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آراء مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتية حول مفهوم التربية لريادة األعمال  
 ومدى فاعلية تطبيقها في المدارس العمانية 

Abstract Opinions of life skills supervisors and teachers on the 

concept of entrepreneurship education and the effectiveness of its 

application in Omani schools 
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                                                                                                                              المستخلص: 

الحياتية        المهارات  مادة  ومعلمي  مشرفي  آراء  عن  الكشف  الحالية  الدراسة  هدفت 

التربية لريادة األعمال، ومدى فاعلية تطبيقها   في المدراس العمانية بسلطنة  حول مفهوم 

عمان. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق استبيان مكون من ثالثة محاور من نمط موافق/  

والمسمى   النوع  لمتغير  تبعا  وذلك  االستبيان،  نهاية  في  مفتوح  سؤال  مع  موافق  غير 

( الرأي  استطالع  وشمل  التعليمي.  والنظام  والمشرفات  100الوظيفي  المشرفين  من   )

)ال الصفوف  يدرسون  ممن  الحياتية  المهارات  مادة  ومعلمات  ومعلمي  (  11-9تربويات، 

لريادة   والتربية  األعمال  ريادة  مصطلحات  وضوح  مدى  أوال:  هي:  محاور  ثالثة  وفق 

األعمال لدى الطلبة. ثانيا: مدى اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. ثالثا: مدى كفاية  

لمين والطلبة المرتبط بمهارات ريادة األعمال. وتوصلت الدراسة الدورات التدريبية للمع

الجنس في المحور الثالثة، وتبعا   إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير 

داللة   ذات  فروق  وجود  النتائج  تظهر  لم  التعليمي  والنظام  الوظيفي  المسمى  لمتغير 

أظ بينما  والثاني،  األول  المحورين  في  داللة  إحصائية  ذات  فروق  وجود  النتائج  هرت 

( في المحور الثالث المرتبط بالدورات التدريبية =α0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الدراسية،   المناهج  في  األعمال  ريادة  دمج  بأهمية  الدراسة  وأوصت  والطلبة.  للمعلمين 

 خرى.       وتقديم الورش والدورات التدريبية للمعلمين والطلبة وبعض المقترحات األ
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 النية لريادة األعمال  –تنمية  –: البطالة الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The current study aimed to reveal the views of life skills 

supervisors and teachers on the concept of entrepreneurship education 

and the effectiveness of its application in Omani schools. To achieve 

the objectives, a questionnaire was applied consisting of three axes of 

the type agree / disagree, beside an open question at the end of the 

questionnaire, depending on the gender variable, the job title and the 

educational system. The survey included (100) supervisors and 

teachers. The study found that there were no statistically significant 

differences between the difference in the sex variable in the three 

axes, and according to the job title variable and the educational 

system, the results did not show statistically significant differences in 

the first and second axes, while the results showed statistically 

significant differences at the level of significance (α= 0.05) In the 

third axis related to training courses for teachers and students. The 

study recommended the importance of integrating entrepreneurship 

into the school curriculum and offering workshops and training 

courses for teachers and students, and some other suggestions. 

Key words: Unemployment – Development - entrepreneurial intention  

 

 : المقدمة 

بدأ االهتمام بموضوع ريادة األعمال بالظهور بعد أن تزايددت نسدبة البطالدة فدي 

المجتمعات الغربية والعربيدة علدى حدد سدواء، حيدث ا دادت روافدد الجامعدات والكليدات 

ي يمكدن أن التعليميدة لسدوق العمدل دون أن يجدد هدؤالء الندريجين الوظدائف والمهدن التد

تحتويهم، لذا بدأ يظهر مفهوم ريدادة األعمدال كمندرد بدديل أو مؤلدت للتوظيدف، إال أند  

اتنذ منحًى آخر فأصبح محل اهتمدام، وبددا بدديالً رائددا أسدهم فدي رفدع مسدتوى المعرفدة 

واألداء. وتُعَدّ صناعة ريادة األعمال من أبر  محركات النمو االلتصدادي فدي العديدد مدن 

من خالل دفع منشآت األعمال الكبرى لعجلة التنميدة االلتصدادية واالجتماعيدة   دول العالم 

عن طريق تبنيها ألهداف المسدؤولية االجتماعيدة، وبدذلك فهدي تعمدل علدى إتاحدة فدر  

العمل ألفراد المجتمع و يادة رؤوس األموال المستثمرة وبالتالي تحسين مستوى الرفاهيدة 

 (.2018االلتصادية واالجتماعية )نافع، 
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ولد تأثرت ريادة األعمال في بداية ظهورها بمجموعة من العلوم اإلنسانيّة، مثدل 

علم االلتصداد، والتسدويق، وعلدم االجتمداع، وعلدم الدنفس، واإلدارة االسدتراتيجيّة، وعلدم 

التاريخ؛ مّما ساهم بظهور العديد من النظريات والتفسيرات لفكرة ريادة األعمال، وُعِرَف 

  بريادة األعمال في القرن العشرين للميالد وتحديدداً فدي عقددي السدتينيات المفهوم النا

والسبعينيات، ولكن انتشر هذا المفهدوم بشدكلو واسدع فدي الثمانينيدات والتسدعينيات، فداهتّم 

بالمزد بين األرباح الناتجة عن العمليات التجاريّة المتنوعة، واألفكار الُمقدمة من منتلف 

 (.2019العتماد على ابتكار وسائل حديثة )سمحان،  المجاالت؛ عن طريق ا

 مفهوم ريادة األعمال 

، يدرى أند  يقدوم (Entrepreneurship)إن المتأمل في مفهدوم ريدادة األعمدال  

على فكرة االستعداد إلدارة وتنظيم وتطدوير المشدروعات، متزامندا مدع التدأثر بالمنداطر 

على المبادرة بإنشاء عمل جديدد؛ عدن   بهدف الوصول إلى األرباح، وتعتمد ريادة األعمال

طريق االستفادة من المدوارد المتاحدة، والعمدل، ورأس المدال الدذي يُسداهم فدي الحصدول 

على الربح، كما أن  يهتّم بتأسديس األعمدال المتنوعدة؛ مدن أجدل تحقيدق الدربح مدع تقددير 

تضدمن   (. ويوصدف العمدل بأند  ريدادي إذا2019الُمناطرة المترتبة على ذلك )سمحان،  

(، ولدد حدددت المفوضدية 2012مناطرة وابتكدار وتشدغيل ذاتدي )أبدو مدد ل؛ والعجلدة، 

األوروبية مصطلح ريادة األعمال في سياق أوسع حسب ما ورد فدي المنتددى االلتصدادي 

(، حيددث تدم تعريددف مصدطلح ريددادة World Economic Forum, 2009العدالمي )

ل األفكار إلى أفعال، متضمناً اإلبداع واالبتكدار، األعمال على أن : "لدرة الفرد على تحوي

وحساب المنداطرة، والقددرة علدى تنطديط وإدارة المشداريع مدن أجدل تحقيدق األهدداف، 

ودعم الفرد والمجتمع؛ بما يجعل العاملين أكثر وعيداً بعملهدم وأكثدر لددرة علدى اسدتغالل 

ابدن تجداري" )اليمداني والفر ، وتوفير أساس لرواد األعمال إللامة نشاط اجتمداعي أو 

 (.17،  2016،  جمعة والنليوي

تبر  أهمية ريادة األعمال في أنها وسيلة لتصحيح مسار المشدروعات الصدغيرة 

والمتوسطة، ذلك أن معظم هذه المشروعات ال يمكنها الصمود والمنافسة ما لم تكن هندا  

إدارة متمكنة تبحث عن الفر  وتتجندب التهديددات والمنداطر المحتملدة بطدرق مبتكدرة 

ربح المرجو لمواجهة النفقات، ولدادرة علدى المنافسدة إلنتاد منتجات غير تقليدية محققة ال

التربية لريادة األعمدال مندذ الطفولدة مدروراً وعلي  أصبحت  (.  2015)أبو لرن والهابيل،  

بمراحل التدريس المنتلفة من ضروريات الحياة سواء للمجتمعات الفقيرة، أو الغنيدة علدى 

 (.2016حدو سواء )أبو سيف،  

ألعمال على أنها: " تدخل هادف من لبل المعلم فدي حيداة وتعرف التربية لريادة ا

المددتعلم لنقددل صددفات تنظدديم المشدداريع والمهددارات لتمكددين المددتعلم مددن البقدداء فددي عددالم 

