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ومعوقاتها لدى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بسلطنة واقع ثقافة ريادة األعمال 

 عمان

 المستخلص:

هدددفت الدراسددة الحاليددة لل شددع عددن واقددع ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى طلبددة الصددفين 

العاشر والحادي عشر بسلطنة عمان، وذلك من خالل دراسة مسدتوى الدوعي بريدادة األعمدال 

قبددال الطلبددة علددة ريددادة األعمددال مددن وجهددة لدددى عينددة الدراسددة والمعوقدداح التددي تحددد مددن  

نظرهم،  ضافة لبحث الفروق في واقع ثقافدة ريدادة األعمدال لددى دفدراد العيندة تبعدا لمت يدراح 

( طالبددا وطالبددة مددن 400الجددن ، والصددع، وعمددل الوالدددين. وقددد تالفددت عينددة الدراسددة مددن )

ئلة الدراسددة تددم اسددت دام مدددارا التعلدديم مددا بعددد األساسددي بمحافظددة مسددقأ. ول جابددة عددن دسدد

( عبدارة موععدة علدة محدورين رييسديين  45المنهج الوصفي، وتطوير اسدتبانة م وندة مدن )

يتنداول األول وعددي الطلبددة ب قافددة ريدادة األعمددال، والمحددور ال دداني ينداق  المعوقدداح التددي قددد 

ى وعدي تتسبب في ضعع  قبال الطلبة علة ريادة األعمال. وقد خلصت النتايج  لدة دن مسدتو

الطلبة ب قافة ريادة األعمال جاء بدرجة مرتفعة، في حين جداء مسدتوى وجدود المعوقداح التدي 

تحد من التوجه نحو ريادة األعمدال بدرجدة متوسدطة.  مدا د هدرح النتدايج وجدود فدروق ذاح 

داللددة  حصددايية فددي مسددتوى الددوعي ب قافددة ريددادة األعمددال لدددى الطلبددة تعدد ى لمت يددر الجددن  

 ث، ولم ي ن هناك دية فروق ذاح داللة  حصايية في باقي المت يراح. لصالح اإلنا

ريددادة األعمددال، ثقافددة ريددادة األعمددال، الصددفين العاشددر والحددادي عشددر،  الكلماااا المفتاةيااة:

 سلطنة عمان.

Abstract:  
The current study aimed to investigate the reality of the 

entrepreneurship culture among students of the tenth and eleventh 

grades in the Sultanate of Oman, by studying the level of awareness of 

entrepreneurship among the study sample and the obstacles that limit 

students' appetite for entrepreneurship from their point of view. In 

addition, the study examines the differences in the reality of the 

entrepreneurship culture among the sample members, depending on 

the variables of sex, grade, and parental work. The study sample 

consisted of (400) male and female students from post-basic education 

schools in Muscat Governorate. To answer the study questions, the 

descriptive approach was used. Thus, a questionnaire was developed 

consisting of (45) statements distributed on two main axes; the first 

deals with students' awareness of the entrepreneurship culture, and the 
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second axis discusses the obstacles that may cause lack of students’ 

interest in entrepreneurship. The results concluded that the level of 

students ’awareness of the entrepreneurship culture was high, while 

the level of obstacles that limit the orientation towards 

entrepreneurship was moderate. The results also showed that there 

were statistically significant differences in the level of awareness of 

the entrepreneurial culture among students due to the variable of 

gender in favor of females, but an absence of any statistically 

significant differences in the rest of the variables. 

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Culture, Tenth and 

Eleventh Grades, Sultanate of Oman. 

 مقدمة:

من العناصر األساسية الداعمة إلنعاش الوضع االقتصادي في دي ريادة األعمال تُعدّ 

مجتمع، لما تسهم به المشروعاح الريادية في تطوير التنميدة االقتصدادية للبلدد، حيدث اعتبرهدا 

( وصفة سحرية لتحقيق النمو واالعدهار االقتصدادي نظدرا لقددرتها 2016الحمالي والعربي )

اح والتقلبدداح االقتصددادية، ومرونددة هيا لهددا التددي تتصددع بالبسدداطة علددة الت يددع مددع الت يددر

وسددهولة الت ييددر لتحقيددق التوافددق مددع الت يددراح التددي قددد تحصددل فددي البيئددة االقتصددادية،  مددا 

( مددن البنددود المهمددة فددي اقتصددادياح الدددول الصددناعية المتقدمددة 2018اعتبرهددا الحددواجرة )

