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آراء مشريف ومعلمي مادة املهارات احلياتية حول مفهوم الرتبية 
 لريادة األعمال ومدى فاعلية تطبيقها يف املدارس 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:

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن آراء مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتية       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( في المحور الثالث المرتبط بالدورات التدريبية =α0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
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للمعلمين والطلبة. وأوصت الدراسة بأهمية دمج ريادة األعمال في المناهج الدراسية، 

 خرى.      وتقديم الورش والدورات التدريبية للمعلمين والطلبة وبعض المقترحات األ

 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 األعماال باالظهور بعاد أن تدايادت نسابة البطالاة فاي 

المجتمعااات الغربيااة والعربيااة علااى حااد سااواء، حيااث اجدادت روافااد الجامعااات والكليااات 

أن  التعليميااة لسااوق العماال دون أن يجااد هااؤالء الظااريجين الوظااائف والمهاان التااي يمكاان

تحتاويهم، لا ا بادأ يظهار مفهاوم ريااادة األعماال كمظار  باديل أو مؤ،ات للتوظياف، إال أناا  

اتظا  منحاىآ آخاار فأصاب  محال اهتمااام، وبادا باديالآ رائاادا أساهم فاي رفااع مساتوى المعرفااة 

واألداء. وتُعَدّ صناعة ريادة األعمال من أبارج محركاات النماو اال،تصاادي فاي العدياد مان 

ل دفع منشتت األعمال الكبارى لعجلاة التنمياة اال،تصاادية واالجتماعياة دول العالم من خال

عاان يريااق تبنيهااا ألهااداف المسااؤولية االجتماعيااة، وباا لك فهااي تعماال علااى إتاحااة فاار  
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العمل ألفراد المجتمع وجيادة رؤوس األموال المستثمرة وبالتالي تحسين مستوى الرفاهياة 

 (.2018اال،تصادية واالجتماعية )نافع، 

و،د تأثرت ريادة األعمال في بداية ظهورها بمجموعة من العلوم اإلنساانيّة، مثال 

علاام اال،تصاااد، والتسااويق، وعلاام االجتماااع، وعلاام الاانفس، واإلدارة االسااتراتيجيّة، وعلاام 

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

دة األعمال في القارن العشارين للمايالد وتحدياداآ فاي عقادي الساتينيات المفهوم الظا  بريا

والسابعينيات، ولكاان انتشاار ها ا المفهااوم بشااكلا واسااع فاي الثمانينيااات والتسااعينيات، فاااهتّم 

بالمد  بين األرباح الناتجة عن العمليات التجاريّة المتنوعة، واألفكار الُمقدمة من مظتلاف 

 (.2019د على ابتكار وسائل حديثة )سمحان، المجاالت؛ عن يريق االعتما

 مفهوم ريادة األعمال

، ياارى أناا  يقااوم (Entrepreneurship)إن المتأماال فااي مفهااوم ريااادة األعمااال 

علاى فكارة االساتعداد إلدارة وتنظاايم وتطاوير المشاروعات، متدامنااا ماع التاأثر بالمظاااير 

لمبادرة بإنشاء عمال جدياد؛ عان بهدف الوصول إلى األرباح، وتعتمد ريادة األعمال على ا

يريااق االسااتفادة ماان المااوارد المتاحااة، والعماال، ورأس المااال الاا ي يُساااهم فااي الحصااول 

علااى الاارب ، كمااا أناا  يهااتّم بتأساايس األعمااال المتنوعااة؛ ماان أجاال تحقيااق الاارب  مااع تقاادير 

(. ويوصاف العمال بأنا  رياادي إذا ت امن 2019الُمظايرة المترتبة على ذلاك )سامحان، 

(، و،ااد حااددت المفوضااية 2012مظااايرة وابتكااار وتشااغيل ذاتااي )أبااو مااد  ؛ والعجلااة، 

األوروبية مصطل  ريادة األعمال في سياق أوسع حسا  ماا ورد فاي المنتادى اال،تصاادي 

(، حيااث تاام تعريااف مصااطل  ريااادة World Economic Forum, 2009العااالمي )

آ اإلباداع واالبتكاار، األعمال على أن : "،درة الفرد على تحويل األف كار إلى أفعال، مت منا

وحساااا المظااايرة، والقاادرة علااى تظطاايط وإدارة المشاااريع ماان أجاال تحقيااق األهااداف، 

آ بعملهام وأكثار ،ادرة علاى اساتغالل  ودعم الفرد والمجتمع؛ بماا يجعال العااملين أكثار وعياا

ابان )اليمااني و الفر ، وتوفير أساس لرواد األعمال إل،اماة نشااي اجتمااعي أو تجااري"

 (.17،  2016، جمعة والظليوي

تبرج أهمية ريادة األعمال في أنها وسيلة لتصاحي  مساار المشاروعات الصاغيرة 

والمتوسطة، ذلك أن معظم ه ه المشروعات ال يمكنها الصمود والمنافسة ما لم تكان هناا  

إدارة متمكنااة تبحااث عاان الفاار  وتتجناا  التهدياادات والمظاااير المحتملااة بطاارق مبتكاارة 

رب  المرجو لمواجهاة النفقاات، و،اادرة علاى المنافساة إلنتا  منتجات غير تقليدية محققة ال

التربياة لرياادة األعماال منا  الطفولاة ماروراآ وعلي  أصبحت (. 2015)أبو ،رن والهابيل، 

بمراحل التدريس المظتلفة من ضروريات الحياة سواء للمجتمعات الفقيارة، أو الغنياة علاى 

 (.2016حدا سواء )أبو سيف، 
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ألعمال على أنها: " تدخل هادف من ،بل المعلام فاي حيااة وتعرف التربية لريادة ا

المااتعلم لنقاال صاافات تنظاايم المشاااريع والمهااارات لتمكااين المااتعلم ماان البقاااء فااي عااالم 

. وبا لك بادأ (Isaacs, Visser, Friedrich, & Brijlal, 2007, p 614) األعماال"

م عنااادما 1947تااادريس رياااادة األعماااال فاااي العاااالم علاااى مساااتوى الجامعاااات فاااي عاااام 

أول مقاارر دراسااي فااي ريااادة األعمااال فااي كليااة هارفااارد إلدارة   (Myles Mace)،اادم

( بجامعااة هارفااارد األمريكيااة، اسااتجابةآ الحتياجااات الطلبااة العائاادين ماان HBSاألعمااال )

الظدمااة العسااكرية بعااد الحاارا العالميااة الثانيااة، نظااراآ لالنهيااار الاا ي حااد  للصااناعات 

 (.2011)مبار ، الحربية بعد الحرا 

وتسعى التربية لريادة األعمال لتحقياق مجموعاة مان األهاداف وهاي )أباو سايف، 

 (: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.تعديد الروح الريادية في جميع المراح -3

 مساعدة الطلبة على تكوين تصور أف ل لمهنة المستقبل. -4

 تطوير المهارات الشظصية لدى الطلبة. -5

 تعديد مهارات االتصال اإليجابي وبناء العال،ات في البيئة التربوية. -6

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

 ة واالجتماعية في المجتمع.تعديد التنمية اال،تصادي -8

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

،درات المتعلم بشكل يجعل  مواين صال  يظدم ويبناي وينا  مان خاالل التفاعال اإليجاابي 

جتماع مع بيئة األعمال المحيطة ب ، والتعامل باألسلوا األخال،ي االجتماعي ماع أفاراد الم

ال ي يعيش في ، وتوفير أفراد رياديين ،اادرين علاى العمال فاي مظتلاف الوظاائف بالدولاة، 

فيسهمون في رفع المستوى اال،تصادي واالجتماعي لألفراد. ويعتبر نشر وتعديد وإدماا  

منظومة التعليم الريادي في المجتمعات العربية ذو نتائج واضحة وآثاار ،وياة علاى التنمياة 

تدامة ألناا  ينشاار أفااراداآ رياااديين مباادعين فااي جميااع المجاااالت )مبااار ، النوعيااة المساا

2014.) 

