المركةةز  94مةةن بةةين  140دولةةة فةةي مؤشةةر التنافسةةية العالميةةة ،كمةةا تقةةدم ترتيبهةةا فةةي مؤشةةر المعرفةةة العةةالمي  17مركة ًا

ليصبح  82من ضمن  136دولة في عام .2019

حاليا بتوجيه جهودها وموارها نحو دعم مجال ريادة األعمال في الجامعات المصرية؛ إذ انشأت نوادي ريادة األعمةال ومكاتةب
تهتم الدولة ً
التةةايكو التابع ةةة ألكاديمي ةةة البحةةث العلم ةةي لتق ةةديم أنش ةةطة ل ةةدعم االبتك ةةارات واالخت ارع ةةات والش ةةركات الدوليةةة ،وتس ةةويل التكنولوجي ةةا ونقله ةةا،
ةويقيا
مهنيةا
وعلميةا وتسة ً
ً
واحت ةان المشةروعات الرياديةة الجامعيةةة ،وقةد تةم تخصةيص ميزانيةةة ماليةة لةدعم أنشةةطة ريةادة األعمةال التابعةة لهةةا ً
()1
جنيه ةا مص ةرًيا لمةةدة عةةامين ،كمةةا تةةم
كمرحلةةة أولةةى خةةالل عةةام 2014 /2013؛ إذ تةةم إنشةةاء ً 26
مكتب ةا بميزانيةةة بلغةةت ً 17,546,819
جنيها مصرًيا من بداية التنفيذ طبًقا للتعاقدات المبرمة مع الجامعات والم اركةز البحثيةة إلةى أن بلةغ عةدد تلةك
تخصيص مبلغ ً 6,237,140
وناديةا علةةى مسةةتوى الجامعةةات المصةرية ،وقةةد أسةةفرت تلةةك األنشةةطة عةةن اختيةةار  300مشةةروع للتمويةةل
مكتبةا
ً
المكاتةةب والنةوادي نحةةو ً 57

بقيمةةة  13مليةةون جنيةةه فةةي مجةةاالت صةةناعية وتجاريةةة وترفيهيةةة ،إال أن هنةةا خالًفةا فةةي البي ةةة الجامعيةةة يةةدور حةةول مةةا إذا كانةةت ب ةرامج
تعليم ريادة األعمال وغيرها من المبادرات التي تسعى و ارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي إلى تطبيقها ستحقل الهةدف المنشةود أم

ال.

ياديةا فةي المسةتقبل فةإن قة ارره بشةأن تفيةذ مشةروعه يةتم
ونظ ًا
ةر ألن نيةة الطالةب القيةام بعمةل ريةادي تُعةد مةن الشةروط األساسةية لكةي يصةبح ر ً
طواعية وبوعي شخصي منه .ولكن على الجانب اآلخر ال يمكن إغفال دور البي ة المحيطة برواد األعمال من الطالب الجةامعيين ،وعلةى
رأسها بي ة المؤسسات الجامعية وأجهزة الدولة التابعة لها والتي تعمل على توجيه مواردها وأنشطة هي اتها المتعددة لدعم هةذه الف ةة المهمةة
في المجتمع.

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن :هل يشعر الطالب الجامعي المصري بأنه يمتلك القدرة واإلمكانيات الذاتية للمشاركة في البحث والتطوير؟

وهةةل لديةةه الرغبةةة فةةي البةةدء فةةي مشةةروع ريةةادي فةةي المسةةتقبل ليسةةاهم فةةي دفةةع عجلةةة التنميةةة والتطةةوير الحةةاليين؟ وهةةل تةةؤثر األنشةةطة التةةي
ُوجهت إليه في الجامعات بشكل إيجابي في ق ارراته المتعلقة بالعمل الريادي؟
وتتمثل األس لة البحثية اآلن فيما يلةي :هةل تُعةد ف ةة الطةالب بالفعةل الف ةة األَولةى بالرعايةة؟ وهةل تمةت د ارسةة توجهةات هةؤالء الشةباب نحةو
العمل الريادي؟ وهل تعةد عناصةر بي ةة الجامعةة الداخليةة -سةواء كانةت حكوميةة أو خاصةة-متمثلة ًة فيمةا تقدمةه مةن دعةم لألنشةطة الرياديةة
( )1أكاديمية البحث العلمى ،مكاتب التايكو وريادة األعمالasrt.sci.eg/ar/index.php/eyas/2-uncategorised/199-tico .2021 ،
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عن طريل نوادي ريادة األعمال ،ومكاتب التةايكو ،وغيرهةا كافية ًة التخةاذ الطالةب قة ارره بالعمةل الحةر؟ وهةل هنةا مةن المهةارات الفطريةة أو
المكتسةبة مةةا يؤهةةل هةؤالء الطةةالب الجةةامعيين لخلةل النيةةة والتوجةةه للبةدء فةةي مشةةروع ريةادي عنةةد التخةةرج؟ ومةا العوامةةل التةةي تةؤثر فةةي قةرار
دور للجماعةات
ًا
الطالب بالبدء في مشروع ريادي؟ وهل يقتصةر دور الجامعةة فحسةب علةى التةأثير فةي قةرار الطالةب الجةامعي أم أن هنةا
المرجعية المتمثلة في األهل ،واألقارب ،واألصدقاء في اتخاذ ق ارره بالعمل الحر؟

 2.4فروا البحث:
 -1الفرض األول" :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية من حيث تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية (األقليم -النوع – نوع الجامعة
-مجالت الدراسة في الكليات -الفرقة الدراسية -التقدير العام للطالب في السنة الدراسية السابقة -أساس الدراسة في المرحلة

الثانوية -مستوى تعليم األب واألم) في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه".

 -2الفرض الثاني" :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية من حيث بعض المتغيرات التي تعكس التوجه العملي للطالب نحو إمكانية
البدء في تنفيذ مشروعه".

 -3الفرض الثالث" :ل يوجد تأثير جوهري لصفات الطالب الشخصية ،ومهاراته ،ونظرة المحيطين إليه في إمكانية البدء في تنفيذ
مشروعه".

 -4الفرض الرابع" :ل يوجد تأثير لتوجهات الطالب الفعلية في إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه الريادي في ظل العوامل المكتسبة
التي تحيط به والعوامل الفطرية التي حباه هللا إياها".

 2.5مجتمع البحث وعينته
طبًقةةا لتوصةةيع مجتمةةع البحةةث فةةإن أسةةلوب المعاينةةة العش ةوائية البسةةيطة هةةو األسةةلوب األمثةةل للمعاينةةة الةةذي سةةيتم تطبيقةةه فةةي البح ةةث
 ،Simple Random’s sampleوذلةةك باسةةتخدام جةةداول المعاينةةة العشةوائية ( )2لتقةةدير عينةةة البحةةث عنةةد خطةةأ معاينةةة Sampling

)= ،Error (5% dتةةم التوصةةل إلةةى أن حجةةم العينةةة ( )n=400مفةةردة .وقةةد تةةم تجميةةع اسةةتجابات الطةةالب المشةةتركين فةةي نةوادي ريةةادة
األعمةةال التابعةةة ألكاديميةةة البحةةث العلمةةي .بعةةد مخاطبةةة أكاديميةةة البحةةث العلمةةي وموافقتهةةا تةةم مخاطبةةة جميةةع نةوادي ريةةادة األعمةةال علةةى

مستوى جمهورية مصةر العربيةة ،واسةتجابت بعةض الجامعةات الحكوميةة والخاصةة ،ولةم يكةن إلةى حةين اسةتكمال هةذه الد ارسةة قةد تةم تفعيةل
عةةام إعةةداد الد ارسةةة .تةةم إرسةةال ( )Google Formي ةةم اسةةتمارة

ن ةوادي ريةةادة األعمةةال فةةي الجامعةةات األهليةةة التةةي افتُتحةةت فةةي نف ة
االستبيان ،وتم تسلم ( )417مفردة ،إال أنه تم استبعاد بعةض االسةتبيانات المحةدودة نتيجةة عةدم اسةتكمالها أو تحيةز اإلجابةات بهةا ،وبلغةت
نسبة االستجابة الفعلية .%95.92

 2.6أداة البحث:
تتمثل أداة البحث فةي مجموعةة مةن المتغيةرات الديموجرافيةة ،إلةى جانةب مجموعةة أخةرى تمثةل الحالةة المهنيةة للطالةب وأسةرته ،إضةافة إلةى

اضةه البحثيةةة تةةم
( )5أبعةةاد تةةم قيةةاس عباراتهةةا باسةةتخدام مقيةةاس "ليكةةرت المتةةدرج الخماسةةي" .للتعةةرف علةةى مةةدى تحقيةةل هةةذا االسةةتبيان أغر َ
عرضةةه علةةى مجموعةةة مةةن الخبةراء والمتخصصةةين فةةي مجةةال ريةةادة األعمةةال مةةن مةةديري نةواد ريةةادة األعمةةال والتةةايكو بكةةل مةةن (أكاديميةةة
البحث العلمي – والجامعات الحكومية والخاصة) فةي جمهوريةة مصةر العربيةة ،إضةافة إلةى مجموعةة مةن أع ةاء هي ةة التةدري

المهتمةين

( )2سمير كامل عاشور وآخرون" )1995( ،طرق المعاينة اإلحصائية" ،جامعة القاهرة.
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آنفةةا ،وتراوحةةت نسةةب االتفةةاق
ةر
بهةةذا المجةةال ،وقةةد بلةةغ العةةدد اإلجمةةالي للمتخصصةةين ( )13خبية ًا
ومتخصص ةا فةةي كلتةةا الف تةةين المةةذكورتين ً
ً
واالختالف على مستوى هاتين المجموعتين بين ( %87و.)%90

 2.7نتائج صالحية أداة البحث واعتماديتها
أجةةرت الباحثةةة د ارسةةة اسةةتطالعية علةةى عينةةة مكونةةة مةةن ( 50مفةةردة) بهةةدف التوصةةل إلةةى نتةةائج صةةالحية أداة البحةةث واعتماديتهةةا مسة ِّ
ةتخدم ًة
بعض األساليب اإلحصائية للتعرف على درجة المصداقية مةن خةالل اسةتخدام االتسةاق الةداخلي  Internal consistencyالةذي يعتمةد علةى
قيمة معامةل االرتبةاط الخطةي البسةيط لبيرسةون  Simple Pearson Correlation coefficientوذلةك علةى مسةتوى جميةع العناصةر داخةل
أبعاد الد ارسةة المختلفةة ،إضةاف ًة إلةى معامةل كرونبةاأ ألفةا ( Kronpakh Alpha coefficient )الةذي يهةدف إلةى تحديةد درجةة االعتماديةة
(الثبات) على مستوى جميع أبعاد االستبيان.
وقةةد جةةاءت نتةةائج الصةةالحية واالعتماديةةة علةةى مسةةتوى جميةةع أبعةةاد الد ارسةةة ( ارجةةع جةةدول رقةةم  2بةةالملحل)؛ إذ أكةةدت نتةةائج الجةةدول علةةى

معنويةةة معامةةل االرتبةةاط الخطةةي البسةةيط لبيرسةةون عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0.01وذلةةك علةةى مسةةتوى جميةةع العناصةةر فةةي مختلةةف األبعةةاد

كةةون جميةةع العناصةةر علةةى درجةةة كبيةرة مةةن المصةةداقية .كمةةا تةراوح معامةةل كرونبةةاأ الفةةا مةةا بةةين (- 0.753

األربعةةة؛ األمةةر الةةذي يعكة

كون األبعاد األربعة على درجة كبيرة من الثبات.