. وبدذلك بددأ (Isaacs, Visser, Friedrich, & Brijlal, 2007, p 614) األعمدال"
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م عندددما 1947تدددريس ريددادة األعمددال فددي العددالم علددى مسددتوى الجامعددات فددي عددام 

أول مقدرر دراسدي فدي ريدادة األعمدال فدي كليدة هارفدارد إلدارة   (Myles Mace)لدم 

( بجامعة هارفدارد األمريكيدة، اسدتجابةً الحتياجدات الطلبدة العائددين مدن HBSاألعمال )

الندمددة العسددكرية بعددد الحددرب العالميددة الثانيددة، نظددراً لالنهيددار الددذي حددد  للصددناعات 

 (.2011)مبار ،  الحربية بعد الحرب  

وتسعى التربية لريادة األعمال لتحقيق مجموعة من األهدداف وهدي )أبدو سديف، 

 (:2011؛ مبار ،  2016

 تغيير نمط التفكير التقليدي لدى الطلبة. -1

 تكوين اتجاهات إيجابية تجاه الريادة والعمل الحر لدى الطلبة في المرحلة الثانوية. -2

 ل الدراسية.تعزيز الروح الريادية في جميع المراح -3

 مساعدة الطلبة على تكوين تصور أفضل لمهنة المستقبل. -4

 تطوير المهارات الشنصية لدى الطلبة. -5

 تعزيز مهارات االتصال اإليجابي وبناء العاللات في البيئة التربوية. -6

 رفع وعي الطلبة نحو التوظيف الذاتي والريادة كبديل محتمل لمهنة المستقبل. -7

 ة واالجتماعية في المجتمع.تعزيز التنمية االلتصادي -8

وللتعليم الريادي دور في إعداد وتأهيل الثروة البشرية، حيث أن  يساعد في تنمية 

لدرات المتعلم بشكل يجعل  مواطن صالح يندم ويبني وطن  مدن خدالل التفاعدل اإليجدابي 

أفدراد المجتمدع مع بيئة األعمال المحيطة ب ، والتعامل باألسلوب األخاللي االجتماعي مع 

الذي يعيش في ، وتوفير أفراد رياديين لادرين على العمل فدي منتلدف الوظدائف بالدولدة، 

فيسهمون في رفع المستوى االلتصادي واالجتماعي لألفراد. ويعتبر نشر وتعزيز وإدماد 

منظومة التعليم الريادي في المجتمعات العربية ذو نتائج واضحة وآثار لوية علدى التنميدة 

وعيددة المسددتدامة ألندد  ينشددً أفددراداً ريدداديين مبدددعين فددي جميددع المجدداالت )مبددار ، الن

2014.) 

وكنتيجددة لمددا تقدددم، فإندد  نظددراً ألهميددة ريددادة األعمددال وفاعليددة التربيددة لريددادة 

التصداد الددول وا دهدار المندتج المحلدي، وتدوفير فدر  العمدل وخلدق   عاالعمال في رف

م علدى إطدالق مشدروع 2008ألددمت اليونسدكو فدي عدام  مجاالت لإلبداع واالبتكار، فقد  

التعليم للريادة في الدول العربية، مدن أجدل تعزيدز هدذا الندوع مدن التربيدة كأحدد األنظمدة 

التربوية المعتمدة، ولد أبدت أربع دول عربيدة اهتمامهدا بالبرندامج فدي المرحلدة األولدى، 

صر، وتونس، واألردن، وسدلطنة وأضيفت دولتان في المرحلة الثانية، وهذه الدول هي: م

(. ويعتبدر النظدام التعليمدي أحدد الضدروريات 2017عمان، ولبنان، والمغرب )الحبسدية،  

المهمددة فددي النمددو االلتصددادي، حيددث يعددّول عليدد  فددي تجويددد المددوارد البشددرية وتنميتهددا 

 وتحسين كفاءتها للنمدو االلتصدادي، فكدان ال بدد مدن مراجعدة الددول سياسداتها التربويدة؛

لتكون أكثر إلماماً بمهارات القرن الحدادي والعشدرين ومهدارات سدوق العمدل )الحبسدية، 
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ولد تبنت بعض الدول العديد من النماذد القائمة على التربية لريادة االعمال مثدل (.  2017

لسياسدة ريدادة األعمدال فدي    (Mirzanti et al. 2015)نمدوذد مير انتدي وآخدرون 

اللها برامج سياسة ريادة األعمال على أساس المحتوى إلدى اندونيسيا، حيث يصنف من خ

 ,Basuوالكلي. كما يقترح نموذد باسوثالثة مستويات هي: المستوى الجزئي، المتوسط، 

( للتربيددة لريددادة األعمددال بالهنددد؛ نظددام بيئددي فعددال لدددمج وتعزيددز تعلدديم ريددادة (2014

 ,O'Connorاألعمال، باعتباره أساسيًا لتعميم تعليم إدارة األعمال. وهنا  أيضاً نمدوذد 

 (.2016( لسياسة التربية لريادة األعمال في الحكومة األسترالية )أبو سيف،  (2013

ع علددى الدراسددات ونتددائج التقددارير، لنصددت ومددن كددل مددا تقدددم، وبعددد االطددال

الباحثات بعض تجارب الدول في  ما يتعلق بريادة األعمال والتربيدة لريدادة األعمدال كمدا 

 ,Horn؛ 2016؛ اليمداني وآخدرون، 2011؛ مبدار ، 2002، لبيدب، 2007يلي )سكر، 

2006  :) 

 ً أسدبوع يسدمى  التجربة األمريكيدة: يقدام فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة سدنويا

أسبوع الريادة، تمارس من خالل  منتلف األنشدطة والفعاليدات المرتبطدة بالريدادة ويوجدد 

أيضا العديد من المراكز الريادية التي تقدم برامج تدريبية لألجيال الجديددة مدن الريداديين، 

وذلك بتقدديم المسداعدات للدذين ينططدون إلنشداء شدركات جديددة؛ خصوصداً فدي مجدال 

المعلومات واالتصاالت، كما تقوم الحكومة األمريكية بحمالت إعالمية واسدعة   تكنولوجيا

تستهدف الشباب من منتلف األعمار لنلق فر  عمل، ولديس البحدث عدن مهندة، حيدث 

 تعتمد هذه الحمالت على سرد لصص حقيقية لرياديين ورجال أعمال معروفين.

امداً كبيدراً بدالتعليم الريدادي التجربة البريطانية: اهتمت الحكومة البريطانيدة اهتم

على مستوى التعليم العالي بإنشاء برامج لتعليم الريادة في العديدد مدن الجامعدات، وإنشداء 

مراكز تعليم الريادة في مرحلة البكالوريوس، باإلضافة إلى االهتمام بدالتعليم الريدادي فدي 

نهم علدى إنشداء مشداريع مراحل التعليم االبتدائي، والثانوي، حيث يتعلم الطلبة دروس تعيد

جديدة متضمنة مهدارات االبدداع والمنداطرة لتعزيدز التوجد  الريدادي لدديهم، كمدا لامدت 

الحكومددة البريطانيددة بعمددل توعيددة وطنيددة لتشددجيع ريددادة الشددباب البريطددانيين، وتعزيددز 

التوج  الريدادي لددى الطلبدة بالمددارس، إضدافةً إلدى تأسديس المجلدس الدوطني لنريجدي 

 تعزيز الشراكة بين المجتمع األكاديمي ولطاع األعمال.الريادة ل

التجربددة اليابانيددة: لامددت السددلطات اليابانيددة بنطددوات حثيثددة إلصددالح النظددام 

التعليمي، حيث عقدت الجامعات اليابانيدة تحالفدات اسدتراتيجية مدع بعضدها الدبعض ومدع 

السددتقاللية التامددة لطدداع األعمددال واإلدارة، ولددد أعطيددت الجامعددات الحكوميددة الوطنيددة ا

لتحسين التكنولوجيدا، وتطدوير المدوارد البشدرية، وسدد الفجدوة بدين منرجدات الجامعدات 

وحاجات سوق العمدل، وربدط الجامعدات بقطداع سدوق العمدل؛ لكدي يدتم إنشداء منظمدات 
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أعمددال رياديددة جديدددة لجيددل الشددباب، كمددا تددم صددياغة معددايير جديدددة للنظددام التعليمددي 