وكنتيجااة لمااا تقاادم، فإناا  نظااراآ ألهميااة ريااادة األعمااال وفاعليااة التربيااة لريااادة 

ا،تصاااد الاادول واجدهااار المنااتج المحلااي، وتااوفير فاار  العماال وخلااق  عاالعمااال فااي رفاا

م علاى إياالق مشاروع 2008ونساكو فاي عاام مجاالت لإلباداع واالبتكاار، فقاد أ،ادمت الي

التعلايم للرياادة فاي الاادول العربياة، مان أجاال تعدياد ها ا الناوع ماان التربياة كأحاد األنظمااة 

التربوية المعتمادة، و،اد أبادت أرباع دول عربياة اهتمامهاا بالبرناامج فاي المرحلاة األولاى، 

، واألردن، وسالطنة وأضيفت دولتان في المرحلة الثانية، وه ه الدول هي: مصر، وتاونس

(. ويعتبار النظاام التعليماي أحاد ال اروريات 2017عمان، ولبناان، والمغارا )الحبساية، 
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المهمااة فااي النمااو اال،تصااادي، حيااث يعااّول علياا  فااي تجويااد المااوارد البشاارية وتنميتهااا 

وتحسااين كفاءتهااا للنمااو اال،تصااادي، فكااان ال بااد ماان مراجعااة الاادول سياساااتها التربويااة؛ 

آ بمهاارات القارن الحاادي والعشارين ومهاارات ساوق العمال )الحبساية، لتكون أك ثار إلماماا

و،د تبنات بعاض الادول العدياد مان النمااذ  القائماة علاى التربياة لرياادة االعماال (. 2017

لسياساة رياادة األعماال فاي    (Mirzanti et al. 2015)مثل نموذ  ميرجانتي وآخارون 

مج سياسة ريادة األعمال على أساس المحتاوى إلاى اندونيسيا، حيث يصنف من خاللها برا

 ,Basuوالكلي. كما يقترح نموذ  باسوثالثة مستويات هي: المستوى الجدئي، المتوسط، 

( للتربيااة لرياااادة األعمااال بالهناااد؛ نظااام بيئاااي فعااال لااادمج وتعديااد تعلااايم رياااادة (2014

آ نماوذ    ,O'Connorاألعمال، باعتباره أساسيآا لتعميم تعليم إدارة األعمال. وهناا  أي اا

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

ع علااى الدراسااات ونتااائج التقااارير، لظصاات وماان كاال مااا تقاادم، وبعااد االيااال

الباحثات بعض تجارا الدول في  ما يتعلق برياادة األعماال والتربياة لرياادة األعماال كماا 

 ,Horn؛ 2016؛ اليمااني وآخارون، 2011؛ مباار ، 2002، لبي ، 2007يلي )سكر، 

2006  :) 

آ  أساابوع يساامى  التجربااة األمريكيااة: يقااام فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة ساانويا

أسبوع الريادة، تمارس مان خاللا  مظتلاف األنشاطة والفعالياات المرتبطاة بالرياادة ويوجاد 

أي ا العديد من المراكد الريادية التي تقدم برامج تدريبية لألجياال الجديادة مان الريااديين، 

آ فااي مجااال  وذلااك بتقااديم المساااعدات للاا ين يظططااون إلنشاااء شااركات جدياادة؛ خصوصااا

المعلومات واالتصاالت، كما تقوم الحكومة األمريكية بحمالت إعالمياة واساعة  تكنولوجيا

تستهدف الشباا من مظتلف األعماار لظلاق فار  عمال، ولايس البحاث عان مهناة، حياث 

 تعتمد ه ه الحمالت على سرد ،صص حقيقية لرياديين ورجال أعمال معروفين.

آ كبياراآ باالتعليم الرياادي التجرباة البريطانياة: اهتمات الحكوماة البريطانياة اهتم اماا

على مستوى التعليم العالي بإنشاء برامج لتعلايم الرياادة فاي العدياد مان الجامعاات، وإنشااء 

مراكد تعليم الريادة في مرحلة البكالوريوس، باإلضافة إلاى االهتماام باالتعليم الرياادي فاي 

نهم علاى إنشااء مشااريع مراحل التعليم االبتدائي، والثانوي، حيث ياتعلم الطلباة دروس تعيا

جدياادة مت اامنة مهااارات االبااداع والمظااايرة لتعديااد التوجاا  الريااادي لااديهم، كمااا ،اماات 

الحكومااة البريطانيااة بعماال توعيااة وينيااة لتشااجيع ريااادة الشااباا البريطااانيين، وتعديااد 

التوجاا  الريااادي لاادى الطلبااة بالماادارس، إضااافةآ إلااى تأساايس المجلااس الااويني لظريجااي 

 تعديد الشراكة بين المجتمع األكاديمي و،طاع األعمال.الريادة ل

التجرباااة اليابانياااة: ،امااات السااالطات اليابانياااة بظطاااوات حثيثاااة إلصاااالح النظاااام 

التعليماي، حيااث عقاادت الجامعااات اليابانيااة تحالفاات اسااتراتيجية مااع بع ااها الاابعض ومااع 

السااتقاللية التامااة ،طاااع األعمااال واإلدارة، و،ااد أعطياات الجامعااات الحكوميااة الوينيااة ا



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136076 الرواحية، هدى احلوسنية، وبثينة احلريزيةشريفة  
 

 

302 

لتحسااين التكنولوجيااا، وتطااوير المااوارد البشاارية، وسااد الفجااوة بااين مظرجااات الجامعااات 

وحاجااات سااوق العماال، وربااط الجامعااات بقطاااع سااوق العماال؛ لكااي يااتم إنشاااء منظمااات 

أعماااال ريادياااة جديااادة لجيااال الشاااباا، كماااا تااام صاااياغة معاااايير جديااادة للنظاااام التعليماااي 

 ع االبتكار، واالبداع، والريادة.والتربوي، بهدف تشجي

التجربااة الساانغافورية: أعااادت ساانغافورة توجياا  نظامهااا التعليمااي مااؤخراآ باتجاااه 

تظااريج رياااديين محليااين فااي مجااال األعمااال ليكونااوا ،ااادرين علااى االبااداع والتجديااد، كمااا 

آ للشااؤون  ،اماات بااربط مظرجااات التعلاايم بحاجااات سااوق العماال، وعيناات وجيااراآ مظتصااا

 ادية والمبادرات الفردية في المجتمع.الري

جنوا أفريقيا: تم اتظاذ ،رار بتقديم ريادة األعماال فاي المنااهج الدراساية، تجربة 

م تم تقديم ريادة االعال في الصافوف مان الثالاث الاى التاساع، حياث شاكل 2000وفي عام 

 منهج الريادة جدءاآ من منهج العلوم اال،تصادية واإلدارية 

رينيااة: تبناات مملكااة البحاارين برنااامج تنميااة وتاادري  رواد األعمااال التجربااة البح

نتيجة للبيئة العملية والحاجة الظاصة لرواد األعماال البحارينيين، و،اد تمكان البرناامج منا  

آ من رواد األعمال البحارينيين المحتملاين 111م من تدري  )2000تطبيق  في عام  ( رياديا

( مان رواد األعماال؛ وكنتيجاة لا لك 165شاورة لا) )( بارامج تدريبياة، كماا ،ادم م7خالل )

( رائااد أعمااال ماان االنطااالق فااي مشاااريعهم الظاصااة فااي القطاعااات الصااناعية 40تمكاان )

والظدمية. وبه ا النجاح ال ي حققت  مملكاة البحارين، أصابحت المركاد المحاوري لتادري  

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

 في تفعيل ه ا البرنامج كاألردن، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن.

