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ملخص: 
دوراً  توؤدي  وهي  الأعمال  موؤ�ض�ضات  يف  احلديثة  العلمية  املفاهيم  اأحد  الريادة  تعد 
حا�ضمًا يف تقدمي منتجات خدمية جديدة، ف�ضاًل عن دورها يف تعزيز الإبداع املوؤ�ض�ضي لدى 
اإيجابًا علي م�ضتويات الأداء. و  البور�ضات والأ�ضواق املالية وال�رضكات كافة مبا ينعك�ص 
يحاول البحث تقدمي اإطار نظري ومنوذج ريا�ضي تطبيقي حول مفهوم الريادة وخ�ضائ�ص 
الريادي، ومدى تاأثريها على تقدمي منتجات وخدمات جديدة مبدعة، قي البور�ضة املالية 
الت�ضويقية  املتغريات  ملواجهة  القت�ضادي  موقفها  تعزيز  اإمكانية  وبالتايل  امل�رضية، 
وو�ضولها  احلارجية  املالية  الأ�ضواق  يف  تواجهها  التي  املناف�ضة  مع  والتوافق  واملالية 
املتميز،  الب�رضي  املورد  خالل  من  والأ�ضتثمار  التمويل  جمالت  يف  والتميز  النجاح  اإىل 
املوؤ�ض�ضي،  الإبداع  الأعمال،  ريادات  مفتاحية:  كلمات  الأعمال  ريادات  عليه  مايطلق  اأو 

البور�ضة امل�رضية. 
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Abstract: 

The Entrepreneurship is considered one of the new scientific concepts 
in business establishments. It plays an important role in the presentation 
of new service products also has an important role in the enhancement of 
institutional innovation in stock exchanges and financial markets and in all 
companies which reflect the quality of business positively. 

The research wants to present a theoretical framework and a practical 
model for the concept of Entrepreneurship. The research explains also the 
characteristics of leadership and the level of its influence on the presentation 
of products and new innovative services in the Egyptian stock exchange 
which can enhance its economic position to face the changes in marketing 
and the changes financials. And the Egyptian stock exchange can face the 
competitions in foreign financial markets. This will lead to advantages in the 
fields of finance and investment having by the best human resources or what 
is referred to as Entrepreneurship. 

Key words: The Entrepreneurship- institutional innovation- Egyptian 
stock exchange. 
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مقدمة: 
متثل الريادة الن�ضاط الذي ين�ضاأ ويدير منظمة جديدة من اأجل ا�ضتثمار فر�ضة مبتكرة 
ومتفردة، وهذا ما يطلق عليه بالريادة اخلارجية، كما تكون الريادة �ضمن املنظمة القائمة 
ومتثل عندها مغامرة جديدة من خالل اإيجاد اأعمال جديدة اأو اإعادة التجديد ال�ضرتاتيجي 
فيها وهذا ما يدعى بالريادة الداخلية اأو ريادة ال�رضكة. وقد اأ�ضبحت ريادة ال�رضكة و�ضيلة 
حترك  اأجل  من  وا�ضتثمارها  الفر�ص  اكت�ضاف  يف  ت�ضتمر  كي  القائمة  للمنظمات  حيوية 
املنظمات والأفراد اإىل حالة جديدة من الوجود، ول �ضيما بعد اأن ازدادت حاجة املنظمات 
لتكون اأكرث ابتكاراً من اأجل البقاء وت�رضيع النمو يف بيئة عاملية �ضديدة التناف�ص والتغري 

احلركي وزيادة م�ضتوى الالتاأكد. 
املتعلقة  الريادة  فكرة  اأ�ضبحت  واملتزايدة،  امل�ضتمرة  القت�ضادية  العوملة  ظل  ويف 
بل  للمو�ضوع،  فهمهم  جمال  يف  فقط  لي�ص  واملدراء،  القادة  اهتمام  مو�ضوع  بال�رضكات 
التناف�ضية  امليزة  وا�ضتمرار  املنظمات  لنجاح  املنا�ضبة  ال�ضرتاتيجيات  و�ضع  على  القدرة 
لها، اإذ مثلت الريادة اأحد امليزات التناف�ضية ملنظمات اليوم، ولكي تنجح املنظمة يجب اأن 
ت�ضع الروؤية التي ت�ضجع على النمو بالأعمال الريادية، وتوؤدي امل�رضوعات ال�ضغرية دورا 
العديد من احتياجات املجتمع من �ضلع وخدمات،  اأنها تلبي  ملحوظًا يف القت�ضاد حيث 
مما يعني م�ضاهمتها الفعالة يف الناجت املحلي، اإ�ضافة اإىل ذلك فاإن امل�رضوعات ال�ضغرية 
تفيد املجتمع باإيجاد فر�ص عمل لالأفراد، والذي ينعك�ص اإيجابًا على تقليل البطالة، وتعد 
اأحد  متثل  والريادة  ال�ضغرية،  امل�رضوعات  هذه  ن�ضوء  وراء  الرئي�ضة  الأ�ضباب  اأحد  الريادة 
احلقول الدرا�ضية املهمة واحلديثة يف العلوم القت�ضادية والإدارية، ويرجع اهتمام كثري من 
الدول الكربى  قته اقت�ضاديات  النمو الكبري الذي حقَّ اإىل  الباحثني والدار�ضني بهذا املجال 
التي تنامت  الوليات املتحدة والتي اعتمدت على امل�رضوعات ال�ضغرية واملتو�ضطة  منها 
خمتلف  مع  التاأقلم  يف  كبرية  وقدرة  الأداء،  يف  بفاعلية  تتميز  كانت  والتي  كبري،  ب�ضكل 

الظروف والبيئات. 
اأهم  وحمدداً  والريادي،  الريادة  مفهوم  تقدمي  البحث  يحاول  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضا 
اخل�ضائ�ص وال�ضمات التي يتمتع بها الريادي يف املنظمات عامة ويف البور�ضة امل�رضية 

خا�ضة، نظراً لأنها جمال التطبيق يف هذه الدرا�ضة. 
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املبحث األول - منهجية البحث: 

مشكلة البحث: 

التي لها تاأثري كبري على دخل  الريادة والريادي من املفاهيم احليوية  ميثل مفهوم 
ولرجال  للم�ضتثمرين  معلومات  من  املال  واأ�ضواق  البور�ضة  توفره  ملا  وذلك  املجتمعات، 
الأعمال وذلك يحقق قدراً من املداخل يوؤدي اإىل حت�ضني املوقف التناف�ضي للبور�ضة خا�ضة 
ولل�رضكات عامة، ولعل ال�ضخ�ص امل�ضوؤول عن اإدارة وابداع البور�ضة هو الريادي الذي يت�ضم 
بحب العمل واملبادرة والتعلق بهما و الإ�رضار على النجاح رغم املخاطر والثقة الكاملة 
وحب التنفيذ واملهارة يف اإدارة املخاطر وروؤية املتغريات كفر�ص يتحتم اقتنا�ضها وغريها 
من اخل�ضائ�ص التي يتمتع بها الريادي، وكذلك فاإن الإبداع ي�ضري اإىل القدرات التي تكون 
مميزة لالأ�ضخا�ص الرياديني املبدعني فيما اإذا كان الفرد ميتلك القدرة على اإظهار ال�ضلوك 
الريادي اإىل درجة ملحوظة، ولعل درا�ضة خ�ضائ�ص الريادي يف البور�ضة امل�رضية ي�ضهم 
ب�ضكل اأو باآخر يف تنمية اأداء الأ�ضواق املالية العربية، وتطويرها من خالل معرفة تاأثريهم 
على الإبداع واإمكانية تقدمي منتجات )خدمات( جديدة، وتطابقاً مع مو�سوع البحث فاأن 

الت�ساوؤالت االآتية تعرب عن م�سمون م�سكلة البحث: 
هل هناك تاأثري مبا�رض لريادات االأعمال علي االأبداع املوؤ�س�سي؟ ويتفرع 

من هذا الت�ضاوؤلت الآتية: 
ما املق�ضود بريادة الأعمال؟  ●
ما الأفكار الإدارية والقت�ضادية التي تناولت مفهوم الريادة والريادي؟  ●
ما خ�ضائ�ص وادوار واأنواع الريادي؟  ●
ما الإبداع املوؤ�ض�ضي ومراحله واأنواعه؟  ●

أهمية البحث وأهدافه: 

تاأتى اأهمية البحث من اأهمية دور اإدارة املوارد الب�رضية فيما يتعلق بتحديد خ�ضائ�ص 
الريادي والتعرف اإىل مفهوم الريادي وتاأثريه على الإبداع املوؤ�ض�ضي يف البور�ضة امل�رضية، 
تعد  التي  الإبداعات  من  وال�ضتفادة  وتنميتهم  الرياديني  الأفراد  اإدارة  يف  ي�ضاعد  ومبا 
نتاجات عمل لإدارة املورد الب�رضية ولهوؤلء الأفراد، وات�ضاقًا مع ذلك فاأن البحث يحاول 
حتقيق اأهدافه اجلوهرية التي تتمحور حول حتديد مدى تاأثري اخل�ضائ�ص املتعلقة بالريادي 
الرتباط  عالقة  وت�ضخي�ص  املوؤ�ض�ضي،  الإبداع  على  امل�رضية  املالية  الأوراق  بور�ضة  يف 

وحتليلها، والأثر بني خ�ضائ�ص الريادي والإبداع املوؤ�ض�ضي لدى الأفراد املبحوثني. 



52

د. عاطف جابر عبد الرحيمدور ريادات األعمال في تطوير األبداع املؤسسي )بالتطبيق علي البورصة املصرية(

أمنوذج البحث

يف �ضوء م�ضكلة البحث واأهميته واأهدافه، اأُعد اأمنوذج البحث الفرتا�ضي كما يف ال�ضكل )1( . 
الشكل )1( 

أنموذ	 البحث االفتراضي 

فرضيات البحث: 

ات�ساقاً مع م�سكلة البحث واأهميته �سيغت الفر�سيات االآتية: 
الفر�سية االأوىل: هناك عالقة ارتباط معنوية بني ريادات الأعمال يف البور�ضة  ●

امل�رضية والإبداع ااملوؤ�ض�ضي لديها، ويتفرع عنها الفر�ضيات الفرعية الآتية: 
هناك عالقة ارتباط معنوية بني اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية والإبداع املوؤ�ض�ضي. . 1
هناك عالقة ارتباط معنوية بني اخل�ضائ�ص ال�ضلوكية والإبداع املوؤ�ض�ضي. . 2
هناك عالقة ارتباط معنوية بني اخل�ضائ�ص الإدارية والإبداع ااملوؤ�ض�ضي. . 3
البور�ضة  ● الأعمال يف  تاأثري معنوي خل�ضائ�ص ريادات  هناك  الثانية:  الفر�سية 

امل�رضية على الإبداع املوؤ�ض�ضي لديها، وتتفرع عنها الفر�ضيات الفرعية التالية: 
هناك تاأثري معنوي للخ�ضائ�ص ال�ضخ�ضية يف الإبداع ااملوؤ�ض�ضي. . 1
هناك تاأثري معنوي للخ�ضائ�ص ال�ضلوكية يف الإبداع املوؤ�ض�ضي. . 2
هناك تاأثري معنوي للخ�ضائ�ص الإدارية يف الإبداع املوؤ�ض�ضي. . 3

أساليب مجع البيانات: 

اإىل  الباحث  عمد  البحث،  مل�ضكلة  والعلمية  ال�رضورية  املعاجلات  تقدمي  بهدف 
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ا�ستخدام اأ�سلوبني من اأ�ساليب جمع البيانات وهما: 
املقابالت ال�ضخ�ضية: اإذ قام الباحث بزيارات ميدانية اإىل البور�ضة امل�رضية بهدف . 1

جمع املعلومات عن واقع البيئة الداخلية لها. 
الأولية . 2 البيانات  جلمع  اُعتمدت  والتي  الباحث،  �ضممها  التي  الإ�ضتبانة  ا�ضتمارة 

خالل  من  البحث  م�ضكلة  تغطي  �ضوؤال   )37( على  وا�ضتملت  امل�ضكلة،  طبيعة  تطلبتها  التي 
الظاهري،  ال�ضدق  اختبارات  منها  اختبارات  اإىل  ال�ضتمارة  هذه  وقد خ�ضعت  مفردة،   50
الب�رضية  اإدارة املوارد  الأ�ضاتذة املتخ�ض�ضني يف حقل  ال�ضتبانة على عدد من  اإذ عر�ضت 
يف جامعة م�رض للعلوم والتكنولوجيا، وقد كان ملالحظاتهم واآرائهم بالغ الأثر يف تنقيح 
واإعادة �ضياغة بع�ص فقرات ال�ضتبانة، لت�ضبح اأكرث و�ضوحًا يف قيا�ضها ملتغريات البحث، 

ولذا فاإن اأداة جمع البيانات قد حققت على الأقل، ال�ضدق الظاهري و�ضدق املحتوى. 

