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Using Azjen’s Theory of Planned Behavior (TPB), we study the effect of entrepreneurial 

motivations and perceived start-up problems on the entrepreneurial intentions of Saudi university 

youth. To explore our research questions, we use data from a unique survey of the 

entrepreneurial attitudes of students at King Saud University, the oldest and largest university in 

Saudi Arabia, conducted in the Spring of 2010 (n=952). We find that the strife for independence 

is a very strong predictor of expressing entrepreneurial intentions and its effect is universal 

across gender. While most of the potential start-up problems are assessed as serious by both men 

and women, their individual effect is not so strong as to significantly affect the likelihood of 

expressing entrepreneurial intentions. In addition, as can be expected from the different 

socialization experiences of young Saudi men and women, there are significant differences by 

gender in both the motivations for and perceived problems in starting a new venture. Theoretical 

and public policy implications are discussed. 
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اإلنشاء عوائقدور التحفيز و : الميول الريادية لطالب الجامعات السعودية  

 ملخص

المؤثرة المشاكل و الريادية الدوافع ، تم دراسة تأثير(TPB) السلوك المخطط Azjen نظرية باستخدام

قد استخدمنا بيانات من مسح فإننا سئلة البحث أ والستكشاف .الشباب السعودي في الجامعات على نوايا

في  الجامعاتأقدم وأكبر  التي تعتبر في جامعة الملك سعود للطالب لريادة األعمالأصيل لدراسة التوجه 

وقد أوضحت . (استبيان 250= ن ) 0202وقد تم جمع البيانات في ربيع عام . المملكة العربية السعودية

تأثيره و الريادية نواياال للتعبير عن قويا جدا يشكل مؤشرا من أجل االستقالل الصراع أننتائج الدراسة 

بأنها جادة لكال الجنسين من  لبدء المشاريع المحتملة معظم المشاكل تم تقييم بينما .الجنسين عبر واسع

 لتعبير عنا احتمال تؤثر تأثيرا كبيرا على بحيث ليست قوية كل منهاالفردي لتأثير ولكن ال، والنساء الرجال

 لرجالل التنشئة االجتماعيةاختالف  بسبب متوقعا   ناكفكما  ،باإلضافة إلى ذلك .الريادية للشباب نواياال

مشاكل لفي اوكذلك  الدوافع كل في حسب نوع الجنس اختالفات كبيرةهناك ، فالشباب السعوديمن  والنساء

 والعامة النظرية اآلثار المترتبة على السياساتفقد اقترحت الدراسة  خيرا  أو. مشروع جديد بدءالخاصة ب

 .لريادة األعمال في السعودية
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