 ع االبتكار، واالبداع، والريادة.والتربوي، بهدف تشجي

التجربة السنغافورية: أعادت سدنغافورة توجيد  نظامهدا التعليمدي مدؤخراً باتجداه 

تنريج رياديين محليين في مجدال األعمدال ليكوندوا لدادرين علدى االبدداع والتجديدد، كمدا 

لامدت بددربط منرجددات التعلدديم بحاجددات سدوق العمددل، وعينددت و يددراً منتصدداً للشددؤون 

 ادية والمبادرات الفردية في المجتمع.الري

جنوب أفريقيا: تم اتناذ لرار بتقديم ريادة األعمال في المنداهج الدراسدية، تجربة  

م تم تقديم ريادة االعال في الصفوف من الثالدث الدى التاسدع، حيدث شدكل 2000وفي عام  

 منهج الريادة جزءاً من منهج العلوم االلتصادية واإلدارية  

رينية: تبنت مملكدة البحدرين برندامج تنميدة وتددريب رواد األعمدال التجربة البح

نتيجة للبيئة العملية والحاجة الناصة لرواد األعمال البحرينيين، ولدد تمكدن البرندامج مندذ 

( ريادياً من رواد األعمال البحرينيين المحتملدين 111م من تدريب )2000تطبيق  في عام  

( مدن رواد األعمدال؛ وكنتيجدة لدذلك 165شدورة لدد )( برامج تدريبية، كما لدم م7خالل )

( رائد أعمال من االنطدالق فدي مشداريعهم الناصدة فدي القطاعدات الصدناعية 40تمكن )

والندمية. وبهذا النجاح الذي حققت  مملكة البحرين، أصدبحت المركدز المحدوري لتددريب 

المنطقة العربية رغبتها رواد األعمال، وبذلك أظهرت العديد من المؤسسات الحكومية في  

 في تفعيل هذا البرنامج كاألردن، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن.

م كمؤسسة غير  1998التجربة األردنية: تم تأسيس جمعية الرواد للشباب عام 

ربحية تهدف إلى إيجاد رياديين شباب عن طريق تبادل اآلراء، والتعليم، والتدريب،  

، كما توجهت السياسات األردنية في الولت الحالي لدعم الريادة بصورو  والبعثات الدراسية

شتى كاالهتمام بالطفل، وتوفير بيئة أسرية داعمة ل ، و يادة عدد المبادرات الداعمة للشباب،  

محفزةً بذلك جانب االبتكار واإلبداع وتنمية روح الريادة لديهم، مثل مبادرة المجلس الوطني 

لتميز، وصندوق تمويل المشاريع الريادية للشباب. كما تم أيضاً إنشاء الشبابي لإلبداع وا 

م والذي يعتبر منظمة غير حكومية، وغير ربحية،  2004مركز الملكة رانيا للريادة في عام 

حيث أن  يستهدف طلبة الجامعات والباحثين والمنترعين وأصحاب المبادرات الشنصية،  

ية وتقديم النصح واإلرشاد فيما يحتاجون  لتطوير  وذلك من أجل تعزيز لدراتهم االبتكار

الشنصية الريادية. كما تنتشر في األردن حاضنات األعمال وحاضنات األعمال التقنية  

Science Parks   والتي تعد نموذجاً ريادياً فاعالً لجيل الشباب، وفي هذا المجال أوصت

ي األعمال لتشجيع الطلبة  بتنظيم ورش عمل في مجال الريادة ف( 2019دراسة الشرمان )

 األردنيين على السلو  الريادي.

التجربة السعودية: اهتمت المملكة العربية السدعودية بمجدال ريدادة األعمدال مدن 

م تحدت 2008خالل إنشداء حاضدنات األعمدال، فقدد أطلقدت أول حاضدنة فدي نهايدة عدام 

الشدبكة السدعودية مسمى )حاضنة بدادر لتقنيدة المعلومدات واالتصداالت(، كمدا تدم انشداء  
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م انطلقدت الحاضدنة الثانيدة 2010( كجهة إرشادية، وفي عام  SBINلحاضنات األعمال )

بمسمى )حاضنة بادر للتصنيع المتقدم(، وتبعهدا )حاضدنة بدادر للتقنيدة الحيويدة(، كمدا تدم 

م. باإلضدافة إلدى ذلدك، فقدد تدم إنشداء 2011تدشين أول حاضنة لألعمال النسائية في عام  

هد، والذي جعل من جامعة الملدك سدعود 1429لك سلمان لريادة األعمال في عام  معهد الم

مقراً ل ، وينتص بتقديم االستشارات المتعلقة بدراسة الجدوى االلتصادية، واعداد القدوائم 

المالية، والتمويل، والتدراخيص للمشداريع، وغيدر ذلدك مدن أعمدال. كمدا تدم إنشداء معهدد 

هد لدعم االبتكار وريدادة األعمدال، 1431قة الشرلية في عام  الريادة في األعمال في المنط

والمساهمة في التحدول إلدى االلتصداد المعرفدي فدي المملكدة. وفدي العدام التدالي صددرت 

الموافقة بإنشاء مركز ريادة األعمدال بجامعدة طيبدة، باإلضدافة إلدى إنشداء معهدد اإلبدداع 

 .هد1433 وريادة األعمال بجامعة أم القرى في عام  

وكنتيجة ألهمية ريادة األعمال وضرورة التربية لريادة األعمال فدي العدالم، فقدد 

بدأ االهتمام بها من خالل اجراء الدراسات والبحدو  وعقدد المدؤتمرات علدى المسدتويات 

العالمية، والعربية، والمحلية. فعلى الصعيد العربي والمحلي؛ أجريت بعض االبحا  التي 

ومؤسسات التعليم العالي في ثقافة ريادة األعمال ووالع ريدادة ركزت على دور الجامعات 

( التي توصدلت إلدى وجدود لصدور 2018األعمال في تلك الجامعات،  كدراسة الرميدي )

واضح في دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة في المحداور 

يددادة، والحوكمددة، والمددوارد والبنيددة التددي شددكلت الرؤيددة والرسددالة واالسددتراتيجية، والق

التحتيدة، والتعلديم للريدادة، والددعم الجددامعي، والتددويل، والعاللدات الجامعيدة النارجيددة، 

وتقددويم ريددادة األعمددال، لددذلك الترحددت الدراسددة اسددتراتيجية لتحسددين دور الجامعددات 

 المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة.  

( إلى التعرف على والع ريدادة األعمدال 2015والهابيل )  وسعت دراسة أبو لرن

في الجامعات الفلسدطينية مدن خدالل دراسدة مقارندة بدين عمدادة خدمدة المجتمدع والتعلديم 

المستمر بالجامعة اإلسالمية، ومركز التعليم المستمر بجامعة األ هر، ولد أظهدرت نتدائج 

رة المحسددوبة واالسددتقاللية الدراسددة وجددود دور متوسددط لإلبددداع واالبتكددار والمندداط

والتنافسددية والثقافددة الرياديددة علددى التوجدد  الريددادي فددي التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددة 

اإلسالمية، إال أن دور المجاالت المذكورة فدي التوجد  الريدادي فدي التعلديم المسدتمر فدي 

 جامعة األ هر كان بسيطاً.

التعرف على السدمات وفي نفس الصدد، أُجريت بعض الدراسات التي سعت إلى  

( التدي استكشدفت بعدض 2010والنصائص الرياديدة لددى الطلبدة، مثدل دراسدة  يددان )

السمات الريادية المميزة لطلبة الجامعات المصدرية: كاالسدتعداد الريدادي العدام، والدتحكم 

الذاتي في األمدور، واالسدتقاللية، والددافع إلدى اإلنجدا ، والثقدة بدالنفس، والحدر  علدى 

لثروة، والميل إلى تحمل المناطر، ولد توصلت الدراسة إلى نتائج مؤيدة لفدرو  تكوين ا
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( إلددى التعددرف علددى مدددى 2019الدراسدة بدددرجات متفاوتددة. وهدددفت دراسددة الشددرمان )

تطبيق ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا، ودور القدادة التربدويين فدي تنميدة ريدادة 

أظهرت نتائج الدراسدة وجدود درجدة متوسدطة لتطبيدق األعمال في الجامعات األردنية، و

ريادة األعمال لددى طلبدة الدراسدة العليدا، كمدا أن دور القدادة التربدويين فدي تنميدة ريدادة 

( إلدى ليداس 2011األعمال لدى الطلبة كان متوسطاً. ولد سعت دراسة ناصر والعمدري )

وأثرهددا فددي األعمددال  خصددائص الريددادة لدددى طلبددة الدراسددات العليددا فددي إدارة األعمددال

الرياديددة، فتبددين وجددود عاللددة إيجابيددة بددين خصددائص الريددادة فددي إدارة األعمددال وبددين 

ان العربيدة ودمشدق، إضدافةً  األعمال الريادية لدى طلبة الدراسات العليا فدي جدامعتي عمدّ

إلى وجود أثر لنصائص الريادة لدى نفس العينة في إدارة األعمال فدي األعمدال الرياديدة 

ي سلو  األعمال الريادية، ووجود تباين بين الطلبة في إدارة األعمال الريادية، وسلو  وف

 األعمال الريادية، باإلضافة إلى عدم وجود تباين في الطموح في األعمال الريادية.