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

ربحية تهدف إلى إيجاد رياديين شباا عن يريق تبادل اآلراء، والتعليم، والتدري ، 

، كما توجهت السياسات األردنية في الو،ت الحالي لدعم الريادة بصورا والبعثات الدراسية

شتى كاالهتمام بالطفل، وتوفير بيئة أسرية داعمة ل ، وجيادة عدد المبادرات الداعمة للشباا، 

محفدةآ ب لك جان  االبتكار واإلبداع وتنمية روح الريادة لديهم، مثل مبادرة المجلس الويني 

آ إنشاء الشبابي لإلبداع وا لتميد، وصندوق تمويل المشاريع الريادية للشباا. كما تم أي ا

م وال ي يعتبر منظمة غير حكومية، وغير ربحية، 2004مركد الملكة رانيا للريادة في عام 

حيث أن  يستهدف يلبة الجامعات والباحثين والمظترعين وأصحاا المبادرات الشظصية، 

ية وتقديم النص  واإلرشاد فيما يحتاجون  لتطوير وذلك من أجل تعديد ،دراتهم االبتكار

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

Science Parks  آ فاعالآ لجيل الشباا، وفي ه ا المجال أوصت آ رياديا والتي تعد نموذجا

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

 األردنيين على السلو  الريادي.
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التجربة السعودية: اهتمات المملكاة العربياة الساعودية بمجاال رياادة األعماال مان 

م تحاات 2008خااالل إنشاااء حاضاانات األعمااال، فقااد أيلقاات أول حاضاانة فااي نهايااة عااام 

الشاابكة السااعودية مساامى )حاضاانة بااادر لتقنيااة المعلومااات واالتصاااالت(، كمااا تاام انشاااء 

م انطلقات الحاضانة الثانياة 2010( كجهة إرشادية، وفاي عاام SBINلحاضنات األعمال )

بمسمى )حاضانة باادر للتصانيع المتقادم(، وتبعهاا )حاضانة باادر للتقنياة الحيوياة(، كماا تام 

م. باإلضاافة إلاى ذلاك، فقاد تام إنشااء 2011تدشين أول حاضنة لألعماال النساائية فاي عاام 

ه)، وال ي جعل مان جامعاة الملاك ساعود 1429لك سلمان لريادة األعمال في عام معهد الم

مقراآ ل ، ويظتص بتقديم االستشارات المتعلقة بدراسة الجدوى اال،تصادية، واعاداد القاوائم 

الماليااة، والتموياال، والتااراخيص للمشاااريع، وغياار ذلااك ماان أعمااال. كمااا تاام إنشاااء معهااد 

ه) لادعم االبتكاار ورياادة األعماال، 1431قة الشر،ية في عام الريادة في األعمال في المنط

والمساااهمة فااي التحااول إلااى اال،تصاااد المعرفااي فااي المملكااة. وفااي العااام التااالي صاادرت 

الموافقااة بإنشاااء مركااد ريااادة األعمااال بجامعااة ييبااة، باإلضااافة إلااى إنشاااء معهااد اإلبااداع 

 .ه)1433 وريادة األعمال بجامعة أم القرى في عام  

وكنتيجة ألهمية ريادة األعمال وضرورة التربياة لرياادة األعماال فاي العاالم، فقاد 

بدأ االهتمام بها من خاالل اجاراء الدراساات والبحاو  وعقاد الماؤتمرات علاى المساتويات 

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

ومؤسسات التعليم العالي في ثقافة ريادة األعمال ووا،ع رياادة ركدت على دور الجامعات 

( التاي توصالت إلاى وجاود ،صاور 2018األعمال في تلك الجامعات،  كدراسة الرميدي )

واض  في دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة في المحااور 

ياااادة، والحوكماااة، والماااوارد والبنياااة التاااي شاااكلت الرؤياااة والرساااالة واالساااتراتيجية، والق

التحتيااة، والتعلاايم للريااادة، والاادعم الجااامعي، والتاادويل، والعال،ااات الجامعيااة الظارجيااة، 

وتقاااويم رياااادة األعماااال، لااا لك ا،ترحااات الدراساااة اساااتراتيجية لتحساااين دور الجامعاااات 

 المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة. 

( إلى التعرف على وا،اع رياادة األعماال 2015والهابيل ) وسعت دراسة أبو ،رن

فااي الجامعااات الفلسااطينية ماان خااالل دراسااة مقارنااة بااين عمااادة خدمااة المجتمااع والتعلاايم 

المستمر بالجامعة اإلسالمية، ومركد التعليم المستمر بجامعة األجهر، و،اد أظهارت نتاائج 

رة المحساااوبة واالساااتقاللية الدراساااة وجاااود دور متوساااط لإلباااداع واالبتكاااار والمظااااي

والتنافساااية والثقافاااة الريادياااة علاااى التوجااا  الرياااادي فاااي التعلااايم المساااتمر فاااي الجامعاااة 

اإلسااالمية، إال أن دور المجاااالت الماا كورة فااي التوجاا  الريااادي فااي التعلاايم المسااتمر فااي 

آ.  جامعة األجهر كان بسيطا

التعرف علاى السامات وفي نفس الصدد، أُجريت بعض الدراسات التي سعت إلى 

( التااي استكشاافت بعااض 2010والظصااائص الرياديااة لاادى الطلبااة، مثاال دراسااة جياادان )
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السمات الريادية المميادة لطلباة الجامعاات المصارية: كاالساتعداد الرياادي العاام، والاتحكم 

الاا اتي فااي األمااور، واالسااتقاللية، والاادافع إلااى اإلنجاااج، والثقااة بااالنفس، والحاار  علااى 

لثروة، والميل إلى تحمل المظاير، و،د توصلت الدراسة إلى نتائج مؤيدة لفارو  تكوين ا

( إلااى التعاارف علااى ماادى 2019الدراسااة باادرجات متفاوتااة. وهاادفت دراسااة الشاارمان )

تطبيق ريادة األعمال لادى يلباة الدراساات العلياا، ودور القاادة الترباويين فاي تنمياة رياادة 

أظهارت نتاائج الدراساة وجاود درجاة متوساطة لتطبياق األعمال في الجامعات األردنياة، و

ريااادة األعمااال لاادى يلبااة الدراسااة العليااا، كمااا أن دور القااادة التربااويين فااي تنميااة ريااادة 

آ. و،د سعت دراسة ناصار والعماري ) ( إلاى ،يااس 2011األعمال لدى الطلبة كان متوسطا

وأثرهااا فااي األعمااال  خصااائص الريااادة لاادى يلبااة الدراسااات العليااا فااي إدارة األعمااال

الرياديااة، فتبااين وجااود عال،ااة إيجابيااة بااين خصااائص الريااادة فااي إدارة األعمااال وبااين 

األعمال الريادية لدى يلباة الدراساات العلياا فاي جاامعتي عّماان العربياة ودمشاق، إضاافةآ 

إلى وجود أثر لظصائص الريادة لدى نفس العينة فاي إدارة األعماال فاي األعماال الريادياة 

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.