معاجلة البيانات وحتليلها: 

ا�ستعني  فقد  فر�ضياته  وم�ضامني  البحث  اأهداف  توجهات  طبيعة  اإىل  ا�ضتنادا 
مبجموعة من االأدوات االإح�سائية تتمثل فيما ياأتي: 

املوؤ�رض . 1 على  العوامل  بع�ص  تاأثري  لدرا�ضة   Rige احلرف  انحدار  طريقة  ا�ضتخدام 
 ، ناحية  من  املوؤ�ض�ضي  لالأداء  اإنعكا�ضًا  ميثل  م�رضحيث  يف  املالية  الوراق  ل�ضوق  العام 

ولال�ضتثمارات املالية من ناحية اأخري. 
الب�ضيط واملتعدد: وي�ضتخدم يف حتديد قوة وطبيعة العالقة بني . 2 معامل الرتباط 

التقني  والإبداع  الريادي  خل�ضائ�ص  الداخلي  الت�ضاق  حتديد  يف  ا�ضتخدم  وقد  متغريين، 
واختبار العالقات بينهم. 

النحدار الب�ضيط واملتعدد: ا�ضتخدم يف قيا�ص التاأثري املعنوي للمتغريات امل�ضتقلة . 3
مع املتغري املعتمد. 

املصطلحات الوارد بالدراسة: 

معروفة  ◄ للعمل غري  فر�ص جديدة  اإيجاد  نحو  ي�ضعى  الذي  ال�ضخ�ص  هو  الريادي: 
وامُلرِوج و�ضائد  وامُلخِطط  املبادر واملنِظم واملخاِطر  ذلك، وهو  الرثوة من  لك�ضب  م�ضبقًا 

الفر�ص و�ضانع الفر�ص واملبدع الإنتاجي. 
االإبداع: اإن الإبداع عملية اإيجاد منتج جديد غري ماألوف اأو خ�ضائ�ص جديدة ملنتج  ◄

موجود وهو عملية تقدمي منتج جديد يحل حمل منتج موجود فعال بهدف اإ�ضباع احلاجات 
ذاتها مبختلف الطرائق اأو تقدمي �ضيء جديد لالإيفاء بحاجات قائمة اأو حاجات كافية. 
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املبحث االثاني - اجلانب النظري: 

ماهية ريادة األعمال والريادي: 

◄  :Entrepreneurship الريادة
ع�رض  الثامن  القرن  منت�ضف  منذ   )Entrepreneurship( الريادة  م�ضطلح  ارتبط 
اإذ يق�ضد بالكلمة الفرن�ضية  اإىل القت�ضاد الفرن�ضي.  مبفهوم الريادي، والذي ترجع جذوره 
)Entrepreneur( ، ذلك الفرد الذي يتوىل )Undertakes( م�رضوعًا اأو ن�ضاطًا مهمًا. ويعنى 
 )Webster( قامو�ص  الأعمال. ويف  بدء  هو   )Undertake( الأعمال مب�ضطلح  يف م�ضمون 
اأو  الأعمال  ويدير ويتحمل خماطر  ينظم  الذي  الفرد  ذلك   )Entrepreneur( الريادي  ميثل 
امل�رضوع. وقد مثل الرياديون الأفراد التواقون للرثوة الذين يتخذون املخاطرة، وي�ضنعون 
القرار لإدارة املوارد بطرائق غري ماألوفة ل�ضتثمار الفر�ص، وبذلك اأ�ضبحوا قادة ال�ضناعة 

يف العامل. 
فيما اأ�ضار )Robert Hisrich( اإىل الريادة بكونها عملية تكوين �ضيء ما خمتلف ذي 
و�ضيكولوجية  بافرتا�ص خماطر مالية  ال�رضوري،  الوقت واجلهد  تكري�ص  قيمة، عن طريق 
الفردي. وبعبارة  الر�ضا  اإىل  اإ�ضافة  الناجتة،  العوائد املالية  واجتماعية م�ضاحبة، وجني 

اأخرى اإنها: “عملية خلق القيمة عن طريق ا�ضتثمار الفر�ضة من خالل موارد متفردة”: 
 )Innovativeness( يتكون مفهوم الريادة من ثالثة اأبعاد وهي كالتايل: البتكارية
: ومتثل احللول الإبداعية غري املاألوفة حلل امل�ضكالت وتلبية احلاجات، والتي تاأخذ �ضيغًا 

من التقنيات احلديثة. 
املخاطرة )Risk( : وهي خماطرة عادة ما حتت�ضب وتدار، وتت�ضمن الرغبة لتوفري  ◄

موارد اأ�ضا�ضية ل�ضتثمار فر�ضة مع حتمل امل�ضوؤولية عن الف�ضل وكلفته. 
االأ�ستباقية )Proactiveness( : وتت�ضل بالتنفيذ مع العمل يف اأن تكون الريادة  ◄
مثمرة. 

الدراسات السابقة: 

الريادة  اأن  علي  الدرا�ضة  اأكدت   )4  :2010 وال�سوداين،  )العبادي  من  كل  درا�ضة 
الإ�ضرتاتيجية هي تاأ�ضي�ص اأعمال جديدة، كما اأن م�ضطلح الريادة اأ�ضتق من الأدب الفرن�ضي 
يف القرن الثامن ع�رض، ثم اأُدرج واُ�ضتعمل يف الأدب الإنكليزي )Baumol,1993: 13( ، وقد 

اأ�ضلت الدرا�ضة املفاهيم العلمية للفكر الريادي. 
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الفكرية ملفهوم  اجلوانب  الدرا�ضة  اأر�ضت   )301  :2009 واخلفاجي،  )الطائي  درا�ضة 
الريادة، واأكدت علي اأن الريادة الإ�ضرتاتيجية اأحد احلقول الفكرية التي تناولتها املدار�ص 
الريادة  منظور  اإىل  م�ضافة  اأوجهًا  متثل  وهي  والتحليل،  بالدرا�ضة  لالأعمال  املعا�رضة 

والريادة املنظماتية. 
درا�ضة )العاين واآخرون، 2010: 23( اأظهرت الدرا�ضة اأن كلمة الريادة ُم�ضتقة يف اأ�ضلها 
د  من كلمتني لتينيتني يق�ضد بهما يف اللغة الإنكليزية Takes Under، ويف اللغة العربية تَعهَّ

ال�ضيء اأو راَده وَطَلبه، وقد كانت الدرا�ضة جمرد فكر تاأ�ضيلي و�ضفي غري تطبيقي. 
درا�ضة )برنوطي، 2008: 22( تناولت الدرا�ضة امل�ضطلح )entrepreneur( ، واأظهرت 
عليها  يطلق  كان  فقد  الأخرية،  العقود  خالل  مرات  ثالث  تغريت  قد  الريادة  مفاهيم  اأن 
ا�ضم )منظم( لكون علماء القت�ضاد الأوائل ركزوا على مهارة الريادي يف “التنظيم” ويف 
“اإقامة عمل و�رضكة”، ثم )مقاول( وال�ضبب هو اأن فئة املقاولني كانت الفئة التي اأظهرت 
اأعلى ا�ضتعدادات ريادية. ومن ثم حتولت يف الت�ضعينيات اإىل )ريادة( فقد اأدرك العلماء اأن 
وال�ضابات  ال�ضباب  من  كثرياً  اإن  بل  باملقاولني،  حم�ضورة  غري  الريادية”  “ال�ضتعدادات 
الذين اأقاموا �رضكات لتقدمي خدمات حا�ضوب اأو جتارة الهواتف النقالة وخدمات الإنرتنت 
اإىل  اأقاموا �رضكات �ضغرية حولوها خالل مدة ق�ضرية  اأو متاجر مالب�ص واأغذية وغريها، 

�رضكات كبرية واأحيانًا عمالقة، لذلك، غرّيت الرتجمة العربية مرة اأخرى اإىل “الريادة”. 
Entrepre-( اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اقرتان م�ضطلح الريادة )سالح، 2007: 3�(  ررا�ضة
neurship( يف بدايات القرن الع�رضين مبفهوم ال�ضتحداث الذي انت�رض على نطاق وا�ضع يف 
عامل الأعمال اليابانية، ويف الآونة الأخرية اأ�ضبحت الريادة، وبخا�ضة يف جمال الأعمال 
تعني ال�ضبق يف ميدان ما من خالل ال�ضجاعة والإقدام والت�ضميم والنجاح وحتمل املخاطرة 

وحتقيق التميز. 
درا�ضة )الغالبي، 2009: 34( اأظهرت نتائج الدرا�ضة اإن الريادة مفهوم بالغ الأهمية 
لالأعمال واملنظمات على اختالف اأ�ضاليب عملها وحجومها. وقد كان هذا املفهوم �ضابقًا 
يتمتعون  اأفراد  وهم  )املقاولون(  يدعى  ما  وال�ضتثمارية  املنظمية  القدرات  يف  متج�ضداً 
بقابليات وقدرات حتّمل املخاطر، وقبول املجازفة املح�ضوبة، وريادة الفر�ص والتخطيط 

العلمي ال�ضليم والإدارة الإبداعية وتوليد الأفكار. 
املفاهيم  اأحد  الريادة  مفهوم  اأن  على  الدرا�ضة  اأكدت   ،  )58  :2007 )زيدان،  درا�ضة 
فقد  احلديثة،  املفاهيم  ومثلما يحدث مع جميع  لذلك،  الإدارية.  العلوم  احلديثة يف جمال 
ن�ضاأ مفهوم الريادة، اعتماداً على الأ�ضاليب والنظريات امل�ضتعارة من العلوم الأخرى. وحتى 
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ينمو جمال الريادة ويحقق املكانة املرجوة له كمجال م�ضتقل من جمالت العلوم الإدارية، 
ينبغي اأن يتمتع بالأ�ضاليب والنظريات اخلا�ضة به، الأمر الذي مل يحدث حتى الآن واجلدول 

)1( يو�ضح املجالت العلمية املختلفة التي اأثرت يف جمال الريادة. 
الجدول )1( 

الريادة من وجهة نظر النظم العلمية المختلفة

الرتكيز م�ستوى التحليلجمال التخ�س�س
اأمثلة لالأ�سئلة املثارة)االهتمام( 

الرياديالفردعلم النف�ص
ما ال�ضمات املميزة للريادي؟ 

من الفرد الذي ي�ضلح كريادي؟ 
ما القوى الدافعة التي تقف وراء جمال الريادة؟ 

الريادةالفرد/ ال�رضكةال�ضلوك التنظيمي
 كيف تن�ضاأ امل�رضوعات اجلديدة؟ 

ما العوامل املوؤثرة على هذه امل�رضوعات؟ 
كيف يوؤثر الريادي يف الآخرين؟ 

امل�رضوعات ال�رضكةاإدارة الأعمال
الريادية

كيف تدار املوارد املحدودة يف �ضوء اإقامة واإدارة امل�رضوعات 
اجلديدة؟ 

كيف تتم اإدارة امل�رضوعات اجلديدة وال�ضيطرة عليها؟ 

نظرية البيئة 
املوؤ�ض�ضية

العالقات ال�ضائدة 
بني ال�رضكات 

والبيئة املحيطة

�ضبكة 
العالقات

كيف ي�ضتخدم الريادي �ضبكة عالقاته ال�ضخ�ضية يف تنظيم واإدارة 
املوارد؟ 

نظرية جمتمع 
ال�ضناعةال�رضكات

العمليات 
التطورية 
ملجتمع 

ال�رضكات

ما اخل�ضائ�ص املميزة لبقاء وتطور واختفاء جمتمع ال�رضكات 
اجلديدة؟ 

ما الإ�ضرتاتيجيات التي ميكن ا�ضتخدامها لبقاء وا�ضتمرارية 
امل�رضوعات اجلديدة؟ 

ما العوامل البيئة التي حتدد التغريات امل�ضاحبة لبقاء ال�رضكات 
اجلديدة؟ 

النظام املجتمععلم الجتماع
الجتماعي

كيف تنمو القيم الريادية يف املجتمع؟ 
ما الدور الذي يلعبه الريادي؟ 

ما الدور الذي توؤديه البيئة الجتماعية يف القرارات الريادية للفرد؟ 
علم درا�ضة الإن�ضان 

