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 ملدص:

 لمطالب الرياديالخصائص الشخصية يعة العالقة بين طبعن  ىدف البحث إلى الكشف      
من وجية نظر طمبة كمية التربية  بداعيةوفاعمية الذات اإل تحمل الغموض(و مستوى الطموح، )

 لدى الطالب الريادي ()مستوى الطموح، وتحمل الغموضوالكشف عن تأثير التفاعل بين، بالرستاق
) لمطالب الريادي لتعرف عمى دور الخصائص الشخصية باإلضافة إلى ا ،في فاعمية الذات االبداعية

من  البحثتكونت عينة  ،اإلبداعيةفي التنبؤ بفاعمية الذات  مستوى الطموح، وتحمل الغموض(
خالل الفصل الدراسي  بكمية التربية بالرستاق بالفرق األولى والثانية والثالثةا وطالبة طالبً ( 022)

 أدوات البحثببناء  الباحثة تأىداف البحث قام . ولتحقيقم0209/0202 األول )خريف(
اإلبداعية تحمل الغموض(، وفاعمية الذات و الخصائص الشخصية لمريادي )مستوى الطموح، 

وتحميل التباين  معامل ارتباط بيرسون،وباستخدام  .امكل مني وثبات بعد التحقق من صدق وتطبيقيما
ظيرت نتائج أ( SPSS) ل برنامجمن خال  (variance of analysis way-Twoالثنائي)
  ما يمي:البحث 

لدى الطالب بين مستوى الطموح  (2.20عند مستوى داللة ) إحصائًيا ةدالموجبة  توجد عالقة -
 .من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاقاإلبداعية وفاعمية الذات الريادي 

لدى الطالب  ين تحمل الغموضب (2.20عند مستوى داللة ) إحصائًيا ةدالموجبة  توجد عالقة -
 .من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاقاإلبداعية وفاعمية الذات  الريادي

متوسط( وتحمل  –لكل من مستوى الطموح )مرتفع  )2.20عند مستوى ) إحصائًيادال  يوجد تأثير -
 إحصائًيادال  أثير، بينما ال يوجد تاإلبداعيةفي فاعمية الذات  منخفض –متوسط  –الغموض ) مرتفع 

 –متوسط  –مرتفع ) منخفض( وتحمل الغموض –مرتفع فاعل الثنائي بين مستوى الطموح )لمت
 .اإلبداعيةفي فاعمية الذات لدى الطالب الريادي  منخفض( 

 –مستوى الطموح ) لمطالب الرياديبداعية من الخصائص الشخصية يمكن التنبؤ بفاعمية الذات اإل -
 جية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق.من و  تحمل الغموض(

إثارة الدافعية لدى طمبة الجامعة في الطموح لألعمال  وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات منيا:
  الريادية واستثمار ىذا الطموح في تفعيل فاعمية الذات االبداعية.

ة الذات فاعمي –الطالب الريادي -تحمل الغموض -مستوى الطموح:  الكممات المفتاحية
 .طمبة الجامعة -االبداعية
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The effect of the interaction between the level of ambition and 

tolerance of ambiguity of the entrepreneurial student on Creative Self 

Efficacy From The Viewpoint of The Students of The College of 

Education in Rustaq 

         The research aims to reveal the nature of the relationship between the 

entrepreneur’s personal characteristics (level of ambition, tolerance of 

ambiguity) and creative self-efficacy, and uncover the effect of the interaction 

between the personal characteristics of an entrepreneur (ambition level, 

tolerance of ambiguity) on creative self-efficacy from the viewpoint of the 

students of the College of Education in Rustaq. In addition to identify the role 

of the entrepreneur’s personal characteristics in predicting the creative self-

efficacy from the viewpoint of students of the College of Education in Rustaq. 

The research sample consisted of (200) male and female students in the 

College of Education in Rustaq, in the first grade, second grade and third grade 

during the first semester (fall) 2019/2020 AD. To achieve the research goals, 

the researcher built personal research tools for entrepreneur’s personal 

characteristics (ambition level, tolerance of ambiguity), and creative self-

efficacy and their implementation after verifying the validity and stability of 

each. Using the Pearson correlation coefficient and two-way analysis (two-way 

analysis of variance) through the SPSS program, the results of the research 

include:                                                                             

 1- There is a statistically significant positive relationship at the level of 

significance (0.01) between the level of ambition and creative self-efficacy 

from the viewpoint of the students of the College of Education in Rustaq.                                                                            

2- There is a statistically significant positive relationship at the level of 

significance (0.01) between tolerance of ambiguity and creative self-

efficacy from the viewpoint of the students of the College of Education in 

Rustaq.                                                                        

3- There is a statistically significant effect at the level of (0.01) for each level 

of ambition (high - medium) and tolerance of ambiguity (high - medium - 

low) in creative self-efficacy, while there is no statistically significant effect 

of the bilateral interaction between the level of ambition (high - low) and 

tolerance of ambiguity (High - Medium - Low) on creative self-efficacy 

from the viewpoint of the students of the College of Education in Rustaq.                                                                    
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4- Creative self-efficacy can be predicted from the entrepreneur’s personal 

characteristics (ambitious level - tolerance of ambiguity) from the viewpoint 

of the students of the College of Education in Rustaq.                                                                                               

The researcher presented a set of recommendations: raising the motivation of 

university students' ambition for entrepreneurial work, and investing this 

ambition in activating creative self-efficacy.                                                                                                          

Key words: level of ambition – tolerance of ambiguity- creative self-efficacy 

Entrepreneur student- university students.                                                                                                    
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 :دقدم امل

 عن دورىا في ، فضاًل األساسية في تقديم كل ما ىو جديدتعد الريادة أحد الركائز         
لدى المؤسسات اإلبداع ، وكذلك تنمية بداعية لدى طمبة الجامعةاإلفاعمية الذات تعزيز 

 التربوية كافة.
ى دخل من المفاىيم الحيوية الحديثة التي ليا تأثير كبير عم ةمفيوم الرياد عديو 

 ،رغم المخاطر صرار عمى النجاحواإل،  ،والمبادرة ،الريادي بحب العملويتسم المجتمعات 
نجاز إومستوى الطموح المرتفع نحو  ،والميارة في إدارة المخاطر ،وحب التنفيذ ،والثقة الكاممة

مبدعين فاألشخاص الرياديين يكونوا ، وكذلك الخصائص وغيرىا منحمل الغموض وت ،األعمال
. 

وقد شغل مفيوم الريادة حيزًا من تفكير الطالب في الجامعات، ولقد تنبو العمماء إلى 
ضرورة توجيو البحث العممي لدراسة ظاىرة الريادة كونيا إحدى التحديات التي رافقت انتشار 
الثورة الصناعية، وما تالزم معيا مدارس فكرية متتالية متعاقبة في رصدىا ألبعادىا، والسعي 

يا قصد تحميميا، والتنبؤ بنتائجيا المتوقعة والتفكير بآلية التعامل معيا وفق لتشخيص
افتراضات عقالنية ومحددة، إال أن طبيعة التحوالت المعرفية بعد عقد الخمسينات في القرن 
العشرين، وما أعقبيا من عقود حتى أوائل األلفية الثالثة، أدى إلى وجود حتمية اعتماد منيج 

ات والنقالت الفكرية في الريادة مفيوما ونموذجًا وخصائصا وتأثيرًا وتأثرًا في تفكير بالتوجي
بداع األعمال القوة ، وتعرف االعمال الريادية بأنيا والتعامل معيا بمغة التفاؤل الريادية تعمم وا 

الكامنة وراء األعمال المبتكرة التي تميز االقتصاد الحديث وعممية ديناميكية لخمق ثروة 
ة من قبل األفراد مما يجعل تطوير ريادة األعمال استراتيجية رئيسية لمتنمية االجتماعية متزايد

  .(Sikalieh, Mokaya & Namusonge, 2012, p.128) واالقتصادية المستدامة
أن الريادي  Amiri & Marimaei (2012,P.151)  أميري ومريمائي ويعرف

ات واألافراد من خالل بذل الجيود نحو إيجاد حالة فاعمة من النشاطات التي تمارسيا الجماع
القيم من خالل تحقيق سبل النمو والتحسين في اشباع حاجات األفراد والجماعات وتشجيعيم 

 نحو العطاء المتميز من خالل االبداع والفرد في األداء.
( عمى أن لخصائص الفرد وسماتو 040ص ،0200) ناصر والعمري ويرى

ولعل من أبرز ىذه الخصائص تمك الخصائص  ،دائوأتوجياتو و الشخصية أثر في سموكو و 
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فراد بشكل عام إلى تحديد التوجيات المستقبمية المتعمقة بالريادة وسموكياتيا التي تدفع األ
عمال ودفع عجمة التنمية واألعمال الريادية التي تسيم بإيجابية في تسريع نمو قطاع األ

 المستدامة في المجتمع.
ا في األدب النفسي الحديثة نسبيً من الموضوعات  الذات اإلبداعيةفاعمية وتعتبر 

 حيث بدأ االىتمام بيا منذ مطمع القرن الحالي لدى عدد من الباحثين مثل فيالن ؛التربويو 
(Phelan, 2001)، وتيرني وفارمر (Tierney & Farmer, 2002).  

ففاعمية  ؛لذات العامةوتوصف فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا حالة خاصة من فاعمية ا
بنجاح داخل سياق  الذات العامة تمثل درجة اعتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء ميمة محددة 

أما فاعمية الذات اإلبداعية فيي من أىم  ،بصرف النظر عن درجة صعوبة ذلك السياق ،معين
ثارة دافعيتو و دات الفرد حول قدرتو اإلبداعية تشير الى معتقو  ،عوامل التحفيز إليجاد اإلبداع ا 

ونحو مسارات العمل الالزمة لتمبية مطالب  ،نحو اإلبداع ونحو امتالك المعرفة الالزمة لإلبداع
 .(Yu,2013) اإلبداعية المختمفة من أجل الخروج بنتاجات جديدةالفرد 

من القدرات التي تحدد مدى اعتقاد الفرد باستطاعتو  فاعمية الذات االبداعية تعدو 
بداعية ليست مجرد مشاعر ، والفاعمية الذاتية اإلالميام المستحدثة المتباينة إلتماموقدرتو 

 (.703، ص0202)وولفولك،  عامة، ولكنيا تقدير جانب الفرد لذاتو عما يمكن القيام بو
ا في تفوق الطالب ا بارزً بداعية تمثل دورً دبيات إلى أن فاعمية الذات اإلوتشير األ

وتظير كاديمي، نجازه األ إماعية واالنفعالية والتي تؤثر عمى كاديمي ونمو شخصيتو االجتاأل 
ىذه الفاعمية عمى ىيئة أفكار ومعتقدات حول ذاتو بشأن مدى صالحيتيا، وىذه األفكار 

تتصل و ، قف التعميميةنجازه الحقيقي في المواإ، وبين بداعاتا  دراك و إ من توسط بين ما لديوت
 ,Adil, Khan ,Khan, & Qureshi) الصعبة بتنفيذ المياماإلبداعية فاعمية الذات 

2018, Pp.172- 175). 
أنو  Cheng, Shiu & Chung (2012, p.106) شيو وتشونغو تشنغ، ويذكر          

 منبمستوى يمكن التنبؤ بأن األفراد الذين لدييم درجة مرتفعة من فاعمية الذات يتميزون 
ا إلى األنشطة الجماعية بعد ضمام دائمً كاديمية، واالنوالمشاركة في األنشطة األ الطموح 

  O'Connor, Beckerويؤكد المدرسة، ويميمون إلى تعزيز التعميم في المرحمة الجامعية.
& Fewster (2018)   ًومستوى اإلبداعية ت ة الذاا بين فاعمي وثيقً أن ىناك اتصاال

https://scholar.google.com/citations?user=0EBxIGEAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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، ومستوى ن مدى ما يممك الفرد من قدرة يحدد عمى أساسيا مستوى طموحوإ، حيث الطموح
 في حياة الفرد والجماعة باعتباره سمة من سمات الشخصية. الطموح لو دور ميم

أن   Carpi, Ronan, Falconer & Lents(2017,PP.169-170)ويرى
لسيطرة في أنواع التفكير المحركة لالضطراب وتؤثر عمى فاعمية الذات االبداعية تعمل عمى ا

ا المعتقدات التي مستوى الطموح والدافعية لمتعمم، فيي ليست فقط تقييم قدرة الفرد ولكن أيضً 
 يحسنيا لكي تساير التطورات والتقمبات والصعوبات التي تواجيو.