( دراساة للتعارف علاى مساتوى تاوفر خصاائص الرياادة 2016وأجرى سلطان )

ماال( فاي جامعاات جناوا ال افة الغربياة، لدى يلباة البكاالوريوس )تظصاص رياادة األع

ولبحااث العال،ااة بااين مسااتوى تااوفر هاا ه الظصااائص وبعااض المتغياارات الشظصااية لاادى 

العينااة، ومعرفااة االحتياجااات الالجمااة لاادى الطلبااة للتوجاا  للعماال الريااادي. و،ااد توصاالت 

آ،  الدراساة إلاى أن مساتوى تاوفر خصاائص الشاظص الرياادي عناد أفاراد العيناة كاان عاليااا

ذلك حس  الترتي  التالي: التظطيط، فالتحكم ال اتي، فالثقة بالنفس، ثام مساتوى عاالا مان و

الطا،ااة والمثااابرة وااللتاادام، يلااي ذلااك التواصاال مااع اآلخاارين، ثاام االسااتقاللية، ثاام تحماال 

المظاير، وأخيراآ الحاجاة إلاى اإلنجااج. أماا بالنسابة لمتطلباات الرياادي للطلباة فقاد جااءت 

آ إلاى األ،ال: رأس الماال، الفكارة الريادياة، الادورات على الترتي  ا لتالي من األكثر إلحاحاا

التدريبية، بيئة ،انونية داعمة، معرفة بالتكنولوجيا، البنياة التحتياة، وأخياراآ ثقافاة اجتماعياة 

داعمة. كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة توفر خصاائص الرياادة لادى 

الجانس، والمعادل الجاامعي، وشاهادة الثانوياة العاماة، وااللتحااق الطلبة تعادى إلاى متغيار 

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

ولمعرفة أهام السامات الشظصاية التاي تاؤثر علاى النياة للرياادة لادى يلباة إحادى 

 ، وساتارتيانجامعات لتوانيا وعال،تها بتظصص الطال ؛ أجارى ريميكيناي، ودامشاوفيان

(Remeikiene, Dumciuviene, & Startiene, 2013)  دراساة توصالت إلاى أن

أهم ها ه السامات هاي: المظاايرة، والرغباة فاي اإلنجااج، واالتجااه نحاو الرياادة، والاتحكم 

 ال اتي، كما أن ه ه السمات يمكن تطويرها أثناء الدراسة.
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 & ,Agbim, Oriarewo أورياااريو وأوتشااوكمااا هاادفت دراسااة اجباايم و

Owocho, 2013) التعاارف علااى أثاار مجموعااة ماان العواماال علااى النيااة للريااادة لاادى )

خريجي مؤسسات التعليم العالي بنيجيريا، و،د تبين من نتائج الدراسة أن العوامال الماؤثرة 

علااى الريااادة هااي: اإلبااداع، والتميااد، وتااوفر رأس المااال، عماار الفاارد، ودرجااة تحماال 

امعي، ومصاادر دخاال العائلااة، وأن العاماال المااؤثر األكباار هااو المظاااير، والتظصااص الجاا

 اإلبداع، كما أوضحت الدراسة أن هنا  عال،ة يردية بين عمر الفرد والنية للريادة.

أن العديد من المشاكالت فاي المادارس تعياق  (Isaacs, 2007)وأظهرت دراسة 

لمين ونقص الموارد الكافياة. التنفي  الفعال لتعليم ريادة األعمال، بسب  التدري  السير للمع

كما توصلت الدراسة إلى إمكانياة مسااهمة التربياة لرياادة األعماال بشاكل كبيار فاي تاوفير 

 فر  العمل، وبالتالي التظفيف من حدة الفقر.

( عاان فاعليااة وحاادة دراسااية مقترحااة فااي تنميااة 2017وكشافت دراسااة الحبسااية )

عشار بسالطنة عماان نحاو ريااادة  معاارف، ومهاارات، واتجاهاات يالباات الصاف الحاادي

األعمااال، و،ااد أوصاات ب اارورة االهتمااام بت اامين ريااادة األعمااال فااي مناااهج الدراسااات 

 االجتماعية.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

آ  يت اا  ممااا تقاادم أن ريااادة األعمااال والتربيااة لريااادة األعمااال، أصاابحت مطلبااا

آ للمجتمعات، كما يالحظ تركيد الدراسات العربياة علاى المساتوى الجاامعي أكثار  ضروريا

من مساتوى التعلايم المدرساي، فعادد الدراساات التاي أجريات علاى مساتوى المادارس ،ليال 

ى الجامعات.  و،د تناولت وا،ع ريادة األعماال، مقارنة بالدراسات التي أجريت على مستو

ودور المؤسسات الجامعية في تنمياة ثقافاة رياادة األعماال، كماا لظصات أغلا  الدراساات 

 السابقة السمات والعوامل والظصائص الشظصية التي تؤثر على النية للريادة. 

 ريادة األعمال في سلطنة عمان

 The Globalتنمياااة العالمياااة وضاااع المعهاااد العاااالمي لرياااادة األعماااال وال

Entrepreneurship Development Institute - الاا ي تعتباار العاصاامة األمريكيااة

لتحديد مستوى الدول في مجاال رياادة األعماال والتنمياة، يهادف  اآ مؤشر -واشنطن مقراآ ل 

( دولاة، مان خاالل تقيايم الموا،اف 130إلى تحدياد جاودة وحجام عملياة رياادة األعماال لا) )

درات والتطلعات الريادية والتجارية. و،د احتلت دول مجلس التعاون الظليجاي مراكاد والق

م، حياث حصالت سالطنة عماان علاى 2015متقدمة في مؤشر ريادة األعمال والتنمية لعام 

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

آ من اهتمام صاح  الجاللة السلط ان ،اابوس بان وبالنسبة لسلطنة عمان، وانطال،ا

بمجااال ريااادة األعمااال فقااد تاام تظصاايص جااائدة ساانوية، تسااتهدف  -يياا    ثااراه -ساعيد 

المؤسساات الصاغيرة والمتوساطة، والجهااات واألفاراد الاداعمين لهاا، و،ااد بادأ تنفيا ها مناا  
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م، وهي مصنفة إلى ثال  فئات: جاائدة الرياادة، وجاائدة األعماال للمؤسساات، 2014عام 

جاائدة رياادة األعماال بنااءآ علاى   و،اد كاان تظصايص ن لرياادة األعماال.وجاائدة الاداعمي

توصاايات ناادوة تنميااة المؤسسااات الصااغيرة والمتوسااطة التااي أ،يماات بسااي  الشااامظات فااي 

م 2013يناااير  23إلااى  21واليااة بهااالء بمحافظااة الداخليااة بساالطنة عمااان فااي الفتاارة ماان 

 -ييا    ثاراه–،اابوس بان ساعيد بتوجيهات سامية من ح رة صاح  الجاللة السالطان 

والتااي هاادفت إلااى تعديااد دور هاا ه المؤسسااات، نظااراآ لقاادرتها علااى تااوفير فاار  العماال 

للشباا، وتشجيعهم على تنفي  مشروعات خاصة بهم، والتفرغ إلدارتها و تنميتها من أجال 

ت الصاغيرة المساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة )الهيئة العامة لتنمية المؤسسا