( دراسة للتعرف علدى مسدتوى تدوفر خصدائص الريدادة 2016وأجرى سلطان )

مدال( فدي جامعدات جندوب الضدفة الغربيدة، لدى طلبة البكالوريوس )تنصص ريادة األع

ولبحث العاللدة بدين مسدتوى تدوفر هدذه النصدائص وبعدض المتغيدرات الشنصدية لددى 

العينة، ومعرفة االحتياجدات الال مدة لددى الطلبدة للتوجد  للعمدل الريدادي. ولدد توصدلت 

الدراسة إلى أن مستوى توفر خصائص الشدنص الريدادي عندد أفدراد العيندة كدان عاليداً، 

ذلك حسب الترتيب التالي: التنطيط، فالتحكم الذاتي، فالثقة بالنفس، ثم مستوى عدالو مدن و

الطالة والمثابرة وااللتدزام، يلدي ذلدك التواصدل مدع اآلخدرين، ثدم االسدتقاللية، ثدم تحمدل 

المناطر، وأخيراً الحاجة إلى اإلنجا . أما بالنسدبة لمتطلبدات الريدادي للطلبدة فقدد جداءت 

لتالي من األكثر إلحاحاً إلى األلدل: رأس المدال، الفكدرة الرياديدة، الددورات على الترتيب ا

التدريبية، بيئة لانونية داعمة، معرفة بالتكنولوجيا، البنية التحتية، وأخيدراً ثقافدة اجتماعيدة 

داعمة. كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة توفر خصائص الريدادة لددى 

الجنس، والمعددل الجدامعي، وشدهادة الثانويدة العامدة، وااللتحداق الطلبة تعزى إلى متغير  

 ببرامج الريادة الشبابية، إال أن هنا  فروق تعزى إلى متغير الجامعة.

ولمعرفة أهم السمات الشنصية التي تدؤثر علدى النيدة للريدادة لددى طلبدة إحددى 

 ، وسدتارتيانجامعات لتوانيا وعاللتها بتنصص الطالب؛ أجرى ريميكيني، ودامشدوفيان

(Remeikiene, Dumciuviene, & Startiene, 2013)  دراسدة توصدلت إلدى أن

أهم هذه السمات هي: المناطرة، والرغبدة فدي اإلنجدا ، واالتجداه نحدو الريدادة، والدتحكم 

 الذاتي، كما أن هذه السمات يمكن تطويرها أثناء الدراسة.

 & ,Agbim, Oriarewo أوريدداريو وأوتشددوكمددا هدددفت دراسددة اجبدديم و

Owocho, 2013) التعرف علدى أثدر مجموعدة مدن العوامدل علدى النيدة للريدادة لددى )

خريجي مؤسسات التعليم العالي بنيجيريا، ولد تبين من نتائج الدراسة أن العوامل المدؤثرة 

علددى الريددادة هددي: اإلبددداع، والتميددز، وتددوفر رأس المددال، عمددر الفددرد، ودرجددة تحمددل 
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امعي، ومصددر دخدل العائلدة، وأن العامدل المدؤثر األكبدر هدو المناطر، والتنصص الج

 اإلبداع، كما أوضحت الدراسة أن هنا  عاللة طردية بين عمر الفرد والنية للريادة.

أن العديد من المشكالت في المددارس تعيدق  (Isaacs, 2007)وأظهرت دراسة 

لمين ونقص الموارد الكافية. التنفيذ الفعال لتعليم ريادة األعمال، بسبب التدريب السيً للمع

كما توصلت الدراسة إلى إمكانية مساهمة التربية لريدادة األعمدال بشدكل كبيدر فدي تدوفير 

 فر  العمل، وبالتالي التنفيف من حدة الفقر.

( عدن فاعليدة وحددة دراسدية مقترحدة فدي تنميدة 2017وكشفت دراسة الحبسية )

عشدر بسدلطنة عمدان نحدو ريدادة  معارف، ومهارات، واتجاهات طالبات الصدف الحدادي

األعمال، ولد أوصت بضرورة االهتمدام بتضدمين ريدادة األعمدال فدي منداهج الدراسدات 

 االجتماعية.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

يتضددح ممددا تقدددم أن ريددادة األعمددال والتربيددة لريددادة األعمددال، أصددبحت مطلبدداً 

ضرورياً للمجتمعات، كما يالحظ تركيز الدراسات العربية على المسدتوى الجدامعي أكثدر 

من مستوى التعليم المدرسي، فعدد الدراسدات التدي أجريدت علدى مسدتوى المددارس لليدل 

ى الجامعات.  ولد تناولت والع ريادة األعمدال، مقارنة بالدراسات التي أجريت على مستو

ودور المؤسسات الجامعية في تنمية ثقافة ريادة األعمدال، كمدا لنصدت أغلدب الدراسدات 

 السابقة السمات والعوامل والنصائص الشنصية التي تؤثر على النية للريادة.  

 ريادة األعمال في سلطنة عمان

 The Globalتنميددة العالميددة وضددع المعهددد العددالمي لريددادة األعمددال وال

Entrepreneurship Development Institute - الددذي تعتبددر العاصددمة األمريكيددة

لتحديد مستوى الدول في مجال ريادة األعمدال والتنميدة، يهددف   اً مؤشر  -واشنطن مقراً ل 

( دولدة، مدن خدالل تقيديم الموالدف 130إلى تحديد جودة وحجم عملية ريدادة األعمدال لدد )

درات والتطلعات الريادية والتجارية. ولد احتلت دول مجلس التعاون النليجي مراكدز والق

م، حيث حصلت سدلطنة عمدان علدى 2015متقدمة في مؤشر ريادة األعمال والتنمية لعام  

 (.2016( دولة )الهيتي،  130( من بين )30المركز )

وبالنسبة لسلطنة عمان، وانطاللاً من اهتمام صاحب الجاللة السلطان لابوس بدن 

بمجال ريدادة األعمدال فقدد تدم تنصديص جدائزة سدنوية، تسدتهدف  -طيب ل ثراه   -سعيد  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات واألفدراد الدداعمين لهدا، ولدد بددأ تنفيدذها مندذ 

فئات: جائزة الريادة، وجدائزة األعمدال للمؤسسدات، م، وهي مصنفة إلى ثال   2014عام  

جدائزة ريدادة األعمدال بنداًء علدى   ولدد كدان تنصديص وجائزة الداعمين لريادة األعمال.