 )0.908األمر الذي يعك

ممةةا سةةبل يمكننةةا االعتمةةاد علةةى هةةذه العناصةةر فةةي قيةةاس األبعةةاد األربعةةة وتوظيفهةا فةةي إثبةةات صةةحة فرضةةيات البحةةث نحةةو قةرار الطالةةب

اختيار العمل الريادي.

جدول رقم ( )1يعرض األساليب اإلحصائية ومبررات استخدامها في الدراسة.
م

فروض الدراسة

1

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث تأثير

األساليب اإلحصائية المستخدمة

النتائج

 -الوص ة ة ة ة ةةف اإلحص ة ة ة ة ةةائي للبيان ة ة ة ة ةةات  -تم استخدام اختبةار كروسةكال

بعض المتغيرات الديموجرافية (اإلقليم -النوع – نوع المتمثل في الوسط الحسابي واالنحةراف والية ة ة ة ة ةةز لتعددية ة ة ة ة ةةة مجموعة ة ة ة ة ةةات
الجامع ة ة ةةة -مج ة ة ةةاالت الد ارس ة ة ةةة بالكلي ة ة ةةات -الفرق ة ة ةةة المعياري.

المقارن ة ةةة واختب ة ةةار م ة ةةان-ويتنة ة ةي

الد ارسةية -التقةدير العةام للطالةب فةي السةنة الد ارسةةية  -اختبار كروسكال واليز.

لثنائي ة ة ة ة ة ةةة المجموع ة ة ة ة ة ةةات .أم ة ة ة ة ة ةةا

الس ةةابقة -أسة ةةاس الد ارسة ةةة فة ةةي المرحلة ةةة الثانوية ةةة  - -اختبار مان-ويتني.

الوصة ةةف اإلحصة ةةائي فقة ةةد جة ةةاء

مسةةتوى تعلةةيم األب واألم) فةةي إمكانيةةة بةةدء الطالةةب

لتحديد نتائج التحليل.

في تنفيذ مشروعه".

2

"ال توجة ةةد فة ةةروق ذات داللة ةةة إحصة ةةائية مة ةةن حية ةةث الوص ةةف اإلحص ةةائي للبيان ةةات المتمث ةةل  -تم استخدام اختبةار كروسةكال
بعض المتغيرات التي تعك

التوجه العملي للطالب ف ة ة ة ةةي الوس ة ة ة ةةط الحس ة ة ة ةةابي واالنح ة ة ة ة ةراف واليةةز وذلةةك لتعدديةةة مجموعةةات

نحو إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه".

المعيةةاري إضةةاف ًة إلةةى التو يةةع التك ةراري المقارن ة ةةة واختب ة ةةار م ة ةةان-ويتنة ة ةي
لثنائي ة ة ة ة ة ةةة المجموع ة ة ة ة ة ةةات ،أم ة ة ة ة ة ةةا
والنسبي.
اختبار كروسكال واليز. -اختبار مان-ويتني.

الوصة ةةف اإلحصة ةةائي فقة ةةد جة ةةاء
لتحدية ةةد نتة ةةائج التحلية ةةل -وجة ةةاء

التو ي ة ة ة ة ةةع التكة ة ة ة ة ةراري والنس ة ة ة ة ةةبي

للتعةةةرف علةةةى اس ةةتجابات عينة ةةة
© 2021 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/isl/vol10/iss2/15

Wadie Abdel Halim: The Influence of University Students Inclination and Their Intent
351

3

)Inf. Sci. Lett. 10, No.2, 341- 376 (2021

"ال يوجد تأثير جوهري لصةفات الطالةب الشخصةية - ،االرتباط الخطي البسيط لبيرسون.
ومها ارتةةه ،ونظ ةرة المحيطةةين إلي ةه فةةي إمكانيةةة البةةدء  -تحليل االنحدار الخطي المتعدد.
في تنفيذ مشروعه".

البحث.
-تق ة ة ة ة ةةدير النم ة ة ة ة ةةوذج المقت ة ة ة ة ةةرح

وال ة ة ة ة ةةتأكد م ة ة ة ة ةةن وجة ة ة ة ةةود تة ة ة ة ةةأثير
للمتغيرين المستقلين فةي المتغيةر
التابع.

4

"ال يوجد تأثير لتوجهات الطالب الفعلية فةي إمكانيةة -اس ةةتخدام نم ةةوذج المع ةةادالت الهيكلي ةةة -تقدير النموذج المقترح واختبار
البةةدء فةةي تنفيةةذ مشةةروعه الريةةادي فةةي ظةةل العوامةةل ( )MESومةةا يتبعةةه مةةن إختبةةار" مربةةع جودته.

المكتسبة التي تحيط به والعوامل الفطرية التي حبةاه كةةا " المعيةةارى وبعةةض مؤش ةرات حسةةن

هللا إياها".

 2.8نتائج اختبار صحة فرضيات البحث:

المطابقة.

نتائج اختبار صحة الفرض األول" :ل توجد فروق ذات دللاة إحصاائية مان حياث تاأثير بعاض المتغيارات الديموجرافياة (اإلقلايم -الناوع – ناوع
الجامعاة -مجاالت الدراساة فاي الكلياات -الفرقاة الدراساية -التقادير العاام للطالاب فاي السانة الدراساية الساابقة -أسااس الدراساة فاي المرحلااة
الثانوية -مستوى تعليم األب واألم) في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه".
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
 الوصف اإلحصائي للبيانات. بعض االختبارات الالمعلمية مثل اختبار مان-ويتني ،واختبار كروسكال واليز.فيما يلي عرض لنتائج اختبار صحة الفرض األول للدراسة:

-1النتائج الخاصة بمدى تأثر الطالب بوجوده في إقليم معين داخل الجمهورية بشأن إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه .يعرض
الجدول التالي نتائج اختبار كروسكال واليز إضاف اة إلى بعض الوصف اإلحصائي للبيانات المتمثلة في الوسط الحسابي والنحراف

المعياري.

جدول رقم (-2أ) نتائج اختبار كروسكال واليز الخاصة بدراسة الختالفات من حيث استجابات الطالب في األقاليم المختلفة بشأن
إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه.

األقاليم المختلفة في جمهورية مصر
العربية
-1إقليم القاهرة الكبرى

الوصف اإلحصائي
الوسط الحسابي
3.680

النحراف المعياري

المتوسط الرتبي
222.46

5840.
0.497

219.54
171.60

-2إقليم اإلسكندرية

3.643

-3إقليم الدلتا

3.355

0.607

-4إقليم القناة

3.407

0.630

179.11

-5إقليم شمال الصعيد

3.667

1.033

226.17

-6إقليم وسط الصعيد

3.494

0.635

192.07
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3.273

150.14

0.452

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ،22.328 = )2د.ح =  ،6مستوى الداللة = ( 0.001دالة عند مستوى )0.01
ةائيا بةين اسةتجابات عينةة البحةث فةي األقةاليم السةبعة المختلفةة؛ إذ
أكدت النتائج الةواردة فةي الجةدول السةابل وجةود فةروق دالةة إحص ً
بلغت قيمة اختبار (كا 2المحسوبة =  )22.328مما يؤكد على داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  0.01وذلك بدرجات حرية .6
يعارض الجادول التااالي نتاائج اختباار مااان-ويتناي باين نتااائج كال إقلايم مااع اإلقلايم اعخار (مجمااوعتين مساتقلتين) ،وقاد جاااءت

النتائج على النحو التالي:

جدول رقم (2ب) نتائج اختبار مان-ويتني من خالل عرض لمستويات الدللة المختلفة بين نتائج كل إقليمين على حدة.
األقاليم

المختلفة
1

إقليم القاهرة
الكبرى
-

إقليم

اإلسكندرية
0.883
-

2

إقليم الدلتا
**

0.010
0.138
-

3
4

إقليم

القناة

إقليم شمال

**

الصعيد
0.83

إقليم وسط
الصعيد

*

إقليم جنوب
الصعيد

**

0.006
0.184

0.776

0.027
0.355

0.755

0.307

0.355

-

0.419

0.481

0.219

-

0.474

0.145

-

0.052

5
6

0.000

*

0.018
0.418

-

7
* تشير إلى معنوية الفروق عند مستوى 0.05

** تشير إلى معنوية الفروق عند مستوى 0.01

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل أن هنا فروًقا دالة بين استجابات الطالب في اإلقليم األول (القاهرة الكبرى) مع كل مةن

إقليم الدلتا ،والقناة ،ووسط الصعيد ،وجنوب الصعيد ،إضاف ًة إلى أن الوصف اإلحصائي في الجدول رقم (2أ) أكد أن هذه الفروق جةاءت
إحصائيا بةين اسةتجابات عينةة البحةث فةي إقلةيم اإلسةكندرية
لصالح استجابات الطالب في إقليم القاهرة الكبرى ،كما توجد أي ً ا فروق دالة
ً

مةةع اسةةتجابات الطةةالب فةةي إقلةةيم جنةةوب الصةةعيد ،وقةةد أكةةد الوصةةف اإلحصةةائي أن هةةذه الفةةروق لصةةالح اسةةتجابات عينةةة البحةةث فةةي إقلةةيم
اإلسكندرية.
في ضوء النتائج السابقة تم إعادة تصنيف األقاليم المختلفة على النحو التالي:
جدول رقم (2جا) نتائج تصنيف األقاليم إلى مجموعات جزئية.
األقاليم المختلفة

c
المجموعة الجزئية األولى ""subset1

 إقليم القاهرة الكبرى إقليم اإلسكندرية -إقليم شمال الصعيد
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المجموعة الجزئية الثانية ""subset2

 إقليم الدلتا -إقليم القناة

 إقليم وسط الصعيد -إقليم جنوب الصعيد

ةز عةن
بالرجوع إلى الوصف اإلحصائي (جدول 2أ) يتبين أن هنا مجموعتين ،إضاف ًة إلى كون المجموعة األولى هي األكثةر تمي ًا
توجها نحو بدء المشروع الخةاص
المجموعة الثانية؛ األمر الذي يعك أن الطالب الذين ينتمون إلى المجموعة الجزئية األولى هم األكثر ً

بهم.