 (.2015والمتوسطة ، 

 التربية لريادة األعمال بسلطنة عمان

فااي مجااال التربيااة لريااادة األعمااال، وماادى اهتمااام النظااام التعليمااي بهااا فااي دول 

الظليج بشكل عام؛ أ،يمت العدياد مان البارامج الظليجياة والعربياة العالمياة التاي تساعى إلاى 

من المنااهج والمقاررات الدراساية، بهادف دمج الفكر الرياادي، ومهاارات العمال الحار ضا

تعميااق مفهااوم ريااادة األعمااال، واكساااا الطلبااة المهااارات الالجمااة للعماال الحاار، وربطهااا 

بالمهاارات الحياتياة والعملياة األساساية مثاال: مهاارات التواصال، القياادة، حال المشااكالت، 

 (. 2019، بدء تطبيق برنامجإدارة المظاير، والعمل الجماعي )

سالطنة عماان، فقاد اهتمات وجارة التربياة والتعلايم بتنمياة رياادة األعماال  أماا فاي

لدى الطلبة، ال سايما فاي مرحلاة التعلايم ماا بعاد األساساي )الصافين الحاادي عشار والثااني 

عشر(، من خالل التوجي  المهني ال ي يشرف علي  المركد الويني عان يرياق أخصاائي 

مهمااتهم فااي توجياا  وإرشاااد الطلبااة الختيااار التوجياا  المهنااي فااي الماادارس، حيااث تتمثاال 

المستقبل الاوظيفي المناسا  لمياولهم و،ادراتهم. وهناا  بارامج لها ا الغار  مثال: غايتا ، 

وسااند، وانطال،ااة، وإنجاااج عمااان، وبرنااامج تحاادي عمااان، حيااث تهاادف هاا ه الباارامج إلااى 

مسايرة  إكساا الطلبة معارف ومهارات تساعدهم في مواجهة تحديات ساوق العمال، لادفع

التنمية اال،تصادية واالجتماعياة، كماا بارج دور وجارة التربياة والتعلايم فاي المسااهمة فاي 

ريااادة األعمااال؛ ماان خااالل تشااكيل لجنااة لريااادة األعمااال بموجاا  القاارار الااوجاري ر،اام 

 -(، باإلضااافة إلااى سااعي الااوجارة2015/ 144(، والقاارار الااوجاري ر،اام )2012/ 422)

لنشر ثقافة ريادة األعماال فاي الحقال الترباوي،  -ي للتوجي  المهنيممثلة في المركد الوين

بالشراكة مع القطاعين العام والظا  إلنشاء برامج تدريبية مثل: برنامج جاهد، وبرنامج 

 (.2017انطال،ة التأسيسي لريادة األعمال، وبرنامج غايت  )الشبيبي، والفدارية، 

لطنة برياادة األعماال مان خاالل إدرا  وب لك برج اهتمام النظام التعليمي فاي السا

المفااهيم المتعلقاة بهاا ضامن الماواد الدراساية مثال ماادة المهاارات الحياتياة وماادة مساار  

(، وتهاتم ها ه الماادة 10-1المهني، وتعتبر مادة المهارات الحياتية مادة إلدامية للصافوف )

ول اسااتعداداآ لسااوق بغاارس ،اايم ومهااارات ومعااارف العماال الريااادي لتنميااة القاادرات والمياا
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العمل، كما تهدف المادة إلاى تعرياف المتعلماين باالمهن فاي المجتماع المحلاي، ولقاد أكادت 

( علااى أهميااة وفاعليااة تعلاايم ريااادة األعمااال فااي اكتساااا الطلبااة 2019دراسااة المقباليااة )

 للمعارف والمهارات واالتجاهات نحو ريادة األعمال.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

دول أوروباااا الغربياااة، وأمريكاااا الجنوبياااة والشااامالية، وبعاااض دول لقاااد نجحااات 

جنااوا شاارق آساايا فااي إنشاااء ،اعاادة عري ااة ماان الرياااديين، وفااي المقاباال حققاات الاادول 

آ محادوداآ فاي ذات المجاال، و،اد يعاود ذلاك لعادة أساباا منهاا: التركياد علاى  العربية نجاحاا

كمااا أن التعلاايم للريااادة يتطااور بشااكل التربيااة الرياديااة فااي المراحاال األولااى ماان التعلاايم، 

ملحااوظ فااي التعلاايم الجااامعي فيهااتم بتعديااد التفكياار النا،ااد والتحلياال وحاال المشااكالت، كمااا 

آ في التشجيع على التساؤل، وذلك علاى عكاس ماا  يلع  المحيط األسري الغربي دوراآ مهما

رغاام -بيااة التااي يحااد  فااي التربيااة والتعلاايم باادول العااالم الثالااث؛ وخاصااة فااي الاادول العر

جهودهااا المب ولااة إلصااالح التعلاايم فااي جميااع مراحلاا  باادءاآ بالمراحاال األولااى وانتهاااءآ 

إال أن التركيد األكبر على الكم ولايس علاى الناوع، ف االآ عان يبيعاة  -بالمرحلة الجامعية

التربية األسرية والمدرسية السلطوية، وب لك فإن القدرات اإلبداعية والريادياة لادى هاؤالء 

 (.2014األفراد تكون عرضة لل مور )مبار ، 

أما عن سلطنة عمان، فعلى الرغم من الجهاود المب ولاة فاي مجاال التربياة لرياادة 

األعمااال، والمتمثلااة فااي: دمااج مهااارات ريااادة األعمااال، والتاادري  عليهااا، وتنميااة بعااض 

رات الحياتياة؛ السمات الشظصية المتعلقة بريادة األعمال لدى الطلبة من خاالل ماادة المهاا

إال أن الاارؤى مااا جالاات غياار واضااحة؛ سااواءآ للمعلمااين أو الطلبااة. وممااا يؤكااد علااى ذلااك 

( دولاة حاول العاالم، و،اد 131م(، وال ي ي م )2020تقرير )مؤشر االبتكار العالمي لعام 

آ، متراجعاةآ با لك )84حصلت السلطنة على ترتي  ) م. 2019( مراتا  عان عاام 4( عالميا

ر مؤشارات متواضاعة لتصانيف السالطنة فاي المجااالت ذات العال،اة برياادة ويظهر التقريا

آ فاي مؤشار بيئاة األعماال، و)95األعمال، فقد حصالت علاى ترتيا  ) ( مؤشار 89( عالمياا

( فااي مؤشاار 118( فااي مؤشاار تطااور السااوق، و)104االنفاااق علااى البحااث والتطااوير، و)

 .(Dutta et al., 2020)لتقانة ( في مؤشر مظرجات المعرفة وا124االستثمار العام، و)

ومن خالل ايالع الباحثات لوا،ع تطبيق المناهج الدراسية في سلطنة عماان، فقاد 

الحظن أن الو،ت المتاح للتدري  على ريادة األعمال ماجال ،ليالآ جداآ مقارنةآ بالمظرجاات 

دة تقاارا المتو،عة من المقرر، حيث يدرس الطلبة ه ه المادة مرة واحدة في األسابوع ولما

د،يقااة فقااط. و،ااد ظهاارت فااي الساانوات األخياارة بعااض المحاااوالت لتنميااة فكاارة ريااادة  40

األعمال وغرسها لدى الطلباة، ومان ها ه المحااوالت، مشاروع )أبناي ويناي( الا ي يتبنااه 

،سم المهارات الحياتية بمحافظة شمال الباينة بسلطنة عماان أحاد الجهاود المب ولاة، حياث 

والاا ي هااو -يلبااة الصااف التاسااع. و،ااد تاام اشااتقاق أسااس المشااروع يركااد المشااروع علااى 
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مان بعاض أهاداف وحادة التشاغيل الا اتي فاي ماادة المهاارات الحياتياة  -عبارة عن مسابقة 

ويقااوم القساام بتنفياا  ومتابعااة سااير المسااابقة وتقييمهااا فااي كاال عااام  التااي يدرسااها الطلبااة.