ياة، ويقع عمى ويعد طمبة الجامعات أمل المجتمع نحو التقدم في كافة نواحي الح
ذلك أنيم يشكمون المبنات األولى لمموارد البشرية  ،عاتقيم تحدي مختمف الصعاب و تجاوزىا

وعميو فالجامعات منوط بيا إعداد ىؤالء الطمبة اإلعداد الفكري والنفسي  ،في كافة المؤسسات
 لكي يحققوا أمل مجتمعاتيم.

 مرتفع، مستوى طموح ذويونوا لذا، يستوجب عمينا االىتمام بالشباب الجامعيين ليك
، وىذا يتطمب التعرف عمى الطمبة وما يحمموه من أفكار وقادرين عمى تحمل الغموض

 عن الطالب سابًقا يختمفن ومعتقدات حول ذواتيم، وأكدت العديد من الدراسات أن الطالب اآل
ا لممعرفة، مكتشفً ، ا عمى نفسومعتمدً و  تفكيره ايجابيا اإلى كونو طالبً  تفكيره سمبيامن كونو 

، والتي تعتبر من أىم ا عمى تحمل الغموضنجاز، وقادرً اإل ا لذاتو، لديو طموح نحو منسقً 
، ر عمى الخطط التي يجيزونيا مسبًقاوىذا بدوره يؤث الخصائص الشخصية المميزة لمريادى،

خطوط ناجحة تبين ال اإلبداعية يخططون أىداًفاذات الحساس مرتفع بفاعمية إفالذين لدييم 
يجابية المؤدية لمستقبل مشرق، ويشعرون بالثقة واالنفتاح عمى كل ما ىو جديد اإل
(Goddard & Hoy, 2004, p.5.) 

 فييرىا وتأث ونظرا الختالف التوجيات في دراسة الخصائص الشخصية لمريادي
، حيث ىدفت إلى   Sarri, & Trihopoulou (2005)دراسةمثل اإلبداعية فاعمية الذات 

)ناصر ، ودراسة  الشخصية لرائدات األعمال وعالقتيا بالدافعية لدييم الخصائصف عن الكش
قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في  إلى ت(، حيث ىدف0200والعمري ،

  ,Bajaba, Liu,Fuller ,االبداعية، ودراسة إدارة األعمال وأثرىا في األعمال الريادية
Marler & Pratt (2018)،  فاعمية في الشخصية سمات  تأثيردراسة حيث ىدفت إلى

؛ مما دعا الباحثة إلى دراسة الخصائص الشخصية لمريادي لدى رواد األعمال الذات االبداعية
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في محاوالت الكتشاف تأثير التفاعل بين الخصائص الشخصية اإلبداعية وفاعمية الذات 
 .لدييماإلبداعية الذات في فاعمية  )مستوى الطموح، وتحمل الغموض(لمريادي
 :البححمشلل  

التربوية المختمفة بشكل  المؤسساتالمنظمات و دراسة خصائص الريادي في تسيم 
مى داء داخل المؤسسات المختمفة من خالل معرفة مدى تأثيره عكبير في تنمية وتطوير اآل

مكانية تقديم كل ما ىو جديد.لدييماإلبداعية فاعمية الذات   ، وا 
 الخصائص الشخصية لمرياديلدراسات العممية المختمفة عمى أىمية وقد أكدت ا

وكذلك  حسين القدرة عمى اكتشاف واستغالل الفرص في بيئة تتصف بالتعقيد الشديدتكوسيمة ل
 ,Singh & Rahman) ودراسة (،0203)القاسم،  دراسة ومنيا بداع في العملاإل

 (.Kozubíková, Belás, Bilan & Bartoš, 2015)ودراسة ، (2013
عمى العالقة بين مستوى  Almomani & Thwwb (2016وأكد المومني وذيب )

لدى الطمبة الجامعيين والتي أوضحت أن طمبة الجامعة اإلبداعية الطموح وفاعمية الذات 
 العالية عن ذواتيم.اإلبداعية يمتمكون مستوى عالي من الطموح يرجع إلى مستوى فاعميتيم 

إلى أن مستوى  Sims and Chinta (2019) شينتاو  سيمزوتوصمت دراسة 
 الطموح الريادي متغير وسيط في العالقة بين فاعمية الذات االبداعية وريادة االعمال.

كما توصمت العديد من الدراسات إلى أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة بين تحمل 
 & ,Al-Dhaimat, Albdourالغموض فاعمية الذات االبداعية منيا دراسة 

Alshraideh, 2020) ( حيث أكدت عمى العالقة االرتباطية بين تحمل الغموض وفاعمية ،
 Heydari, Madani and Rostami)، ودراسةلذات االبداعية لدى طمبة الجامعةا

نجاز، ، حيث توصمت إلى أنو توجد عالقات ارتباطية موجبة بين كل من دافعية اإل  (2013)
الجامعة  ةباإلبداعية، وتقدير الذات لدى طممية الذات بداع، وتحمل الغموض، وفاعواإل

 الرياديين بجامعة أزاد الخمين. 
كما يعتبر ىذا الموضوع من الموضوعات الحديثة التي لم يتطرق ليا بحث في البيئة 

مما دفع الباحثة إلى دراسة ىذا البحث  -الباحثة إطالعفي حدود  –العربية بصورة مباشرة 
وفاعمية الذات  لما تتميز بو سمطنة عمان بتشجيع األعمال الريادية انظرً  سمطنة عمانب

 .االبداعية
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 :البحث في اإلجابة عن األسئمة التاليةمن العرض السابق تظير مشكمة  
)مستوى  لمطالب الرياديالخصائص الشخصية بين  ىل توجد عالقة دالة إحصائًيا -0

من وجية نظر طمبة كمية التربية ة اإلبداعيوفاعمية الذات  الطموح، وتحمل الغموض(
 بالرستاق؟

متوسط  –مرتفع منخفض( وتحمل الغموض ) –مرتفع لمستوى الطموح ) ىل يوجد تأثير -0
اإلبداعية في فاعمية الذات لدى الطالب الريادي   بينيما الثنائي والتفاعل منخفض( –

 ؟من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق
 لمطالب الرياديمن الخصائص الشخصية اإلبداعية اعمية الذات التنبؤ بفىل يمكن  -3

 ؟من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق تحمل الغموض( –)مستوى الطموح 
 أهداف البحح:
:عن الكشفلى إ الحالي البحثيدف ي    

بداعية من وجية نظر وفاعمية الذات اإل لدى الطالب الريادي العالقة بين مستوى الطموح -1
 مبة كمية التربية بالرستاق.ط

من وجية نظر اإلبداعية وفاعمية الذات  لدى الطالب الريادي العالقة بين تحمل الغموض -0
 طمبة كمية التربية بالرستاق.

 –متوسط  –مرتفع منخفض( وتحمل الغموض ) –مرتفع توى الطموح )تأثير كل من مس -3
من اإلبداعية في فاعمية الذات يادي لدى الطالب الر منخفض( والتفاعل الثنائي بينيما 

 .وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق
من  لمطالب الرياديمن الخصائص الشخصية اإلبداعية مكانية التنبؤ بفاعمية الذات إ -4

 وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق.
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 :البححأهني  

 : فيالبحث أىمية  تكمن
ساعد اإلبداعية تة وتأثيرىا عمى فاعمية الذات الشخصي الطالب الرياديخصائص  دراسة .0

ىؤالء نتاجات عمل بداعات التي تعد عمى إدارة وتنمية األفراد الرياديين واالستفادة من اإل
 األفراد.

من المواضيع اإلبداعية فاعمية الذات و  لمطالب الرياديالخصائص الشخصية تعد دراسة  .0
 بداعي.اء اإلالحديثة والميمة لما ليا من تأثير عمى األد

 التعرف عمى أىمىداف التعميمية من خالل نجاز األا  تطوير المناىج وأساليب التدريس و  .3
  .مل الغموضحالخصائص المميزة لمريادي كمستوى الطموح وت

لقيام باألعمال الريادية بعد التخرج عمى اوخاصة تخصص إدارة االعمال  الطمبةتشجيع  .4
والذي ينصب بدوره ، لدييماإلبداعي نجاز واإل بداعية اإلفي تنمية فاعمية الذات  مما يسيم

  بناء المجتمعات وتقدميا. في
 الدراس :مصطلحات 

 Personal characteristics of entrepreneurs : اخلصائص الشدصي  للزيادي
الخصائص الشخصية لمريادي بأنيا القدرات  Daft (2010,pp.620) دافتيعرف 

، والتي تؤثر عمى ا الريادي، ويحتاجيا إلدارة مشروعة بنجاحوالسمات الشخصية التي يمتمكي
ومن أىم  .ارياديً  كونوجات قوية أو جيدة أو الحتمالية ر مكانية تمتع الطالب بدإمدى 

 : االعتماد عمييا في ىذا البحث تمالتي و  الخصائص الشخصية لمريادي
فرد لنفسو في ىداف التي يضعيا الىو األ :(Level of ambition) مستوى الطموح .0

والقوى  تومجال معين ويسعى تحقيقيا، ويتأثر ذلك بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصي
  (5ص ،0224 باظو،) البيئية المحيطة بو

: ىو سمة شخصية راسخة تميز (tolerance of ambiguity) تحمل الغموض .0
بداع واألداء ل اإلالشخصي الريادي لمتنبؤ بالعديد من النتائج التكيفية في مكان العمل مث

 (.Connor, Becker & Fewster, 2018, p.1) الوظيفي
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مجموعة الخصائص الشخصية التي يتمتع بيا الريادي من  وتعرف إجرائيا بأنيا
نحصل عمييا من خالل  وتقاس من خالل الدرجة التي ،وتحمل الغموض مستوى الطموح
 من وجية نظر الباحثة أعدتو الذي، وتحمل الغموض( مستوى الطموح)تطبيق مقياس

 .طمبة كمية التربية بالرستاق
 Creative Self Efficacy : فاعلي  الذات االبداعي 

فاعمية  Zhou, Shin & Cannella, (2010,P.398كانيال )عّرف زىو وشن و 
النافعة. كما تعرف عمى أنيا ألفراد إلنتاج األفكار الجديدة و الذات اإلبداعية بأنيا إدراك ا

ات الخاصة في قدرات الفرد التى تتبع عنيا الدافعية، و مسارات العمل االزمة لمتعامل "المعتقد
 (Beghetto,2006,P.448) التوثيق مع الظروف المخمفة"

اإلبداعية في فاعمية الذات  Abbott (2010)  واعتمدت الباحثة عمى نظرية أبوت
بأنيا "معتقدات الفرد حول عية اإلبداعرف فاعمية الذات  وقد ،في بناء المقياس كإطار نظري

قدراتو اإلبداعية، وتشمل معتقداتو حول تفكيره اإلبداعي، باإلضافة إلى معتقداتو حول أدائو 
يحصل عمييا الطالب في التي  ةالدرج وُيحدد من خالل(. Abbot, 2010, p.26)ِ  االبداعي
 .المستخدمة في البحث الحالي وبعديو فاعمية الذات االبداعيةمقياس 