توصيات ندوة تنمية المؤسسات الصدغيرة والمتوسدطة التدي أليمدت بسديح الشدامنات فدي 

م 2013ينداير    23  إلدى  21والية بهالء بمحافظة الداخليدة بسدلطنة عمدان فدي الفتدرة مدن  
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 -طيدب ل ثدراه –بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجاللة السلطان لابوس بدن سدعيد  

والتي هدفت إلى تعزيدز دور هدذه المؤسسدات، نظدراً لقددرتها علدى تدوفير فدر  العمدل 

للشباب، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات خاصة بهم، والتفرغ إلدارتها و تنميتها من أجل 

ود التنمية التي تشهدها السلطنة )الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة المساهمة في جه

 (.2015والمتوسطة ، 

 التربية لريادة األعمال بسلطنة عمان

في مجال التربية لريدادة األعمدال، ومددى اهتمدام النظدام التعليمدي بهدا فدي دول 

عالميدة التدي تسدعى إلدى النليج بشكل عام؛ أليمت العديد من البرامج النليجيدة والعربيدة ال

دمج الفكر الريادي، ومهارات العمل الحدر ضدمن المنداهج والمقدررات الدراسدية، بهددف 

تعميق مفهوم ريادة األعمال، واكسداب الطلبدة المهدارات الال مدة للعمدل الحدر، وربطهدا 

بالمهارات الحياتية والعملية األساسية مثدل: مهدارات التواصدل، القيدادة، حدل المشدكالت، 

 (.  2019،  بدء تطبيق برنامجرة المناطر، والعمل الجماعي )إدا

أما في سلطنة عمان، فقد اهتمدت و ارة التربيدة والتعلديم بتنميدة ريدادة األعمدال 

لدى الطلبة، ال سيما في مرحلة التعليم مدا بعدد األساسدي )الصدفين الحدادي عشدر والثداني 

الوطني عن طريدق أخصدائي   عشر(، من خالل التوجي  المهني الذي يشرف علي  المركز

التوجي  المهني فدي المددارس، حيدث تتمثدل مهمدتهم فدي توجيد  وإرشداد الطلبدة الختيدار 

المستقبل الوظيفي المناسب لميولهم ولدراتهم. وهندا  بدرامج لهدذا الغدر  مثدل: غايتد ، 

وسند، وانطاللة، وإنجا  عمان، وبرندامج تحددي عمدان، حيدث تهددف هدذه البدرامج إلدى 

لطلبة معارف ومهارات تساعدهم في مواجهة تحديات سوق العمدل، لددفع مسديرة إكساب ا

التنمية االلتصادية واالجتماعية، كما بر  دور و ارة التربيدة والتعلديم فدي المسداهمة فدي 

ريادة األعمدال؛ مدن خدالل تشدكيل لجندة لريدادة األعمدال بموجدب القدرار الدو اري رلدم 

 -(، باإلضدافة إلدى سدعي الدو ارة 2015  /144)(، والقرار الدو اري رلدم  2012  /422)

لنشر ثقافة ريادة األعمال فدي الحقدل التربدوي،  -ممثلة في المركز الوطني للتوجي  المهني

بالشراكة مع القطاعين العام والنا  إلنشاء برامج تدريبية مثل: برنامج جاهز، وبرنامج 

 (.2017ي، والفزارية،  انطاللة التأسيسي لريادة األعمال، وبرنامج غايت  )الشبيب

وبذلك بر  اهتمام النظام التعليمي في السلطنة بريدادة األعمدال مدن خدالل إدراد 

المفاهيم المتعلقة بها ضمن المواد الدراسدية مثدل مدادة المهدارات الحياتيدة ومدادة مسدار  

ة (، وتهتم هدذه المداد10-1المهني، وتعتبر مادة المهارات الحياتية مادة إلزامية للصفوف )

بغرس ليم ومهارات ومعدارف العمدل الريدادي لتنميدة القددرات والميدول اسدتعداداً لسدوق 

العمل، كما تهدف المادة إلى تعريف المتعلمين بدالمهن فدي المجتمدع المحلدي، ولقدد أكددت 

( علدى أهميدة وفاعليدة تعلديم ريدادة األعمدال فدي اكتسداب الطلبدة 2019دراسة المقبالية )

 تجاهات نحو ريادة األعمال.للمعارف والمهارات واال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  
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لقددد نجحددت دول أوروبددا الغربيددة، وأمريكددا الجنوبيددة والشددمالية، وبعددض دول 

جنوب شرق آسديا فدي إنشداء لاعددة عريضدة مدن الريداديين، وفدي المقابدل حققدت الددول 

منهدا: التركيدز علدى العربية نجاحاً محدوداً في ذات المجال، ولد يعدود ذلدك لعددة أسدباب  

التربية الرياديدة فدي المراحدل األولدى مدن التعلديم، كمدا أن التعلديم للريدادة يتطدور بشدكل 

ملحوظ في التعليم الجامعي فيهدتم بتعزيدز التفكيدر النالدد والتحليدل وحدل المشدكالت، كمدا 

 يلعب المحيط األسري الغربي دوراً مهماً في التشجيع على التساؤل، وذلك على عكدس مدا

رغدم -يحد  في التربية والتعلديم بددول العدالم الثالدث؛ وخاصدة فدي الددول العربيدة التدي  

جهودهددا المبذولددة إلصددالح التعلدديم فددي جميددع مراحلدد  بدددءاً بالمراحددل األولددى وانتهدداًء 

إال أن التركيز األكبر على الكم وليس على الندوع، فضدالً عدن طبيعدة  -بالمرحلة الجامعية

مدرسية السلطوية، وبذلك فإن القدرات اإلبداعية والريادية لددى هدؤالء التربية األسرية وال

 (.2014األفراد تكون عرضة للضمور )مبار ، 

أما عن سلطنة عمان، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجدال التربيدة لريدادة 

األعمال، والمتمثلة في: دمدج مهدارات ريدادة األعمدال، والتددريب عليهدا، وتنميدة بعدض 

مات الشنصية المتعلقة بريادة األعمال لدى الطلبة من خالل مدادة المهدارات الحياتيدة؛ الس

إال أن الرؤى ما  الت غيدر واضدحة؛ سدواًء للمعلمدين أو الطلبدة. وممدا يؤكدد علدى ذلدك 

( دولة حول العدالم، ولدد 131م(، والذي يضم )2020تقرير )مؤشر االبتكار العالمي لعام  

م. 2019( مراتدب عدن عدام 4( عالمياً، متراجعةً بذلك )84)  حصلت السلطنة على ترتيب

ويظهر التقرير مؤشرات متواضعة لتصنيف السدلطنة فدي المجداالت ذات العاللدة بريدادة 

( مؤشدر 89( عالمياً فدي مؤشدر بيئدة األعمدال، و)95األعمال، فقد حصلت على ترتيب )

( فدي مؤشدر 118و)  ( فدي مؤشدر تطدور السدوق،104االنفاق على البحث والتطدوير، و)

 .(Dutta et al., 2020)( في مؤشر منرجات المعرفة والتقانة  124االستثمار العام، و)

ومن خالل اطالع الباحثات لوالع تطبيق المناهج الدراسية في سلطنة عمان، فقدد 

الحظن أن الولت المتاح للتدريب على ريادة األعمال ما ال لليالً جداً مقارنةً بالمنرجدات 

عة من المقرر، حيث يدرس الطلبة هذه المادة مرة واحدة في األسبوع ولمددة تقدارب المتول

دليقة فقط. ولد ظهدرت فدي السدنوات األخيدرة بعدض المحداوالت لتنميدة فكدرة ريدادة   40

األعمال وغرسها لدى الطلبة، ومن هذه المحاوالت، مشدروع )أبندي وطندي( الدذي يتبنداه 

ال الباطنة بسلطنة عمان أحد الجهدود المبذولدة، حيدث لسم المهارات الحياتية بمحافظة شم

والدذي هدو -يركز المشروع على طلبة الصدف التاسدع. ولدد تدم اشدتقاق أسدس المشدروع  

من بعض أهداف وحدة التشدغيل الدذاتي فدي مدادة المهدارات الحياتيدة   -عبارة عن مسابقة  

وتقييمهدا فددي كدل عددام ويقدوم القسدم بتنفيددذ ومتابعدة سددير المسدابقة  التدي يدرسدها الطلبددة.