 -2النتائج الخاصة بإمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب النوع (ذكور-إناث).
جدول رقم  :3مدى الختالفات حول تأثر الطالب بإمكانية البدء في تنفيذ مشروعه حسب النوع (ذكور-إناث).
النوع
ذكور
إناث

الوصف اإلحصائي للبيانات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.554

النحراف المعياري
0.629

201.71

3.528

0.579

198.31

قيمة اختبار مان-ويتني ( ،)6 = 0.= Zمستوى الداللة = ( 0.752غير دالة)
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث إمكانية بدء الطالاب فاي تنفياذ مشاروعه

حسب النوع؛ إذ إن قيمة اختبار مةان-ويتنةي لةم تصةل إلةى الحةد الةذي يجعلهةا دالةة عنةد مسةتوى معنويةة  0.05علةى األقةل .وقةد أكةد علةى
ذلك أي ً ا الوصف اإلحصائي للبيانات حسب النوع من خالل قيمتي الوسط الحسابي.

 -3النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب نوع الجامعة (حكومية-خاصة).
جدول رقم ( :)4مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب نوع الجامعة (حكومية-خاصة).
نوع الجامعة
حكومية
خاصة

الوصف اإلحصائي للبيانات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.468

النحراف المعياري
0.574

186.95

3.623

0.639

214.19

قيمة اختبار مان-ويتني ( ،6( = .Z)Zمستوى الداللة = ( 0.008دالة عند مستوى معنوية ()0.01
ةائيا بةةين اسةةتجابات الطةةالب الةةذين ينتمةةون إلةةى الجامعةةات الحكوميةةة مقارنةةة
أكةةدت النتةةائج ال ةواردة فةةي الجةةدول السةةابل وجةةود فةةروق دالةةة إحصة ً
بذويهم من الجامعات الخاصة؛ إذ أكد على ذلك قيمة اختبار مان-ويتني التي بلغت 2.648؛ مما يؤكد على داللتهةا اإلحصةائية عنةد مسةتوى

معنويةةة  ،0.01وقةةد أكةةد الوصةةف اإلحصةةائي للبيانةةات علةةى أن هةةذه الفةةروق واالختالفةةات لصةةالح اسةةتجابات عينةةة البحةةث الخاصةةة بطةةالب

الجامعات الخاصة .وقد اتفقت تلك النتيجة مع دراسة كل من ( )Silva, et.al, 2013التةي أكةدت أن الطةالب فةي الجامعةات الخاصةة يةرون
يسا لتعليم ريادة األعمال مقارنة بنظةرائهم فةي الجامعةات الحكوميةة ،وكةذلك د ارسةة ( )Maria et al, 2016التةي انتهةت
أن جامعاتهم أكثر تكر ً
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إلى أن طالب الجامعات الخاصة لديهم بالفعل توجهات أعلى نحو ريادة األعمال حتى قبل البدء في تلقي مقةرراتهم الد ارسةية عةن مةنهج ريةادة
األعمال.
 -4النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب طبيعة الدراسة في الكليات.
يعاارض الجاادول التااالي نتااائج الختالفااات حااول إمكانيااة باادء الطالااب فااي تنفيااذ مشااروعه حسااب طبيعااة الدراسااة فااي الكليااات (المجااال
الصحي-المجال الهندسي-المجال العلمي-المجال األدبي والجتماعي).
جدول رقم ( :)5مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب طبيعة الدراسة في الكليات المختلفة.
الوصف اإلحصائي للبيانات

مجالت الدراسة في الكليات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.500

النحراف المعياري
0.571

196.23

المجال الهندسي

3.702

0.685

224.03

المجال العلمي

3.441

0.565

181.85

المجال األدبي واالجتماعي

3.511

0.594

195.82

المجال الصحي

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا) =  ،7.329د.ح = 3

مستوى الداللة = ( 0.62غير دالة).

إحصائيا بين استجابات الطالب في المجاالت األربعة المختلفة (الصحي-
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق دالة
ً
الهندسي-العلمي-األدبي واالجتماعي) ،كما أكد على ذلك قيمةة اختبةار كروسةكال واليةز (كةا 2المحسةوبة )7.329؛ ممةا يؤكةد عةدم داللتهةا
اإلحصةةائية عنةةد درجةةة حريةةة  ،3كمةةا أكةةد ذلةةك أي ً ةةا قةةيم الوصةةف اإلحصةةائي فةةي الجةةدول والمتمثلةةة فةةي الوسةةط الحسةةابي فةةي المجةةاالت
األربعة وذلك قيمة المتوسطات الرتبية.
 -5النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب الفرقة الدراسية.
جدول رقم ( :)6مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب الفرقة الدراسية.
الوصف اإلحصائي للبيانات

الفرقة الدراسية

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.500

النحراف المعياري
0.590

189.38

الفرقة األولى

3.464

0.576

189.41

الفرقة الثانية

3.548

0.501

الفرقة الثالثة

3.573

0.665

)201.7
201.94

الفرقة الرابعة

3.575

0.676

204.41

الفرقة الخامسة

3.518

0.589

200.48

خريج

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ) =  ،0.762د.ح =  ،5مستوى الدللة = ( 0.979غير دالة).
2
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أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق دالة إحصا ًئيا بين استجابات الطالب حسب الفرقة الدراسية؛ إذ أكد ذلك
قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 1المحسوبة = )0.762؛ مما يؤكد عدم داللتها اإلحصائية وذلك عند درجة حريةة  ،5كمةا أكةد ذلةك أي ً ةا
قيم الوصف اإلحصائي في الجدول السابل المتمثلة في الوسط الحسةابي وذلةك علةى مسةتوى كةل فرقةة د ارسةية علةى ِّحةدة ،إضةافة إلةى قةيم
المتوسطات الرتبية.
 -6النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب تقدير العام الدراسي السابق.
جدول رقم ( :)7مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب تقدير العام الدراسي السابق.
تقدير العام الدراسي

المتوسط الرتبي

الوصف اإلحصائي للبيانات
الوسط الحسابي
3.441

النحراف المعياري
0.561

184.49

جيد

3.500

0.575

196.46

جدا
جيد ً

3.615

0.626

211.52

3.535

0.681

190.84

السابق

مقبول

امتيا

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ) =  ،3.359د.ح =  ،3مستوى الدللة = ( 0.340غير دالة).
2

ةائيا بةين اسةتجابات الطةالب مةن حيةث التقةدير العةام للطةالب
أكدت النتائج الواردة في الجدول السةابل عةدم وجةود فةروق دالةة إحص ً
وإمكانيةةة بةةدء الطالةةب فةةي تنفيةةذ مشةةروعه؛ إذ أكةةد ذلةةك قيمةةة اختبةةار كروسةةكال واليةةز (كةةا 2المحسةةوبة = )3.359؛ ممةةا يؤكةةد عةةدم داللتهةةا

ةثال فةي قةيم الوسةط الحسةابي وذلةك علةى مسةتوى كةل
اإلحصائية وذلك عنةد درجةات حريةة  ،3وقةد أكةد ذلةك أي ً ةا الوصةف اإلحصةائي متم ً
مجموعة على ِّحدة ،إضافة إلى قيم المتوسطات الرتبية.
 -7النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب الدراسة في المرحلة الثانوية.
جدول رقم (7أ) :مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب الدراسة في المرحلة الثانوية.
الوصف اإلحصائي للبيانات

أساس الدراسة في المرحلة الثانوية

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.451

النحراف المعياري
0.592

-2ثانوي فني في مدرسة حكومية

3.455

0.522

-3ثانوي عام في مدرسة خاصة

3.770

0.604

235.95

-4ثانوي تجاري

3.840

0.625

246.78

-1ثانوي عام في مدرسة حكومية

)185.Z
184.23

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ،21.286 = )2د.ح = 3

مستوى الدللة= ( 0.000دالة عند مستوى معنوية .)0.01

المرحةل الثانويةة
إحصائيا بين استجابات عينة البحث حسب أسةاس الد ارسةة فةي ا
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل وجود فروق دالة
ً
األربعة؛ إذ بلغت قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 2المحسوبة = )21.286؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  0.01وذلك

بدرجات حرية .3
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يعةةرا الجةةدول التةالي نتةةائج اختبةةار مةةان-ويتنةةي وذلةةك بهةةدف مقارنةةة اسةةتجابات كةةل مةةن أسة

الد ارسةةة فةةي المرحلةةة الثانويةةة (مجمةةوعتين

مستقلتين) ،وقد جاءت النتائج على النحو التالي:
جدول ( 7ب) نتائج اختبار مان -ويتني من خالل عرض مستويات الدللة المختلفة بين نتائج كل مرحلة مع األخرى على حدة
أساس الدراسة في المرحلة الثانوية
-1ثانوي عام في مدرسة حكومية

1
-

2
0.973

-2ثانوي فني في مدرسة حكومية

3
0.000
0.104

-

-3ثانوي عام في مدرسة خاصة

**

-

-4ثانوي تجاري

4
**

0.005
0.87
0.620
-

** تشير إلى معنوية الفروق عند مستوى معنوية 0.01

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل وجود فروق دالة
إحصائيا بين استجابات طالب الثانوي العام في المدارس الحكوميةة مةع كةل مةن
ً
استجابات طالب الثانوي العام في المدارس الخاصة وطالب الثانوي التجةاري ،وبةالرجوع إلةى الوصةف اإلحصةائي-جةدول ( 7أ) يتبةين أن

هذه الفروق لصالح المجموعتين األخيرتين (ثانوي عام مدارس خاصة – ثانوي تجاري).

 -8النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب المستوى التعليمي لألب.
جدول رقم ( :)8مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب المستوى التعليمي لألب.
المستوى التعليمي لألب

الوصف اإلحصائي للبيانات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.353

النحراف المعياري
0.606

170.71

-2لم يكمل المرحلة االبتدائية

3.500

0.534

192.75

-3أكمل المرحلة االبتدائية

3.700

0.483

230.25

-4لم يكمل المرحلة الثانوية

3.400

0.516

174.00

-5أكمل المرحلة الثانوية

3.387

0.583

176.13

-6لم يكمل دراسته الجامعية

3.435

0.507

180.52

-7أكمل دراسته الجامعية

3.607

0.601

211.08

-8ماجستير -دكتوراه

3.593

0.740

204.59

-1أمي

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ،9.686 = )2د.ح =  7مستوى الدللة = ( 0.207غير دالة).