 :للبحح اإلطار النظزي

 :اخلصائص الشدصي  للزيادي

شخص مبادر جريء يريد أن يأخذ مفاىيم الريادي فمنيا من عرفو عمى أنو  تنوعت
مصيره بيده، وىو متفائل بطبيعتو، ومؤمن بحتمية النجاح بالرغم من وجود مخاطر قد تؤدي 

ا في سبيل التي تقف عائقً إلى الفشل، ويمتمك طاقة وقوة دافعة تمكنو من تخطي الصعوبات 
تحقيق أىدافو، وأصحاب تمك النوعية من المبادرات ىم أشخاص يشعرون بارتياح لفكرة 

بداعيم ا  استحداثيم لمشروع عمل جديد والمساىمة في المجتمع من خالل مبادراتيم الخاصة و 
 قد تكون فريدة وليم أدوار ميمةن الرياديين يمتمكون خصائص إوعمميم الشاق، لذا ف

 (.0226منظمة العمل العربية، )
وسيبرت،  تشاو فصنفياواختمف الباحثون في تعدادىم لمخصائص الشخصية لمريادي 

( 48، ص0200) وناصر والعمري، Zhao, Seibert and Lumpkin (2010) والمبكين
 :إلى
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ي يستطيع من خالليا أن يجعل تالو : يتمتع الريادي بأنو لديو ثقو بنفسو الثقة بالنفس .0
 ا. ناجحً عممو عماًل  من

، لذلك نجد أن : إن الريادي ىو الشخص المخاطرةاالستعداد والميل نحو المخاطر  .0
 لممخاطرة من الشركات الشركات الصغيرة التي يمتمكيا شخص واحد ىي أكثر مياًل 

 الكبيرة.
االندفاع لمعمل: يظير الريادي مستوى من االندفاع والحماس يأخذ شكل العناد والرغبة  .3

 لعمل الشاق.في ا
أن األشخاص قد يفشمون في التفاؤل: يتميز الريادي بأنو متفائل أكثر من غيره مع العمم  .4

 ما في مراحل الحياة. تحقيق شئ
يستمر عمى أىدافو وعدم تخميو عن تخطيط أنشطتو تركيزه  : يتميز الريادي بأنااللتزام .5

 .نفسوتزامو بواجباتو التي رسميا لكما أن سر نجاح الريادي ىو ال
 مستوى مرتفع من الطاقة: القدرة عمى العمل ساعات طويمة، وتحمل الجيد الشاق. .6

بعض الخصائص الشخصية لمريادي منيا ما  p 2010,( tDaf.607) وذكر     
 :يمي
ر ا غيتمتع الريادي بخصائص نفسية تمكنو من أن يكون شخصً ي: تحمل الغموض .0

ة لمريادي ألن الظروف الغامضة وىذه السمة ميم ،متأثر بالفوضى وعدم التأكد
 والمعقدة ىي ميزة األعمال الريادية، فالريادي يتحمل المغامرة المحسوبة.

: يتميز الشخص الريادي بأنو يستطيع أن يضع أىداف لذاتو في مستوى الطموح .0
 سرية أو اقتصادية ويحاول تحقيقيا.أمجاالت تعميمية أو مينية أو 

ديو الدافعية إلشباع الحاجة لإلنجاز بدرجة : الريادي شخص لالحاجة لإلنجاز .3
يختار الظروف التي توفر لو النجاح في عممو الذي و عالية ألنو بارع ومتفوق 

 يتصف بالتحدي واألىداف الصعبة ليحقق بيا درجات عالية من الرضا.
 ( خصائص أخرى لمريادي منيا ما يمي:0202) أحمد وبرىم وأضاف    
مك الريادي الناجح القدرة عمى المنافسة من خالل القدرة عمى المنافسة: يمت -0

معرفة أين ومتى وكيف يبدأ مشروعو، باإلضافة إلى إتقان العمل بطريقة 
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في ضوء قدرتو عمى تحمل تداعيات كل جديد وثقتو بنفسو وطموحو  ةمبتكر 
 بداع واالبتكار.وقدرتو عمى اإل

الو، ولذلك ينجز ريادي إلى االستقاللية في أعم: يميل التحمل المسؤولية -0
بطريقة متميزة وبروح من المسؤولية العالية والقدرة عمى مواجية  أعمالو

 المشكالت والتصدي ليا.
البحث عن الفرص الجديدة والبديمة: يتميز الريادي بالقدرة عمى البحث عن  -3

الفرص الجديدة والبديمة لمواجية المشكالت والخروج من األزمات ، فيو ال 
، وال ينتظر حدوث المعجزات، حيث يبحث باستمرار عن يستسمم لممعوقات

 الفرص الجديدة لتحسين العمل أو تطويرىا بطريقة مبتكرة.
مسدددتوى  منيددالمريدددادي  الخصددائص الشخصددية أىدددموقددد اعتمدددت الباحثدددة عمددى       
 Elsevior, Liu, Bajabe, Marler & Pratt ، وتحمددل الغمددوضالطمددوح

(2018); Sarri & Trihopoulou (2005)،  نيدا تعتبدر مدن أكثدر سدمات إحيدث
لشخص الطموح يتصف بالنظرة المتفائمة فااإلبداعية؛ ا في فاعمية الذات الشخصية تأثيرً 

ل المسددؤولية لمحيدداة واالتجدداه نحددو التفددوق وتحديددد األىددداف والميددل إلددى الكفدداح وتحمدد
مدن التفدوق ىدي السدمات التدي تددفع بدو إلدى الصدمود والمزيدد و ، واالعتماد عمدى الدنفس
 .اإلبداعواالمتياز والقدرة عمى 

كمدددا يدددرتبط مسدددتوى الطمدددوح بمددددى النجددداح فدددي تحقيدددق الميمدددة حيدددث يبددددو        
نجداز عمدى اإل  خدرين وأكثدر إصدرارًااألشخاص الطموحين أكثر قددرة عمدى التندافس مدع اآل
 & Hoganبددداع فددي العمددل )ولدددييم ثقددة عاليددة بقدددراتيم عمددى تحقيددق النجدداح واإل

Holland, 2003, p.2.) 
( أن تحمل الغموض يتعمق باستعداد الشدخص 53ص ،0225) ويذكر محيسن

وتقبل الموضوعات التي تتعدارض مدع خبراتدو التقميديدة فيقدع فدي أحدد قطبدي ىدذا  إلدراك
البعد األشخاص الذين بمقددورىم تحمدل األحدداث واألفكدار التدي ال تشدبو مدا ىدو مدألوف 

ن كانت غامضة.وبالتالي فمدييم استعداد ل  متعامل مع األحداث وا 
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ا األفدراد إلدى وجدود خصدائص يتميدز بيد (60، ص0220) البحيدريوقدد توصدل 
فدي  والتفدوق، بدالغموض واالسدتمتاع، البحدث عدن الغمدوض :المتحممين لمغمدوض منيدا

، المروندة الشدديدة تجداه الموقدف، و أداء غموض الموقف واختزال، أداء الميام الغامضة
 .دراكيةالسرعة اإل، و الذكاء ىمستو ارتفاع و 

 بداعي :فاعلي  الذات اإل

منذ مطمع القرن الحالي لدى عدد كبير من اإلبداعية بدأ االىتمام بفاعمية الذات         
أعماليم  توقد ساعد Phelan (2001 ،(Tierney & farmer (2002الباحثين مثل )

ترتبط بالجيد اإلبداعية مية الذات عمى تأسيس مبررات نظرية وتجريبية لمتأكيد عمى أن فاع
 بداعي والمفيدة لتوليد األفكار والنتاجات.لعمل التعبير اإل العقمي الالزم

لإلنتاج أنيا إدراك األفراد  ,p.1138 Tierney & Farmer (2002ويرى )        
ويكون عمى تحقيق أىدافو  ابداع في العمل ويكون الفرد قادرً وىي جانب ميم يبني اإل بداعياإل

 .إذا كان يؤمن بفاعميتو الخاصة امبدعً 
وقد نشأ مفيوم فاعمية الذات من النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا الذي حاول  

بداعية، إال أن باندورا لم يوضح طبيعة الفاعمية تضمين ىذا المفيوم في بعض الجوانب اإل
بشكل مستقل عن باندورا اإلبداعية  ؛ لذا فقد تطور البحث في فاعمية الذاتاإلبداعيةالذاتية 

 بداعيبداعي وفاعمية الذات في التفكير اإلفي عدة أمور منيا فاعمية الذات في االداء اإل
(Abbott, 2010, p.11.) 

عمى مستوى األىمية الذاتية لدى الفرد ومدى ثقتو اإلبداعية تعتمد فاعمية الذات و         
التي تقع ضمن طموحاتو اإلبداعية ية حول نتاج األعمال بقدراتو باإلضافة إلى تنبؤاتو الذات

يستطيعون ربط اإلبداعية المستقبمية فاألفراد الذين لدييم مستوى عال من فاعمية الذات 
لتمبية متطمبات الظروف والحاجات  المستوجبةالدوافع مع مصادر المعرفة ومسارات العمل 

 (.Michael, 2011, p.120) نجاز الفرد ألىدافوإصعوبات في  تشكلالتي 
بداعية لتوفير المعتقدات القوية الفعالة التي تعمل عمى تعزيز وتظير فاعمية الذات اإل       

مستوى الطموح والمثابرة وتحمل المخاطرة، وتوجييم نحو الجيود التي تقود في النياية إلى 
 ,p.1139 Tierney& Farmerنمو متصاعد لثقتيم بما يمتمكون من قدرات إبداعية )

2002,.) 
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عمى أنيا فعل اإلبداع الذى يتضمن إعطاء الموارد فاعمية الذات االبداعية  فتعرف     
 .(Ahmad & Seymour, 2008, p.8) ا والقدرة عمى إيجاد قيمة جديدةالمتاحة حاليً 

بأنيا االعتقادات الشخصية المرتبطة  Li and Wu (2011, p.121)ليا ووي وعرفيا
تان، لي  كما عرفيا عمل معين. أداءعمى  بقدرتولمفرد فيما يتعمق  بالتقدير الذاتي

 فقد yu (2013 ,p.184) يوأما . Tan, Li & Rotgans (2011,p.90)وريجان
 لمتعامل مع المواقف المتوقعة. المستوجبةعرفيا بأنيا قدرة الفرد عمى تنفيذ األعمال 

مرتبطة ببعضيا وىي فاعمية  من عدة مفاىيم نفسيةاإلبداعية وتتكون فاعمية الذات 
فالذات باألساس تمثل مصدر الشخصية التي تتشكل بناء عمييا المالمح التي  ؛بداعالذات واإل

حاسيس والصور الذىنية التي يحمميا العقل وتخمق ينفرد الفرد عن اآلخر، وىي خميط من األ
 (.Jenkins, 2004, p.186من التفكير)

عمى اإلبداعية إلى أن بناء الذات  Michael (2011, p.120وأشار ميشيل )
ثقتو بقدراتو باإلضافة إلى تنبؤاتو الذاتية حول  يعتمد عمىمستوى األىمية الذاتية لدى الفرد 

فاعمية الذين يتمتعون بفاألفراد ، التي تقع ضمن طموحاتو المستقبميةاإلبداعية نتاج األعمال 
المعرفة ومسارات العمل المستوجبة لتمبية  الذات االبداعية يستطيعون ربط الدوافع من مصادر

 نجاز الفرد ألىدافو.إالظروف والحاجات التي تكون صعوبات في 
البيانات  أنيا عمىاإلبداعية  عن فاعمية الذات Abbott (2010وقد بنيت نظرية )

بمالحظات متقنة مما يسمح  مدعمالمأخوذة بدقة من دراسة االنسان، فالجانب التأممي 
 Abbott بوتألخمق فرضيات قابمة لإلنجاز، ويسمم ا، أي أنيا مؤىمة لنظرية عمميً اختبار اب