دراسي. وبذلك يدتم اكتشداف المواهدب الطالبيدة القدادرة علدى تبندي أفكدار مثمدرة، إذا مدا 

ومدن  وجدت الدعم المناسب؛ فإنها تمثل بذرة طيبة في سوق العمل والمشداريع التجاريدة. 
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مددى التفاعدل والحمداس خالل متابعة إحدى الباحثات لهذا المشروع كولية أمر، الحظدت  

ابتكار وإنتاد الطلبة لبعض المشاريع، ولدرتهم على اعداد دراسدة جددوى للمشداريع على  

التي يتم تنميتها، ولد تابعت الباحثات مسار إحدى الطالبات، وكيف كانت بداية مشدروعها 

من الصف التاسع من خالل مشاركتها في مشروع )أبني وطني(، مما ساعدها علدى تبندي 

در دخل، وعلي  فقد شعرت الباحثات بقدرة الطلبدة علدى مشروعها وتطويره وتنميت  كمص

االبداع واإلنتاد إذا ما تدم إعطداء موضدوع ريدادة االعمدال االهتمدام الكدافي، وإذا مدا تدم 

التركيز في التعلديم علدى هدذا الموضدوع، وال يتحقدق ذلدك إال بوجدود معلمدين ومشدرفين 

تأسديس مشداريع  ولدادر مؤهلين، ولادرين على تأسيس جيل واعي ومثقدف ولدادر علدى  

على اإلنطالق في سوق العمدل. وعلدى الدرغم ممدا تقددم إال أن موضدوع ريدادة األعمدال 

والتربية لريادة األعمال ال يدزال بحاجدة إلدى مزيدد مدن االهتمدام، ومدن هندا جداءت هدذه 

الدراسة للتعرف على آراء مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتية حول موضدوع ريدادة 

 التربية لريادة األعمال، محاولةً بذلك اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  األعمال و

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لددى معلمدي ومشدرفي مدادة المهدارات الحياتيدة  (1

 تبعا لمتغير الجنس فيما يتعلق بد:

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال -ب

 المعلمين والطلبة على التدريب الكافي فيما يتعلق بمهارات ريادة األعمال.حصول   -د

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لددى معلمدي ومشدرفي مدادة المهدارات الحياتيدة  (2

 تبعا لمتغير المسمى الوظيفي فيما يتعلق بد:

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 بريادة األعمالاهتمام األنظمة التعليمية   -ب

حصددول المعلمددين والطلبددة علددى التدددريب الكددافي فيمددا يتعلددق بمهددارات ريددادة  -د

 األعمال.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لددى معلمدي ومشدرفي مدادة المهدارات الحياتيدة  (3

 تبعا لمتغير النظام التعليمي فيما يتعلق بد:

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 ة التعليمية بريادة األعمالاهتمام األنظم -ب

حصددول المعلمددين والطلبددة علددى التدددريب الكددافي فيمددا يتعلددق بمهددارات ريددادة  -د

 األعمال.

 ما أهم المقترحات الال مة لتطوير العمل الريادي في المدارس العمانية؟  (4

 أهداف الدراسة
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-9التعرف على آراء ومعتقدات معلمي ومشرفي مادة المهارات الحياتيدة للصدفوف ) .1

( تبعاً لمتغير النوع، المسدمى الدوظيفي، والنظدام التعليمدي، فيمدا يتعلدق بوضدوح 11

 مصطلحات ريادة األعمال، والتربية لريادة األعمال لدى الطلبة.

( تبعداً 11-9التعرف على آراء ومعتقدات معلمي ومشرفي مادة المهارات للصفوف ) .2

يتعلددق باهتمددام األنظمددة  لمتغيددر النددوع، المسددمى الددوظيفي، والنظددام التعليمددي، فيمددا

 .التعليمية بريادة األعمال

( تبعداً 11-9التعرف على آراء ومعتقدات معلمي ومشرفي مادة المهارات للصفوف ) .3

لمتغيددر النددوع، المسددمى الددوظيفي، والنظددام التعليمددي، فيمددا يتعلددق بكفايددة الدددورات 

 األعمال.التدريبية للمعلمين والطلبة المرتبطة بمهارات ريادة  

 أهمية الدراسة

التدي تناولدت   -حسدب علدم الباحثدات-تعتبر هذه الدراسة هي الدراسة العمانية األولى   -1

 موضوع ريادة األعمال في مقرر المهارات الحياتية.

لد تساعد مصممي المناهج وبرامج التدريب المهني للمعلمين والمشدرفين فدي تطدوير  -2

 المهارات الحياتية.وحدة التشغيل الذاتي في مادة  

 تسهم في عملية الربط والتكامل بين المواد في موضوع التربية لريادة األعمال. -3

 مجتمع الدراسة

يمثل مجتمع الدراسة معلمدي ومشدرفي مدادة المهدارات الحياتيدة الدذين يدّرسدون 

( نظدراً لوجدود وحددة خاصدة بهدذه المدادة تعندي 11-9مادة المهارات الحياتية للصفوف )

ة األعمال في الصف التاسدع بعندوان: )وحددة التشدغيل الدذاتي( تهدتم بتددريب الطلبدة برياد

واكسابهم مهارات العمل الريادي، ولدد تدم التركيدز فدي   ،على تأسيس مشاريعهم الصغيرة 

الدراسة الحاليدة علدى المعلمدين والمشدرفين فدي كدل مدن المددارس الناصدة، والمددارس 

( أعدداد المشدرفين والمعلمدين 2( وجددول )1الحكومية بسلطنة عمدان. ويوضدح جددول )

 :لمادة المهارات الحياتية في سلطنة عمان

 دة المهارات الحياتية في سلطنة عمان: أعداد مشرفي ما1جدول 

 المجموع  اإلناث  الذكور  المشرفون 

عدد مشرفي مادة  

 المهارات 
32 30 62 
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 : أعداد معلمي مادة المهارات في سلطنة عمان2جدول 

 المجموع  اإلناث  الذكور  المعلمون 

معلمو المهارات  

(5-9 ) 
276 186 462 

معلمو المهارات  

(10-12 ) 
45 45 90 

 552 231 321 المجموع 

 عينة الدراسة

( معلدم ومشدرف، تدم تدو يعهم حسدب الجدنس، 100تكونت عينة الدراسدة مدن )

 (.  3كما هو موضح في جدول )  والمسمى الوظيفي، ونظام التعليم 

 : تو يع أعداد العينة حسب الجنس 3جدول

 نظام التعليم  المسمى الوظيفي  الجنس  

 خاص حكومي معلم مشرف اإلناث  الذكور  المتغير 

 العدد 

 27 73 27 

 

37 

 

 

85 

 

15 

 

 المجموع 
100 100 

    

100   

 أدوات الدراسة

تكونددت أداة الدراسددة مددن اسددتبيان للتعددرف علددى آراء مشددرفي ومعلمددي مددادة 

المهارات الحياتية حول مفهوم التربية لريادة األعمال، ومدى فاعلية تطبيقها في المددارس 

تكّون االستبيان من ثالثة محاور أساسية، كل محور يتضمن أسئلة مدن نمدط العمانية. ولد  

باإلضافة الى سؤال مفتوح في نهاية االستبيان، ويوضدح جددول   ،)موافق( و)غير موافق(

آراء العينة حول مفهوم التربية لريادة األْعمال، ومدى فاعليدة تطبيقهدا فدي المددارس   (4)

 العمانية:
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استبيان يوضح آراء مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتية حول مفهوم  :  (4)جدول 

 التربية لريادة األعمال، ومدى فاعلية تطبيقها في المدارس العمانية

 موافق  غير موافق 
المحور األول: وضوح مصطلحات ريادة األعمال  

 لدى الطلبة 

47 % 
53

 * % 

مصطلح ريادة األعمال واضح بالنسبة  1-

 للطلبة 

74.7

 *% 

25,

3 % 

مصطلح التربية لريادة األعمال واضح بالنسبة   2-

 للطلبة 

54.2

 *% 

45.

8 % 

يستوعب الطلبة أهمية ريادة األعمال اللتصاد   -3

 السلطنة 

84.3

 *% 

15.

7 % 
 ستوعب الطلبة الفرق بين التجارة وريادة األعمال  -4

 موافق  موافق  غير  
التعليمية بريادة  المحور الثاني: اهتمام األنظمة 

 األعمال 

62.7 * 
37.

3 % 
 . هنا  تشجيع واضح في المدارس لريادة األعمال 1

62.7

 *% 

37.

3 % 

. يوجد تكامل وتعاون بين مادة المهارات وبالي  2

المواد الدراسية حول ريادة األعمال واالستفادة من 

 المشاريع الطالبية في المدارس 

53  %

* 

47

 % 

األساسي والثانوي على المبادرة . يشجع التعليم 3

 واالبداع في مجال ريادة االعمال 

71.1

 *% 

28.

9 % 

. موضوع المشاريع الصغيرة وريادة األعمال في  4

مادة المهارات كافي وملم بكل ما يحتاج  الطلبة  

 لالنطالق في مشاريعهم الجديدة 

73.5

 *% 

  

26.

5 % 

. عدد الحصص المنصصة لموضوع ريادة  5

االعمال في مادة المهارات يكفي الستيعاب الطلبة  

 مفاهيم ومهارات العمل الريادي 

 موافق  موافق  غير
المحور الثالث: مدى كفاية التدريب حول ريادة  

 األعمال لكل من المعلمين والطلبة 
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88 *% 
12

 % 

يحصل المعلم على تدريب كاف حول كيفية  1

 . تدريس ريادة األعمال

79.5 *% 
20.