النظام املجتمعالجتماعي
الثقايف

ما دور الريادي يف املجتمع؟ 
كيف يتم تناقل املعارف/ املعلومات/ الريادة يف املجتمع؟ 

النظام املجتمععلم القت�ضاد
ماذا يحدث يف ال�ضوق عندما يقوم الريادي بوظيفته. القت�ضادي

المصدر: زيدان، عمرو عالء الدين، (2007) ، (ريادة األعمال- القوة الدافعة لالقتصادات الوطنية) 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص: 58. 
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درا�ضة )Hitt et al. ,2001: 526( اأو�ضحت الدرا�ضة اأن للريادة الإ�ضرتاتيجية تعاريف 
عدة اأهمها ما اأ�ضار اإليه )وزمالوؤه عندما عرف الريادة الإ�ضرتاتيجية باأنها )ن�ضاط ريادي 
اأهداف  التظبيقية متفقة مع  النتائج  ، وجائت  ياأخذ بنظر العتبار املنظور ال�ضرتاتيجي( 

الدرا�ضة. 
تعني:  الريادة  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت   )Wiklund & Shepherd, 2006: 72( درا�ضة 
املنتجات  باختبار  املتعلقة  املخاطر  وحتمل  املنظمة  اإحياء  لأجل  الإبداع  يف  )الرغبة 
واخلدمات والأ�ضواق اجلديدة غري املوؤكدة والنزعة ال�ضتباقية نحو الفر�ص ال�ضوقية اجلديدة 

مب�ضتوى اأعلى من املناف�ضني( . 
درا�ضة )Dess & Lumpkin, 2003; 304( ركزت الدرا�ضة على املمار�ضات العملية 
للريادي، واأكدت على اأنها )ممار�ضات ي�ضتخدمها الإ�ضرتاتيجيون يف اإن�ضاء امل�ضاريع اجلديدة 

للمنظمة( وكانت الدرا�ضة و�ضفية بال تطبيق. 
الإ�ضرتاتيجية هي  الريادة  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت   )Hitt et al. , 2001: 526( درا�ضة 
وي�ضتطيع   .  )Ireland et al. ,2003: 963( الإ�ضرتاتيجية  الإدارة  ومعرفة  الريادة  تكامُل 
وهم  اأهميَّة،  واأكرث  الآخرين،  الإفراد  اإمكانياَت  تفاوت  الناجحون مالحظة  الأعمال  رجال 
قادرون على اإيجاد الو�ضائل لتحويل هذه الإمكانيات اإىل العمل: جَلْلب �ضيء مبتكر ومفيد 

لل�ضوق. 
درا�ضة كل من )Ireland & Webb, 2007: 51( ركزت الدرا�ضة علي الفكر الأ�ضطالحي 
اأهم ما مييز بني م�ضطلح الإ�ضرتاتيجية والريادة هواجتاه  اأن  واملفاهيم العلمية واأظهرت 

ت�ضخي�ص خ�ضائ�ص الريادة الإ�ضرتاتيجية، 
اأن الرياديني  جاءت الدرا�ضة نظرية مركزة علي   )Hitt et al. , 2007: 523( درا�ضة 
)هم الأ�ضخا�ص الذين يعملون ب�ضكل م�ضتقل اأو كجزء من املنظمة، والذين يقومون بالبحث 
عن الفر�ضة الريادية، ثّم ي�ضتخدمون عملية الإبداع التي تت�ضمن املخاطر لغر�ص تعّقب “اأو 
على  يح�ضلون  الذين  الأ�ضخا�ص  باأّنهم  الرياديني  يعدُّ  ما  وغالبًا  الفر�ضة،  ا�ضتغالل” تلك 
اأنحاء  جميع  يف  ويتواجدون  بال�ضدفة،  حتدث  التي  الأ�ضياء  لتحقيق  امل�رضيف  الئتمان 
املنظمة، بدءاً من املديرين التنفيذيني و�ضوًل اإىل الذين يعملون على اإنتاج �ضلع وخدمات 

املنظمة( . 
درا�ضة كل من )Don & Donald, 2001: 4( ركزت الدرا�ضة علي بيان الفروق اجلوهرية 
بني الرياديني واملديرين وعرفت الريادي باأنه: )ذلك ال�ضخ�ص الذي ي�ضتطيع متييز الفر�ص 

واغتنامها، بينما الآخرون ل ي�ضتطيعون ذلك( . 
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واجلدول )2( يو�سح اأهم االختالفات بني املديرين والرياديني. 
الجدول )2( 

يوضح االختافات بين المديرين والرواد. 

املديرونالرياديون 

1- البحث عن ال�ضتقرار1- البحث عن التفكري
2- جتنب للمخاطر2- متخذ للمخاطر

3- مدخل نظمي على امل�ضتجدات3- مدخل اجتهادي على امل�ضتجدات
4- مت�ضارك4- م�ضتقل

------- 5- مبدع
------- 6- باحث عن التحدي

 Source: Busenitz L. & Jay B. (1997) , “Differences Between Entrepreneurs and managers
 in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision –Making”, Journal of
 .Business Venturing. 12, p: 9- 30

الرواد وفق خا�ضيتي  اإمكانية ت�ضنيف  افرت�ص  وقد   )Landau, 1982: 20( درا�ضة 
الإبداع واأ�ضلوب التعامل مع اخلطر، حيث يقود التفاعل ما بني م�ضتوي هاتني اخلا�ضيتني 
اإىل بروز احلاجة للنمط الريادي املتكامل، والذي يهتم بالإبداع العايل ومواجهة املخاطر 

العالية لتحقيق اأعلى النتائج، مقارنة بالأمناط الأخرى )املغامر، واملدعم، واحلامل( . 
الريادة ظاهرة جديرة  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت   : واآخرون، 2009: 497(  )ال�سيخ  درا�ضة 
بالهتمام والرعاية؛ نظراً لأهميتها العظمى يف التنمية التي ت�ضعى اإليها خمتلف املجتمعات، 
وللخروج باأجيال يدركون الفر�ص، ويبادرون يف تبنيها، وميتلكون روح البتكار، والإبداع، 
اأجل اخلروج مب�ضاريع ناجحة حتقق لهم  وي�ضتثمرون املوارد املتاحة بطريقة منظمة من 

اأهدافهم يف حتقيق الربح والنمو. 
درا�ضة )العاين واآخرون، 28: 2010- 29( : جاءت الدرا�ضة و�ضفية حمددة لبع�ص 

خ�ضائ�ص الريادي ومنها: 
للريادة،  - املميزة  اخل�ضائ�ص  اأهم  من  الإبداع  يعُد  اإذ  والتحول،  التغيري  اإحداث 

وبخا�ضة اأن املنظمات الريادية تعمل وكياًل للتغيري من خالل ممار�ضة الأن�ضطة الريادية. 
اإيجاد العديد من امل�رضوعات التي تعُد مهمة لتطوير القت�ضاد وتنميته.  -
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النمو  - حتقيق  اأجل  من  الطويل  املدى  على  الأهمية  ذات  العمل  فر�ص  اإيجاد 
القت�ضادي. 

زيادة الكفاءة من خالل زيادة التناف�ص، اإذ اإن دخول مناف�ضني جدد يحفز الآخرين  -
لال�ضتجابة ب�ضكل كفء وفعال. 

التنظيمي  - الإبداع  تبني  زيادة  خالل  من  والعمل  ال�ضوق  هيكل  يف  التغري  اإحداث 
والتكنولوجيا احلديثة. 

احتمالية اإدخال ابتكار جذري يرتك اأثراً اإيجابًا يف القت�ضاد ب�ضكل كامل نتيجة  -
البدء باإن�ضاء ال�رضكات اجلديدة. 

التنوع الكبري يف اجلودة والنوعية، اإذ اإن امل�رضوعات اجلديدة تقدم اأفكاراً جديدة،  -
واإبداعًا اقت�ضاديًا. 

درا�ضة كل من )الدوري و�سالح، 2009: 358، املن�سور، 2003: 22( جاءت نتائج 
الدرا�ضة مركزة على جمموعة من الفوائد التي ميكن حتقيقها من خالل الريادة وهي: 

الربح )Profit( : عرب التحرر من قيود الرتب املعيارية للعمل الوظيفي التقليدي.  -
ال�ضتقاللية )Independence( : من خالل التحرر من الإ�رضاف وقواعد التنظيمات  -

البريوقراطية. 
درا�ضة كل من )اأحمد وبرهم، 2008: 24( ت�ضكل الدرا�ضة يف جمموعها تاأ�ضياًل نظريًا 
القطاع  يف  وحتى  الكربى  ال�رضكات  اأو  املوؤ�ض�ضات  يف  الريادة  قراءة  واإن  الريادة  ملفهوم 
اأو يف  العام له ما يربره. فا�ضتداد املناف�ضة ي�ضتدعي التجديد امل�ضتمر �ضواء يف املنتجات 
التناف�ص وال�ضتمرار يف  ال�رضكة على  اأو فيها جميعًا. وقدرة  الإدارة  اأو يف  الإنتاج  عملية 
الإنتاج منوط اإىل حد كبري برياديتها. حيث اإن املوؤ�ض�ضات وال�رضكات الكربى تلد با�ضتمرار 
كبرية  �رضكة  يف  املوظفني  اأو  العاملني  اأحد  يقوم  ما  فكثرياً  جديدة.  و�رضكات  موؤ�ض�ضات 
بتاأ�ضي�ص م�رضوع خا�ص به. فاإذا ما كانت ال�رضكة الأم ريادية يف نهجها فاإنها �ضتعمل على 
اإعداد جيل من الرياديني يف م�ضاريع م�ضتقلة، والأهم من ذلك اأن اإدارة ال�رضكات بالطريقة 
الإدارة  الوقت احلا�رض عن  اإذ يجري احلديث يف  له ما يربره،  يعد  )الهرمية( مل  التقليدية 
املنب�ضطة اأو الأفقية حيث تنزل الإدارة اإىل عمال الإنتاج لي�ضكلوا معًا فريقًا واحداً يتبادلون 

الآراء والأفكار ويقومون معًا بالتحديث امل�ضتمر. 
درا�ضة )زيدان، 2007: 53( اأ�ضاراإىل وجود خم�ضة اأدوار ريادية ميكن القيام بها من 



60

د. عاطف جابر عبد الرحيمدور ريادات األعمال في تطوير األبداع املؤسسي )بالتطبيق علي البورصة املصرية(

قبل الريادي وهي: 
الريادي كمتحمل للمخاطر/ مدير للمخاطر: وهي وجهة النظر الرئي�ضة التي تعرف  -

رائد الأعمال، وترجع للباحثني الأوائل يف جمال علم القت�ضاد. 
الريادي كراأ�ضمايل: كان من املعتاد خالل القرن الثامن ع�رض والقرن التا�ضع ع�رض  -

من  يجعل  الذي  الأمر  الأموال،  من  كثرياً  ميلكون  الذين  بالأفراد  الريادية  الن�ضاطات  ربط 
الطبيعي ربط ريادة الأعمال بالن�ضاطات التي يقوم بها ال�ضخ�ص الراأ�ضمايل. 