إحصائيا بين استجابات الطالب من حيث المسةتوى التعليمةي لةألب
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق دالة
ً
ومدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه؛ إذ أكد ذلك قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 1المحسوبة = )9.686؛ مما يؤكد عدم داللتهةا

ةثال فةةي قةةيم الوسةةط الحسةةابي وذلةةك فةةي كةةل مسةةتوى
اإلحصةةائية وذلةةك عنةةد درجةةات حريةةة  ،7وقةةد أكةةد ذلةةك أي ً ةةا الوصةةف اإلحصةةائي متمة ً
تعليمي لألب على ِّحدة ،إضافة إلى قيم المتوسطات الرتبية.
 -9النتائج الخاصة بمدى إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب المستوى التعليمي لألم.
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جدول رقم (9أ) :مدى الختالفات حول إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه حسب المستوى التعليمي لألم.

المستوى التعليمي لألم

المتوسط الرتبي

الوصف اإلحصائي للبيانات
الوسط الحسابي
3.333

النحراف المعياري
0.627

143.19

-2لم تكمل المرحلة االبتدائية

3.353

0.606

167.44

-4لم تكمل المرحلة الثانوية

3.563

0.512

200.44

-5أكملت المرحلة الثانوية

3.403

0.519

172.36

-6لم تكمل دراستها الجامعية

3.400

0.577

174.34

-7أكملت دراستها الجامعية

3.598

0.599

206.44

-8ماجستير -دكتوراه

3.861

0.762

237.42

-1أمية
-3أكملت المرحلة االبتدائية

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا ،19.497 = )2د.ح = 6

مستوى الدللة = ( 0.003دالة عند مستوى معنوية )0.01

إحصائيا بةين اسةتجابات عينةة البحةث حسةب المسةتوى التعليمةي لةألم؛ إذ
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل وجود فروق دالة
ً
بلغت قيمة اختبار "كا( "2كا 2المحسوبة = )19.497؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  0.01وذلك بدرجات حرية .6

يعرا الجدول التالي نتائج اختبار مةان-ويتنةي بةين نتةائج كةل مسةتوى تعليمةي لةألم مةع اآلخةر وذلةك علةى مسةتوى جميةع التوافيةل

المختلفة بين كل مستويين مختلفين ،وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (9ب) نتائج اختبار مان-ويتني من خالل عرض لمستويات الدللة المختلفة بين نتائج كل مستويين على حدة.
المستوى

1

4

3

6

5

8

7

التعليمي لألم
1
3

-

0.953

0.276

0.734

0.315

0.062

*0.015

-

0.325

0.820

0.816

0.120

-

0.269

0.393

0.795

*0.32
0.210

-

0.943

**0.009
0.124

**0.002

4
5
6
7
8
* تشير إلى معنوية الفروق عند مستوى معنوية 0.05

-

-

*0.25
0.071
-

** تشير إلى معنوية الفروق عند مستوى معنوية 0.01
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ةائيا بةين اسةتجابات الطةالب (أمهةاتهم د ارسةات عليةا -ماجسةتير
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل أن هنةا فروًقةا دالةة إحص ً
أو دكتةوراه) مةةع كةل مةةن اسةةتجابات الطةالب (أمهةةاتهم غيةةر حاصةالت علةةى أي شةةهادة) (أميةة -حاصةةلة علةةى شةهادة المرحلةةة االبتدائيةةة -

حاصلة على ثانوية أو ما يعادلها -لم تكمل المرحلة الجامعية) ،وقد أكد الوصف اإلحصائي أن هةذه الفةروق لصةالح اسةتجابات فةي الف ةة
األولى (األمهات الحاصالت على مؤهل دراسي عال -ماجستير أو دكتوراه).

ةائيا طبًقةا لنتةائج اختبةار مةان-ويتنةي
وقد أكد ذلك أي ً ا قيم المتوسطات الرتبيةة بجةدول "9أ" .كمةا أن هنةا أي ً ةا فروًقةا دالةة إحص ً
بةين اسةةتجابات الطةةالب (أمهةاتهم حاصةةالت علةةى الشةهادة الثانويةةة) مةةع اسةتجابات الطةةالب (أمهةاتهم حاصةالت علةةى الشةةهادة الجامعيةةة)،

وقةد أكةةد الوصةةف اإلحصةةائي أن هةةذه الفةةروق لصةةالح الف ةةة األخيةرة ،وقةةد أكةةد ذلةةك أي ً ةةا قةةيم المتوسةةطات الرتبيةةة بجةةدول "9أ" .وفةةي ضةةوء
النتائج السابقة يمكننا إعادة تصنيع المستويات التعليمية المختلفة على النحو التالي:
جدول رقم (9جا) نتائج تصنيف المستويات التعليمية لألم.
المجموعات الجزئية
المجموعة الجزئية األولى ""subset1

المستويات التعليمية المختلفة
 األمية أكملت المرحلة االبتدائية لم تكمل المرحلة الثانوية -أكملت المرحلة الثانوية

 لم تكمل دراستها الجامعيةالمجموعة الجزئية الثانية ""subset2

 أكملت المرحلة الجامعية بالكامل -حاصلة على دراسات عليا (ماجستير-دكتوراه)

وقد اتفقت تلك النتائج مع دراسة (ريم )2012 ،بشكل كلي؛ إذ أكةدت وجةود تةأثير لةدور األهةل واألصةدقاء فةي نيةة الطالةب اختيةار
العمل الريادي ،ومع دراسة ( )Edomgene, et.al, 2020بشكل جزئي فةي أن ح ةور الطالةب دورات تدريبيةة فةي مجةال ريةادة األعمةال

ُيعةةد مةةن أهةةم العوامةةل التةةي تةةؤثر فةةي توجهةةات الطةةالب نحةةو العمةةل الحةةر ،وقةةد اختلفةةت معهةةا فيمةةا يخةةص تةةأثير مهنةةة الوالةةدين ،ومسةةتوى
التعليم ،والتخصص في توجهات الطالب نحو العمل الحر.
من العرض السابق توصلت الباحثة إلى أنه تم إثبات صحة الفرض من حيث كل من:

 -النوع.

 طبيعة الدراسة بالكليات. الفرقة الدراسية. التقدير بالعام الدراسي. المستوى التعليمي لألب.ورفضه من حيث:
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 نوع الجامعة. طبيعة الدراسة بالمرحلة الثانوية. المستوى التعليمي لألم.أي أنه يمكن قبول صحة الفرا األول بشكل جزئي.

نتائج اختبار صحة الفرض الثاني" :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية من حيث بعاض المتغيارات التاي تعكاس التوجاه العملاي

للطالب نحو إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه".

-1النتائج الخاصة بتخطيط الطالب المستقبلى لتنفيذ مشروعه.
جدول رقم ( )10نتائج اختبار مان-ويتني يوضح مدى تخطيط الطالب المستقبلي إلمكانية البدء في تنفيذ مشروعه.
العناصر المخطط لها

الستجابة

الوصف اإلحصائي للبيانات
الوسط

مواصلة الدراسات العليا

ال

العمل في إحدى شركات عائلتي

ال

(ماجستير-دكتوراه)

نعم
نعم

موظفا في القطاع العام
العمل
ً
موظفا في القطاع الخاص
العمل
ً

ال
نعم
ال
نعم

اإلشراف

المعياري

المتوسطات
الرتبية

الحسابي
3.553
3.536

0.657
0.553

203.19
197.25

3.534
3.603

0.622
0.555

198.81
209.52

3.566
3.424

0.618
0.563

204.28
178.17

3.575
3.485

0.647
0.531

205.11
191.35

قيمة Z

مستوى
الدللة

0.575

0.565
غير دالة

0.758

0.448
غير دالة

1.765

0.078
غير دالة

1.262

0.207
غير دالة

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل وجود معنوية عند مستوى  0.01وذلك من حيث العنصر الخاص ببدء المشروع الخاص؛

إذ بلغت قيمة اختبار مان-ويتني ( Zالمحسوبة =  ،)3.294وقةد تةم التأكيةد علةى هةذه النتةائج مةن خةالل الوصةف اإلحصةائي السةتجابات
عينة الدراسة من التوجه اإليجابي (نعم) مقابل التوجه السلبي (ال) إضاف ًة إلةى قيمةة المتوسةطات الرتبيةة .أمةا بةاقي العناصةر المخطةط لهةا
فقةةد أكةةدت النتةةائج أن جميةةع نتةةائج العناصةةر ال تحظةةى بتحقيةةل الحةةد األدنةةى للمعنويةةة (مسةةتوى  0.05علةةى األقةةل) ومةةن ثَةم جةةاءت النتةةائج

إحصائيا.
جميعها غير دالة
ً

وقةد اتفقةت هةذه النتةائج مةع د ارسةة ( )Rasheed, 2000التةي أكةدت أن تعلةيم وتةدريب ريةادة األعمةال لهةا دور أساسةي فةي تحديةد

السةةلو الريةةادي المحتمةةل للطالةةب ال سةةيما فةةي سةةن مبكةةرة؛ إذ عدتةةه دوًار ضةةروريا ال يمكةةن االسةةتغناء عنةةه بالنسةةبة للطةةالب ،والمعلمةةين،

ةدءا مةةن
وصةةانعي القةرار .وقةةد أوصةةت تلةةك الد ارسةةة بةدمج تعلةةيم ريةةادة األعمةةال فةةي المنةةاهج األكاديميةةة علةةى جميةةع المسةةتويات التعليميةةة بة ً
المرحلة االبتدائية وصوًال إلى الجامعة.
كافيةا بةل يجةب
أما دراسة ( )Stevenson & Lundstrom, 2001فقد أكدت أن تدري المهارات الال مة لريادة األعمال لم يعد ً
ويقصةةد بلفةةل "الةةدافع الريةةادي" الطريقةةة التةةي مةةن خاللهةةا يةةدر
خلةةل "ال ةدافع الريةةادي" وتطةةويره وتعزي ةزه لةةدى الطالةةب بالمرحلةةة الجامعيةةةُ ،
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الطالب مدى رغبتهم في البحث عن الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعاتهم بطريقة اسةتباقية واالسةتجابة للمهةام ،والتحةديات ،والعوائةل الصةعبة
التي قد تواجههم بطريقة مبتكرة وإبداعية.
خاصا به في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه
 -2النتائج الخاصة بتأثير إدارة أي فرد من أفراد عائلة الطالب ا
عمال ا
خاصا به في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه
جدول رقم ( :)11نتائج تأثير إدارة أي فرد من أفراد عائلة الطالب ا
عمال ا
أفراد العائلة