بداعية )الحتمية التبادلية(، وترمز فاعمية الذات اإل بوجود تفاعل بين البيئة والسموك والشخص
ىما: التفكير  رئيسينويرى أنيا تتكون من مجالين  ،إلى الشخص في ىذا المركب التفاعمي

بداعي وىي نجاز اإلبداعي، واإل فتراض الفرد بقدرتو لمتعبير عن التفكير اإلا ووىاإلبداعي 
 (.Abbott, 2010, p.12بداعي )اعتقاد الفرد بقدرتو عمى توضيح السموك اإل

تباين بتباين عوامل عديدة أىميا: مستوى تويذكر الزيات أن قدرة الفاعمية لدى األفراد         
نتاجية ومدى تحمل الضغوط والتحكم الغموض ومستوى اإل  ، ومدى تحملبداعالميارة أو اإل

   .)490، ص 0220 ،الذاتي المطموب )الزيات
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تمثل معتقدات الفرد الريادي اإلبداعية ويتبين من العرض السابق أن فاعمية الذات 
وقد تتأثر ىذه المعتقدات بالبيئة المحيطة بو سواء البيئة الجامعية أو اإلبداعية، حول قدراتو 

الصداقات، باإلضافة إلى خبرات الريادي وتفوقو أو فشمو في التعامل مع المواقف  وألسرية أا
المتباينة، كما أن لدى الريادي بعض الخصائص الشخصية التي تعتبر من العوامل المشاركة 

المرتفعة اإلبداعية كما أن األفراد ذوي فاعمية الذات  ،لديواإلبداعية في تشكيل فاعمية الذات 
يمكن من خالليا تبديل واقع البيئة  ةيجابية وطموحإتقدون أنيم قادرون عمى عمل أشياء يع

التي يعيشون فييا وحل جميع المشكالت التي تقابميم، وتحمل الغموض في المواقف 
حداث إيرون أنفسيم غير قادرين عمى فالمنخفضة اإلبداعية وي فاعمية الذات ذ، أما المختمفة

 .ماءة التي يمكن من خالليا معالجة الصعوبات التي تواجييسموك لو نتائجو البن
   :الدراسات والبحوخ السابدق 

 & Storme, Celik) ميشكوفسكيو سيميك و ستورم، أجرى كل من 
Myszhowski, 2019 دراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين تحمل غموض القرارات )

بالمغة الفرنسية،  الناطقينالجامعات الوظيفية وصعوبات صنع القرارات الوظيفية بين طالب 
، باإلضافة إلى التعرف ية الذات من تحمل الغموض الوظيفيوالتعرف عمى امكانية التنبؤ بفاعم

عمى تأثير فاعمية الذات كمتغير وسيط في العالقة بين تحمل غموض القرار الوظيفي 
الناطقين لمغة  ا من( طالبً 046تكونت عينة الدراسة من )و وصعوبات صنع القرار الوظيفي. 

 (CDAT) مقياس تحمل الغموض القرار الوظيفيوقد تم التأكد من صدق وثبات  الفرنسية.
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: توجد عالقة و  باستخدام األساليب االحصائية المناسبة.

 يمكن وأنو، وصعوبات صنع القرارات الوظيفيةالوظيفي ارتباطية سالبة بين تحمل الغموض 
متغير وسيط في العالقة وأن فاعمية الذات التنبؤ بفاعمية الذات من تحمل الغموض الوظيفي، 

 بين تحمل الغموض الوظيفي وصعوبات صنع القرارات الوظيفية.
 ,Conner, Becker & Fewster)، وبيكر وفويستركونر وىدفت دراسة كل من 

(، والتعرف عمى TOA) ل الغموض( إلى التعرف عمى البناء العاممي لمقياس تحم2018
)االبداع، واألداء الوظيفي، والسعادة،  مثلتأثير تحمل الغموض عمى بعض سموكيات العمل 

، وقد تم أصحاب المين المختمفة ا من( موظفً 832)تكونت عينة البحث من و (. والقيادة
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أظيرت و . لممقياساستخدام التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي لمتحقق من البناء العاممي 
)الرغبة في العمل  لغموض تكون من عاممين كامنين ىمانتائج الدراسة أن مقياس تحمل ا

بداع ا لتحمل الغموض عمى كل من اإلحصائيً إد تأثير دال و ووج ،التعامل مع الشك(و الصعب، 
 في مقياس تحملإحصائًيا داء الوظيفي والسعادة والقيادة، كما أنو توجد فروق دالة واأل

الغموض ترجع إلى العمر)حيث تبين أن الموظفين كبار السن أكثر قدرة عمى تحمل الغموض 
 من الموظفين صغار السن(.

 ,Boshehri, Jasim & Jamalallail) بوشيري وجاسم وجمال الميل وتناول 
الموىوبين في  بداع لدى الطمبة( دراسة بعنوان مستوى الطموح وعالقتو بالمنافسة واإل2017
الكشف عن العالقة إلى  سيقى بالمعيد العالي لمفنون الموسيقية بالكويت. وىدفت الدراسةالمو 
الموىوبين في الموسيقى. تم استخدام  الطمبةوالمنافسة واالبداع لدى مستوى الطموح  بين

اناث(. تم تطبيق  54ذكور،  69)  ا( طالبً 003المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
، ومقياس المنافسة بعد التحقق من ى عينة البحث مقياس مستوى الطموحة عماالدوات اآلتي

 داللة إحصائيةتوجد عالقة  موجبو أظيرت نتائج الدراسة ما يمي: و . خصائصيم السيكومترية
 مستوى الطموحفي أبعاد  اموسيقيً  الموىوبيندرجات  بين متوسط  (2.20عند مستوى )

إحصائًيا نو توجد فروق دالة أكما ، بداعوبين المنافسة واإلح( ، والتسام)التفاؤل، وقبول الجدة
، االبداع لصالح الذكورناث في مستوى الطموح والقدرة عمى المنافسة و بين الذكور واإل 

ا من الموىوبين موسيقيً  ةبالطم بداع لدىإلوباإلضافة إلى أنو يمكن التنبؤ بمستوى المنافسة وا
 أبعاد مستوى الطموح.

بدراسة ىدفت إلى التعرف  (Almomani & Theeb, 2016) ، وذيبنيالمومقام و 
 لدىالمتغيرات  في ضوء بعض بداعيةوفاعمية الذات اإلمستوى الطموح  عمى العالقة بين

تم اختيارىم من الطالب والطالبات ( 792طالب الجامعات األردنية. تكونت عينة الدراسة من )
ير اختبارين لتحقيق األىداف يتكون اختبار مستوى ا من عدة جامعات أردنية. تم تطو عشوائيً 

( 42الذاتية من ) الفاعميةموزعة عمى أربعة متغيرات. يتألف اختبار  مفردة( 39الطموح من )
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و توجد كشفت النتائج أن .ثباتيا وصدقيا التحقق منموزعة عمى أربعة متغيرات. تم  مفردة
  بداعية.اعمية الذات اإلفو الطموح مستوى  ا بينعالقة موجبو دالة إحصائيً 

( دراسة لمتعرف عمى العالقة بين حب االستطالع Maciej, 2012) ماسيج وأجرى
وطالبة من طمبة  ا( طالبً 084، وتكونت عينة الدراسة من )بداعيةلطموح وفاعمية الذات اإلوا

وبين الطموح وحب االستطالع  كل من الجامعة. وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين
 –المرتفع ا بين مستويات الطموح )د فروق دالة إحصائيً و وج، و بداعيةية الذات اإلفاعم

 داعية لصالح مستويات الطموح المرتفع.غالمنخفض( في فاعمية الذات الب
 & Zenashi, Besancon) زيناشي وبيزانسون ولوبارتكما أجرى كل من  

Lubart, 2008)  ة إمبريقية. تيدف ىذه بداع وتحمل الغموض: دراسدراسة بعنوان اإل
 تكونت عينة الدراسة منالعالقة بين اإلبداع وتحمل الغموض. الدراسة إلى التعرف عمى 

لإلبداع: ميمة التفكير التفاعمي،  اآلباء وأطفاليم المراىقين. تم استخدام ثالثة مقاييس
لغموض تم ومقياس تحمل ا والتقييم الذاتي لممواقف والسموك اإلبداعي ،وميمة كتابة القصة

( Zenasni & Lubart؛ Norton,2001 ،1975)مقياس النسخة القصيرة من  استخدام
أظيرت النتائج أنو يوجد (. Stoycheva, 2003/ التعصب لمغموض" ) التسامح"مقياس و

 مرتبطاآلباء بداع إكما تبين أن  ،بداع وتحمل الغموضبين اإلإحصائًيا ارتباط موجب ودال 
مع  اآلباء بتعامل مع الغموض متعمق المراىقين تعامل ضح أنتما يك، بإبداع المراىقين

 الغموض.
، عنوان خصائص الرياديات في بولندا( بZapalska, 2001وفي دراسة ذبالسكا )

يعين بالمقارنة مع الرجل تين بالعمل وتساعدىن عمى النجاح في مشار ءافالتي تزيد من ك
، سنة 42 -35أعمار النساء الرياديات بين . وقد توصمت الدراسة إلى أن متوسط الريادي

 -05ن فمتوسط أعمارىن يتراوح بين وما الرجال الرياديأ، سنة 02 -0وتتراوح خبرتين بين 
لنساء الرياديات إلقامة سنة، كما توصمت الدراسة إلى أن ىناك دوافع مختمفة تدفع ا 55

بداعية، والرغبة اعمية الذات اإل، والدافعية لإلنجاز، وفمشاريعين، منيا: تحقيق االستقاللية
كان أحد األسباب  المرتفع كما أن مستوى الطموح االجتماعي شباع الحاجات المالية.إفي 

 ا عمى الرجل.التي أسيمت في خروج المرأة من أجل مزاولة أعمال ريادية كانت حكرً 
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 دراسة بعنوان سمات الرياديات في( Ufik & Ozgen, 2001يوفك وأزجين )تناول و 
تركيا، ىدفت إلى تحديد خصائص النساء الرياديات في تركيا، باإلضافة إلى تعرف نوع 
المشاريع التي تمتمكيا الرياديات وأىم التحديات التي يواجييا عند إقامة مشاريعين. وقد 

% 44.0، وحوالي سنة 39لنساء الرياديات في تركيا توصمت الدراسة إلى أن متوسط أعمار ا
 4، ومتوسط حجم العينة % لديين أطفال 88العميا، وحوالي ادة الجامعية منين يحممن الشي

تكمن في تحقيق شاريعين وأن أىم العوامل التي تدفع الرياديات في تركيا إلنشاء م أفراد،
، صمت الدراسة إلى أن الثقة بالنفس. كما تو بية حاجات العائمةالذات واالستقاللية وتم

مل الغموض والجرأة من أىم الخصائص حاالتصال، وت ومستوى الطموح وامتالك ميارات
فاعمية الذات  فيالريادية التي تمتمكيا الرياديات في تركيا وتدعم نجاحين وتساعدىن 

 .بداعيةاإل
 تعدقيب على الدراسات السابدق :    

يتضددح ممددا سددبق عرضددو مددن بحددوث سددابقة مرتبطددة بالخصددائص الشخصددية لمريددادي 
فددي حدددود عمددم  –بداعيددة أنددو ال توجددد دراسددة إمبريقيددة عربيددة اإل وتأثيرىددا فددي فاعميددة الددذات

، بداعيدةتأثير التفاعل بين الخصائص الشخصية لمريادي في فاعميدة الدذات اإلبحثت  – الباحثة
طبيعددة العالقددة بددين كددل مددن الخصددائص لددذا كددان أحددد أىددداف البحددث الحددالي التعددرف عمددى 

والكشددف  ،بداعيددةمددوض( وفاعميددة الددذات اإلتحمددل الغ –)مسددتوى الطمددوح  الشخصددية لمريددادي
متوسدط  –)مرتفدع  منخفض(، وتحمل الغمدوض –عن تأثير كل من مستوى الطموح    )مرتفع 

امكانيددة التنبددؤ بفاعميددة بداعيددة، باإلضددافة إلددى الكشددف عددن فددي فاعميددة الددذات اإل مددنخفض( –
ل الغمددوض(، تحمدد –مسددتوى الطمددوح عيددة مددن الخصددائص الشخصددية لمريددادي )بداالددذات اإل

وكذلك إلقاء الضوء عمى نتائج البحوث والدراسدات األجنبيدة السدابقة المرتبطدة بيدذا الشدأن فدي 
 البيئة األجنبية. 