5 % 

يحصل الطلبة على تدريب كافي في مهارات  . 2

 .دراسة الجدوى االلتصادية للمشاريع 

73% * 
27

 % 

. يحصل الطلبة على تدريب في مهارة طرق  3

 . الحصول على تمويل

تم تدريب الطلبة على المهارات الال مة للعمل الريادي مثل مهارات )التواصل، القيادة، حل المشكالت، 

 ، وتحمل العمل الشاق( العمل الجماعيإدارة المناطر، 

ال، ليس 

 بالشكل الكافي 

(28 )% 

نعم 

* بشكل بسيط  

 %( 60)جدا 

 %( * 12)    نعم

 حل المشكالت واتناذ القرارات السريعة -

والتراح أفضل الحلول الال مة لحل   -

 المشكلة 

 ضرورة العمل بروح الفريق  -

 التعامل مع اآلخرين -

 الجماعي التواصل والقيادة والعمل  -

 نتائج الدراسة

السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمدي ومشدرفي مدادة  

 المهارات الحياتية تبعا لمتغير الجنس فيما يتعلق بد:

 المحور األول: وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. -ب

المعلمين والطلبة على التددريب الكدافي فيمدا يتعلدق المحور الثالث: حصول   -د

 بمهارات ريادة األعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتيجة السؤال األول5جدول 
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الدالة  

 االحصائية 

القيمة  

 االحتمالية 
 قيمة ت 

االنحراف  

 المعياري

 المتوسط 

 الحسابي 
 المحور  الجنس  العدد 

 0.984 0.327 غير دال 

 ذكر 3 1.6591 0.34129
المحور  

 األول 
0.32723 1.5927 9 

 أنثى 

 

 1.655 0.101 غير دال 

 ذكر 3 1.7273 0.27303
المحور  

 الثاني 
0.31453 1.6247 9 

 أنثى 

 

 0.607 0.545 غير دال 

 ذكر 3 1.8182 0.2814
المحور  

 الثالث
0.27745 1.7837 9 

 أنثى 

 

( أن متوسدط الدذكور أعلدى مدن متوسدط اإلندا  فدي 5يتضح من بيانات جدول )

جميع المحاور، ولكن نتيجة اختبار )ت( غير دالة احصدائيا، فدال توجدد فدروق ذات داللدة 

بدين الدذكور واإلندا  فدي اجابداتهم فدي جميدع   (α=0,05)إحصائية عند مستوى الداللدة 

 المحاور.

لمدي ومشدرفي مدادة السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لددى مع

 المهارات الحياتية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي فيما يتعلق بد:

 المحور األول: وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. -ب

بمهدارات المحور الثالث: حصول المعلمين والطلبة على التدريب الكافي فيما يتعلدق   -د

 ريادة األعمال.

 : نتيجة السؤال الثاني6جدول 

 العدد  الوظيفة  المحور
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

القيمة 

 االحتمالية

الدالة 

 االحصائية

 0.33606 1.5955 89 معلم األول
 غير دال  0.409 0.829

 0.31832 1.6515 33 مشرف 

 0.32085 1.6337 89 معلم الثاني 
 غير دال  0.268 1.112

 0.26039 1.7030 33 مشرف 

 0.30130 1.7612 89 معلم الثالث 
 دال  0.010 0.641

 0.17811 1.8788 33 مشرف 
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أن متوسط المشدرفين أعلدى مدن متوسدط المعلمدين   (6)يتضح من بيانات جدول  

في جميدع المحداور، ولكدن نتيجدة اختبدار )ت( غيدر دالدة احصدائيا فدي المحدورين األول 

( بدين الدذكور α=0,05والثاني. فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لغت فدي المحدور الثالدث واإلنا  في اجاباتهم في المحور األول والثاني. بينما ليمة )ت( ب

، وعليد  فهندا  (α=0,05( أصغر من مستوى الداللدة )0.010( بقيمة احتمالية )0.641)

 فروق بين المشرفين والمعلمين في المحور الثالث.

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لددى معلمدي ومشدرفي مدادة 

 فيما يتعلق بد:المهارات الحياتية تبعا لمتغير النظام التعليمي  

 المحور األول: وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. -أ

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. -ب

المحور الثالث: حصول المعلمين والطلبة على التددريب الكدافي فيمدا يتعلدق  -د

 بمهارات ريادة األعمال.

 : نتيجة السؤال الثالث 7جدول 
المتوسط   العدد  الوظيفة المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  ليمة ت

 االحتمالية

الدالة  

 االحصائية

 غير دال  0.409 0.829 0.33606 1.5955 89 معلم األول

 0.31832 1.6515 33 مشرف 

 غير دال  0.268 1.112 0,32085 1.6337 89 معلم الثاني

 0.26039 1.7030 33 مشرف 

 دال  0.010 0.641 0.30130 1.7612 89 معلم الثالث

 0.17811 1.8788 33 مشرف 

أن نتيجدة اختبدار )ت( غيدر دالدة احصدائيا فدي   (7)يتضح من بياندات الجددول   

المحددورين األول والثدداني، فددال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة 

(α=0,05)  بين المدارس الحكومية والمددارس الناصدة فدي اجابداتهم فدي المحدور األول

( 022 .0ة )( بقيمدة احتماليد2.324والثاني. بينمدا ليمدة )ت( بلغدت فدي المحدور الثالدث )

( وعلي  فهنا  فدروق بدين المشدرفين والمعلمدين فدي α=0,05أصغر من مستوى الداللة )

 المحور الثالث.

 السؤال الرابع: ما أهم المقترحات لتطوير العمل الريادي في المدارس العمانية؟ 

تنصيص مادة مستقلة، وكتاب، ومنهج بمفهوم ريادة األعمال، مع دليدل يضدم بعدض  -1

العمددانيين، والعمددل ضددمن محتددواه علددى مشدداركة القطدداع النددا ،  رواد األعمددال

والمجتمددع المحلددي مددن ذوي االختصددا  فددي تقددديم بعددض محتددواه، و يددادة عدددد 

 فيما يتعلق بريادة األعمال.   الحصص

 تكثيف الدورات الناصة بريادة األعمال للمعلمين. -2
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 إلبرا  مشارعيهم.تدريب الطلبة، وتكثيف الدورات، وإتاحة الفر  لهم  -3

تهيئة البيئة المدرسية بصورة عامدة، ونشدر الدوعي بدين الطلبدة، والممارسدة العمليدة  -4

لمفهددوم ريددادة األعمددال، وإلامددة المعددار ، والددورش التدريبيددة، وتعزيددز المدددارس 

 مادياً.

 العمل على الدمج بين الجانب النظري، والتطبيقي. -5

 ء األمور.نشر ثقافة مفهوم ريادة األعمال بين أوليا -6

تدريس المفهوم من الصفوف األولى بصورة سهلة، ثم التدرد فدي مسدتوى الصدعوبة  -7

 والمهام المطلوبة من الطلبة.

 توصيات الدراسة

رفع نتائج الدراسة إلى لسم المهارات الحياتية بالو ارة لالستفادة مدن نتدائج الدراسدة  -1

 في تطوير مفهوم التربية لريادة األعمال.

المزيد من الدراسات مثدل: تحليدل محتدوى كتدب المهدارات الحياتيدة، خاصدة اجراء   -2

 وحدة التشغيل الذاتي في الصف التاسع ومقارنة نتائج الدراسة بالدراسة الحالية.

يمكن لمصممي المناهج وبرامج التدريب تقدديم بعدض الدورش التدريبيدة والقدراءات  -3

 معلمين في الولت الحالي.الموجهة بناء على ما تم التراح  من المشرفين وال

 اإلشراف على برنامج دمج الفكر الريادي ضمن المناهج الدراسية المنتلفة.   -4

اكسدداب المعلمددين والمعلمددات أسدداليب الددتعلم االبتكاريددة، واألسددس العلميددة لتطبيددق  -5

وترسيخ مفاهيم ريادة األعمال، والعمل الحر، والصفات والمهارات الريادية الال مة 

 ، وأصحاب األفكار من الطلبة والطالبات.لرواد االعمال

دمددج ريددادة األعمددال فددي المندداهج الدراسددية، لتزويددد الطلبددة بالمهددارات والمعرفددة  -6

الال مددة إلنشدداء مشددروع تجدداري وممارسددة ريددادة األعمددال. ولددد أوصددت دراسددة 

 ( بأهمية الدمج.2017(، والحبسية )2020إسماعيل )

 لمشاريع الطالبية الريادية.انشاء حاضنات أعمال بالجامعات لدعم ا -7

اعداد وتنفيذ برامج تدريبية للطلبة إلكسابهم خصدائص رواد األعمدال، وكيفيدة إدارة  -8

 (.2019المشاريع االبتكارية، وهو ما أكدت علي  دراسة الشرمان )

 مساعدة الطلبة في إخراد مشاريع التنمية المعرفية كمنتج في السوق. -9

عددن طريددق مؤسسددات التمويددل الناصددة وتقددديم  دعددم المشدداريع الرياديددة الطالبيددة -10

 التسهيالت الال مة في السداد.