رئي�ضة،  - ب�ضفة   )Schumpeter( تبناها  التي  النظر  كمبتكر: وهي وجهة  الريادي 
وترجع اإىل التغيريات ال�ضناعية التي حدثت خالل القرن التا�ضع ع�رض. 

-  )Kirzner( النظر التي قدمها  الريادي كباحث �ضغوف عن الفر�ص: وهي وجهة 
 . )Hayek( و )Mises( و

-  )Casson( تبناها  التي  النظر  وجهة  وهي  املحدودة:  للموارد  كمدير  الريادي 
والعديد من الباحثني الآخرين. 

اأدوار  اأظهرت الدرا�ضة ع�رضة   )Bolton & Thompson, 2000; 46( درا�ضة كل من 
رئي�ضة يقوم بها الريادي من اأجل حتقيق الأهداف التي ي�ضعون اإىل حتقيقها، وهي: 

يوؤدون اأعماًل تختلف اختالفًا جوهريًا عما يقوم به الآخرون.  -
يتمتعون باخللق والبتكار.  -
يدركون الفر�ص وي�ضتثمرونها.  -
يوفرون املوارد الالزمة ل�ضتثمار الفر�ص.  -
بارعون يف تكوين �ضبكات من العالقات مع الآخرين.  -
قادرون على مواجهة الأحداث غري املتوقعة.  -
ي�ضتطيعون اإدارة املخاطر.  -
يتمتعون بال�ضيطرة على �رضكاتهم واأعمالهم.  -
ي�ضعون زبائنهم يف مقدمة اأولوياتهم.  -
يخلقون روؤو�ص الأموال التي يحتاجون اإليها.  -

يو�سح اجلدول )3( االأمناط الريادية واأبرز موؤ�رضات كل منط )العامري والغالبي، 
 : )169 :2007
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الجدول )3( 
األنماط الريادية ومؤشرات قياسها

موؤ�رضات قيا�سهالنمطت

1Sustainers املوازنة بني عملهم اخلا�ص وحياتهم ال�ضخ�ضية ول يحبذون منو العمل املوؤازرون
لي�ضبح كبرياً. 

2Jugglers يركز على معرفة التفا�ضيل كافة مهما كانت �ضغرية، ومهما كانت القيود ال�ضطار
واملحددات التي تعوقهم. 

3Hard Workers يعملون �ضاعات طويلة بجد ومثابرة وي�ضعون اإىل زيادة حجم العمل املثابرون
والك�ضب ملزيد من الأرباح. 

4Searcher ي�ضعون لتملك عمل لأنه ميثل غايتهم الأ�ضا�ضية ويحقق لهم الر�ضا الكامل. الباحثون

5Idealists يحبون العمل اجلديد املبدع اأو الذي ي�ضعرون اأن له معنى ومتعة �ضخ�ضية. املثاليون

المصدر: العامري، صالح، والغالبي، طاهر، (2007) ، (اإلدارة واألعمال) ، دار وائل للنشر والتوزيع، 
عمان- األردن، ص: 169. 

اعتماد  ن�ضبة  )اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت   )360  :2009 و�سالح،  )الدوري  درا�ضة كل من 
الأمناط اآنفة الرتكيز بح�ضب تطبيق املوؤ�رضات الآتية:- 

الجدول )4( 
Yorklovich نسبة اعتماد األنماط الريادية بحسب دراسة

ن�سبة اعتمادهالنمطت

1Sustainers 15%املوؤازرون

2Jugglers 20%ال�ضطار

3Hard Workers 20%املثابرون

4Searcher 21%الباحثون

5Idealists 24%املثاليون

100%املجموع

وانعكاساته  اإلستراتيجي  (الفكر   ،  (2009) علي،  أحمد  زكريا صالح، وصالح،  الدوري،  المصدر: 
على نجاح منظمات األعمال- قراءات وبحوث) ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان- األردن، ص: 360. 
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تعقيب علي الدراسات السابقة: 
من ا�ستقراء الباحث للدرا�سات ال�سابقة ميكن اإجمال عدد من املالحظات العلمية 

ومنها: 
اأن معظم الدرا�ضات قد جاءت نظرية و�ضفية غري مركزة على اجلوانب العملية للفكر . 1

الريادي. 
معظم الدرا�ضات جاولت جاهدة اأن توؤ�ضل لنظرية علمية يف جمال الريادة. . 2
ركز عدد من الدرا�ضات على التحديد الإ�ضطالحي للفكر الريادي دون اإظهار الأثر . 3

علي اجلانب التطبيقي. 
حاولت بع�ص الدرا�ضات جاهدة يف اأن ت�ضنف اأمناط الريادة، وت�ضع ن�ضبًا مئوية . 4

لدرجة اعتمادها يف املمار�ضات الأدارية. 
الدرا�ضة احلالية اأخذت مدخالآ تطبيقيا خمتلفا” وربطت ذلك بالأبداع املوؤ�ض�ضي يف . 5

قطاع من اأهم القطاعت املالية يف م�رض األ وهو البور�ضة امل�رضية. 

3- اإلبداع املؤسسي: 
3- 1 مفهوم االإبداع ااملوؤ�س�سي: 

يعني الإبداع تطبيقًا لالأفكار اجلديدة، اإذ يرى )Heap, 1989, 7( اأن الإبداع هو عملية 
اأن  اإىل  Jain في�ضري  اأما  اأو خ�ضائ�ص جديدة ملنتج موجود،  خلق منتج جديد غري ماألوف 
الإبداع للمنتج اجلديد يت�ضمن تقدمي منتج جديد يحل حمل منتج موجود فعاًل، بهدف اإ�ضباع 
احلاجات ذاتها مبختلف الطرائق، اأو تقدمي �ضيء جديد لالإيفاء بحاجات قائمة اأو حاجات 
كافية )Jain, 1990, 453( ، وي�ضري )Daft, 2001, 357( اإىل اأن الإبداع هو تبني فكرة اأو 
اأو بيئتها العامة، وتعد ال�رضكة الأوىل التي تطرح  اأو �ضوقها  �ضلوك جديد ل�ضناعة ال�رضكة 
منتجًا جديداً باأنها مبدعة، ويرى الراوي اأن الإبداع هو عملية تتطلب التعاون والتن�ضيق بني 
باعتماد  اأفكار جديدة وتبنيها  ا�ضتحداث  اأجل  ال�رضكة من  املتداخلة يف  الأن�ضطة  عدد من 
اأ�ضاليب علمية لغر�ص تقدمي منتج جديد، اأو تطوير منتج قائم بالن�ضبة لل�رضكة، اأو ت�ضميم 
عملية جديدة اأو تطويرها لغر�ص حتقيق اأهداف ال�رضكة يف البقاء والنمو، وجعلها اأكرث قدرة 
ملواجهة ال�رضكات املناف�ضة يف البيئة التي تعمل فيها ال�رضكة )الراوي، 2005: 18( ، اإن 
الإبداع هو كل عملية تتطلب تغيرياً، واإن عملية الإبداع فكرة جديدة تطبق لإن�ضاء العملية اأو 
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املنتوج اأو حت�ضينهما، فالأفكار اخلا�ضة بالتح�ضني تعدُّ اإبداعًا حتى واإن كان ينظر لها من 
خارج ال�رضكة على اأنها تقليد لأفكار اأو منتج موجود يف مكان اآخر، اأما الإبداع التقني فهو 
منتج اأو عملية ت�ضغيلية جديدة اأو حم�ضنة ف�ضاًل عن مدخل جديد اإىل اخلدمة الجتماعية. 
كما اأن الإبداع التقني هو الن�ضاطات التي تنقل التقنية ل�ضتخدامها يف املهارات الت�ضنيعية، 
اإنتاجية  ت�ضميم عملية  اأو  اأو قدمي،  اأو حت�ضني منتج حايل  تقدمي منتج جديد،  وهو عملية 
جديدة، اأو حت�ضني عملية اإنتاجية قائمة، وذلك لتلبية حاجات الزبائن ورغباتهم واإ�ضباعها، 
وكذلك اإيجاد الفر�ص اجلديدة جلذب الزبائن والتكيف مع متطلبات الأ�ضواق، وزيادة قدرة 
املنظمة على املناف�ضة يف الأ�ضواق، مما يوؤدي اإىل منو املنظمة وبقائها وتطورها )العبيدي، 

 . )52 :2005
3- 2 مراحل عملية االإبداع املوؤ�س�سي: 

اإذ  وخطواتها،  الإبداع  عملية  مراحل  ب�ضاأن  عديدة  مناذج  والباحثون  الكتاب  اقرتح 
خم�ص   )49  :2007 ح�ضني،  و  )الرحمن  حدد  اإذ  متفاوتة،  بدرجات  بع�ضًا  بع�ضها  يختلف 
مراحل لعملية الإبداع وهي: الإعداد و الرتكيز والحت�ضان والإلهام و الإثبات، اأما )العزاوي، 
والإعداد  التهيوؤ  مرحلة  وهي:  مراحل  باأربع  الإبداع  عملية  مراحل  فحددت   )208 :2002
 Schemerhon, 1996,( حدد  كما  التحقق،  ومرحلة  التب�رض  ومرحلة  احل�ضانة  مرحلة  و 
661( مراحل الإبداع بالآتي: تكوين الأفكار والتجريب الأويل وحتديد الت�ضهيالت والتطبيق 

النهائي، وال�ضكل الآتي يو�ضح عمليات الإبداع لتطوير منتج جديد 

الشكل )2( 

عمليات اإلبداع لتطوير منتج جديد

اإلبداع  في  وتأثيرها  المهمة  وبيئة  الداخلية  البيئة  ياسين، 2005، عوامل  الراوي، صفوان  المصدر: 
التقني دراسة استطالعية آلراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية/ نينوى، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة الموصل. 
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3- 3 اأنواع االإبداع املوؤ�س�سي
اأن الإبداع املوؤ�ض�ضي يت�ضمن تطويراً ملنتج قائم اأو عملية قائمة، وهو وفق معيار 
املخرجات ي�ضنف اإىل اإبداع املنتج واإبداع العملية، وذكر )Antonioli , et al( اأن من 
 Antonioli, et al,( :اأنواع رئي�سة من االإبداعات املوؤ�س�سية وهي اأربعة  املمكن متييز 

 )2004: 23

تقدمي تقنيات جديدة، اإبداع املنتج والعملية، و�ضبط اجلودة. . 1
التغيريات يف اأنظمة املكافاأة اأو التعوي�ص. . 2
الإبداعات املعيارية يف منظومة العمل. . 3
الإبداعات املنظمية التي تدل �ضمنًا على م�ضاهمة وا�ضرتاك العامل. . 4

واأ�سارت )ال�سامرائي، 1999: 16( اإىل اأن اأنواع االإبداع التقني هي: 
تقدمي منتج جديد . 1
حت�ضني منتج حايل . 2
ت�ضميم عملية اإنتاجية جديدة. 3
حت�ضني عملية اإنتاجية قائمة. . 4

كما اأكد )العبيدي( اأن اأنواع االإبداع التقني هي: )العبيدي، 2005: 54( 
اإبداعات املنتج، وتت�ضمن تقدمي منتج جديد اأو حت�ضني منتج حايل اأو قدمي. . 1
العملية . 2 حت�ضني  اأو  جديدة  عملية  ت�ضميم  وتت�ضمن  الإنتاجية،  العملية  اإبداعات 

الإنتاجية القائمة. 
4- 3 العوامل املوؤثرة يف االإبداع املوؤ�س�سي

اأن تاأثري املنظمات يف انت�ضار الإبداعات التقنية وتطويرها وتنفيذها ينظر اإليها على 
 . )Utterback, 1971: 75( :اأنها وظيفة من ثالث جمموعات من العوامل، هي