كل من مستوى الطموح من نتائج  البحوث السابقة المرتبطة بعالقة  الباحثةخمص وت
فاعمية بين  الى وجود ارتباط موجب دال إحصائيً إ بداعيةوتحمل الغموض بفاعمية الذات اإل

 & Almomani) مستوى الطموحمثل  الخصائص الشخصية لمرياديوبعض  بداعيةالذات اإل

theeb, 2016،) (Maciej, 2012)، وتحمل الغموض (Ufik & Ozgen, 2001 ،) في
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بمفاىيم  كل من مستوى الطموح وتحمل الغموضحين أكدت دراسات أخرى عمى االرتباط بين 
 & Boshehri, Jasim) بداعيالتفكير اإلو ، عبدااإلمثل  بداعيةاإلفاعمية الذات مرتبطة بد

Jamalallail, 2017)( ،Zenashi, Besancon & Lubart, 2008).  وأكدت دراسات
أخرى عمى تأثير كل من مستوى الطموح وتحمل الغموض والتفاعل بينيما في فاعمية الذات 

. كما أكدت (Conner, Becker & Fewster, 2018( ،)Zapalska, 2001) بداعيةاإل
بداعية من كل من مستوى الطموح وتحمل دراسات أخرى امكانية التنبؤ بفاعمية الذات اإل

إال أن أىم ما يميز البحث الحالي  .(Storme, Celik & Myszhowski , 2019)الغموض 
ية التعرف عمى الخصائص الشخصية لمريادي التي ليا عالقة بفاعم عن الدراسات السابقة ىو

بداعية، والتحقق من تأثير الخصائص الشخصية لمريادي كمتغيرات تصنيفية والتفاعل الذات اإل
حسب عمم  –وىو ما لم تتطرق لو أي دراسة سابقة  بداعيةالثنائي بينيا في فاعمية الذات اإل

 .-الباحثة
 :البححفزوض 

 لية لمبحث:من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن تقديم الفروض التا 
لدى  بين مستوى الطموح (2.25عند مستوى داللة )إحصائًيا توجد عالقة ارتباطية دالة  .0

 بداعية من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق.وفاعمية الذات اإل الطالب الريادي
 بين تحمل الغموض ( 2.25عند مستوى داللة )إحصائًيا توجد عالقة ارتباطية دالة   .0

بداعية من وجية نظر طمبة كمية التربية وفاعمية الذات اإلريادي لدى الطالب ال
 بالرستاق.

 –مرتفع ) منخفض(، وتحمل الغموض –لكل من مستوى الطموح )مرتفع  يوجد تأثير .3
في فاعمية الذات  لدى الطالب الريادي بينيما الثنائي والتفاعل منخفض( –متوسط 

 بداعية.اإل
مستوى ) لمطالب الريادياعية من الخصائص الشخصية بديمكن التنبؤ بفاعمية الذات اإل .4

 .تحمل الغموض( –الطموح 
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 :إدزاءات البحح

 :البحح: منهج أواًل

لدراسة العالقات الكمية المتبادلة بين تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي،   
حصائية المناسبة لتحقيق أىداف البحث مثل معامالت الظواىر باستخدام األساليب اإل

 الرتباط، وتحميل التباين ثنائي االتجاه، واختبار تحميل االنحدار المتعدد.ا
 :البحح: عين  ثانيًا

 العين  االستطالعي :

قواميا تم تطبيقيا عمى عينة استطالعية  البحث أدوات بإعداد الباحثة تبعد أن قام
تخصص  الرستاقالتربية بكمية طمبة من  اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة وطالبة اطالبً ( 62)

 ،(م0209/0202)عام الدراسي من ال خريف() ولاأل في الفصل الدراسي  الرياضيات والفيزياء
واستخدمت درجات ىذه العينة  ،(0.00وانحراف معياري ) ،سنة (09متوسط أعمارىن )بمغ 

 في التحقق من صدق وثبات أدوات البحث.
 العين  األساسي : - أ

 .بكمية التربية بالرستاق بسمطنة عمان وطالبة اطالبً ( 022تكونت عينة البحث من )
خالل الفرقة األولى والثانية والثالثة  طمبة من البسيطة بالطريقة العشوائية وقد تم اختيارىم
، وقد استخدمت درجات ىذه العينة في م0209/0202 األول )خريف(الفصل الدراسي 

 .البحث الحاليالتحقق من فروض 
 .مستوى الطموح وتحمل الغموضلمتغيرات  نات العينة تبًعاالتالي يوضح بيا والجدول 

 (:1جذول )

 (022)ٌ=  نًسخىي انطًىح وحذًم انغًىضا بُاَاث عُُت انبذث حبع  

 انُسبت انخكشاس االدخًاالث انًخغُش

يسخىي 

 انطًىح

 %02 122 يشحفع

 %02 122 يُخفط

حذًم 

 انغًىض

 %05.0 110 يشحفع

 %50 52 يخىسط

 %5.0 10 يُخفط

نسبة األفراد المرتفعين في مستوى الطموح يساوي نسبة يتضح من الجدول السابق         
من وجية نظر طمبة كمية التربية %( 52األفراد المنخفضين في مستوى الطموح بنسبة بمغت )
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تحمل الغموض المرتفع من وجية نظر  أن أكثر أفراد عينة البحث ذوي. كما يتضح بالرستاق
ثم يمييا األفراد ذوي تحمل الغموض %(، 57.5بنسبة بمغت ) ة التربية بالرستاقطمبة كمي
كانت أقل ، بينما من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق %(35بنسبة بمغت ) المتوسط

من وجية نظر طمبة كمية  %(7.5) بمغت بنسبة نسبة لألفراد ذوي تحمل الغموض المنخفض
 .التربية بالرستاق

 :البحح دواتأ: ثالجًا

 مدقياس مستوى الطنوح: -

مقاييس  كل من: عمى الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت ةبعد اطالع الباحث       
؛ 0225 ،شبير) منيا ،الشخصية الطالب الرياديمستوى الطموح كأحد خصائص 

Almomani & Theeb, 2016  ِ ؛Aljasim, 2017 مستوى تم إعداد مقياس و  ،(؛
وىي من نوع التقرير  عبارات،( 9شتمل ىذا المقياس في صورتو األولية عمى )وقد ا ،الطموح

( ، غير موافقموافق، محايدالتدريج ) ثالثيالذاتي يجيب عنيا األفراد في ضوء مقياس 
، وىكذا يتضح أن أعمى درجة يحصل عمييا الطالب الريادي من (0، 0، 3وتعطي الدرجات )

وقد تم  (.9( درجة، وأقل درجة ىي )07في المقياس ) وجية طمبة كمية التربية بالرستاق
% من 52إلى: مستوى مرتفع )أعمى وى الطموح لدى الرياديين ا لمستوفقً  ةتقسيم أراء الطمب

  (.الطمبة% من 52(، ومستوى منخفض) أقل الطمبة
 مدقياس حتنل الغنوض: -
الخصائص الشخصية كأحد  تحمل الغموضبعد االطالع عمى المقاييس التي تناولت          

 ,Herman, Stevens, Bird, Mendenhall؛0227، )نوري، منيا لمطالب الريادي
Oddou, 2010  2013 Marks, Furnham & 2013؛ Merrotsy, ؛  Almutlaq,

وقد اشتمل ىذا المقياس في صورتو األولية عمى تم إعداد مقياس تحمل الغموض، (، 2016
التدريج  ثالثيالذاتي يجيب عنيا األفراد في ضوء مقياس وىي من نوع التقرير ، عبارات( 8)
وىكذا يتضح أن أعمى درجة  ،(0، 0، 3( وتعطي الدرجات )، غير موافقموافق، محايد)

( 04طمبة كمية التربية بالرستاق في المقياس )نظر  يحصل عمييا الطالب الريادي من وجية 
ا لمستوى الطموح لدى الرياديين ب وفقً (. وقد تم تقسيم أراء الطال8وأقل درجة ىي ) ،درجة

ومستوى  ،(04-09%( من الدرجة ) 022-%82مرتفع ) مستوى تحمل الغموضيمتد من: 
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 تحمل الغموضومستوى  ،(08-00%( من الدرجة )79 -% 52)  تحمل الغموض متوسط
 .00%( أقل من الدرجة 52منخفض) أقل من 

من  حساب الصدق والثباتينة عوقد تم تطبيق المقياس في صورتو األولية عمى 
طالبة وبعد تصحيح استجابات و  اطالبً ( 62بمغ عددىا ) طمبة كمية التربية بالرستاق،

 مامن خالل حساب صدقيالمقياسين الفرعيين تم التأكد من مدى صالحية  ،المفحوصين
 عمى النحو التالي: ماوثباتي
من : ومت التحدقق من االتساق الداخلي غنوضوحتنل ال مستوى الطنوح يملدقياس : االتساق الداخليأواًل

 :خالل

عمى ودرجاتيم الكمية  عبارةحساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عمى كل  -
 (2.596، 2.230وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين ) مقياس مستوى الطموح ككل

 ،في الصورة النيائية لممقياس ( وقد تم حذفيا5ما عدا العبارة رقم ) ادال إحصائيً  وجميعيا
ودرجاتيم  عبارةمعامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عمى كل كما تم حساب 

، 2.350وانحصرت قيم معامالت االرتباط بين ) عمى مقياس تحمل الغموض ككلالكمية 
  ادال إحصائيً  وجميعيا (2.772

 :ةالتالي الجداولويوضحيا 
 ( 0جذول )

 (02)ٌ=، وحذًم انغًىض يسخىي انطًىح ٍبانذسجت انكهُت نًقُاسانعباساث عايالث اسحباط ي 

 يقُاس حذًم انغًىض يقُاس يسخىي انطًىح

 يعايم االسحباط  سقى انعباسة يعايم االسحباط سقى انعباسة

1 22.110* 1 22.000** 

0 22.050** 0 22.501** 

5 22..00** 5 22..00** 

. 22.505** . 22.505** 

0 22.250 0 22.015** 

0 22.521** 0 22..50** 

5 22.000** 5 22.005** 

0 22.550** 0 22.500** 

0 22..50**   

 (2.20* دال عُذ يسخىي دالنت )          (2.21** دال عُذ يسخىي دالنت )        
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 :مدقياسي مستوى الطنوح وحتنل الغنوضصدق : ثانيًا

 :صدق احمللنني -
من حيث وضوح وسالمة  االمقياس ظاىريً  عباراتفي الحكم عمى  صدق المحكمينيتمثل 

وقد تم عرض عبارات  ،مستوى الطموح، وتحمل الغموض() المقياسينضوء كل صياغتيا في 
والقياس ( من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في عمم النفس التربوي 8)عمىالمقياسين 

حقق من وضوح بنوده ومناسبتيا أو عدم مناسبتيا ، بيدف التوالتقويم النفسي والتربوي
عبارة في مقياس  وحذف ،رائيمفقا آلو  العباراتوتم تعديل صياغة بعض  ،لممقاييس الفرعية
 .لم تحظ بالموافقة التحكيمية مستوى الطموح