الستجابة
إدارة

الفرد
-1األب

ال
نعم

-2األأ

ال
نعم

-3األم

ال
نعم

-4األخت

ال

-5الجد

ال

نعم
نعم

-6الجدة

ال
نعم

-7أبناء العم /أبناء ال
الخال

نعم

-8ال أحد

ال
نعم

الوصف اإلحصائي

تكرار

%

240
160

60.0
40.0

الوسط

النحراف

المتوسط

قيمة اختبار

الرتبي

مان-ويتني ""Z

الحسابي
3.458
3.675

المعياري
0.612
0.578

186.44
221.59

339
61

84.8
15.2

3.578
3.361

0.612
0.578

205.76
171.25

358
42

89.5
10.5

3.514
3.810

0.602
0.633

195.73
241.14

400
-

100
-

387
13

96.8
3.3

398
2

99.5
0.5

3.540
3.692

0.615
0.480

199.55
228.81

302
98

75.5
24.5

3.553
3.520

0.622
0.578

201.69
196.84

264
136

66.5
34.5

3.587
3.463

0.616
0.595

207.54
186.83

مستوى الدللة

3.348

0.001
(دالة عند مستوى 0.1

2.412

0.016
(دالة عند مستوى)0.5

2.706

0.007

(دالة

مستوى )0.1

1.008

عند

( 0.313غير دالة)

0.405

( 0.685غير دالة)

1.907

( 0.57غير دالة)

أكدت النتائج وجود تأثير إلدارة أي فرد من أفراد عائلة الطالب في إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه وذل على النحو التالي:
 األب :بلغت قيمة اختبار مان-ويتني ( 6المحسوبة = )3.348؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  ،0.01وقد أكدتالنتائج من خالل الوصف اإلحصائي للبيانات وكذلك المتوسطات الرتبية أن هنا

إيجابية لتأثير األب في قرار الطالب للموافقة

على إمكانية البدء في المشروع .جدير بالذكر أن األب قد حقل أعلى نسبة من حيث القيام بمشروع دون باقي أفراد العائلة؛ إذ بلغت
النسبة نحو  %40من إجمالي حجم العينة (ن = .)400
 األم :بلغت قيمة اختبار مان-ويتني ( 6المحسوبة = )2.70؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  ،0.01وقد أكدتالنتائج من خالل الوصف اإلحصائي للبيانات وكذلك المتوسطات الرتبية أن هنا إيجابية لتأثير المشروعات التي تديرها األم في
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قرار الطالب للموافقة على إمكانية البدء في المشروع .جدير بالذكر أن نسبة المشروعات التي تديرها األم نحو  %11من إجمالي

حجم العينة (ن= .)400

األخ :بلغت قيمة اختبار مان-ويتني ( 6المحسوبة = )2.412؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  ،0.05وقد أكدت
النتائج من خالل الوصف اإلحصائي للبيانات وكذلك المتوسطات الرتبية أن هنا سلبية لتأثير المشروعات التي يديرها األأ في قرار

الطالب للموافقة على إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه .جدير بالذكر أن نسبة المشروعات التي يديرها األأ بالدراسة تمثل نحو  %15من
إجمالي حجم العينة (ن= ،)400وقد يرجع ذلك إلى معايشة الطالب أخاه خالل المراحل األولى من إعداد مشروعه وتنفيذه ،وما في هذه
المراحل من مصاعب وتحديات كثيرة ،أما المشروعات المرتبطة باألب واألم فإنه لم يعاصر تلك التحديات والمصاعب ،ولكنه عايش

نتائج أعمالهم وناتج مشروعاتهم بشكل إيجابي .أما المشروعات األخرى التي قد يديرها األقارب (الجد /أبناء العم /أبناء الخال ...إلد) فلم

يكن لهم تأثير إيجابي أو سلبي في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه.

قويا لمتغير تأثير األهل واألصةدقاء والمعةايير االجتماعيةة في توجه الفرد نحو
دعما ً
 لم تجد دراسة (ً )Krueger, et. al 2000العمل الحر رغم أن هنا بعض الدراسات -منها ( ;Altinay et al., 2012; Nanda, et al, 2006; Yurtkoru et al., 2014
 - )Zapkau et al., 2015التي أكدت أنه كلما اد دعم الوالدين ،وأفراد العائلة ،واألصدقاء ،واألشخاص المقربين ادت توجهات

بالغا في ق اررات الطالب أن يصيروا
الطالب ليصبح رائد أعمال .كما أثبتت أي ً ا الدراسات األخيرة أن لدور األصدقاء واألهل ًا
تأثير ً
رواد أعمال ،وقد تعود هذه االختالفات في النتائج بين الد ارسات إلى عامل الثقافة.

وقد توافقت تلك النتيجة فيما يخص الكفاءة الذاتية للفرد بما نشرته وكالة ضمان التعليم العالي األوروبية (European ( )QAA, 2012
 )Union, 2006عن صفات رائد األعمال ومهاراته الذاتية والفطرية التي يتحلى بها بخالف ما يتم غرسه وتعليمه من مهارات مكتسبة
ِّ
تمك ن الطالب من االضطالع بدور محفز في تشكيل حياته المهنية بما يساهم في إحداث التغيير االجتماعى واالقتصادى في بي ة
المجتمع المحيط.
 -3نتائج تأثير التفكير المسبق لرائد األعمال في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه
جدول رقم ( :)12نتائج اختبار كروسكال والير لتأثير التفكير المسبق للطالب كي يصبح رائد أعمال في إمكانية تنفيذ مشروعه.
التفكير كي يصبح رائد أعمال
ال
نعم
هذا أملي

الوصف اإلحصائي للبيانات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.536

النحراف المعياري
0.692

190.77

3.559

0.615

202.63

3.514

0.5ZZ

197.94

قيمة اختبار كروسكال واليز (كا المحسوبة = ( )0.431د.ح = )2
2

مستوى الدللة = ( 0.806غير دالة).

إحصائيا بين استجابات عينة البحث بشأن إمكانية بدء الطالب في تنفيذ
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق دالة
ً
مشروعه وذلك حسب التفكير المسبل لكي يصبح الطالب رائد أعمال؛ إذ بلغت قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 2المحسوبة = )0.431؛
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مما يؤكد عدم دالالتها اإلحصائية وذلك عند درجات حرية ""2؛ إذ إن قيمة اختبار "كا "2لم تصل إلى الحد الذي يجعلها دالة عند مستوى
معنوية  0.05على األقل.
عمال اعن في إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه.
 -4نتائج تأثير إدارة الطالب ا
مشروعا اعن في قراره بشأن البدء في مشروعه الخاص
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار كروسكال واليز لتأثير وجود الطالب وإدارته
ا
به.
(مشروعا اعن)
إدارة الطالب
ا
 ال أعملخاصا
 أدير ًعمال ً

 أعمل متدرًبا في القطاع الخاص -أعمل في شركة عائلتي

الوصف اإلحصائي للبيانات

المتوسط الرتبي

الوسط الحسابي
3.494

النحراف المعياري
0.612

192.36

3.596

0.603

206.11

3.596

0.665

209.72

3.889

0.583

256.67

موظفا في القطاع الخاص
 أعملً
قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 2المحسوبة = ( ،)7.600د.ح =  )4مستوى الدللة = ( 0.107غير دالة).
3.576

206.95

0.502

إحصائيا بين استجابات عينة البحث بشأن إمكانية بدء الطالب في تنفيذ
أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل عدم وجود فروق دالة
ً
مشروعه وذلك حسب نوعية العمل الذي يؤديه الطالب اآلن وطبيعته؛ إذ بلغت قيمة اختبار كروسكال واليز (كا 2المحسوبة = )7.600؛
مما يؤكد عدم داللتها اإلحصائية وذلك عند درجة حرية ""4؛ إذ إن قيمة اختبار كا 2لم تصل إلى الحد الذي يجعلها دالة عند مستوى

 0.05على األقل.
من العرض السابق توصلت الباحثة إلى أنه تم إثبات صحة الفرض من حيث كل من:
 نتائج العناصر المخطط لها. مواصلة الدراسات العليا (ماجستير-دكتوراه). العمل في إحدى شركات عائلتي.موظفا في القطاع العام.
 العملً
موظفا في القطاع الخاص.
 العملً
 أفراد العائلة المؤثرين في قرار إمكانية البدء في المشروع. الجد. أبناء العم /أبناء الخال. -ال أحد.
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 التفكير المسبل كي يصبح رائد أعمال.مشروعا اآلن.
 إدارة الطالبً
ورفضه من حيث كل من:
 نتائج العناصر المخطط لها. البدء في مشروعي الخاص.-

خاصا به (األب-األم-األأ).
نتائج تأثير إدارة أي فرد من أفراد عائلة الطالب ً
عمال ً
األمر الذي يعكس قبول الفرض بشكل جزئي يميل تجاه قبول الفرض.

نتائج اختبار صاحة الفارض الثالاث" :ل يوجاد تاأثير جاوهري لصافات الطالاب الشخصاية ،ومهاراتاه ،ونظارة المحيطاين إلياه فاي إمكانياة
البدء في تنفيذ مشروعه" ).Y1 = f (X1 t , X3t

 -1نتائج تحليل الرتباط الخطي:
فيما يلي عرض لنتائج معامالت الرتباط الخطي البسيط:
 1-1نتائج معامل الرتباط الخطي البسيط:
دعم األهل واألصدقاء مع الرغبة في أن تصبح رائد أعمال؛ إذ بلغةت قيمةة معامةل االرتبةاط الخطةي البسةيط لبيرسةون بينهمةا 0.341؛ ممةا

يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية  ،0.01ومن ثَم تكون قيمة هذه العالقة االرتباطية عالقة معنوية وليست قوية.

 2-1نتائج معامل الرتباط الخطي البسيط بين إمكانية البدء في المشروع الخاص وكل من دعم األهل واألصدقاء ،والكفاءة الذاتية
لرائد األعمال.

يعرا الجدول التالي نتائج معامالت االرتباط بةين إمكانيةة البةدء فةي المشةروع الخةاص وكةل مةن دعةم األهةل واألصةدقاء ،والكفةاءة الذاتيةة
لرائد األعمال على النحو التالي:

جدول رقم ( :)14نتائج معامالت الرتباط بين أبعاد ومتغيرات صفات الطالب ،ومهاراته ،ونظرة المحيطين إليه مع إمكانية البدء في
مشروعه الخاص.