رة علااى تبنااي أفكااار مثماارة، إذا مااا دراسااي. وباا لك يااتم اكتشاااف المواهاا  الطالبيااة القاااد

ومان  وجدت الدعم المناس ؛ فإنها تمثل ب رة ييبة في ساوق العمال والمشااريع التجارياة. 

مادى التفاعال والحمااس خالل متابعة إحدى الباحثات له ا المشاروع كولياة أمار، الحظات 

للمشااريع على ابتكار وإنتا  الطلبة لبعض المشاريع، و،درتهم علاى اعاداد دراساة جادوى 

التي يتم تنميتها، و،د تابعت الباحثات مسار إحدى الطالبات، وكيف كانات بداياة مشاروعها 

من الصف التاسع من خالل مشاركتها في مشروع )أبني ويني(، مما سااعدها علاى تبناي 

مشروعها وتطويره وتنميت  كمصدر دخل، وعلي  فقد شعرت الباحثات بقادرة الطلباة علاى 

إذا مااا تاام إعطاااء موضااوع ريااادة االعمااال االهتمااام الكااافي، وإذا مااا تاام  االبااداع واإلنتااا 

التركيااد فااي التعلاايم علااى هاا ا الموضااوع، وال يتحقااق ذلااك إال بوجااود معلمااين ومشاارفين 

مؤهلين، و،ادرين علاى تأسايس جيال واعاي ومثقاف و،اادر علاى تأسايس مشااريع  و،اادر 

م إال أن موضااوع ريااادة األعمااال علااى اإلنطااالق فااي سااوق العماال. وعلااى الاارغم ممااا تقااد

والتربيااة لريااادة األعمااال ال ياادال بحاجااة إلااى مديااد ماان االهتمااام، وماان هنااا جاااءت هاا ه 

الدراسة للتعرف على آراء مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتياة حاول موضاوع رياادة 

 األعمال والتربية لريادة األعمال، محاولةآ ب لك اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية لادى معلماي ومشارفي ماادة المهاارات الحياتياة  (1

 تبعا لمتغير الجنس فيما يتعلق ب):

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. - أ

 اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال - ا

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

هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية لادى معلماي ومشارفي ماادة المهاارات الحياتياة  (2

 تبعا لمتغير المسمى الوظيفي فيما يتعلق ب):

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. - أ

 اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال - ا

بمهااارات ريااادة حصااول المعلمااين والطلبااة علااى التاادري  الكااافي فيمااا يتعلااق  -  

 األعمال.

هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية لادى معلماي ومشارفي ماادة المهاارات الحياتياة  (3

 تبعا لمتغير النظام التعليمي فيما يتعلق ب):

 وضوح مصطلحات ريادة األعمال لدى الطلبة. - أ

 اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال - ا

فيمااا يتعلااق بمهااارات ريااادة  حصااول المعلمااين والطلبااة علااى التاادري  الكااافي -  

 األعمال.
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 ما أهم المقترحات الالجمة لتطوير العمل الريادي في المدارس العمانية؟ (4

 أهداف الدراسة

-9التعرف على آراء ومعتقدات معلمي ومشرفي ماادة المهاارات الحياتياة للصافوف ) .1

آ لمتغياار النااوع، المساامى الااوظيفي، والنظااام التعليمااي، فيمااا يتعلااق 11 بوضااوح ( تبعااا

 مصطلحات ريادة األعمال، والتربية لريادة األعمال لدى الطلبة.

آ 11-9التعرف على آراء ومعتقدات معلمي ومشرفي مادة المهارات للصافوف ) .2 ( تبعاا

لمتغياار النااوع، المساامى الااوظيفي، والنظااام التعليمااي، فيمااا يتعلااق باهتمااام األنظمااة 

 .التعليمية بريادة األعمال

آ 11-9ومعتقدات معلمي ومشرفي مادة المهارات للصافوف )التعرف على آراء  .3 ( تبعاا

لمتغياار النااوع، المساامى الااوظيفي، والنظااام التعليمااي، فيمااا يتعلااق بكفايااة الاادورات 

 التدريبية للمعلمين والطلبة المرتبطة بمهارات ريادة األعمال.

 أهمية الدراسة

التاي تناولات  -الباحثاات حسا  علام-تعتبر ه ه الدراسة هي الدراساة العمانياة األولاى  -1

 موضوع ريادة األعمال في مقرر المهارات الحياتية.

،د تساعد مصممي المناهج وبرامج التدري  المهني للمعلماين والمشارفين فاي تطاوير  -2

 وحدة التشغيل ال اتي في مادة المهارات الحياتية.

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

 مجتمع الدراسة

يمثاال مجتمااع الدراسااة معلمااي ومشاارفي مااادة المهااارات الحياتيااة الاا ين يدّرسااون 

( نظااراآ لوجااود وحاادة خاصااة بهاا ه المااادة تعنااي 11-9مااادة المهااارات الحياتيااة للصاافوف )

برياادة األعمااال فااي الصااف التاسااع بعنااوان: )وحادة التشااغيل الاا اتي( تهااتم بتاادري  الطلبااة 

واكسابهم مهارات العمال الرياادي، و،اد تام التركياد فاي  ،مشاريعهم الصغيرة على تأسيس

الدراسااة الحاليااة علااى المعلمااين والمشاارفين فااي كاال ماان الماادارس الظاصااة، والماادارس 

( أعااداد المشاارفين والمعلمااين 2( وجاادول )1الحكوميااة بساالطنة عمااان. ويوضاا  جاادول )

 :لمادة المهارات الحياتية في سلطنة عمان

 : أعداد مشرفي مادة المهارات الحياتية في سلطنة عمان1جدول 

 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

( معلاام ومشاارف، تاام تااوجيعهم حساا  الجاانس، 100تكوناات عينااة الدراسااة ماان )

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

 : توجيع أعداد العينة حس  الجنس3جدول

 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

تكونااات أداة الدراساااة مااان اساااتبيان للتعااارف علاااى آراء مشااارفي ومعلماااي ماااادة 

المهارات الحياتية حول مفهوم التربية لريادة األعمال، ومدى فاعلية تطبيقها فاي المادارس 

العمانية. و،د تكّون االستبيان من ثالثة محاور أساسية، كل محور يت امن أسائلة مان نماط 

باإلضافة الى سؤال مفتوح في نهاية االساتبيان، ويوضا  جادول  ،)موافق( و)غير موافق(

آراء العينة حول مفهوم التربية لرياادة األععماال، ومادى فاعلياة تطبيقهاا فاي المادارس  (4)

 العمانية:
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استبيان يوض  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

* % 

مصطل  ريادة األعمال واض  بالنسبة  1-

 للطلبة

74.7

*% 

25,

3% 

مصطل  التربية لريادة األعمال واض  بالنسبة  2-

 للطلبة

54.2

*% 

45.

8% 

يستوع  الطلبة أهمية ريادة األعمال ال،تصاد  -3

 السلطنة

84.3

*% 

15.

7% 
 ستوع  الطلبة الفرق بين التجارة وريادة األعمال -4

 موافق موافق غير  
بريادة المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية 

 األعمال

62.7* 
37.