 : وحتنل الغنوض مستوى الطنوح يمدقياسملفزدات  التوكيدي صدق البناء العاملي -
مستوى  يق من صدق البناء العاممي التوكيدي لمفردات مقياسقامت الباحثة بالتحق

ويتفق ذلك مع بعض الدراسات التي أكدت أن مستوى الطموح  معا وتحمل الغموض الطموح
-Al)دراسة  مثل لمطالب الرياديوتحمل الغموض من أىم الخصائص الشخصية 

Damen,2015( ،)Dudnik,2013 ،)(Daft,2010)البناء  ، وقد تم التحقق من صدق
 Amosبطريقة االحتماالت العظمى باستخدام برنامج أموس ) العاممي التوكيدي لممقياسين

v. 25وتحمل  مستوى الطموح يودة المطابقة لمفردات مقياس(، وقد تم استخالص مؤشرات ج
 .(0، ) (0كما بشكل ) الغموض

 
 (1شكم )

 حشبعاث يفشداث يسخىي انطًىح عهً انعايم انكايٍ نها
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وفي ضوء ما استخمصتو الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقتو مع البيانات       

(، فانو يتضح تشبع ست مفردات عمى العامل الكامن لمستوى 0الحالية كما في شكل رقم )
  .الطموح

 
 (0شكم )

 عهً انعايم انكايٍ نها حذًم انغًىضحشبعاث يفشداث 
مؤشرات جودة النموذج ومطابقتو مع البيانات وفي ضوء ما استخمصتو الباحثة من       

عمى العامل الكامن لمستوى (، فانو يتضح تشبع خمس مفردات 0الحالية كما في شكل رقم )
 .الطموح
 :سي مستوى الطنوح وحتنل الغنوض: ثبات مدقياثالجًا

مستوى ) عمى حده مقياس فرعيكل  لعباراتتم حساب معامل ألفا كرونباخ 
( وجميعيا قيم 2.693، 2.624فكانت عمى الترتيب ىي: ) موض(، وتحمل الغالطموح

 .بدرجة مرتفعة من الثبات العباراتمرتفعة مما يؤكد تمتع جميع 
المقياسين الفرعيين تمتع من  الباحثة تالسابقة تأكد اإلجراءاتمن جميع 

بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات عمى العينة  ، وتحمل الغموض(مستوى الطموح)
الخصائص الصورة النيائية لمقياس ( 0) ويوضح الممحق ،لمبحث الحاليالعية االستط
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 ات( عبار 5، )ات لمقياس مستوى الطموحعبار ( 6والذي يتكون من ) الشخصية لمريادي
 .لمقياس تحمل الغموض

 فاعلي  الذات االبداعي : مدقياس  -

ييس مقا عمى الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت ةبعد اطالع الباحث  
 ,Sangsuk, & Siriparp)؛ Abbott, 2010) ، منيافاعمية الذات االبداعية

تم إعداد مقياس (، Haase, Hoff , Hanel, & innes-kerm, 2018؛ (2015
 عبارة( 00وقد اشتمل ىذا المقياس في صورتو األولية عمى ) ،بداعيةفاعمية الذات اإل

( عبارات، والثاني: األداء 6مل عمى )بداعي ويشتموزعة عمى بعدين األول: التفكير اإل
وىي من نوع التقرير الذاتي يجيب عنيا األفراد في ، ( عبارات6بداعي ويشتمل )اإل

، غير موافق ، غير موافق، محايدبشدة، موافق موافقالتدريج ) خماسيضوء مقياس 
وانحصرت الدرجة الكمية في ىذا المقياس  (.0، 0، 3، 4، 5( وتعطي الدرجات )بشدة

، وىكذا يتضح أن أعمى درجة يحصل عمييا الطالب (62 -00ضمن المدى من )
( درجة، وأقل درجة 62الريادي من وجية طمبة كمية التربية بالرستاق في المقياس )

 .(00ىي )
طمبة وقد تم تطبيق المقياس في صورتو األولية عمى عينة استطالعية من 

طالبة وبعد تصحيح استجابات و  اطالبً ( 62بمغ عددىا )كمية التربية بالرستاق، 
تم التأكد من مدى صالحية المقياس من خالل حساب صدقو وثباتو عمى ، المفحوصين
 النحو التالي:

 :من خالل لممقياسوتم التحقق من االتساق الداخمي  أواًل: االتساق الداخلي:
عمى تيم الكمية ودرجا عبارةحساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عمى كل  -

، 2.457بين ) بداعي(التفكير اإل)لمبعد االول  وانحصرت قيم معامالت االرتباط كل بعد فرعي
(، وانحصرت قيم معامالت 2.20عند مستوى داللة ) ادال إحصائيً قيم  وجميعيا (2.920

 ايً إحصائ ةدالقيم  ( وجميعيا2.962، 2.060داء االبداعي( بين )االرتباط لمبعد الثاني )األ
 .(2.20عند مستوى داللة )
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 :التالي الجدولويوضحيا 
 :  (5)جذول 

 (02كم بعذ بانذسجت انكهُت نه )ٌ= عباساثيعايالث اسحباط 

 (بذاعٍاألداء اإل) انثاٍَانبعذ  (بذاعٍانخفكُش اإلانبعذ االول) 

 يعايم االسحباط  سقى انعباسة يعايم االسحباط سقى انعباسة

1 2.0..** 5 2.5.5** 

0 2..52** 0 2.001** 

5 2.021** 0 2.002** 

. 2.020** 12 2..0.** 

0 2.000** 11 2.015** 

0 2..05** 10 2.0.0** 

 (.   2.21عُذ يسخىي ) ** دانت إدصائُ ا        

 :بداعي فاعلي  الذات اإل: صدق مدقياس ثانيًا

 :صدق احمللنني -
من حيث وضوح وسالمة  رًيااس ظاىالمقي عباراتفي الحكم عمى صدق المحكمين يتمثل 

( من أعضاء ىيئة 8وقد تم عرض عبارات المقياس عمى ) ،المقياس ككلضوء صياغتيا في 
بيدف  والقياس والتقويم النفسي والتربويالتدريس المتخصصين في عمم النفس التربوي 

لم عبارة  تعديلوقد تم  ،لممقياس ككلالتحقق من وضوح بنوده ومناسبتيا أو عدم مناسبتيا 
 .بنسبة مرتفعة تحظ بالموافقة التحكيمية

 صدق البناء العاملي التوكيدي ملدقياس فاعلي  الذات االبداعي  : -
كما قامت الباحثة بالتحقق من العاممين السابقين بالتحميل العاممي التوكيدي 

( وقد تم استخالص Amos 25باستخدام طريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج اموس )
  .بداعيةالنموذج العاممي لفاعمية الذات اإل
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 (5شكم )

 انخذهُم انعايهٍ انخىكُذٌ نخشبعاث يفشداث فاعهُت انزاث االبذاعُت عهً عىايهها انكايُت

في ضوء ما استخمصتو الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقتو مع بيانات    
و يتضح تشبع بعض المفردات عمى (، فإن3العينة االستطالعية كما يتبين من شكل رقم )

، بداعيةالذات اإل( مفردات لقياس فاعمية 8عاممين كامنين، وبذلك قد اشتمل البعدين عمى )
 وىي موزعة عمى العاممين التاليين:

 (.6، 5، 4، 3، 0ىي ) مفردات( 5بداعي: ويشتمل ىذا العامل عمى ) التفكير اإل (0
 .(00، 00، 9ىي ) مفردات( 3)بداعي: ويشتمل ىذا العامل عمى األداء اإل (0
 :بداعي فاعلي  الذات اإل: ثبات مدقياس ثالجًا

حيث تم  عبارات وأبعاد المقياس؛ثبات حساب من خالل  المقياستم حساب ثبات 
ألبعاد مقياس قيم ألفا  وكانت(، العبارةحساب معامل "ألفا كرونباخ" )في حال حذف درجة 

( عمى 2.902، 2.920ىي ) بداعي(داعي، واألداء اإلببداعية )التفكير اإلفاعمية الذات اإل
( 00وكانت قيم معامالت ألفا لدد ) ، (2.894) ككل لممقياسوكانت قيمة معامل ألفا  الترتيب
وجميعيا معامالت ثبات  ،عبارةنتمي إليو كل تالذي  لمبعدأقل من معامل ألفا العام  عبارة

 .درجة مرتفعة من الثباتب عبارات المقياسمما يؤكد تمتع جميع مرتفعة، 
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بدرجة مرتفعة من  المقياستمتع من  الباحثة تالسابقة تأكد اإلجراءاتمن جميع 
( الصورة 0ويوضح الممحق ) ،يلمبحث الحالالصدق والثبات عمى العينة االستطالعية 

 .عبارات( 8والذي يتكون من ) بداعيةفاعمية الذات اإلالنيائية لمقياس 
في بداعية فاعمية الذات اإلصالحية مقياس  الباحثة منتأكد  من اإلجراءات السابقة
، وبيان أرقام (0ي )ممحق ( لمتطبيق في البحث الحالمفردات 8صورتو النيائية )المكون من: 

 في الجدول التالي: "بداعية"فاعمية الذات اإلمقياس  مكون من مكونيمفردات كل 
 (:.جذول )

 بذاعُتهُت انزاث اإلبُاٌ أسقاو يفشداث يكىٍَ يقُاس فاع 

 أسقاو انًفشداث انًكىٌ

 (0( دخً انعباسة سقى )1يٍ انعباسة سقى ) انزاحٍ

 (0( دخً انعباسة سقى )0يٍ انعباسة سقى ) انعاو

 (0( دخً انعباسة سقى )1يٍ انعباسة سقى ) فاعهُت انزاث االبذاعُت ككم

  رابعًا: األساليب اإلحصائي :
( في إجراءات ثبات AMOS v.25(، و)SPSS v.26تم استخدام برنامجي )

 SPSSوصدق أدوات البحث والتحقق من قبول أو رفض فروضو؛ حيث تم استخدام برنامج )
v.26 في حساب قيمة معامل ألفا كرونباخ، والتكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف )

 AMOSبرنامج )المعياري ومعامالت االرتباط والتحقق من فروض البحث، بينما تم استخدام 
v.25.)( في حساب مؤشرات جودة المطابقة )الصدق العاممي التوكيدي 

قامت الباحثة باختبار اعتدالية التوزيع وذلك عن طريق حساب معاممي االلتواء و 
، وتحمل الغموض، لمقياسي مستوى الطموحوالتفمطح لدرجات عينة البحث في الدرجة الكمية 

، اعتداليائج أن توزيع البيانات بداعية، وأظيرت النتالذات اإلفاعمية والدرجة الكمية لمقياس 
 حصائية البارامترية الختبار صحة فروض البحث.لذا قامت الباحثة باستخدام األساليب اإل
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 وتفسريها : البححنتائج 

توجد عالقة   : "أن عمى الحالي لمبحثينص الفرض األول : نتائج الفزض األول
 لدى الطالب الريادي بين مستوى الطموح( 2.25عند مستوى داللة ) ارتباطية دالة إحصائياً 

لمتحقق من صحة ىذا و ". بداعية من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاقوفاعمية الذات اإل
معامل ارتباط بيرسون لدراسة االرتباط بين مستوى الطموح وفاعمية الذات تم حساب  الفرض

 :لنتائجوالجدول التالي يوضح ا ،بداعيةاإل
  :(0جذول )

 فاعهُت انزاث االبذاعُتويعايم االسحباط بٍُ يسخىي انطًىح َىظخ 

 يسخىي انطًىح انًقُاس

 **43433 بذاعُت ) انذسجت انكهُت(فاعهُت انزاث اإل

 (2.21** دال عُذ يسخىي دالنت )              