صفات الطالب ومهاراته ونظرة المحيطين إليه

معامل الرتباط الخطي البسيط لبيرسون

 -دعم األهل واألصدقاء

**0.538

 -صفات الطالب ومهارته الشخصية

**0.655

** تشير إلى معنوية معامل الرتباط الخطي البسيط لبيرسون عند مستوى معنوية 0.01

أكةدت النتةةائج الةواردة فةةي الجةةدول السةةابل قةةوة العالقةةة االرتباطيةةة بةين أبعةةاد ومتغيةرات صةةفات الطالةةب ومها ارتةةه ونظةرة المحيطةةين إليةه مةةع
إمكانية البدء في مشروعه الخاص.
 -2نتائج تحليل النحدار:
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اسةةتخدمت الباحثةةة أسةةلوب تحليةةل االرتبةةاط الخطةةي المتغيةةر الةةذي يعكة

تةةأثير صةةفات الطالةةب ومها ارتةةه ونظ ةرة المحيطةةين إليةةه (متغي ةرات

مستقلة -مفسرة) في إمكانية البدء في المشروع (متغير تابع).
ونظر ألن العالقة بين المتغيرين المفسرين جاءت عالقة محدودة إلى حد ما بالرغم من معنويتهةا عنةد مسةتوى معنويةة  0.01فمةن الممكةن
ًا
أن نستخدم تحليل االنحدار المتعدد دون النظر إلى مشكلة اال دواج الخطي .Multi-collinearly
وقد جاءت نتائج تحليل النحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:
جدول رقم ( )15نتائج تحليل النحدار الخطي المتعدد لتأثير صفات الطالب ومهاراته ونظرة المحيطين إليه في إمكانية البدء في
المشروع.
نتائج النموذج المقدر واختباراته المختلفة
المعالم غير المعيارية

+3X= 0. 0= 3 0.==) Y + 3 0.5Z7Y
0.533
0.356

قيمة اختبار "ت" للمعالم

()0.642( )**9.847( )**726-14

المعالم المعيارية

قيمة اختبار "ف" =  ،233.670د.ح = ( ،)397 ،2مستوى الدللة = 0.000

**،

معامل التحديد =  ،%54.1الخطأ المعياري = 0.416

(دالةعند مستوى معنوية )0.01

** تشير إلى معنوية اختباري ف ،ت عند مستوى معنوية 0.01

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل معنوية اختبار "ف" (ف المحسوبة = )233.67؛ مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى
معنوية  ،0.01وذلك بدرجات حرية ( ،)397 ،2وقد أكدت النتائج أي ً ا أهمية المتغيرات ذات األثر في إمكانية البدء في المشروع
(متغير تابع) ،وجاءت على النحو التالي:
 صفات الطالب ومهارته الشخصية لكي يصبح رائد أعمال. نظرة المحيطين (األهل واألصدقاء).على الترتيةب وذلةك حسةب مةا جةاءت بةه نتةائج المعةالم المعياريةة .وقةد أكةدت النتةائج أي ً ةا أن المتغيةرين المسةتقلين والمتمثلةين فةي صةفات
2
الطالب ومهاراته الذاتية ونظرة المحيطين يساهمان في تفسير التغيرات التي تط أر على إمكانية البدء في المشروع (متغير تابع) بنحةو (R
=  ،)%54.1وجاءت قيمة الخطأ المعياري متوسطة؛ إذ بلغت ()M.E = 0.) Z
مما تقدم يمكننا رفض صحة الفرض الثالث للدراسة بشكل قاطع.
نتائج اختبار صحة الفرض الرابع" :ل يوجد تأثير لتوجهات الطالب الفعلية في إمكانية البدء فاي تنفياذ مشاروعه الرياادي فاي

ظل العوامل المكتسبة التي تحيط به والعوامل الفطرية التي حباه هللا إياها".
استخدمت الباحثة نموذج المعادالت الهيكلية.

فيما يلي عرض لنتائج اختبار صحة الفرض الرابع للدراسة والتي جاءت على النحو التالي:
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 -1توصيف النموذج :يعرض الجدول التالي بياانا بالمتغيرات الخاصة بالنموذج موصفة حسب طبيعة أداء كل منها على النحو
التالي:
جدول رقم ( )1بيان بمتغيرات النموذج الهيكلي حسب طبيعة أداء كل متغير بالنموذج وترميز إدخاله بالحاسب.
التوصيف حسب

الترميز حسب اإلدخال

بيان بالمتغيرات

متغير مستقل

aa

 -احتمال بدء عملك الخاص أثناء فترة الدارسة في الجامعة.

متغير مستقل

aa

 -احتمال بدء عملك الخاص خالل السنوات الخمسة المقبلة

متغير مستقل

=aa

متغير وسيط

T2Y

التوجهات الفعلية للطالب:

 -احتمال اختيار مهنة رائد أعمال مستقل.

العوامل المكتسبة والفطرية التي تحيط بالطالب وتتكون من:

النموذج

بالحاسب

 مدى اإللمام بالدورات األساسية لريادة األعمال. -بعض العوامل المحيطة التي تؤثر في نجاح رواد األعمال.

متغير وسيط

+4Y

-إمكانية بدء المشروع الخاص.

متغير تابع

X

يالحةل مةةن الجةدول السةةابل أن المتغيةرين الوسةةيطين وهمةةا مادى اإللمااام بالاادورات األساسااية لريااادة األعمااال وبعااض العواماال المحيطااة التااي
َ

تؤثر في نجاح رواد األعمال يساهمان فةي حسااب متغيار النياة الةذى سةوف يةتم ترميةزه بةالنموذج  +zومةن ثَةم أصةبح هةو المتغيةر الوسةيط فةي
النموذج  Moderator Variableوهذا يبدو بوضوح في نتائج النموذج في الخطوة التالية.
 -2نتائج النموذج المقدرة:
فيما يلي عرض لنتائج النموذج المقدرة طباقا للتوصيف السابق.

شكل رقم ( )1يعرض نتائج تأثير توجهات الطالب الفعلية في إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه الريادي فى ظل العوامل المكتسبة

والعوامل الفطرية.

يحدد النموذج السابل أهم العوامل التي تؤثر في نية الطالب اختيار العمل الحةر ،والتةي تعتمةد علةى بعةض الصةفات والمهةارات الشخصةية
والفطرية إلى جانب ركيزتين أساسيتين هما مدى اإللمةام والمعرفةة بالمبةادئ األساسةية لريةادة األعمةال وبعةض العوامةل المحيطةة التةي تةؤثر
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على نجاح رواد األعمال؛ إذ أدت النية دور الوسةيط  Moderatorبةين توجهةات الطةالب للعمةل الريةادي فةي األجةل (الطويةل– القصةير-
المتوسط).
 -3اختبار النموذج :فيما يلي عرض لنتائج اختبار النموذج المقدر وكذل بعض مؤشرات حسن المطابقة الخاصة به.
 1/3نتائج اختبار النموذج :وذلك من خالل قيمة اختبار مربع كا 2المعياري
( )CMIN÷ DFوقد جاءت نتائجه على النحو التالي:
جدول رقم ( :)2نتائج اختبار مربع كا 2المعياري.
قيمة اختبار ()CMIN ÷ DF

القيمة المأمولة

)3.0Z

أقل من)5 <( 5

مدى تحقق قيمة الختبار للقيمة المأمولة
تحقل

أكدت النتائج الةواردة فةي الجةدول السةابل أن قيمةة اختبةار ( )CMIN ÷ DFقةد حققةت أعلةى النتةائج الخاصةة بجةودة توفيةل النمةوذج (أقةل
من .)5
-3ب :بعض المؤشرات الخاصة بالنموذج :يهدف الجدول التالي إلى التأكد من تحقيل بعض المؤشرات التي تعك

جودة النموذج.

جدول رقم ( :)3نتائج حسن المطابقة لبعض المؤشرات الخاصة بالنموذج المقدر.
نتائج المؤشرات المختلفة

القيمة المحسوبة

القيمة المثلى

مدى تحقق المؤشر القيمة

 قيمة دليل جودة المالءمة.)Goodmess at Fit (GFI
 قيمة دليل مالءمة المقارنة)Comparative Fit Index (CFI
 مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب RMSEARoot Mean Square Error Absolute

0.990

3 0.9

تحقل

0.984

3 0.9

تحقل

0.072

0.08 -0.05

تحقل

المثلى

أكةةدت النتةةائج الةواردة فةةي الجةةدول السةةابل أن جميةةع المؤشةرات الثالثةة قةةد حققةةت المطابقةةة علةةى مسةةتوى جميةةع المؤشةرات ،وهةةو مةا يعكة
نجةةاح النمةةوذج فةةي تحقيةةل جميةةع المؤش ةرات حسةةب المطابقةةة ،وقةةد جةةاء ذلةةك نتيجةةة مطابقةةة جميةةع القةةيم المحسةةوبة مةةن خةةالل المؤش ةرات
المثلى على مستوى جميع المؤشرات.
بالنموذج للقيم ُ
 -3دراسة معنوية المسارات المختلفة:
يعرا الجدول التالي النتائج الخاصة بمعنوية العالم المقدرة على مستوى جميع المسارات.

جدول رقم (-4أ) :نتائج معالم المسارات المقدرة على مستوى النموذج.
المسار

المعلمة

قيمة اختبار
CR

مستوى الدللة

التعليق
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المقدرة
0.115

4.119

0.000

ZT

aa3

0.106

2.743

0.006

(دالة عند مستوى )0.01

ZT

aa1

0.008

0.815

0.415

غير دالة

ZT

X2t

1.003

10.777

0.000

ZT

y1

1.774

8.074

0.000

aa2

y1

aa3

y1

0.0840.084-

2.0181.623-

0.044
0.105

aa3

aa2

0.302

نتائج تحليل التغاير
0.000
7.699

aa1

aa2

0.179

2.121

0.034

0.243

3.915

0.000

ZT

aa 2

aa1

aa3

(دالة عند مستوى )0.01

(دالة عند مستوى معنوية (0.01
(دالة عند مستوى )0.01

(دالة عند مستوى )0.05
(غير دالة)
(دالة عند مستوى معنوية )0.01
(دالة عند مستوى معنوية )0.05
(دالة عند مستوى معنوية )0.01

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل معنوية جميع قيم المعالم المقةدرة فيمةا عةدا كةل مةن المسةارين aa1

 ( y1 aa3 ،aztتةأثير

مباشر) وبالتالي تكون المعالم المقدرة على مستوى كافة المسارات معنوية األمر الذي يؤكد أي اً على جودة النموذج المقدر.
جدول رقم (-4أ) :نتائج التأثير المباشر و غير المباشر للمتغبرات المستقلة على المتغيرات التابعة.
التأثير
حجم التأثير
0.206
0.0840.188
0.0840.014
1.774

