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هناك حاجة لطالب . مور القياسيةعصر العوملة يطالبون بشكل متزايد زيادة يف أمر من األو

بدأ وجتلى ذلك من خالل املناهج الدراسية يف . املشاريع للحد من البطالة ومؤشرات ازدهار البلد
هذه الدراسة دف إىل . منظم يف مجيع الكليات واألقسام/ اجلامعات لتنظيم املشاريع تتطلب موضوع 
 .فهم ومعرفة خصائص رجل األعمال طالب

سة هي دراسة وصفية، مع ج نوعي، والبيانات املستخدمة هي بيانات أولية وثانوية هذه الدراف
البيانات مقابلة تقنيات مجع، واملراقبة، والوثائق، يف حني أن أسلوب حتليل البيانات باستخدام التحليل 

 أسئلة. الوصفي، كما هو احلال يف هذه الدراسة من الكتاب تصف شخصية من رجال األعمال طالب
تعادل حنو أربعة ) Longenecker )2001املقابلة وطلب من الطالب على أساس نظرية رجل األعمال 

احلاجة إىل النجاح، واالستعداد لتحمل املخاطر، واثقة ورغبة قوية يف : خصائص من رجال األعمال
 .القيام بأعمال جتارية

الذين متت مقابلتهم، وجيب أن خصائص الطالب الذين يديرون األعمال  10من املخربين ف
أصبح . املخاطرة غري مؤكد). احلاجة لتحقيق النجاح(التجارية لديها التفاؤل لتشغيل برنامج طموح 

. رجل أعمال هي خماطر اخلسارة، ال ميكن أن خماطر ميكن جتنبها ولكن ميكن معاجلتها والتقليل منها
واثقا من املخربين كله صرح يف وقت واحد أن الثقة هو دور مهم جدا يف إدارة األعمال، واخلصائص 
الداخلية ومكان خارجي من موضع مراقبة من رجال األعمال السيطرة طالب مجيع متيل اىل اختيار 

اح ال تعتمد املكان الداخلي للسيطرة هو االعتقاد بأن جناح الشخص يعتمد على شركته اخلاصة، والنج
الطالب األعمال كلها لديها . على احلظ الذي يأيت فجأة مع أي جهد، وجيب أن تكون هناك عملية

ووجد الباحثون أن الطالب الذين خيتارون للعمل منظم ألنه . الرغبة األساسية للقيام بأعمال جتارية
ن كاهل كبار السن مستوحى من النيب الكرمي وترغب يف تشغيل السنة اىل جانب ختفيف العبء ع

 .كشكل من أشكال التفاين يف كل من الوالدين، يف اإلسالم أنه يعترب عبادة) مستقل(