3% 
 . هنا  تشجيع واض  في المدارس لريادة األعمال1

62.7

*% 

37.

3% 

. يوجد تكامل وتعاون بين مادة المهارات وبا،ي 2

المواد الدراسية حول ريادة األعمال واالستفادة من 

 المشاريع الطالبية في المدارس

53 %

* 

47

% 

المبادرة  . يشجع التعليم األساسي والثانوي على3

 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 المظصصة لموضوع ريادة 5

الستيعاا الطلبة االعمال في مادة المهارات يكفي 

 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 تدري  كاف حول كيفية 1

 .تدريس ريادة األعمال

79.5*% 
20.

5% 

مهارات . يحصل الطلبة على تدري  كافي في 2

 .دراسة الجدوى اال،تصادية للمشاريع

73%* 
27

% 

. يحصل الطلبة على تدري  في مهارة يرق 3

 .الحصول على تمويل

تم تدري  الطلبة على المهارات الالجمة للعمل الريادي مثل مهارات )التواصل، القيادة، حل المشكالت، 

 ، وتحمل العمل الشاق(إدارة المظاير، العمل الجماعي

ليس ال، 

 بالشكل الكافي

(28)% 

نعم 

* بشكل بسيط 

 %(60)جدا 

 %( *12)    نعم

 حل المشكالت واتظاذ القرارات السريعة -

وا،تراح أف ل الحلول الالجمة لحل  -

 المشكلة

 ضرورة العمل بروح الفريق -

 التعامل مع اآلخرين -

 التواصل والقيادة والعمل الجماعي -

 نتائج الدراسة

السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية لادى معلماي ومشارفي ماادة  

 المهارات الحياتية تبعا لمتغير الجنس فيما يتعلق ب):

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

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. - ا

والطلباة علاى التادري  الكاافي فيماا يتعلاق  المحور الثالث: حصول المعلماين -  

 بمهارات ريادة األعمال.
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 : نتيجة السؤال األول5جدول 
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 متوسااط الاا كور أعلااى مان متوسااط اإلنااا  فااي 5يت ا  ماان بيانااات جادول )

جميع المحاور، ولكن نتيجة اختباار )ت( غيار دالاة احصاائيا، فاال توجاد فاروق ذات داللاة 

باين الاا كور واإلنااا  فاي اجاباااتهم فااي جميااع   (α=0,05)إحصاائية عنااد مسااتوى الداللاة 

 المحاور.

لماي ومشارفي ماادة السؤال الثاني: هل توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية لادى مع

 المهارات الحياتية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي فيما يتعلق ب):

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

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. - ا

بمهاارات المحور الثالث: حصول المعلمين والطلبة على التدري  الكاافي فيماا يتعلاق  -  

 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 متوساط المشارفين أعلاى مان متوساط المعلماين  (6)يت   مان بياناات جادول 

فااي جميااع المحاااور، ولكاان نتيجااة اختبااار )ت( غياار دالااة احصااائيا فااي المحااورين األول 

( باين الا كور α=0,05والثاني. فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى الداللاة )

لغات فاي المحاور الثالاث واإلنا  في اجاباتهم في المحور األول والثاني. بينما ،يماة )ت( ب

، وعليا  فهناا  (α=0,05( أصغر مان مساتوى الداللاة )0.010( بقيمة احتمالية )0.641)

 فروق بين المشرفين والمعلمين في المحور الثالث.

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللاة إحصاائية لادى معلماي ومشارفي ماادة 

 فيما يتعلق ب):المهارات الحياتية تبعا لمتغير النظام التعليمي 

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

 المحور الثاني: اهتمام األنظمة التعليمية بريادة األعمال. - ا

المحور الثالث: حصول المعلماين والطلباة علاى التادري  الكاافي فيماا يتعلاق  -  

 بمهارات ريادة األعمال.

 : نتيجة السؤال الثالث7جدول 
المتوسط  العدد الوظيفة المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  ،يمة 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 نتيجااة اختبااار )ت( غياار دالااة احصااائيا فااي  (7)يت اا  ماان بيانااات الجاادول  

المحااورين األول والثاااني، فاااال توجااد فاااروق ذات داللااة إحصااائية عناااد مسااتوى الداللاااة 

(α=0,05)  اجابااتهم فاي المحاور األول باين المادارس الحكومياة والمادارس الظاصاة فاي

( 022 .0( بقيمااة احتماليااة )2.324والثاااني. بينمااا ،يمااة )ت( بلغاات فااي المحااور الثالااث )

( وعليا  فهناا  فاروق باين المشارفين والمعلماين فاي α=0,05أصغر من مستوى الداللاة )

 المحور الثالث.

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

تظصيص مادة مستقلة، وكتاا، ومنهج بمفهوم ريادة األعماال، ماع دليال ي ام بعاض  -1

رواد األعماااال العماااانيين، والعمااال ضااامن محتاااواه علاااى مشااااركة القطااااع الظاااا ، 

والمجتماااع المحلاااي مااان ذوي االختصاااا  فاااي تقاااديم بعاااض محتاااواه، وجياااادة عااادد 

 فيما يتعلق بريادة األعمال.  الحصص

 الدورات الظاصة بريادة األعمال للمعلمين.تكثيف  -2
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 تدري  الطلبة، وتكثيف الدورات، وإتاحة الفر  لهم إلبراج مشارعيهم. -3

تهيئاة البيئاة المدرساية بصاورة عاماة، ونشار الاوعي باين الطلباة، والممارساة العمليااة  -4

لمفهااوم ريااادة األعمااال، وإ،امااة المعااار ، والااورش التدريبيااة، وتعديااد الماادارس 

آ   .ماديا

 العمل على الدمج بين الجان  النظري، والتطبيقي. -5

 نشر ثقافة مفهوم ريادة األعمال بين أولياء األمور. -6

تدريس المفهوم من الصفوف األولى بصورة سهلة، ثام التادر  فاي مساتوى الصاعوبة  -7

 والمهام المطلوبة من الطلبة.

 توصيات الدراسة

لوجارة لالساتفادة مان نتاائج الدراساة رفع نتائج الدراسة إلى ،سم المهارات الحياتية باا -1

 في تطوير مفهوم التربية لريادة األعمال.

اجاراء المديااد ماان الدراسااات مثاال: تحليال محتااوى كتاا  المهااارات الحياتيااة، خاصااة  -2

 وحدة التشغيل ال اتي في الصف التاسع ومقارنة نتائج الدراسة بالدراسة الحالية.

تقاديم بعاض الاورش التدريبياة والقاراءات يمكن لمصممي المنااهج وبارامج التادري   -3

 الموجهة بناء على ما تم ا،تراح  من المشرفين والمعلمين في الو،ت الحالي.

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

اكساااا المعلمااين والمعلمااات أسااالي  الااتعلم االبتكاريااة، واألسااس العلميااة لتطبيااق  -5

فاهيم ريادة األعمال، والعمل الحر، والصفات والمهارات الريادية الالجمة وترسيخ م

 لرواد االعمال، وأصحاا األفكار من الطلبة والطالبات.

دمااج ريااادة األعمااال فااي المناااهج الدراسااية، لتدويااد الطلبااة بالمهااارات والمعرفااة  -6

 الالجمااة إلنشاااء مشااروع تجاااري وممارسااة ريااادة األعمااال. و،ااد أوصاات دراسااة

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

 انشاء حاضنات أعمال بالجامعات لدعم المشاريع الطالبية الريادية. -7

اعداد وتنفي  برامج تدريبية للطلباة إلكساابهم خصاائص رواد األعماال، وكيفياة إدارة  -8

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

 بة في إخرا  مشاريع التنمية المعرفية كمنتج في السوق.مساعدة الطل -9

دعاام المشاااريع الرياديااة الطالبيااة عاان يريااق مؤسسااات التموياال الظاصااة وتقااديم  -10

 التسهيالت الالجمة في السداد.