خ�ضائ�ص بيئة املنظمة. . 1
اخل�ضائ�ص الداخلية للمنظمة نف�ضها. . 2
الن�ضيابية والتدفق بني املنظمة وبيئتها. . 3

ويرى )العبيدي( اأن هناك عوامل عدة توؤثر على االإبداع التقني وهي: )العبيدي، 
 )72 :2005

التقنية والبحث والتطوير. 1



65

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

اإ�ضرتاتيجية الإبداع. 2
ثقافة العاملني و�ضخ�ضية العاملني . 3

وتاأ�ضيًا على ما عر�ضه البحث يف فقرة الريادي وفقرة الإبداع، يرى اأن متتع الأفراد 
تقدمي  اإيجابًا على  ينعك�ص  الريادي وخ�ضائ�ضه،  ال�ضخ�ص  املنظمة مبميزات  العاملني يف 
منتجات جديدة )خدمات مالية متميزة( وهذا ما �ضيحاول الباحث اإثباته يف املحور الآتي: 

املبحث الثالث - النموذج الرياضي املقرتح: 
م�سكلة االرتباط اخلطي املتعدد يف البيانات املالية. 1

الفر�ضيات  التي حتقق  التو�ضيحية  املتغريات  اإن م�ضكلة احل�ضول على جمموعة من 
خا�ضية  وتعطي  املعروفة،  التقدير  طرائق  تطبيق  خالل  من  البحث  ي�ضتلزمها  التي  كلها 
اأف�ضل تقدير خطي غري متحيز )Blue( ومتتلك خا�ضية اأقل تباين ممكن، هي من امل�ضكالت 
اإذا كان البحث متعلق ببيانات  التي تواجه الباحث يف جمال القيا�ص القت�ضادي خا�ضة 
الوجود  قائمة   )Multicollinerity( م�ضكلة  لأن  امل�رضية،  املالية  الأوراق  ببور�ضة  خا�ضة 
يف العالقات القت�ضادية وبالأخ�ص يف بيانات البور�ضة املالية امل�رضية، ولكونها ذات 
اأنها من ال�ضعوبة ال�ضديدة جتنبها يف  تاأثريات خطرية يف درا�ضة الظاهرة املدرو�ضة. كما 
معظم التطبيقات العملية حيث ل توجد عالقة خطية تامة اأو �ضبه تامة بني اأي من املتغريات 
التو�ضيحية، اإ�ضافة اإىل ذلك يجب اأن يكون عدد املعلمات املطلوب تقديرها اأقل من حجم 

العينة حتت البحث، اأي اأن: 
 Rank (x) =k+1<n.

Yij حيث متثل Rr  ويعتقد klein اأن م�ضكلة التعدد اخلطي حت�ضل عندما تكون 
 . ji ≠ rij معامل الرتباط اجلزئي بني املتغري التو�ضيحي )xj( , )xi( وان 

يف   )Xi( امل�ضتقلة  واملتغريات   Y املعتمد  املتغري  بني  املتعدد  الرتباط  معامل   Ry

النموذج )2( . 
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اكرث  اأو  اثنني  فاإنه عندما تكون هناك عالقة خطية ما بني  النموذج  اأجل دقة  ومن 
)( لكون  xx′ من املتغريات التو�ضيحية فمن ال�ضعوبة اإيجاد معكو�ضة م�ضفوفة املعلومات 

حمدد هذه امل�ضفوفة م�ضاويًا اإىل ال�ضفر يعرب عنها ريا�ضيًا )3( . 

21xx مرتبطان ببع�ضها بعالقة تامة اي ان x2=kx1، حيث اإن k اأي ثابت  وبفر�ص ان 
)ˆ,ˆ( هما:  12 bb اعتباطي فاإن تقدير معلمات هذه العالقة 

نعو�ص عن X2 بقيمة KX1 نح�ضل على 

)ˆ,ˆ( هي معلمات غري نهائية ولي�ص هناك اأي طريقة  12 bb لذلك فان معلمات العالقة 
لإيجاد قيم منف�ضلة لكل معلمة من املعلمات. 

)ˆ,ˆ( يكون م�ضاويًا اإىل ما لنهاية يف ظل وجود العالقة  12 bb وميكن اإثبات اأن كل من 
اخلطية التامة بني املتغريات التو�ضيحية، وين�ضحب هذا كذلك للحد الثابت، فيكون تباينه 

كبرياً، اأما اإذا كانت العالقة اخلطية غري تامة بني املتغريات التو�ضيحية فاإن: 
 

)1....(..........2211 uxbxbby oi +++=
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12 نح�ضل على  kXX = وبالتعوي�ص عن 

اما اذا كانت العالقة اخلطية غري تامة بني املتغريات التو�ضيحية كما يف النموذج )1( 
فيتاأثران بعامل ثالث، يف مثل هذه احلالة معلمات التقدير للنموذج �ضوف تكون غري دقيقة 
)( التي يكون  xx′ وغري وا�ضحة مل�ضكلة الدرا�ضة و�ضاآلة قيمة حمدد م�ضفوفة املعلومات 

تباين املعلمات املقدرة كبرية جداً. وذلك ب�ضبب )1( . 

يف  اأهمية  لها  لي�ضت  التو�ضيحية  املتغريات  بع�ص  باأن  خطاأ  ي�ضتنتج  قد  وبالتايل 
النموذج. اإذ يظهر اختبار )t( عدم معنوية معلمات تلك املتغريات، يف حني اإنها يف الواقع 
معنوية، ولكن بناء النموذج يعجز عن اإظهار اأثر كل منها ب�ضكل منف�ضل، نظراً لرتباط هذه 

املتغريات بع�ضها ببع�ص. 
يعتقد كالين اأن الرتباط اخلطي يكون موؤذيًا اإذا كان: 

م من قبل كل من فرار- وكالرير )Farrar- Glauber( يف بحثهما  اإن ا�ضلوب كالين ُحجِّ
املتعدد يف  الرتباط اخلطي  Multicollinerity in regression analysis م�ضكلة  املعنون 
حتليل النحدار، واملن�ضور يف جملة Review of econamics and statistic، عام 1967 
)( حيث يتم اختبار الفر�ضية الآتية:  2χ وي�ضتند اختبار )Farrar- Glauber( اإىل اإح�ضائه 

وميكن التعبري عن اإح�ضاء الختبار ريا�ضيًا كالآتي: 
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متثل   Dln التو�ضيحية  املتغريات  عدد  متثل   k العينة،  حجم  متثل   n اإن  حيث 
اللوغاتيم الطبيعي ملحدد م�ضفوفة معامالت الرتباط الآتية )3( . 

2)1( lkk − حرية  بدرجة  النظرية   )( 2χ قيمة  مع  املح�ضوبة   )( 2
oχ قيمة  نقارن 

هناك  اأي   1H ولنرف�ص   ، 0H ترف�ص   22
oχχ  تكون  عندما  معني  معنوية  وم�ضتوى   ،

م�ضكلة التعدد اخلطي بني املتغريات التو�ضيحية والعك�ص �ضحيح. 
وبعد ثبوت م�ضكلة التعدد اخلطي مبوجب الختبار اعاله، �ضيتوجب حتديد اي متغري 
من املتغريات امل�ضتقلة مرتبط خطيًا، والذي واأدى اإىل حدوث م�ضكلة التعدد اخلطي. ويتم 

الت�ضخي�ص من خالل اختبار F وح�ضب ال�ضيغة التالية: 

ح�ضب اختبار فر�ضية العدم: 

وم�ضتوى   )n- k,k- 1( F النظرية بدرجتي حرية  Fj املح�ضوبة مع قيمة  نقارن قيمة 
α فاذا كانت Fj>F ترف�ص H0. ومبوجب ال�ضيغة الآتية:  معنوية

2 ميثل مربع معامل الرتباط اجلزئي ما بني املتغريين التو�ضيحيني 
......12. kijr حيث اإن 

باعتبار بقية املتغريات التو�ضيحية ثابتة حيث اإن:  ),( ji xx

)/()1(
)1/(

2
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نقارن مع القيمة املح�ضوبة ومقابل اجلدولية بدرجة حرية )n- k( وم�ضتوى معنوية 
معني، فاذا كانت )اجلدولية t( > )t املح�ضوبة( نرف�ص H0 ولنرف�ص H1، اأي اإن الرتباط 
التو�ضيحية ب�ضكل نهائي والتي  xj,xi معنوي وبذلك يتم ت�ضخي�ص املتغريات  اجلزئي بني 

تكون �ضببًا يف ح�ضول م�ضكلة التعدد اخلطي. 

: Ridge regression estimation أسلوب مقّدر احندار احلرف

يعّد اأ�ضلوب انحدار احلرف Ridge regression اأحد بدائل التقدير عندما يكون هناك 
، وذلك  )( µβ += xy م�ضكلة تعدد خطي بني املتغريات التو�ضيحية للنموذج اخلطي العام 

يهدف يف معاجلة هذه امل�ضكلة حيث اإن: 

وكما هو معلوم يف حالة التعدد اخلطي �ضبه التام، ميكن احل�ضول على مقدرات اأوليه 
 )OLS( ملعلمات النموذج اخلطي العام امل�ضتخدم يف هذه الدرا�ضة، من خالل تطبيق اأ�ضلوب

وكالتي )4( : 

وكذلك مل�ضفوفة التباين والتباين امل�ضرتك كالآتي: 

نح�ضل على م�ضفوفة التباين، والتباين  )( 2
es وعند تعوي�ص قيمة مقدر تباين العينة 

امل�ضرتك املقدرة كالآتي: 
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�ضبه  اخلطي  التعدد  وجود  عند   )OLS( لطريقة  حت�ضني  احلرف  انحدار  طريقة  وتعد 
قبل اأخذ  )( xx′ التام، وذلك باإ�ضافة كمية موجبة �ضغرية )C( للعنا�رض القطرية للم�ضفوفة 

β لنموذج النحدار بال�ضكل الآتي:  معكو�ضها لي�ضبح التقدير للمعلمة 

 )0( =c . متثل قيمة ثابت احلرف وهي معلمة غري ع�ضوائية عندما  0≥c اإن  حيث 
 .OLS هي نف�ضها مقدرات Ridge فان مقدرات الـ

اجلانب التطبيقي للنموذج علي بيانات البورصة املصرية:

كيفية  اإىل  �ضنتطرق  البحث  من  امل�رضية  البور�ضة  علي  التطبيقي  اجلانب  هذا  ويف 
تطبيق النموذج، والتغلب علي م�ضكلة تداخل البيانات واملتغريات التو�ضيحية امل�ضببة لهذه 
امل�ضكلة، ومن ثم معاجلة هذه امل�ضكلة، وذلك لتقدير معلمات النموذج امل�ضتخدم يف هذه 

الدرا�ضة، وبالعتماد على الو�ضائل الح�ضائية املعتمدة. 

عينة البحث: 

اأجريت هذه الدرا�ضة بالعتماد على بيانات مت احل�ضول عليها من البور�ضة امل�رضية 
يف  لل�ضوق  العام  باملوؤ�رض  البيانات  هذه  متثلت  حيث   ،2011 ولغاية   1993 من  للمدة 
البور�ضة لالأوراق املالية واعترب هذا املوؤ�رض باملتغري املعتمد )y( . وذلك بالعتماد على 
ال�ضيق،  النقد  بعر�ص   )x1( الأول  التو�ضيحي  املتغري  الأخرى، حيث متثل  املوؤ�رضات  بقيه 
الثابتة يف حني كان املتغري  الدوافع  الفائدة على  ب�ضعر   )x2( الثاين  التو�ضيحي  واملتغري 
التو�ضيحي الثالث )x3( هو عر�ص النقد الوا�ضع، ح�ضبت هذه املوؤ�رضات بالدولر المريكي. 
وبا�ضتخدام الربنامج الإح�ضائي اجلاهز NCSS مت احل�ضول على النتائج التي تخ�ص هذه 

الدرا�ضة، حيث بلغ حجم عينة الدرا�ضة )19( مفردة. 