 اعفاء المشاريع الريادية الطالبية من رسوم الجمار  والضرائب. -11
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 المراجع 

 أوالً: المراجع العربية:
(. اسددتراتيجية مقترحددة للتربيددة لريددادة األعمددال بددالتعليم لبددل ٢٠١٦أبو سيف، محمددود سدديد علددي. )

كليةةة   -مجلة التربية: جامعة األ هر   الجامعي المصري في ضوء بعض االتجاهات المعاصرة.

 . ٧٦-١١، ١٦٧، التربية

واقةةع ريةةادة األعمةةال فةةي الجامعةةات  (.٢٠١٥أبو لددرن، سددعيد محمددد، والهابيددل، وسدديم إسددماعيل. )

جةةامعتي األرهةةر الفلسطينية بقطةةاع غةةدة: دراسةةة مقارنةةة بةةين قسةةمي التعلةةيم المسةةتمر فةةي  

)رسالة ماجستير غيددر منشددورة(. الجامعددة اإلسددالمية )غددزة(،  واإلسالمية ]نسخة الكترونية[.

 غزة. 

الخصةةائص (. ريددادة األعمددال فددي فلسددطين: ٢٠١٢أبو مد ل، سددمير مصددطفى، والعجلددة، مددا ن. )

إلسةةالمية أعمال مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين: مشكالت وحلول. الجامعةةة ا والتحديات.

 . ٢٥-١. غزة: الجامعة اإلسالمية بغزة. كلية التجارة، فلسطين كلية التجارة، -بغدة  

 الالمددادي الثقددافي الترا  على لائم الجغرافيا في مقترح (. برنامج٢٠٢٠حسين. ) مروى إسماعيل،

 لمجلةةةا الثانويددة.  المرحلة طالب لدى الحر العمل نحو واالتجاه األعمال ريادة مهارات لتنمية

 .١٠٧٥ -١٠٠٩، ٧٤التربية، كلية - سوهاج جامعة :التربوية

. المديندددة(. فدددي ٢٠١٩فبرايدددر  ٤) .بددددء تطبيدددق برندددامج ريدددادة األعمدددال بالمددددارس الثانويدددة

madina.com/article/612989-https://www.al 

فاعليةةة وحةةدة دراسةةية مقترحةةة فةةي تنميةةة معةةارف (.  ٢٠١٧الحبسية، نجاح بنت سالم بددن هددديب. )

ومهارات واتجاهات طالبات الصف الحادي عشر نحو ريادة األعمال في سلطنة عمان ]نسخة 

 بوس، مسقط. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان لا .[الكترونية

(. تقييم دور الجامعات المصرية في تنميددة ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى ٢٠١٨الرميدي، بسام سمير. )

مجلددة التصدداديات المددال واألعمددال: المركددز الجددامعي  الطالب: استراتيجية مقترحة للتحسددين.

-٣٧٢(،٦)،  معهد العلددوم االلتصددادية والتجاريددة وعلددوم التسدديير  -عبدالحفيظ بوالصوف ميلة  

٣٩٤. 

(. العوامددل المددؤثرة فددي تكددوين السددمات الرياديددة لدددى طددالب ٢٠١٠ يدان، عمددرو عددالء الدددين. )

 ،مجلس النشةةر العلمةةي  -المجلة العربية للعلوم اإلدارية: جامعة الكويت   الجامعات المصرية.  
٦٧-٢٩، ١٧ . 

  ببعض المتغيرات (. مستوى توفر النصائص الريادية وعاللت٢٠١٦سلطان، سعدية محمد شاهر. )

الشنصية دراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تنصص إدارة األعمال في جامعددات جنددوب 

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةةة: الجامعةةة اإلسةةالمية  .الضفة الغربية

  .١٢٣-١٠٢، ٢٤،  شئون البحث العلمي والدراسات العليا -بغدة  

 مةةةةةةةةةةةاهي ريةةةةةةةةةةةادة األعمةةةةةةةةةةةال. (.٢٠١٩سدددددددددددطس أغ ٥سدددددددددددمحان، دانيدددددددددددة )

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%

%D8B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 

https://www.al-madina.com/article/612989
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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فاعليةةة برنةةامج (.  ٢٠١٧الشبيبي، يوسف بن علي بن ناصر، والفزاريددة، منددال خصدديب حمدددان. ) 

توجيهي مهني لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي الكتشاف الفرص في ريادة األعمال لدى طلبة 

جسددتير غيددر رسددالة ما( الصةةف الحةةادي عشةةر بمحافظةةة جنةةوب الباطنةةة فةةي سةةلطنة عمةةان

 . جامعة السلطان لابوس، مسقط.)منشورة

(. مدددى تطبيددق ريددادة األعمددال لدددى طلبددة الدراسددات العليددا فددي الجامعددات ٢٠١٩الشرمان، آيات. )

مجلة جامعةةة القةةدم المفتوحةةة ل بحةةاث األردنية الحكومية ودور القادة التربويين في تنميتها.  

 .٧١ -٥٩(، ٢٨)١٠ ،والدراسات التربوية والنفسية

رسةةالة المعلةةم: ورارة  (. التربيددة الرياديددة والتعلدديم الريددادي.٢٠١٤مبار ، مجدددي عددو  سددليم. )

 . ٣٣-٣٠، ٥١،  إدارة التخطيط والبحث التربوي  -التربية والتعليم  

عددالم  .(. التربيةةة الرياديةةة والتعلةةيم الريةةادي مةةدخل نفسةةي سةةلوكي٢٠١١مبار ، مجدي عددو . )

 الكتب الحديث.

فاعلية تعليم ريادة األعمال في تنمية معارف ومهارات طةةالب مؤسسةةات (.  ٢٠١٩)  .مو ة  المقبالية،

. كليددة )أطروحددة دكتددوراة غيددر منشددورة(  التعليم العالي واتجاهاتهم نحوها في سةةلطنة عمةةان

 العلوم االجتماعية واإلنسانية بتونس.

(. لياس خصائص الريادة لدي طلبددة ٢٠١١ناصر، محمد جودت، والعمري، غسان عيسى إبراهيم. )

مجلةةة جامعةةة الدراسات العليا في إدارة األعمال وأثرها في األعمال الرياديددة: دراسددة مقارنددة. 

  .١٦٨-١٣٩، (٤)٢٧دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية: جامعة دمشق، 

(. نحو رؤية استراتيجية لدور الجامعددات فددي تدددعيم ثقافددة ريددادة األعمددال ٢٠١٨)نافع، سعيد عبده.  

معهةةد  -المجلة العربية للدراسةةات التربويةةة واالجتماعيةةة: جامعةةة المجمعةةة  والتعليم الريادي.

 . ٥١-٥، (١٢) الملك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية،

يددة لريددادة األعمددال فددي دول مجلددس التعدداون (. لددراءة تحليل٢٠١٦الددرحمن. ) الهيتددي، نددو اد عبددد

، ١١٥،  التعاون الصناعي في الخليج العربي: منظمة الخليج لالستشارات الصناعيةالنليجي.  

٤٠-٣٦ . 

 .(. جةةةائدة ريةةةادة األعمةةةال٢٠١٥الهيئدددة العامدددة لتنميدددة المؤسسدددات الصدددغيرة والمتوسدددطة. )
-His-from-https://theaward.riyada.om/ar/aboutus/Pages/Excerpt

Majesty.aspx# 

اليماني، عبير بنت هاشم محسن، ابن جمع ، نوف عبد ل محمد، والنليوي، لينا بنت سددليمان علددي. 

لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة ]نسةةخة  دور اإلدارة المدرسية في تعلةةيم ريةةادة األعمةةال (.  ٢٠١٦)

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك سعود، الريا .    .]الكترونية
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