ا عنددد حصدائيً يتضدح مددن نتدائج الجدددول السدابق وجددود عالقدة ارتباطيددة موجبدة ودالددة إ
وأبعداده  بداعيدةالدذات اإلكل من الدرجدة الكميدة لفاعميدة ( بين مستوى الطموح و 2.20مستوى )
 ول.. وبذلك تحقق الفرض األ بداعي(اإلاألداء ، و بداعيالتفكير اإلالفرعية )

 & Almomani) وذيدب المدومني كدل مدن: دراسدة نتدائج  ع وتتفدق ىدذه النتيجدة مد

theeb, 2016)( وماسيج ،Maciej, 2012)،  يوفيك وأزجدينو (Ufik & Ozgen, 2001)، 
الطمددوح وفاعميددة  بددين مسددتوى اموجبددة دالددة إحصددائيً  عالقددة وجددودحيددث أثبتددت ىددذه الدراسددات 

، كمددا تتفددق مددع المضددمون العددام لنتددائج دراسددات سددابقة أظيددرت وجددود عالقددة بداعيددةالددذات اإل
 ,Boshehri, Jasim & Jamalallail)بدداع واإلارتباطيدة موجبدة بدين مسدتوى الطمدوح 

بداعيدة، حيدث تعكدس فاعميدة بداع يرتبط بعالقة وثيقة بفاعميدة الدذات اإل، وحيث أن اإل(2017
، كمدا أن فاعميدة الددذات بداعيددة فدي مجدال معددينن قدراتدو اإلبداعيدة اعتقدادات الفددرد عدالدذات اإل

تعددد مددن أىددم عوامددل  بداعيددة تصددف اعتقددادات الفددرد حددول قدراتددو فددي خمددق االبددداع وبالتددالياإل
 (.Yang & Chang, 2009)بداع تحفيز اإل

 حصائية بدين مسدتوى الطمدوحوترى الباحثة أن أسباب وجود العالقة الموجبة الدالة اإل
وفاعميددة الددذات فددي األداء اإلبددداعي وكددل مددن فاعميددة الددذات فددي التفكيددر  لدددى الطالددب الريددادي

تمثدل معتقددات الفدرد حدول قدرتدو عمدى التفدوق يدة اإلبداعفاعمية الذات  أن  بداعي يرجع إلىاإل
ا فددي فددي ميمددات معينددة، إذ تمعددب بصدديرتو وتصددوراتو عددن نفسددو ومسددتوى طموحددو دورا ميًمدد
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كداديمي، كمدا أن معتقددات الفدرد تعيين صفاتو الذاتية التي تؤثر في فاعمية الدذات فدي األداء األ 
والمروندددة واألصدددالة والحساسدددية  بدددداعي كالطالقدددةحدددول قدرتدددو فدددي تأكيدددد ميدددارات تفكيدددره اإل
 إلدى نتاجدات إبداعيدة قيمدو وحديثدة. تدؤدي لددييم لممشكالت مع توفر مستويات طمدوح مرتفعدة

بداعيدددة لتدددوفير المعتقددددات الفعالددة والقويدددة التدددي تعمدددل عمدددى تعزيدددز وتظيددر فاعميدددة الدددذات اإل
إلى نمو متصداعد فدي مستوى الطموح لدى األفراد وتوجييم نحو الجيود التي تقود في النياية 

الفرد الطموح ال يرضدى بمسدتواه الدراىن ويعمدل دائمدا عمدى  باإلضافة إلى أن بداعية.قدراتيم اإل
النيوض بو وال يترك االمور لمظروف وال يخشدى المنافسدة والمسدئولية ولديدو قددرة عمدى تحمدل 

 بداعية لديو. إساعد عمى تكوين ذات الصعاب والمثابرة كل ىذه الصفات ت
وجد عالقة ارتباطية دالة ت: "أنو عمىلمبحث ينص الفرض الثاني تائج الفزض الجاني: ن  

وفاعمية الذات  لدى الطالب الريادي تحمل الغموض بين( 2.25عند مستوى داللة ) إحصائًيا
تم  لمتحقق من صحة ىذا الفرضو  ".بداعية من وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاقاإل

 بداعيةيرسون لدراسة االرتباط بين تحمل الغموض وفاعمية الذات اإلحساب معامل ارتباط ب
 والجدول التالي يوضح النتائج. ،وأبعاده الفرعية

 :(0جذول )

 بذاعُتفاعهُت انزاث اإلو حذًم انغًىضَىظخ يعايم االسحباط بٍُ  

 حذًم انغًىض انًقُاس

 **2.500 انذسجت انكهُت() بذاعُتفاعهُت انزاث اإل

 (2.21** دال عُذ يسخىي دالنت )          

ا عنددد يتضدح مددن نتدائج الجدددول السدابق وجددود عالقدة ارتباطيددة موجبدة ودالددة إحصدائيً 
بداعيددة. وبددذلك تحقددق الفددرض وفاعميددة الددذات اإل ( بددين تحمددل الغمددوض2.20) داللددة مسددتوى
 الثاني.

 زيناشدددي وبيزانسدددون ولوبدددارت وتتفدددق ىدددذه النتيجدددة مدددع  نتدددائج دراسدددة  كدددل مدددن:
(Zenashi, Besancon & Lubart, 2008)،  حيدث أثبتدت ىدذه الدراسدة وجدود عالقدة

اآلبددداء وأبندددائيم بداعيدددة لددددى تحمدددل الغمدددوض وفاعميدددة الدددذات اإلا بدددين موجبدددة دالدددة إحصدددائيً 
، المددراىقين وأن تعامدددل األبندداء المدددراىقين مددع الغمدددوض مددرتبط بتعامدددل  بددائيم مدددع الغمدددوض

إلدى أن تحمدل  الدراسدةىدذه  توصمت، حيث (Ufik & Ozgen, 2001) ويوفيك وأزجين ودراسة
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تددددعم نجددداحيم خصددية لمنسددداء الرياديدددات فدددي تركيددا التدددي الغمددوض مدددن أىدددم الخصدددائص الش
 .بداعوتساعدىم عمى اإل

 تحمل الغموضحصائية بين وترى الباحثة أن أسباب وجود العالقة الموجبة الدالة اإل
عمى بداعي ىو القدرة أىم مقومات نجاح التفكير اإل يرجع إلى أن بداعيةوفاعمية الذات اإل

اإلبداعية ، وأن الطمبة الرياديين بحاجة إلى تنمية قدراتيم تحمل الغموض والضغوط النفسية
والتحميل والنقد والمبادرة ومواجية  جبشكل عام وتوسع مداركيم ليكونوا قادرين عمى االستنتا

يا بذىن متفتح ال يتأتى ذلك إال من خالل توفير المواقف الغامضة أو المعقدة والتفاعل مع
بيئة مشجعة عمى تحمل المواقف الغامضة وتظير ىذه الصفة لدى األفراد الذين يصرون عمى 

 .وغير النيائية طرح وتوليد األفكار العممية الجديدة والمبتكرة
 الطموحمستوى ليوجد تأثير : "أنو عمىلمبحث  الثالثينص الفرض : الجالحنتائج الفزض 

 والتفاعل الثنائي بينيما منخفض( –متوسط  –مرتفع ) وتحمل الغموض منخفض( –)مرتفع 
". والختبار ىذا الفرض قامت الباحثة بدراسة بداعية في فاعمية الذات اإل لدى الطالب الريادي

 يماالتفاعل الثنائي بينتحمل الغموض( و  –كل من المتغيران المستقالن )مستوى الطموح أثر
ذو  ثنائي االتجاه تحميل التباينباستخدام  (بداعيةفاعمية الذات اإلالمتغير التابع ) عمى

، وقد تم التأكد من  SPSSبرنامج التحميل اإلحصائيمن خالل ( 3× 0) التصميم العاممي
لية العينة، ال ، واستقشروط استخدامو من حيث درجات الطالب تنتمي لمتوزيع االعتدالي

 والجدول التالي يوضح النتائج: .تساوي حجم المجموعاتو لمجموعات، ن بين اتجانس التباي
 (:5جذول )

–يخىسط  –)يشحفع وحذًم انغًىض يُخفط( –)يشحفع  ًسخىي انطًىحنحذهُم انخباٍَ انثُائٍ  

 فاعهُت انزاث االبذاعُت فٍ بُُهًا وانخفاعم يُخفط(

يجًىع  يصذس انخباٍَ

 انًشبعاث

دسجاث 

 انذشَت

يخىسط 

 انًشبعاث

يسخىي  قًُت )ف(

 انذالنت

 **2.220 5.011 05..120 1 05..120 يسخىي انطًىح

 ***2.222 .0.21 110.502 0 0.1..00 حذًم انغًىض

× يسخىي انطًىح 

 حذًم انغًىض

02.005 0 12...0 2.5.0 0.475 

 .10 0510.155 انخطأ

022 

1..210   

 102200.002 انًجًىع
 

                (2.221*** دال عُذ يسخىي دالنت )                    (2.21نت )** دال عُذ يسخىي دال     
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 –)مرتفع  لمستوى الطموح تأثير دال إحصائًيا يوجديتضح من نتائج الجدول السابق 
( وىي قيمة دالة 7.800) (ف)حيث بمغت قيمة اإلبداعية فاعمية الذات  في منخفض(

عمى لتحمل الغموض  تأثير دال إحصائًيا يوجد ماك(، 2.20)داللة إحصائيا عن مستوى 
 عند مستوى دالة إحصائًيا ( وىي قيمة8.204) (ف)حيث بمغت قيمة اإلبداعية فاعمية الذات 

 مستوى الطموحلمتفاعل الثنائي بين  تأثير دال إحصائًيا يوجدال  بينما(، 2.220) داللة
غير ( وىي قيمة 2.745قيمة ف )حيث بمغت اإلبداعية فاعمية الذات عمى  وتحمل الغموض
ويمكن  ،االنتيجة السابقة يمكن قبول الفرض الثالث لمبحث جزئيً . وفي ضوء دالة إحصائًيا

مستوى الطموح وتحمل الغموض من مستويات بين تقارب عدم وجود تفسير تمك النتائج في 
مستوى لكل من و ربما ترجع إلى عدم وجود تأثير أ ،وجية نظر طمبة كمية التربية بالرستاق

، وتحمل الغموض عمى مستوى الطموح من وجية نظر طمبة الطموح عمى تحمل الغموض
  الجامعة.