اختبار وجود مشكلة التعدد اخلطي: 

م�ضفوفة  ا�ضتخراج  من  اخلطي  التعدد  م�ضكلة  وجود  مالحظة  ميكن 
مما  الرتباطات،  هذه  قوة  يالحظ  حيث  التو�ضيحية،  للمتغريات  الرتباطات 
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وكالتي:  امل�ضكلة  هذه  وجود  يعني 
                  X1   X2   X3  

 

 

للمتغريات   Correlations matrix الرتباطات  م�ضفوفة  خالل  من  يالحظ  حيث 
معامل  بلغ  اإذ   )X1,X3( املتغريات  بني  جداً  قوية  عالقة  هناك  باأن   )( SX ′ التو�ضيحية 
الرتباط بينهما )0. 993512( ، وهي عالقة طردية بني املتغريين، ويف املرتبة الثانية 
كانت العالقة قوية جداً اأي�ضًا بني )X1,X2( ، اإذ بلغ معامل الإرتباط بينهما )- 0. 939994( 
وهي عالقة عك�ضية بني املتغريين، ويف املرتبة الثالثة كانت العالقة قوية جداً اأي�ضًا بني 
اإذ بلغ معامل التباط بينهما )- 0. 958013( وهي عالقة عك�ضية   ،  )X2,X3( املتغريين 
 )Multicollinearity problem( اأي�ضًا بني املتغريين، وهذا يعني وجود م�ضكلة التعدد اخلطي

 . )( SX ′ يف النموذج بني املتغريات التو�ضيحية 
بالتباين  الت�ضخم  يالحظ  التو�ضيحية  للمتغريات   R2 وقيمة  التباين  وبا�ضتخراج 

)التباين امل�ضخم( ، مما يدل على وجود هذه امل�ضكلة اأي�ضًا وح�ضب اجلدول )5( : 
الجدول )5( 

التباين المضخم

R- Squard vs other xsVariance inflationVariable

0. 987982. 5333X1

0. 923012. 9841X3

0. 987378. 7193X3

 : )Farrar- Glavbery( استخدام اختبار فارار كلوبر

اعتمد هذا الباحث يف الك�ضف على م�ضكلة التعدد اخلطي با�ضتخدام اح�ضاءة الختبار 
2χ` حيث اخترب الفر�ضية التية. 
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امل�ضفوفة  لهذه  املحدد  ُي�ضتخرج  التو�ضيحية  للمتغريات  الرتباطات  ومن م�ضفوفة 
وكانت النتيجة كالتي: 

2 نح�ضل على الآتية: 
0χ وبتطبيق اح�ضاءة 

2χ اجلدولية املبينه ادناه.  وباملقارنة مع   

2χ اجلدولية، وهذا يعني  2χ املح�ضوبة هي اأكرب من  ومن مالحظة النتائج تبني لنا
رف�ص الفر�ضية وهذا وا�ضحًا لوجود امل�ضكلة. 

اأي متغري من  اأعاله يجب حتديد  التعدد اخلطي مبوجب الختبار  وبعد ثبوت م�ضكلة 
املتغريات التو�ضيحية مرتبط خطيًا بحيث اأدى اإىل حدوث م�ضكلة التعدد اخلطي. 

حيث يتم العتماد على اختبار )F( من ا�ضتخراج القيمة املح�ضوبة لهذا الختبار بعد 
تقدير معامل الرتباط املتعدد بني املتغريات التو�ضيحية )Xj(، وبقية املتغريات التو�ضيحية 

الأخرى وكالآتي: 
حيث يعتمد هذا الختبار على الفر�ضية الآتية. 

هذا  نتيجة  متثلت  حيث  البقية.  با�ضتبعاد  الأول  التو�ضيحي  للمتغري   2R ولختبار 
الختبار باأن 
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2R للمتغري الثاين با�ضتبعاد البقية فكانت:  اأما 

2R للمتغري التو�ضيحي الثالث با�ضتبعاد البقية فتمثل  اما

ومن مقارنة هذا الختبار للمتغريات التو�ضيحية مع قيمة F اجلدولية واملبينه اأدناه 
نح�ضل على: 

نالحظ اأن F املح�ضوبة اأكرب من F اجلدولية ترف�ص الفر�ضية يعني اأن جميع املتغريات 
التو�ضيحية مرتبطة خطيًا مع بع�ضها وهي م�ضدر لوجود م�ضكلة التعدد اخلطي. 

�ص املتغريات التو�ضيحية كافة والتي ترتبط خطيًا مع  ومن خالل هذا الختبار ت�ضخَّ
بقية املتغريات التو�ضيحية الخرى. 

اخلطي  التعدد  م�ضكلة  ح�ضول  عن  امل�ضوؤولة  التو�ضيحية  املتغريات  حتديد  ولغر�ص 
يجري اختبار ثالث وهو اختبار )t)، والذي يعتمد على قيم معامالت الرتباطات اجلزئية 

ما بني كل اثنني من املتغريات امل�ضتقلة وكالآتي: 

حيث ُيعتمد على الفر�ضية: 
وتطبق هذه ال�ضيغة للمتغريات التو�ضيحية الثالثة باأخذ كل متغريين �ضويًا با�ضتبعاد 

الآخر وكالآتي: 
الثالث  با�ضتبعاد  والثاين  الأول  التو�ضيحيني  للمتغريين  اجلزئي  الرتباط  باختبار 

وبتطبيق اختبار )t( نح�ضل: 

7147.132 =F

6020.153 =F

63.3)05.0),13)(3.19(23. =−jF
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اأما بالن�ضبة لالأول والثالث با�ضتبعاد الثاين وباختبار  t نح�ضل على. 

اأما ح�ضاب الرتباط اجلزئي بني املتغريين الثاين والثالث با�ضتبعاد الول وبتطبيق 
�ضيغة t نح�ضل على: 

ومن مقارنة النتائج اأعاله مع قيمة t اجلدولية وكما مبينة اأدناه نح�ضل على: 

نالحظ اأن قيمة )t 23.1، t 12.3( املح�ضوبة هي اأقل من قيمة t اجلدولية هذا يعني ل 
اأن الرتباطات اجلزئية غري معنوية بني هذه املتغريات التو�ضيحية،  اأي  ترف�ص الفر�ضية 
اأما قيمة t 13.2 املح�ضوبة تكون اأكرب من اجلدولية لذلك ل تقبل الفر�ضية اأي الرتباطات 
املتغريين  بني  اخلطي  التعدد  م�ضكلة  وجود  عن  م�ضوؤولة  تكون  والتي  معنوية  اجلزئية 
التو�ضيحني. وهذا الختبار ي�ضخ�ص لنا ب�ضكل نهائي املتغريات التو�ضيحية التي ت�ضببت 

يف ح�ضول هذه امل�ضكلة. 
ومن خالل هذا الختبار يتبني لنا اأن املتغريين التو�ضيحيني x3,x1 هما اللذان ي�ضببان 

م�ضكلة التعدد اخلطي لرتباطهما خطيًا مع املتغري التو�ضيحي الثاين. 
أسلوب احنراف احلرف: 

بني  خطي  تعدد  م�ضكة  وجود  عند  النموذج  معلمات  تقدير  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
متغريين تو�ضيحيني. 

حيث ُت�ضتخرج معامالت انحدار احلرف القيا�ضي، وباعطاء قيم لـ k والذي يزول من 
هذه امل�ضكلة وح�ضب اجلدول )6( : 

الجدول )6(
 )معامات التقاطع النحدار الحرف القياسي( 

X3 X2X1K

0. 31230. 44821. 09280. 0009

0. 35860. 43261. 03070. 0010

07344.13.12 =t

8027.232.13 =t

746.1)05.0,319( =−t
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X3 X2X1K

0. 39250. 41780. 98200. 0020

0. 41790. 40380. 94240. 0030

0. 43750. 39050. 90940. 0040

0. 45260. 37780. 88130. 0050

0. 45260. 37780. 88130. 0050

0. 46460. 36550. 85700. 0060

0. 47400. 35380. 83560. 0070

0. 48150. 34240. 81660. 0080

0. 48750. 33150. 79950. 0090

0. 49220. 32100. 78410. 0100

0. 50540. 23270. 68040. 0200

0. 49690. 16660. 62040. 0300

0. 45430. 11520. 57900. 0400

0. 47150. 07410. 54800. 0500

0. 45960. 04050. 52360. 0600

0. 44880. 01260. 50370. 0700

0. 4391 0. 0109-0. 48710. 0800

0. 4303 0. 0310-0. 47300. 0900

0. 4224 0. 0483-0. 46070. 1000

0. 3711 0. 1418-0. 39000. 2000

0. 3429 0. 1772-0. 35540. 3000

0. 3234 0. 1935-0. 33270. 4000

0. 3082 0. 2012-0. 31560. 5000

0. 2955 0. 2045-0. 30180. 6000

0. 2846 0. 2053-0. 29000. 7000

0. 2749 0. 2046-0. 27960. 8000

0. 2661 0. 2030-0. 27030. 9000

0. 2581 0. 2007-0. 26181. 0000
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 Standardized ridge القيا�ضي  احلرف  انحدار  معامالت  خالل  من  اأنه  ويالحظ 
regression coefficients، باأن قيمة k التي من املمكن اأن تزيل م�ضكلة الرتباط اخلطي 
اإن هذه القيمة تكررت مررتني يف اجلدول )6( وقد  حيث   )k=0. 005( املتعدد هي عندما 

بلغت معامالت النحدار القيا�ضية )0.8813،0.3778،0.4526( على التوايل. 
)7( يالحظ و�ضوح  التباين وكما يف اجلدول  لت�ضخم  التقاطع  ا�ضتخراج عامل  ومن 

امل�ضكلة. 
الجدول )7( 

Variance inflation factor عامل التقاطع لتضخم التباين

X3 X2X1K

78. 719312. 984182. 53330. 0000

59. 780612. 492762. 52430. 0010

47. 117012. 032749. 15260. 0020

38. 223611. 600139. 76830. 0030

31. 732011. 192032. 92370. 0040

26. 843310. 806127. 77380. 0050

26. 843310. 806127. 77380. 0050

23. 065610. 440623. 79810. 0060

20. 082310. 093920. 66180. 0070

17. 68259. 764718. 14190. 0080

15. 72119. 451716. 08480. 0090

14. 09559. 153814. 38220. 0100

6. 37796. 82506. 35200. 0200

3. 84955. 29303. 76580. 0300

2. 66024. 23102. 56900. 0400

1. 98673. 46451. 90100. 0500

1. 56042. 89321. 48310. 0600

1. 27002. 45591. 20120. 0700

1. 06162. 11371. 00060. 0800

0. 90611. 84100. 85180. 0900
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X3 X2X1K

0. 78651. 62000. 73810. 1000

0. 32060. 65040. 30150. 2000

0. 20280. 37540. 19280. 3000

0. 15320. 25850. 14710. 4000

0. 12630. 19690. 12220. 5000

0. 10930. 15970. 10630. 6000

0. 09730. 13500. 09510. 7000

0. 08830. 11740. 08660. 8000

0. 08110. 10420. 07970. 9000

0. 07510. 09390. 07401. 0000

k قد بلغت  التباين باأن قيمة  اأن نالحظ من خالل اجلدول )7( عامل ت�ضخم  وميكن 
)0.005( لتكرارها وهو تاأكيد للجدول )6( جدول معامالت انحدار احلرف القيا�ضية، وكان 
م�ضتوى عامل ت�ضخم التباين بالن�ضبة للمتغري التو�ضيحي x1 هو )27.7738( يف حني اأن 
م�ضتوى عامل ت�ضخم التباين بالن�ضبة للمتغري التو�ضيحي x2 هو )10.8061( ، اأما م�ضتوى 

عامل الت�ضخم بالن�ضبة للمتغري التو�ضيحي x3 فهو )26.8433( .
مقارنة بني تقدير املربعات الصغرى وتقدير احلرف: 

اجلدول )8( يبني قيم معامل التقاطع وامليل احلدي واخلطاأ املعياري ومعامل التحديد 
بطريقة التقدير OLS و Ridge وقيمة k=0. 005 وكالآتي: 