 اعفاء المشاريع الريادية الطالبية من رسوم الجمار  وال رائ . -11
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:
(. اسااتراتيجية مقترحااة للتربيااة لريااادة األعمااال بااالتعليم ،باال 2016محمااود ساايد علااي. )أبااو ساايف، 

كليةة  -مجلة التربية: جامعة األجهار  الجامعي المصري في ضوء بعض االتجاهات المعاصرة.

 . 76-11، 167، التربية

الجامعةةات واقةةع ريةةادة األعمةةال فةةي  (.2015أبااو ،اارن، سااعيد محمااد، والهابياال، وساايم إسااماعيل. )

الفلسةةطينية بقطةةاع غةةاة: دراسةةة مقارنةةة بةةين قسةةمي التعلةةيم المسةةتمر فةةي جةةامعتي األ هةةر 

)رساالة ماجساتير غيار منشاورة(. الجامعاة اإلساالمية )غادة(،  واإلسالمية ]نسخة الكترونيةة..

 غدة. 

الخصةةائص (. ريااادة األعمااال فااي فلسااطين: 2012أبااو مااد  ، ساامير مصااطفى، والعجلااة، ماااجن. )

أعمال مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين: مشكالت وحلةول. الجامعةة اإلسةالمية  التحديات.و

 . 25-1. غدة: الجامعة اإلسالمية بغدة. كلية التجارة، فلسطين كلية التجارة، -بغاة 

 الالماادي الثقاافي التارا  علاى ،ائم الجغرافيا في مقترح (. برنامج2020حسين. ) مروى إسماعيل،

 المجلةة الثانوياة.  المرحلاة ياالا لدى الحر العمل نحو واالتجاه األعمال ريادة اراتمه لتنمية

 .1075 -1009، ٧٤التربية، كلية - سوهاج جامعة :التربوية

. المدينااااة(. فااااي 2019فبراياااار  4) .باااادء تطبيااااق برنااااامج ريااااادة األعمااااال بالماااادارس الثانويااااة

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

فاعليةةة وحةةدة دراسةةية مقترحةةة فةةي تنميةةة معةةارف (. 2017الحبسااية، نجاااح بناات سااالم باان هاادي . )

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

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان ،ابوس، مسقط.  .[لكترونيةا

(. تقيايم دور الجامعاات المصارية فاي تنمياة ثقافاة رياادة األعماال لادى 2018الرميدي، بسام سمير. )

مجلااة ا،تصاااديات المااال واألعمااال: المركااد الجااامعي  الطااالا: اسااتراتيجية مقترحااة للتحسااين.

-372(،6)، معهاد العلاوم اال،تصاادية والتجارياة وعلاوم التساايير -لاة عبادالحفيظ بوالصاوف مي

394. 

(. العواماال المااؤثرة فااي تكااوين الساامات الرياديااة لاادى يااالا 2010جياادان، عماارو عااالء الاادين. )

 ،مجلةس النشةر العلمةي -المجلة العربية للعلوم اإلدارية: جامعة الكوية   الجامعات المصرية. 
17 ،29-67 . 

(. مستوى توفر الظصائص الريادية وعال،ت  ببعض المتغيارات 2016ة محمد شاهر. )سلطان، سعدي

الشظصية دراسة تطبيقية على يلبة البكالوريوس تظصص إدارة األعماال فاي جامعاات جناوا 

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصةادية واإلداريةة: الجامعةة اإلسةالمية  .ال فة الغربية

  .123-102، 24، علمي والدراسات العلياشئون البحث ال -بغاة 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةاهي ريةةةةةةةةةةةةةةةةةادة األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةال. (.2019أغساااااااااااااااااطس  5سااااااااااااااااامحان، دانياااااااااااااااااة )

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

B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8

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

https://www.al-madina.com/article/612989
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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فاعليةة برنةامج (.  2017الشبيبي، يوسف بن علاي بان ناصار، والفدارياة، مناال خصاي  حمادان. ) 

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

رسااالة ماجسااتير غياار ( الحةةادي عشةةر بمحافظةةة جنةةوب الباطنةةة فةةي سةةلطنة عمةةانالصةةف 

 . جامعة السلطان ،ابوس، مسقط.)منشورة

(. ماادى تطبيااق ريااادة األعمااال لاادى يلبااة الدراسااات العليااا فااي الجامعااات 2019الشاارمان، آيااات. )

مفتوحةة لببحةاث مجلةة جامعةة القةدل الاألردنية الحكومية ودور القادة التربويين فاي تنميتهاا. 

 .71 -59(، 28)10 ،والدراسات التربوية والنفسية

رسةةالة المعلةةم: و ارة  (. التربيااة الرياديااة والتعلاايم الريااادي.2014مبااار ، مجاادي عااو  سااليم. )

 . 33-30، 51، إدارة التخطيط والبحث التربوي -التربية والتعليم 

عااالم  .الريةةادي مةةدخل نفسةةي سةةلوكي (. التربيةةة الرياديةةة والتعلةةيم2011مبااار ، مجاادي عااو . )

 الكت  الحديث.

فاعلية تعليم ريادة األعمال في تنمية معارف ومهةارات طةالب مؤسسةات (. 2019) .المقبالية، موجة

. كليااة )أيروحاة دكتاوراة غيار منشاورة( التعلةيم العةالي واتجاهةاتهم نحوهةا فةي سةةلطنة عمةان

 العلوم االجتماعية واإلنسانية بتونس.

(. ،ياس خصائص الريادة لدي يلباة 2011ناصر، محمد جودت، والعمري، غسان عيسى إبراهيم. )

مجلةة جامعةة الدراسات العليا في إدارة األعمال وأثرهاا فاي األعماال الريادياة: دراساة مقارناة. 

  .168-139، (4)٢٧دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية: جامعة دمشق، 

نحاو رؤياة اساتراتيجية لادور الجامعاات فاي تادعيم ثقافاة رياادة األعماال (. 2018نافع، سعيد عباده. )

معهةد  -المجلةة العربيةة للدراسةات التربويةة واالجتماعيةة: جامعةة المجمعةة  والتعليم الرياادي.

 . 51-5، (12) الملك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية،
ة األعمااال فااي دول مجلااس التعاااون (. ،ااراءة تحليليااة لرياااد2016الاارحمن. ) الهيتااي، نااوجاد عبااد

، 115، التعاون الصناعي في الخليج العربي: منظمة الخليج لالستشارات الصةناعيةالظليجي. 

36-40 . 

 .(. جةةةةائاة ريةةةةادة األعمةةةةةال2015الهيئااااة العامااااة لتنميااااة المؤسسااااات الصااااغيرة والمتوسااااطة. )
-His-from-https://theaward.riyada.om/ar/aboutus/Pages/Excerpt

Majesty.aspx# 

اليماني، عبير بنت هاشم محسن، ابن جمع ، نوف عبد   محمد، والظليوي، ليناا بنات ساليمان علاي. 

لمرحلةةة الثانويةةة ]نسةةخة دور اإلدارة المدرسةةية فةةي تعلةةيم ريةةادة األعمةةال لطةةالب ا (. 2016)

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