لممقارنات  Scheffe ولمتعرف عمى مصدر الفروق تم استخدام اختبار 
بين الرياديين مرتفعي ومنخفضي ا ، وأظيرت المقارنات أن ىناك فروقً Post Hocالبعدية

لصالح مرتفعي مستوى الطموح من وجية نظر اإلبداعية الذات في فاعمية مستوى الطموح 
ا بين الرياديين ذوي ن ىناك فروقً أظيرت المقارنات أوبالنسبة لتحمل الغموض  .طمبة الجامعة

اإلبداعية منخفض( في فاعمية الذات  –متوسط  –مستويات تحمل الغموض      )مرتفع 
 .لصالح الرياديين ذوي تحمل الغموض المرتفع

وى الطموح وتحمل الغموض كمتغيرات مستقمة كل من مست تأثيرلتحديد حجم و 
كمتغير تابع تم حساب مربع إيتا الختبار تحميل اإلبداعية فاعمية الذات  عمى )تصنيفية(

 تساوياإلبداعية وقد بمغت قيمة مربع إيتا ألثر مستوى الطموح عمى فاعمية الذات  ،التباين
، أي أن حجم تأثير مستوى الطموح عمى فاعمية امرتفعة جدً وتعتبر ىذه القيمة  (،2.03)

)فاعمية الذات  ، وىذا يدل عمى أن نسبة التباين في المتغير التابعكبيراإلبداعية الذات 
مما يفسر قوة العالقة  )مستوى الطموح(  ( يرجع إلى التباين في المتغير المستقلاإلبداعية

، كما تبين (اإلبداعية)فاعمية الذات  والمتغير التابع )مستوى الطموح (، بين المتغير المستقل
 في ر منخفضي مستوى الطموحيأن حجم تأثير مرتفعي مستوى الطموح أكبر من حجم تأث

تحمل الغموض عمى وقد بمغت قيمة مربع إيتا ألثر  ،(اإلبداعيةفاعمية الذات المتغير التابع )
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، أي أن حجم تأثير ىذه القيمة مرتفعة جداوتعتبر (، 2.32)تساوي اإلبداعية فاعمية الذات 
كبير، وىذا يدل عمى أن نسبة التباين في المتغير اإلبداعية فاعمية الذات  فيمستوى الطموح 

تحمل الغموض( مما ) ( يرجع إلى التباين في المتغير المستقلاإلبداعيةالتابع) فاعمية الذات 
(، والمتغير التابع )فاعمية الذات موضين المتغير المستقل) تحمل الغيفسر قوة العالقة ب

 متوسطي ريأكبر من حجم تأث تحمل الغموضكما تبين أن حجم تأثير مرتفعي ( اإلبداعية
 (.اإلبداعيةالمتغير التابع ) فاعمية الذات  فيتحمل الغموض  ومنخفضي

 & Conner, Beckerكددونر، وبيكددر وفويسددتر)وتتفددق ىددذه النتيجددة مددع دراسددة 
Fewster, 2018)عمدى  منخفض( –مرتفع ) وجود تأثير تحمل الغموض ، حيث توصمت إلى

 ,Maciejماسدديج )ودراسددة ، والسددعادة، واألداء الددوظيفي(، بددداعسددموكيات العمددل مثددل) اإل
ا بدددين مسدددتويات الطمدددوح المرتفعدددة وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيً ، حيدددث توصدددمت إلدددى (2012

ذبالسددكا لمرتفعددة، ودراسدة يات الطمدوح الصدالح مسددتو اإلبداعيددة والمنخفضدة فدي فاعميددة الدذات 
(Zapalska, 2001 ) أثبتدت أن مسدتويات الطمدوح االجتماعيدة المرتفعدة كاندت أحدد األسدباب

 .يجابي في خروج المرأة في بولندا من أجل مزاولة األعمال الريادية المبدعةإالتي ليا تأثير 
ن الذين لدييم مستوى وترى الباحثة أن ىذه النتيجة ترجع إلى أن الطالب الرياديي

قوة داخمية طموح مرتفع وقدرة عمى تحمل الغموض في المواقف الغامضة يكونون مدفعون ب
نو أبداع ، كما ، وأماليم وتطمعاتيم المستقبمية التي تساعدىم عمى اإلمن أجل تحقيق أىدافيم

از يحدث تغيير في األىداف لدى ىؤالء الطالب ويطمحون إلى التفوق والتميز في انج
يجابي من إ، كما أن مستوى طموحيم وقدرتيم عمى تحمل الغموض تبدأ تتشكل بنحو اليمأعم

 أجل تحقيق أىدافيم الجديدة وطموحاتيم التي تالئم وضعيم الحالي.
يمكن التنبؤ : "أنو عمى لمبحث الحالي الرابعينص الفرض  :الزابعنتائج الفزض 

من وجية نظر طمبة كمية  لمطالب الريادية بداعية من الخصائص الشخصيبفاعمية الذات اإل
واتبع  ،تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد لمتحقق من صحة ىذا الفرضو  التربية بالرستاق."
ا تأثيرً  لدى الطالب الريادي لتحديد أكثر خصائص الشخصية (Stepwise) االنحدار المتدرج
 وكانت النتائج كما يمي :اإلبداعية، في فاعمية الذات 
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 (: 0جذول )

 كخابع( بذاعُتانزاث اإلفاعهُت ويهخص ًَىرج االَذذاس) انخصائص انشخصُت نهشَادٌ كًسخقهت(، ) 

 يشبع يعايم االسحباط Rيعايم االسحباط  انًُىرج

 )يعايم انخذذَذ(

 انخطأ انًعُاسٌ

4 43644 43445 43464 

ىذا يعني أن ىناك  (2.644( أن قيمة معامل االرتباط )8تشير نتائج الجدول رقم )      
وفاعمية  ، وتحمل الغموض(مستوى الطموح)عالقة موجبة بين الخصائص الشخصية لمريادي

، وىذا (R2=0.415ا أن قيمة معامل التحديد )، كما تشير نتائج الجدول أيضً اإلبداعيةالذات 
مية %( من التباين في فاع40.5يعني أن الخصائص الشخصية لمريادي قد فسرت ما مقداره )

، وىي قيمة مرتفعة إذا ما أخذ في االعتبار وجود متغيرات أخرى تؤثر في اإلبداعيةالذات 
 ، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.اإلبداعيةفاعمية الذات 

(0جذول )  

بذاعُت كخابع() وفاعهُت انزاث اإل ،نخصائص انشخصُت نهشَادٌ كًسخقهت(حذهُم االَذذاس )ا   

يخىسط  قًُت )ف( انذالنت

 انًشبعاث

دسجاث 

 انذشَت

يجًىع 

 انًشبعاث

 يصذس انخباٍَ

2.222***  االَذذاس 500.500 0 150.000 10.500 

 انباقٍ 101..055 105 200..1  

 انًجًىع 5155.002 100   

 (2.221* دال عُذ يسخىي دالنت )**

( 2.222( عند مستوى ثقة )00.758( قد بمغت )fتشير نتائج الجدول أن قيمة )
 ي وجود تأثير لممتغيرات المستقمة، مما يعن(2.220د معنوية االنحدار عند مستوى )يؤكوىذا 

عمى المتغير التابع ) )مستوى الطموح ، تحمل الغموض(  الخصائص الشخصية لمريادي
 تأثير تم استخراج الجدول التالي:، ولتحديد مصدر ال(اإلبداعيةفاعمية الذات 

 :(12)جذول

 بذاعُت كخابع()وفاعهُت انزاث اإل كًسخقهت(، انخصائص انشخصُت نهشَادٌ)خعذد يعايالث االَذذاس انً 

 انًخغُشاث انًعايالث غُش انًعُاسَت انًعايالث انًعُاسَت قًُت )ث( انذالنت

Beta ٌانخطأ انًعُاس B 

2.222***  انثابج 10.550 1.010  12.115 

2.222***  حذًم انغًىض 1.000 05..2 2.000 5.555 

2.220**  يسخىي انطًىح .1.00 2.050 2.105 0.0.0 

 (2.221*** دال عُذ يسخىي دالنت )      (2.21** دال عُذ يسخىي دالنت )     



 م0208( 18) -0ج-عدد يناير                                                    ... تأثير التفاعل بين مستوى الطموح

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 468 - - 464 - 

يتضح من جدول المعامالت وجود داللة لتأثير الخصائص الشخصية لمريادي 
ميعيا ( وجاإلبداعيةعمى المتغير التابع )فاعمية الذات  ، وتحمل الغموض(مستوى الطموح)

 ،وىذا يؤكد معنوية جميع المعامالت، (sig=0.01يجابي وعند مستوى ثقة )إكان تأثيره 
 يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة الخصائصمة: "وبناء عمى ما سبق تقبل الفرضية البديمة القائ

)فاعمية الذات  مستوى الطموح، وتحمل الغموض( عمى المتغير التابع) الشخصية لمريادي
تابة معادلة (، وتأثير ىذه العوامل يدل عمى ترتيب تأثير تمك العوامل، ويمكن كةاإلبداعي

 ( كما يمي:02من خالل الجدول رقم )االنحدار المعيارية 
 
 

 & Storme, Celik) ميشكوفسكيو سيميك و ستورم،  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
Myszhowski , 2019)من اإلبداعية ة الذات أنو يمكن التنبؤ بفاعمي ، حيث توصمت إلى

ودراسة بوشيري تحمل الغموض الوظيفي لدى طالب الجامعات الناطقين بالمغة الفرنسية، 
 أنو (، حيث أثبتتBoshehri, Jasim & Jamalallail, 2017وجاسم وجمال الميل )

ا من مستوى الطموح بداع لدى الطالب الموىوبين موسيقيً يمكن التنبؤ بمستوى المنافسة واإل
كما تتفق مع المضمون العام لنتائج دراسات سابقة أظيرت االسيام التنبؤي  عاده الفرعية.وأب

 (.Zapalska, 2001) إبداع المرأة إلنجاز أعماليا الرياديةلمستوى الطموح في 
متغير شخصي يعود إلى طريقة فيم ن تحمل الغموض بأ وتفسر الباحثة ىذه النتيجة     

ت أو المواقف الغامضة، والفرد الذي يتحمل الغموض يتعامل مع الفرد وتعاممو مع المعموما
المعمومات أو المواقف الغامضة عمى أنو شئ مرغوب فيو ويحب التحدي ويثير اىتمامو 

ويأتي مستوى الطموح  بداعي.ا بمفاىيم التفكير اإلوثيقً  اقف الغامضة والذي يرتبط ارتباًطاالمو 
؛ حيث أن األفراد الذين يتصفون بمستوى اإلبداعيةة الذات ا في فاعميأثيرً في الترتيب الثاني ت

يميمون إلى تحديد أىدافيم في الحياة وىذا التحديد يتأثر بما لدى الفرد من عوامل  الطموح
، ونظرة متفائمة إلى الحياةاتجاه نحو التفوق  متكوينية وعوامل التنشئة والتدريب، كما لديي

لصعاب في سبيل تحقيق أىدافيم وجميع ىذه الصفات قدرة عمى تحمل المسؤولية وتحمل او 
 لمطالب الرياديومن ثم يمكن القول إن الخصائص الشخصية  .اإلبداعيةتحقق فاعمية الذات 

مستوى الطموح × 0.504تحمل الغموض+  × 0.598+ 06.605فاعمية الذات اإلبداعية =   
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مثل )تحمل الغموض ومستوى الطموح( متغيرات تنبؤية بفاعمية الذات اإلبداعية من وجية 
                              نظر طمبة كمية التربية بالرستاق.

       :التوصيات والبحوخ املدقرتح    
   في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج، توصي الباحثة بما يمي: 

تدريب الطمبة عمى ميارات العمل الريادي والتخطيط لممستقبل عمى أسس سميمة من  .0
مكانياتيم وقدراتيم الحقيقية، ووضع أىداف وطموحات تتناسب إخالل التعرف عمى 

 مكانات.مك اإلمع ت
غرس روح الطموح والقدرة عمى تحمل الغموض لدى الطمبة الرياديين لما ليا من  .0

 لدييم.اإلبداعية تأثير قوي ومباشر عمى فاعمية الذات 
التوصية إلى الكميات التي تتضمن تخصصاتيا إدارة األعمال التركيز عمى المواد  .3

أساليب المحاكاة لمواقع التطبيقي التدريسية المتعمقة بالريادية واستخدام منيجيات و 
 الستكشاف خصائص الريادية لدى الطمبة وتييئتيم نحو العمل الريادي.

عمال في الطموح لألعمال الريادية واستثمار ىذا إثارة الدافعية لدى طمبة إدارة األ .4
 الطموح في توفير فرص العمل الواعدة لدعم اقتصاد سمطنة عمان.

يجابي لدى طمبة إوتكوين ذات اإلبداعية تنمية فاعمية الذات تقديم البرامج التدريبية ل .5
 الجامعة الرياديين من خالل تحديد مستوى طموحيم وقدرتيم عمى تحمل الغموض.

ا يساعدىم عمى ا دراسيً توفير بيئة جامعية سميمة ومحفزة ومستمرة تييئ لمطمبة جوً  .6
كافة أوجو بداعي لدييم، ويزيد من مستوى طموحيم عمى رفع المستوى اإل

 الشخصية.
االبداعية  إجراء مزيد من الدراسات حول عالقة سمات الشخصية بفاعمية الذات .7

 والتفكير فوق المعرفي.
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