الجدول )8( 
قيم معامل التقاطع والميل الحدي والخطأالمعياري ومعامل التحديد

LS Standarl errorRidge standard errorLS CoeffsRidge coeffsIndependent variable

3534.351-3085.964-Intercept

0.013495840.0084617030.032309480.02605669X1

90.4313389.16665223.86066188.6808X2

0.00281269160.0017941660.0019912870.00288642X3

0.96210.9558R- Squard

222.7250240.7264Sigma
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بلغ  قد   Ridge تقدير  التقاطع يف  معامل  قيمة  باأن   )4( اجلدول  ويالحظ من خالل 
026.01̂ =β ˆ96.3085 يف حني اإن قيمة معامل امليل احلدي للتقدير )x1( قد بلغ  −=oβ

قيمة  اإن  حني  يف   68.188ˆ
2 =β بلغ  قد   )x2( لـ  لتقدير  احلدي  امليل  معامل  قيمة  اأما   ،

 OLS تقديرات  كانت  يف حني  00288.0ˆ
3 =β بلغ  قد   )x3( لتقديرلـ  احلدي  امليل  معامل 

الثاين  وللمتغري   03230.01̂ =β الول  للمتغري  احلدي  وميل   351.3534ˆ −=oβ هي 
ˆ001991.0 على التوايل.وميكن معرفة قيمة K من 

3 =β وللمتغري الثالث  860.223ˆ
2 =β

خالل اجلدول )4( وكالتي: 

للمتغري  Ridge بالن�ضبة  لتقدير  اأن قيمة اخلطاأ املعياري  اأي�ضًا  ويالحظ من اجلدول 
بالن�ضبة   Ridge لتقدير  املعياري  اخلطاأ  قيمة  اإن  حني  يف   ،0.00846 بلغ  قد   x1 الأول 
للمتغري الثاين x2 قد بلغ 89.166 اأما قيمة اخلطاأ املعياري لتقدير Ridge بالن�ضبة للمتغري 
الثالث x3 فقد بلغ 0.00179، ومن مقارنتها مع قيم اخلطاأ املعياري لتقدير OLS بالن�ضبة 
 )0.01349،90.431،0.00284( بلغت  قد  التوايل  على  التو�ضيحية  املتغريات  جلميع 
يت�ضح باأن قيم اخلطاأ املعياري عند ا�ضتخدام طريقة تقدير Ridge هو اأف�ضل واأقل من قيم 
اخلطاأ املعياري عند ا�ضتخدام طريقة تقدير OLS، مما يعني اأن طريقة Ridge تقلل م�ضكلة 

التعدد اخلطي املوجود وتزيلها بني املتغريات التو�ضيحية.

كما يالحظ باأن قيمة معامل التحديد عند ا�ضتخدام طريقة Ridge قد بلغ 0.9585 يف 
 OLS 7269.240 اأما قيمة معامل التحديد عند ا�ضتخدام طريقة)..( =σEsm حني كان 
خالل  ومن   Ridge اأ�ضلوب  وباتباع   ، 725.222)..( == σEsm واأن   0.9621 بلغ  قد 
ح�ضاب معلمات النموذج بطريقة Ridge والتي تبني النتائج اأنها الأف�ضل من OLS نح�ضل 

على النموذج املالئم لهذه الدرا�ضة الذي يعدُّ اأف�ضل منوذج.

005.0

10*5
10
5

1000
5005.0 3

3

=

==== −K

32`1 00288642.06808.18802605669.0964.3085 XXXY +++−=
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اأما جدول حتليل التباين للنموذج.
الجدول )9( 
تحليل التباين

Prob levelFranticMean squareSum of squaresD. FSource

0. 000001600. 0000001601Intercept

0. 000000108. 027862601260. 00000001873Model

57949. 286923815Error

10916450. 00000019618 Total )Adjusted(

920.2684واأن املتو�ضط

MSE   متو�ضط مربعات اخلطاأ  240.7264

R2 0.9558معامل التحديد

0.2613825معامل الختالف

 F اأن قيمة Ridge ومن خالل جدول حتليل التباين يالحظ عند ا�ضتخدام طريقة تقدير
قد بلغت )108.027( ، وهي معنوية، وذلك لأن قيمة )Probability level( م�ضتوى املعنوية 
Zero، وهذا يعني باأن قيم املعلمات املوجودة يف النموذج هي معنوية  كانت م�ضاوية لـ 

وذات اأهمية و�رضورية يف النموذج، واأن النموذج هو الأف�ضل.
التنبوؤية. والقيم  اخلطاأ  قيم  ا�ضتخراج  ميكن  الأف�ضل  النموذج  ا�ضتخدام  خالل  ومن 

واجلدول )10( يو�ضح ذلك.
الجدول )10( 
)القيم التنبؤية( 

ResiduclPredictedRow

237. 9339 152. 9339-1

15. 95899 67. 58994-2

71. 3396928. 66033

 18. 97909-167. 97914

 34. 82501-272. 8255

 22. 20704-236. 2076

49. 55848247. 44157
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ResiduclPredictedRow

91. 90103267. 0998

 1. 129222-383. 12929

93. 83383330. 166110

 68. 32063-694. 320611

 223. 0152-836. 015312

 414. 3308-1049. 35113

 358. 3877-1161. 38814

277. 0751498. 17515

392. 23081845. 76916

197. 23992182. 7617

 32. 57145-2942. 57218

157. 23363362. 76619

y)ˆ( للنموذج الأف�ضل يالحظ وجود قيم تنبوؤية  ومن خالل ا�ضتخراج القيم التنبوؤية 
من  بها  لال�ضتعانة  كبرية  اأهمية  ذات  اأنها  يعني  مما  والثانية  الأوىل  الفرتتني  يف  �ضالبة 
قبل الباحث، واإمنا يف�ضل العتماد على القيم التنبوؤية لبقية الفرتات، والتي ميكن اأن تفيد 
الباحث يف ال�ضتعانة بهذه القيم امل�ضتخرجة لبناء اخلطط امل�ضتقبلية ولإجراء البحوث التي 
ميكن من �ضاأنها اأن ت�ضاعد الباحثني يف اإجراء الدرا�ضات اأو اتخاذ ما يلزم يف بع�ص الأمور 
التي ت�ضتوجب التنبوؤ بها م�ضتقباًل من اأجل اتخاذ القرارات املنا�ضبة وذلك لعدم ح�ضول اأي 

م�ضكلة يف مو�ضوع الدرا�ضة. 

االستنتاجات اخلاصة بتطبيق النموذج: 

من خالل اإجراء هذه الدرا�سة مت التو�سل اإىل جملة من اال�ستنتاجات. 
التو�ضيحية . 1 للمتغريات  التباين  قيمة  تكون  عندما  اخلطي  التعدد  م�ضكلة  حت�ضل 
كبرية. 
التعدد . 2 م�ضكلة  تزيل  اأن  �ضاأنها  من  التي  املثلى  القيمة  هي   )k=0.005( قيمة  تعّد 

اخلطي، التي بلغت معامالت النحدار القيا�ضية عندها )0.8813،0.3778،0.4526( على 
 x3,x2,x1 التوايل للمتغريات التو�ضيحية
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تقدير . 3 طريقة  مقارنة  فمن  للمقارنة،  معيار  اأف�ضل  اخلطاأ  مربعات  متو�ضط  يعد 
Ridge مع طريقة OLS نالحظ باأن قيم تقدير Ridge هي الأف�ضل، وذلك لأن قيم اخلطاأ 

املعياري اأقل يف حني كانت قيم اخلطاأ املعياري لـ OLS هي الأكرث. 
من معنوية قيمة F التي ظهرت يف جدول حتليل التباين يتبني اأن النموذج املقدر . 4

بطريقة Ridge هو النموذج الأف�ضل. 

التوصيات اخلاصة بالنموذج: 

تو�سل الباحث اإىل تو�سيتني هما: 
لتقدير . 1 منوذج  باأف�ضل  متثل  والذي   Ridge بطريقة،  املقّدر  النموذج  ا�ضتخدام 

القيم التنبوؤية التي قد تفيد الباحث يف اجراء البحوث امل�ضتقبلية، اأو قد ت�ضتخدم يف اتخاذ 
القرارات الالزمة. 

هذه . 2 حدوث  من  للتقليل  وذلك  احلجم،  كبرية  عينات  على  الدرا�ضة  اإجراء  يف�ضل 
امل�ضكلة. 

املبحث الرابع - الدراسة امليدانية: 

1- اختبار خمطط البحث وفرضياته: 

لغر�ص الوقوف على درجة توافر معايري التقومي كخطوه اأوىل نحو حتديد الفجوة بني 
ا�ضتجابات طريف عملية التقومي )1( ، �ضيغ اجلدول )11( . 

الجدول )11( 
N = 50 استجابات األفراد عينة الدراسة في البورصة المالية

معايري التقومي ت
املتو�سطات احل�سابية

N = 23 الطرف االأولN = 27 الطرف الثاين
1
2
3

اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية
اخل�ضائ�ص ال�ضلوكية
اخل�ضائ�ص الإدارية

6 .33
7

4 .66

5 .24
6 .11
5 .98

 56. 5 66. 5  متو�سط املتو�سطات

)1) الطرف األول يتمثل في العاملين بالبورصة المالية n = 12، والسادة المتعاملين مع البورصة n = 17، وعينة من
موظفي البورصة n = 11، وعينة من مستثمري البورصة n =10. وسوف تسري هذه المالحظة في جميع ارجاء 

الدراسة. 
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يت�ضح من اجلدول اأعاله اتفاق طريف عملية التقومي ب�ضاأن عدم وجود نقاط �ضعف يف 
اأي من معايري التقومي وذلك لتجاوزها ن�ضف م�ضاحة مقيا�ص الدرا�ضة، وذلك على م�ضتوى 

املعيار الواحد اأو املعايري جمتمعة. 
يف  املوؤ�ض�ضي  والإبداع  الريادي  خ�ضائ�ص  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف  وبهدف 
البور�ضة امل�رضية، خ�س�س هذا املحور للتحقق من مدى �رضيان املخطط االفرتا�سي 

للبحث كاالآتي: 
العالقة بني خ�سائ�س الريادي واالإبداع ااملوؤ�س�سي: بهدف التعرف اإىل طبيعة . 1

م�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضي  والإبداع  الريادي  خ�ضائ�ص  بني  واجتاهها  الرتباط  عالقات 
البور�ضة امل�رضية، فاإن اجلدول )12( ي�ضري اإىل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بينهما، 
حيث بلغت درجة الرتباط )املوؤ�رض الكلي( )0.771( وبهذا حتققت الفر�ضية الرئي�ضية الأوىل 

على م�ضتوى هذه ال�رضكة. 