نوع التأثير

المسار

أسم المتغير

نوع التأثير
طردى

y1

عكسى
طردى

y1
y1

عكسى
طردى
طردى

zt , zt
zt , zt
y1

y1

zt , zt
y1

 aa2غير مباشر
aa2
مباشر
 aa3غير مباشر
aa3
مباشر
 aa1غير مباشرفقط
zt
مباشرفقط

aa2
aa2
aa3
aa3
aa1
zt

أكدت النتائج الواردة في الجدول السابل أن نية الطالب اختيار العمل الحر تعتمد على بعض الصفات والمهارات الشخصية والفطرية إلةى
جانةةب ركي ةزتين أساسةةيتين همةةا م ةةدى اإللمةةام بالمبةةادئ األساسةةية لريةةادة األعمةةال ،وبعةةض العوامةةل المحيطةةة الت ةي ت ةةؤثر فةةي نجةةاح رواد
األعمال .حتى وإن لةم يكةن الطالةب علةى اسةتعداد مةادي أو عةائلي لتنفيةذ مشةروعه فةور تخرجةه إال أن توجهةه نحةو العمةل الريةادي موجةود

ذكرا).
(ماليا – ً
ويرتكز على نيته األساسية حتى بعد مرور وقت لبناء ذاته ً
نفسيا) (أو االنتهاء من فترة التجنيد إن كان ً
ةتخداما فةةي المسةةارات الخاصةةة بةةالنموذج وذلةةك مةةن خةةالل التواصةةل بةةين المتغي ةرات
وقةةد كةةان التةةأثير غيةةر المباشةةر هةةو السةةمة األكثةةر اسة ً
المستقلة مع المتغير التابع (إمكانية البدء في تنفيذ مشروعه) .جدير بالذكر أن نتائج التأثير غير المباشر جاءت متباينة؛ إذ كةان أف ةلها
ةعيفا مقارنةة بالقصةير والمتوسةط،
على المدى القصير األجل ،ويليه المتوسط األجةل ،ثةم الطويةل األجةل؛ إذ جةاء التوجةه الطويةل األجةل ض ً
وقةةد يفس ةر ذلةةك ب ةأن الطالةةب إ ذا لةةم يبةةدأ فةةي مشةةروعه فةةور انتهائةةه مةةن التزاماتةةه الد ارسةةية فقةةد تأخةةذه حياتةةه الشخصةةية ،والتزاماتةةه المهنيةةة
والعائلية في مسار آخر غير العمل الحر.
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وقد اتفقت نتائج هةذا النمةوذج مةع نمةوذج ( )Aizenفةي كةل مةن البنةدين األول والثةانى؛ إذ أكةد أن نيةة الفةرد وقة ارره بشةأن سةلو
العمل الريادي يعتمد على كل من -1معتقداته واتجاهاته األساسية؛ وهي المعتقةدات السةلوكية-2 .معتقداتةه المعياريةة التةي تتمثةل فةي أري
الجماعات المرجعية المحيطة به-3 .معتقدات السيطرة ،وتتمثل في العوامل البي ية المحيطة التي قد تسهل ق ارره أو تعوقه.

كما اتفقت مع دراسة ( )Takawira, 2020التي وصفت ارئةد األعمةال بأنةه الشةخص الةذي يكةون لديةه الرغبةة والتوجةه الةداخلي

إلنشاء مشروعه ،ويتبع ذلك التخطيط الجيد لتنفيذ تلك الرغبة في مرحلة مةا فةي المسةتقبل .كمةا أكةدت الد ارسةة أن حاجةة الفةرد إلةى تحقيةل
ذاته وتنفيذ أفكار مشروعه تعتمد في األصل علةى صةفاته الشخصةية التةي تةؤثر بالتبعيةة فةي قدرتةه علةى صةقل مها ارتةه التةي تؤهلةه للعمةل

الحر.
مما سبق يمكننا رفض صحة الفرض الرابع بشكل قاطع.
 3النتائج والتوصيات

 3.1النتائج
أولا :أثر بعض المتغيرات الديموجرافية في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه:
 يؤثر اإلقليم السكني في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه.وقد تم تلخين النتائج في مجموعتين على النحو التالي:
 مجموعة متميزة ومعنوية تحتوي على أقاليم (القاهرة الكبرى -اإلسكندرية -شمال الصعيد). مجموعة محدودة الةتأثير تحتوي على أقاليم (الدلتا – القناة -وسط وجنوب الصعيد). -ال يؤثر النوع (ذكر-أنثى) في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه.

 يؤثر نوع الجامعة (حكومية -خاصة) في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه لصالح خريجى الجامعات الخاصة. ال تؤثر مجاالت الدراسة في الكليات في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه. ال تؤثر الفرقة الدراسية لطالب الجامعات في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه. -ال يؤثر تقدير الطالب في أعوام الدراسة السابقة في إمكانية بدء الطالب في تنفيذ مشروعه.

 تؤثر الد ارسةة الثانويةة فةي إمكانيةة بةدء الطالةب فةي تنفيةذ مشةروعه لصةالح طةالب المةدارس الخاصةة (فةي مسةاري التعلةيم الثةانويالعام – التجاري).
 ال يؤثر تعليم األب في إمكانيةة بةدء الطالةب فةي تنفيةذ مشةروعه ،ولكةن يةؤثر تعلةيم األم لصةالح اسةتجابات الطةالب ممةن حصةلنعلى مؤهل (جامعى على األقل -دراسات عليا -ماجستير – دكتوراه).
ثانيا :الدور الذاتي والمجتمعي لقناعة الطالب بالعمل الريادي الحر
ا
 -أظهرت النتائج المعنوية بعض الخصائص الديموجرافية للطالب المقتنعين بفكرة ريادة األعمال ،والمتحفزين لتطبيقهةا ،وقةد كةانوا مةن

(الةةذكور) القةةاطنين بالقةةاهرة الكبةةرى ووسةةط الصةةعيد ،وأغلةةبهم يدرسةةون فةةي الجامعةةات الخاصةةة ويميلةةون إلةةى الد ارسةةات (األدبيةةة -
اسيا ،وهم من خريجي المدارس الحكومية والتجاريةة فةي
التخصص الصحي والهندسي) ،وهم في الفرق الدراسية النهائية ومتفوقون در ً

المرحلة الثانوية ،واألب واألم حاصالن على شهادة جامعية علةى األقةل ،والطالةب الريةادي ال يحبةذ اسةتكمال مرحلةة الد ارسةات العليةا
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وإنما يف ل أن يكون له عمله الخةاص والمسةتقل ،وال يةؤثر التفكيةر المسةبل للطالةب وإقتناعةه بالعمةل الحةر فةي إمكانيةة بةدء الطالةب
في تنفيذ مشروعه.

 يحفز عمل األب واألم الحر األبناء نحو ريادة األعمال ،أما عمل األأ فتأثيره عكسي بشأن توجه الطالب إلى العمل الريادي. تؤثر صفات الطالب ،ومهاراته ،ونظرة المحيطين إليه في ق ارره بشأن البدء في مشروعه الخاص. تةؤثر توجهةةات الطالةةب الفعليةة فةةي إمكانيةةة البةةدء فةي تنفيةةذ مشةةروعه الريةةادي فةي ظةةل العوامةةل المكتسةةبة التةي تحةةيط بةةه والعوامةةلالفطرية التي حباه هللا إياها.

 جةةاءت نتةةائج توجهةةات الطالةةب نحةةو العمةةل الريةةادي علةةى المةةدى الطويةةل غيةةر مباش ةرة فقةةط (أي لهةةا تةةأثير مباش ةرة علةةى النيةةة)،وتأثيرها ضعيع مقارن ًة باآلجليين اآلخريين "القصير والمتوسط".
 تعتمةةد نيةةة الطالةةب اختيةةار العمةةل الحةةر علةةى بعةةض الصةةفات والمهةةا ارت الشخصةةية والفطريةةة إلةةى جانةةب ركي ةزتين أساسةةيتين همةةا مةةدىاإللمام بالمبادئ األساسية لريادة األعمال ،وبعض العوامل المحيطة التي تؤثر في نجاح رواد األعمال.

 يحةدث تةأثير توجةه الطالةب فةةي إمكانيةة البةدء الفعلةةي فةي تنفيةةذ مشةروعه بشةةكل متبةاين وغيةر مباشةةر؛ حيةث جةةاء المةدى القصةيراألجل في مقدمة النتائج ،يليه المتوسط األجل ،ثم الطويل األجل.

 3.2التوصيات

 -تطبيل الالئحة الدراسية المقترح فيها تدري

مقرر "ريادة االعمال" في السنة النهائية في الدراسة الجامعية في قطاعات تعليمية

بخالف القطاع التجاري.

 االهتمام باألنشطة الموجهة لنشر ثقافة العمل الحر من خالل جميع الجهات المختصة والمعنية ،وذلك على مستوى جميعاألقاليم في جمهورية مصر العربية وخاصة أقاليم (الدلتا – القناة -وسط وجنوب الصعيد).
 وضع مساحة لالهتمام بجميع الطالب بغض النظر عن النوع ،والتركيز على اإلناث لدورهن في بعض الصناعات اليدويةودخولهن بعض الصناعات األخرى.

 است افة رجال أعمال من الشباب ،واالستعانة بخبرات رجال األعمال المتميزين والمشهورين بتاريخهم العصامي وتجربتهمالرائدة الناجحة لتحفيز الشباب خاصة في الجامعات الحكومية لالتجاه إلى العمل الحر.
 -مساندة رجال الدين لألنشطة وتقديم الدعم الال م لنشر ثقافة العمل الحر ،وقد روى البخاري في الصحيح قول النبي ﷺ« :ما

خير من أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده» .3فعلى الشباب أن يحرصوا على
طعاما ًا
أكل أحد
ً
دخال .وقد جاء م مون هذه التوصية في دراسة (2012
التدرب على بعض المهن التي يحتاجها مجتمعهم والتي تدر عليهم ً

 )Diaz, et alالتي أكدت أن البي ة االجتماعية والثقافية تؤثر في معتقدات الفرد وقيمه وتوجهاته؛ مما يؤثر في سلوكه؛ إذ إن

البي ة التي يتفاعل معها األفراد يومًيا مثل العائلة ،والمجتمع ،وأماكن العبادة قادرة على التأثير في رغبة الفرد وتوجهه لكي
يصبح رائد أعمال.
 وضع تكليفات من جانب الدولة بإلزام الجهات المعنية بنشر ثقافة العمل الحر وتوجيه أنشطتها لخدمة مشروعات الدولة التنمويةالطويلة األجل خاصة في مجالي الزراعة واستصالح األراضي.

 االهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بداية من التعليم الثانوي ووضع برامج تدريبية خالل اإلجا ة الصيفية للطالب لتنمية الوعيلديهم بأهمية العمل الحر خاصة طالب المدارس الحكومية (العام – التجاري).

( )3رواه البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده ،برقم (.)2072
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 على الدولة أ ن توظف كل طاقتها وهي اتها لنشر ثقافة العمل الحر لكي تزيح عن كاهلها مسؤولية تعيين الشباب فور تخرجهمفي الجهات الحكومية؛ مما يزيد من أعبائها ،وعليها أن تتبنى فكر الدول التي سبقتها في تحريك عجلة التنمية والنهوا
بالصناعات من خالل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل (ماليزيا -والصين – وهونج كونج – واليابان ...إلد)
 استمرار دعم الجهات المشاركة في توجهات الطالب للعمل الريادي مثل مكتب التايكو وريادة األعمال التابع ألكاديمية البحثالعلمي.
قائمة المراجع

المراجع العربية

] [1أحمد محمد بكري موسى ( ،) 0 Zمنظومة ريادة األعمال بجامعات كل من سنغافورة وتايوان والمملكة العربية السعودية ،العدد ،١٧الجزء الثاني ،أبريل مجلة
كلية التربية ،جامعة األ هر.
] [2أشرف السعيد أحمد محمد ( ، ) 0 9دور الجامعات المصرية في تعزيز ثقافة ريادة األعمال االجتماعية لدى طالبها دراسة تحليلية ،جامعة المنصورة،
ديسمبر.https://www.researchgate.net/publication/338225095
] [3ريم رم ان )

 ، ) 0تأثير موقف الطالب من ريادة األعمال في نيتهم للشروع بأعمال ريادية ،قسم إدارة األعمال ،العدد الثاني ،المجلد  ، Zكلية االقتصاد،

جامعة دمشل للعلوم االقتصادية والقانونية.
] [4عبير كمال محمد عثمان ( ،) 0 Zفاعلية أنشطة متكاملة في تنمية معارف ومهارات ريادة األعمال واالتجاه نحوها لدى طالبات شعبة المالب

الجاهزة

بالمدرسة الثانوية الصناعية المجلة التربوية ،العدد الحادي والخمسون ،كلية تربية ،جامعة حلوان.
] [5نادر قباني ،لين حب ( ،) 0 9تقييم أثر برامج الشياب في سوريا ،مسح لسوق العمل حول احتياجات إعداد العمل في مركز التوجيه المهني ،جامعة دمشل.
] [6سمير كامل عاشور وآخرون" ) 995( ،طرق المعاينة اإلحصائية" جامعة القاهرة.
] [7صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده ،برقم ( .) 07
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المااالحااق

جدول رقم ( )1يوضح تصنيف األقاليم في جمهورية مصر العربية.
اإلقليم

العاصمة

محافظات اإلقليم ومناطقه

إقليم القاهرة

القاهرة

محافظة القاهرة ،ومحافظة الجيزة ،ومحافظة القليوبية

إقليم اإلسكندرية

اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية ،ومحافظة البحيرة ،ومنطقة النوبارية ،ومحافظة مطروح

إقليم الدلتا

طنطا

محافظة الدقهلية ،ومحافظة الغربية ،ومحافظة كفر الشيد ،ومحافظة المنوفية ،ومحافظة دمياط

إقليم القناة

اإلسماعيلية

محافظة سيناء ،ومحافظة بورسعيد ،ومحافظة اإلسماعيلية ،ومحافظة الشرقية ،والجزء الشمالي من محافظة

إقليم شمال الصعيد

المنيا

محافظة بني سويع ،ومحافظة المنيا ،ومحافظة الفيوم ،وجزء من شمال محافظة البحر األحمر

إقليم أسيوط

أسيوط

محافظة أسيوط ومحافظة الوادي الجديد

إقليم جنوب الصعيد

أسوان

محافظة سوهاج ،ومحافظة قنا ،ومحافظة أسوان ،والجزء الجنوبي من محافظة البحر األحمر

البحر األحمر حتى نهاية خليج السوي

المصدر :من إ عداد الباحثة بعد الطالع على مصادر وثائقية جغرافية للقطر المصري.

جدول رقم ( )2نتائج الصالحية والعتمادية ألداة البحث.
أبعاد الدراسة وعناصرها

معامل الرتباط

الخطي لبيرسون

كرونباخ
ألفا ()
0.819

-1إمكانية أن تصبح رائد أعمال من وجهة نظر المحيطين (األهل واألصدقاء).
 -عند قراري البدء في مشروعى الخاص سيدعمني أقاربي وأصدقائي.

**

 -يؤيد معظم أقاربى والمهتمين بي قرار البدء في مشروعي الخاص.

**

0.556
0.744

 -ترى عائلتي أن قراري أن أصبح رائد أعمال اختيار جيد.

**

 -أهتم برأي عائلتي فيما يتعلق باختيار نوع نشاط مشروعي.

**

 -أهتم برأي أصدقائي فيما يتعلق باختيار نوع نشاط مشروعي.

**

 -أهتم برأي األشخاص المقربين إلى فيما يتعلق بمشروعي.

**

0.830
0.792
0.725
0.690

 -2اإللمام بالمبادئ األساسية لريادة األعمال.

0.908

 -معرفة بيئة ريادة األعمال.

**

 -دور رائد األعمال في المجتمع.

**

 -شخصية رائد األعمال ومهاراته.

**

 -مزايا أن تصبح رائد أعمال.

**

 -القدرات الالزمة لتصبح رائد أعمال.

**

 --المراحل والخطوات األساسية لدراسة فكرة المشروع وتنفيذها.

**

-3صفات الطالب ومهاراته الشخصية لكي يصبح رائد أعمال

معامل

0.770
0.876
0.818
0.847
0.866
0.812

0.851
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 -يمكنني اختيار أفكار تكون بمنزلة فرص لمشروعات أعمال جديد.

**

 -يمكنني التفكير بإبداع في المسائل المتعلقة بفكرة مشروعي.

**

0.694
0.829

 -أؤمن بقدرتي على اقتراح أفكار جديدة تنافس المنتجات والخدمات الحالية في السوق.

**

0.763

 --أؤمن بقدرتي على ابتكار منتجات وخدمات جديدة غير متوفرة في السوق المصري.

**

 -أعرف التفاصيل العملية للبدء في تنفيذ مشروع جديد.

**

 -أؤمن بقدراتي على إسناد المهام أو المسؤوليات لآلخرين.

**

 -لدي من المهارات ما يؤهلني لبدء مشروعي وتطويره وتحقيق معدلت نمو مناسبة.

**

0.830
0.540
0.839
0.566

سببا في نجاح رائد األعمال.
 -أؤمن بأن مستوى التعليم العالي ليس بالضرورة ا

**

0.639

-4بعض العوامل المحيطة التي تؤثر في نجاح رواد األعمال

0.753

 -تعد ريادة األعمال موهبة فطرية من هللا ل تكتسب.

**

 -أعرف العديد من الطالب في جامعتي نفذوا مشروعاتهم الخاصة بنجاح.

**

 -توفر مؤسستي التعليمية الكثير من الدعم للطالب لتنفيذ أفكار مشروعاتهم الجديدة.

**

 -تقيم لجان المسابقات المعنية أفكار مشروعات الطالب المعروضة عليهم وتختارها بفاعلية.

**

0.663
0.541
0.605
0.689

 -توجد بعض المشكالت في بيئة األعمال المصرية تعوق الكثيرين عن تنفيذ أفكار مشروعاتهم.

**

0.491

 -تنفيذ مشروعي سيكون أفضل طريقة لالستفادة من تعليمي.

**

 -عند عرض المقرر يربط أعضاء هيئة التدريس المادة العلمية النظرية بالحياة المهنية والعملية.

**

0.635
0.587

 -يتحول األفراد من الهتمام بالشهادات والمستوى التعليمي العالي إلى الهتمام بأن يصبحوا رواد أعمال.

**

0.714

** تشير إلى معنوية معامل الرتباط الخطي البسيط لبيرسون عند مستوى معنوية 0.01

جدول رقم ( )3بعض الخصائن الديموجرافية الخاصة بالطالب لتطبيق مفهوم ريادة األعمال.

بعض الخصائن الديموجرافية

ل

نعم

هذا أملي

اإلجمالي

 النوع:ذكور
%

21

172

65

258

75.00

65.9

58.6

64.5

 -2المحافظة:

 -القاهرة الكبرى

%
 وسط الصعيد%

18

116

47

181

64.3

44.4

42.3

45.2

6

54

21

81

21.4

20.7

18.9

20.2

11

133

57

201

39.3

51.0

51.4

50.2

17

128

54

199

60.7

49.0

48.6

49.8

 -3الجامعة *
حكومية
%
خاصة
%
 -4الكليات
 دراسة أدبية وتجارية%

4

89

46

139

14.3

34.1

41.4

34.8
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المجال العلمي
%
المجال الهندسي
%

)Inf. Sci. Lett. 10, No.2, 341- 376 (2021

8

70

30

108

28.6

26.8

27.0

27.0

11

66

17

94

39.3

25.3

15.3

23.5

 -5الفرقة الدراسية
 الفرقة الثالثة%

 -السنة النهائية ()5

%

11
39.3
7
25.0

52
19.9
57
21.8

5

71

40
36.0
21
18.9
11

103
25.8
85
21.2
87

 الفرقة الرابعة%

17.9

27.2

9.9

21.8

11

108

37

156

39.3

41.4

33.3

39.0

جيد

6

96

50

152

%

21.4

36.8

45.0

38.0

7

38

13

58

25.0

14.6

11.7

14.5

10

123

48

181

35.7

47.1

43.2

45.2

8

114

52

174

28.6

43.7

46.8

43.5

9

83

42

134

32.1

13.8

37.8

33.5

التقدير في آخر عام
جدا
جيد ا
%

امتياز
%
التخطيط لما بعد التخرج
 مواصفة الدراسات العليا%
 البدء في مشروعي الخاص%
 -العمل موظ افا في القطاع الخاص

%

إدارة أي فرد من األسرة عمله الخاص
 األب%
 ل أحد%

8

102

50

160

28.6

39.1

45.0

40.0

11

90

35

136

39.3

34.5

31.5

34.0

19

167

59

67.9

64.0

53.2

245
61.2

14

185

78

277

50.0

70.9

70.3

69.2

5

58

24

87

إدارة الطالب العمل اعن
ل أعمل
%
أسباب الدراسة في المرحلة الثانوية

 -د ارستي ثانوي عام في مدرسة حكومية

%

 -دراستي ثانوي عام في مدرسة خاصة
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21.8

21.6

22.2

17.9

%

مستوى التعليم لكل من األب واألم
أكمل الدراسة الجامعية
216

63

133

20

األب

54.0

56.8

51.0

71.4

%

204

55

133

16

األم

51.1

49.5

51.2

57.1

%

.) من التأكد من وجود نوادي ريادة األعمال في الجامعات األهلية2021(  لم تتمكن الباحثة حتى وقت إعداد هذه الدراسة عام:* ملحوظة
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