الجدول )12( 

نتائج عاقات االرتباط بين خصائص الريادي واإلبداع المؤسي على مستوى البورصة المالية المصرية

 املتغري املعتمد
االإبداع املوؤ�س�سياملتغري امل�ستقل

0.752اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية 
0.666اخل�ضائ�ص ال�ضلوكية 

0.791اخل�ضائ�ص الإدارية

0.771املوؤ�رض الكلي

N = 40 , : p ≤ 0. 05 الجدول من إعداد الباحث على ضوء نتائج الحاسب اآللي

خ�ضائ�ص  من  خا�ضية  كل  بني  اجلزئي  امل�ضتوى  على  الرتباط  عالقات  وب�ضدد 
فقد  الأوىل  الرئي�ضة  للفر�ضية  الفرعية  الفر�ضيات  �ضوء  ويف  املوؤ�ض�ضي،  والإبداع  الريادي 
ُحلِّلت عالقات الرتباط بني كل خا�ضية من خ�ضائ�ص الريادي والإبداع املوؤ�ض�ضي ب�ضكل 

منفرد وكما ياأتي: 
العالقة بني اخل�سائ�س ال�سخ�سية واالإبداع املوؤ�س�سي: ي�ضري اجلدول )12( اإىل . 2

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية والإبداع ااملوؤ�ض�ضي، حيث 
بلغت درجة الرتباط )0.752( عند م�ضتوى معنوية )0.05( .وهذا يدل على دور اخل�ضائ�ص 
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ال�ضخ�ضية يف تعزيز الإبداع املوؤ�ض�ضي للبور�ضة امل�رضية من خالل مقدرة ال�ضخ�ص الريادي 
على حتمل املخاطر، واتخاذ القرارات املنا�ضبة يف جمال عمله، والثقة يف النف�ص والتخطيط 
و�ضياغة الأهداف الوا�ضحة والتمتع بالنظرة امل�ضتقبلية، وبالتايل انعكا�ضات ذلك وا�ضحة 

على الإبداع املوؤ�ض�ضي للفرد، ومن ثم ظهوره على م�ضتوى اأداء العاملني يف البور�ضة.
العالقة بني اخل�سائ�س ال�سلوكية واالإبداع املوؤ�س�سي: ي�ضري اجلدول )12( اإىل . 3

حيث  املوؤ�ض�ضي،  والإبداع  ال�ضلوكية  اخل�ضائ�ص  بني  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود 
بلغت درجة الرتباط )0.666( عند م�ضتوى معنوية )0.05( ، وبالتايل ن�ضتدل على اأهمية 
اخل�ضائ�ص ال�ضلوكية يف تنمية الإبداع املوؤ�ض�ضي لدى العاملني، اإذ اإن الإ�رضار واملثابرة يف 
الآخرين ت�ضاهم  والتاأثري يف  الر�ضيدة  العاملني والقيادة  اإقناع  الأهداف والقدرة يف  بلوغ 
والتطوير، وهذا  الر�ضيدة  باأخر يف تقدمي منتجات خدمية جديدة ودعم احلوكمة  اأو  ب�ضكل 

ي�ضاهم يف تنمية الإبداع املوؤ�ض�ضي لدى العاملني بالبور�ضة.
اإىل . 4  )12( اجلدول  ي�ضري  املوؤ�س�سي:  واالإبداع  االإدارية  اخل�سائ�س  بني  العالقة 

حيث  املوؤ�ض�ضي،  والإبداع  الإدارية  اخل�ضائ�ص  بني  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود 
بلغت درجة الرتباط )0.791( عند م�ضتوى معنوية )0.05( .وتعني هذه العالقة اأنه كلما 
برزت اخل�ضائ�ص الإدارية، كلما قاد ذلك اإىل اأداء اأف�ضل للعاملني يف البور�ضة، اإذ اإن اأهمية 
منتجات  تقدمي  على  البور�ضة  مقدرة  تعزيز  ت�ضاهم  كونها  يف  تربز  الإدارية  اخل�ضائ�ص 

)خدمات( مبدعة ومتميزة.
تاأثري . 5 اإىل  ي�ضري اجلدول )13(  املوؤ�س�سي:  االإبداع  الريادي يف  تاأثري خ�سائ�س 

خ�ضائ�ص الريادي جمتمعة يف الإبداع املوؤ�ض�ضي على م�ضتوى البور�ضة. 
الجدول )13( 

تأثير خصائص الريادي مجتمعة في اإلبداع االمؤسسي على مستوى البورصة

 املتغري امل�ستقل 

املتغري املعتمد 

خ�سائ�س الريادي
R2

F

B0B1اجلدوليةاملح�سوبة

1.5190.615الإبداع ااملوؤ�ض�ضي
 )7.458( 0.59455.6154.084

N= (40) , : p ≤ 0. 05 الجدول من إعداد الباحث على ضوء نتائج الحاسب اآللي
 df (1 , 38) المحسوبه t تشير إلى قيم ()
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ت�ضري نتائج حتليل النحدار على م�ضتوى البور�ضة امل�رضية اإىل وجود تاأثري معنوي 
 )F( خل�ضائ�ص الريادي املتبناة يف الدرا�ضة جمتمعة يف الإبداع املوؤ�ض�ضي، اإذ بلغت قيمة
املح�ضوبة )55.615( وهي اأعلى من قيمتها اجلدولية البالغة )4.084( عند درجتي حرية 
)1،38( ، وبلغ معامل التحديد )R2) (0.594( لها، ومن خالل متابعة معامالت )B( واختبار 
)t( لها تبني اأن قيمة )t( املح�ضوبة )7.458( وهي قيمة معنوية مب�ضتوى معنوية )0.05( 
وبذلك فقد حتققت الفر�ضية الرئي�ضة الثانية، اأي اأن هناك تاأثرياً معنويًا خل�ضائ�ص الريادي 
جمتمعًة يف البور�ضة على الإبداع املوؤ�ض�ضي لديها، ويوؤكد هذا على الدور الكبري خل�ضائ�ص 

الريادي يف الإبداع املوؤ�ض�ضي.
وبهدف تو�ضيح عالقة الأثر بني كل خا�ضية من خ�ضائ�ص الريادي والإبداع املوؤ�ض�ضي 
على م�ضتوى البور�ضة ويف �ضوء الفر�ضيات الفرعية املنبثقة من الفر�ضية الرئي�ضة الثانية، 
فقد ُحلِّلت عالقات الأثر بني كل ن�ضاط من خ�ضائ�ص الريادي والإبداع املوؤ�ض�ضي ب�ضورة 

منفردة كما يف اجلدول )14( .

الجدول )14( 

تأثير كل نشاط من خصائص الريادي في اإلبداع المؤسسي في البورصة المالية المصرية

 املتغري امل�ستقل 

املتغري املعتمد
Bo

اخل�سائ�س 
ال�سخ�سية

اخل�سائ�س 
ال�سلوكية

اخل�سائ�س 
R2االإدارية

F

B1B2B3اجلدوليةاملح�سوبه

0.9710.364الإبداع ااملوؤ�ض�ضي
 )1.752( 

0.018 -
n.s )0.110 -( 

0.405
 )3.237( 0.66724.0332.838

N= (40) , : p ≤ 0. 05 الجدول من إعداد الباحث على ضوء نتائج الحاسب اآللي

 df (3 ,36) المحسوبة t تشير إلى قيم ()

الريادي يف  تاأثري كل خا�ضية من خ�ضائ�ص  مدى  اإىل  النحدار  نتائج حتليل  ت�ضري 
الإبداع املوؤ�ض�ضي وعلى النحو الآتي: 

ي�ضري اجلدول )14( اإىل وجود تاأثري معنوي خل�ضائ�ص الريادي يف الإبداع املوؤ�ض�ضي، 
اإذ بلغت قيمة )F( املح�ضوبة )24.033( وهي اأكرب من قيمتها اجلدولية البالغة )2.838( 
متابعة  خالل  ومن   ،  )R2) (0.667( التحديد  معامل  وبلغ   )3،36( حرية  درجتي  عند 
اأعلى تاأثري لتلك اخل�ضائ�ص يف الإبداع املوؤ�ض�ضي  اأن  لها تبني   )t( واختبار   )B( معامالت 
ويليه   ،  )3.237( املح�ضوبة   )t( وبدللة   )0.405( مبقدار  الإدارية  اخل�ضائ�ص  يف  يرتكز 
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بالدرجة الثانية اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية مبقدار )0.364( وبدللة )t( املح�ضوبة )1.752( ، 
يف حني مل يظهر هناك تاأثري معنوي للخ�ضائ�ص ال�ضلوكية يف الإبداع التقني، ويظهر هذا 
وا�ضحًا من خالل قيم )t( املح�ضوبة والبالغة )- 0.110( وهي اأقل من قيمة )t( اجلدولية 
.وات�ضاقًا مع ما  والبالغة )1.684( عند درجتي حرية )1،36( وم�ضتوى معنوية )0.05( 
تقدم ميكن قبول الفر�ضيات الفرعية الأوىل والثالثة املنبثقة من الفر�ضية الرئي�ضية الثانية 

على م�ضتوى البور�ضة امل�رضية.

ثالثاً- النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

تو�سل الباحث اإىل جمموعة من االنتائج ميكن �سياغتها يف االآتي: 
اأكدت الدرا�ضات ال�ضابقة على اأنه مازال هناك اختالف يف اأراء الكتاب والباحثني . 1

يف جمال الإدارة والقت�ضاد حول مفهوم الريادة والريادي وال�ضبب يعود يف ذلك اإىل اأنه 
كثرياً ما ارتبطت تعاريفهما بالنظريات القت�ضادية من جهة وبطبيعة النموذج القت�ضادي 
ال�ضائد يف البلد من جهة اأخرى، اإل اأن اغلب التعاريف تتمحور حول جمموعة من املفاهيم 

واحلقائق منها: 
اإن الريادة هي عملية اإن�ضاء منظمة جديدة اأو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد  -

اإن�ضاء اأعمال جديدة اأو ال�ضتجابة لفر�ص جديدة عامًة. 
اإن الريادة هي بالأ�ضا�ص تتمحور حول روح الإبداع واملخاطرة.  -
لديه  - التي  املقدرة  نوع  تعك�ص  الريادي  بها  يتمتع  التي  واخل�ضائ�ص  ال�ضفات 

لتحديد مهنته وموقفه املايل واملخاطرة عن طريق تطبيق فكرته وو�ضعها حمل التنفيذ. 
جميعها  - تتداخل  والإدارية  وال�ضلوكية  ال�ضخ�ضية  اخل�ضائ�ص  من  جمموعة  هناك 

وثقافية  واجتماعية  �ضيكولوجية  عوامل  حول  تتمحور  والتي  الريادي،  �ضخ�ضية  لت�ضكل 
واقت�ضادية. 

اأو�ضحت نتائج حتليل الرتباط وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني خ�ضائ�ص . 2
الريادي والإبداع املوؤ�ض�ضي، اإذ ارتبطت خ�ضائ�ص الريادي املعتمدة يف البحث )اخل�ضائ�ص 
بعالقة  املوؤ�ض�ضي  الإبداع  مع  الإدارية(  واخل�ضائ�ص  ال�ضلوكية  واخل�ضائ�ص  ال�ضخ�ضية 

معنوية موجبة، ويدل ذلك على الرتابط املنطقي بني هذه املتغريات. 
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ك�ضفت نتائج حتليل النحدار وجود تاأثري معنوي يف خ�ضائ�ص الريادي جمتمعة . 3
ال�ضخ�ضية واخل�ضائ�ص  للخ�ضائ�ص  تاأثري معنوي  املوؤ�ض�ضي، ف�ضاًل عن وجود  الإبداع  يف 
الإدارية ب�ضورة منفردة من جهة وعدم وجود تاأثري معنوي للخ�ضائ�ص ال�ضلوكية، ب�ضورة 

منفردة يف الإبداع املوؤ�ض�ضي من جهة ثانية. 

 التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلنا اإليه من نتائج وما بني من ا�ستنتاجات وجدنا من املفيد 
تقدمي التو�سيات االآتية: 

التاأكيد على اخل�ضائ�ص الريادية يف البور�ضة بغية تعزيز ون�رض روح الإبداع لدى . 1
العاملني فيها. 

مع . 2 البور�ضة  يف  العاملني  الأفراد  لدى  ال�ضلوكية  اخل�ضائ�ص  اأو  املهارات  تنمية 
مراعاة اجلوانب التي يتم الرتكيز عليها يف العمل. 

روح . 3 اإيجاد  اأجل  من  البور�ضة  يف  والفنية  والثقافية  الجتماعية  البيئة  تهيئة 
الإبداع فيها ون�رضها. 

فل�ضفة . 4 ون�رض  اخلطر  حتمل  ثقافة  على  العاملني  لتدريب  املنا�ضبة  الفر�ص  اإتاحة 
املبادرة لدى جميع العاملني يف البور�ضة. 

اإ�ضاعة ثقافة الريادي يف البور�ضة، بل يف ال�رضكات امل�رضية كلِّها وحتفيز العاملني . 5
على املبادرة، وتقدمي اأفكار جديدة يف عملهم ت�ضهم يف تقدمي املنتجات واخلدمات اجلديدة. 
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