 ية. واألمل الواعد في اقتصادياح الدول النام

يرتبأ مفهوم ريادة األعمال بابت ار دف ار جديدة لتقديم خددماح ومنتجداح مميد ة دو و

انتهاج دسلوب  نتاج جديد د  ر  فاءة، وهي ترت   علدة عنصدر الم داطرة مدن خدالل تطدوير 

منتج قديم دو تقديم منتج وخدمدة جديددة، حيدث ت مدن الم داطرة فدي دنهدا تتادمن  م انيدة عددم 

دو العمالء للمنتج دو ال دمة بالشد ل الجديدد، دو عددم اإلقبدال علدة المندتج دو  قبول المستهل ين

 (، 2010ال دمة الجديدة )النجار والعلي، 

( دن ريددادة Morganthaler & Barber, 2007ويددرى مورجددان ر وبدداربر )

األعمال بم ابة طوق النجاة ألي اقتصاد متع ر بالعدالم،  مدا دنده يم نهدا المسداهمة بشد ل قدوي 

في  يجاد وفرة في الو ايع خاصة في  ل تنامي م رجاح مؤسساح التعلديم ومدا تفدرعن مدن 

( 2016دعددداد مترا مددة مددن البدداح ين عددن عمددل، ويتفددق مددع هدداا الطددر  الحمددالي والعربددي )

 دل عددم قددرة مؤسسداح القطداعين الح دومي وال داص علدة اسدتيعاب وتو يدع  خاصة فدي

م رجدداح التعلدديم المطددردة، لددالك تشدد ل ريددادة األعمددال بعدددا اقتصدداديا جديدددا يم ددن تسددليأ 

الاوء عليه وتوجيه الشباب نحو االن راط فدي هداا المجدال، مدع األخدا بعدين االعتبدار دهميدة 

ة  يجداد بدرامج تدريبيدة ومسداراح تعليميدة ت يدر الشدباب دن تحرص النظم التعليمية علدة دهميد
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( دندده علددة الح ومدداح دن 2019وتعدد ع اتجاهدداتهم نحددو ريددادة األعمددال،  مددا يددرى علددي )

تاددطلع بدددور د بددر فددي سددن التشددريعاح واألنظمددة الداعمددة والميسددرة التددي تدددعم الشددباب 

تعترضددهم دثندداء  نشدداء وتم ددنهم مددن تاسددي  مشددروعاتهم ال اصددة و عالددة العقبدداح التددي قددد 

مشددروعاتهم الرياديددة التددي ت ندديهم عددن االنتظددار فددي طددوابير البدداح ين عددن عمددل دو انتظددار 

 الفرص الو يفية التي قد ال تاتي مطلقا.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقد دصبح التعليم لريادة األعمال موضوع اهتمام  افة النظم التعليمية حول العالم نتيجدة 

تصدادية المت ايددة التدي يشدهدها، وفدي مقددمتها ت ايدد دعدداد البداح ين عدن عمدل، التحدياح االق

(، 2010و الك ت ايد دعدداد السد ان فدي عددد مدن الددول )منظمدة العمدل الدوليدة واليونسد و، 

األمر الاي يستوجب النظر بعناية فايقدة نحدو  يجداد بددايل ذاح جددوى عاليدة لتوجيده البداح ين 

تعليميدة الم تلفدة نحدو التوجده إلنشداء مشداريع صد يرة ومتوسدطة عن عمل من الم رجداح ال

عبر العمل الريادي  حيث لم يصبح بإم ان الح ومداح تدوفير الو دايع فدي القطداع الح دومي 

مع ت ايد وتيرة الم رجاح عامدا بعدد عدام، وهدو مدا تشدهدن سدلطنة عمدان  حدال بداقي الددول  

ومية، فقد بل ت دعداد العمانيين الباح ين عدن حيث يفال الشباب العماني االلتحاق بو يفة ح 

( دلفا باحث وباح ة حسب  حصايياح الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بنهاية شدهر 65عمل )

،  مدا تشدير  حصدايياح وعارة العمدل  لدة توافدد دعدداد  بيدرة للترشدح للو ددايع 2020يونيدو 

 (. 2020المطروحة رغم قلتها )الجهوري، 

  Yusuf and Albanawi, 2016تشددير العديددد مددن الدراسدداح )وفددي هدداا الشددان 

(  لدة دن التوجده نحدو ريدادة األعمدال 2019  وعلدي، 2017  والحبيسدة، 2016والعريمية، 

و نشاء المؤسساح الص يرة والمتوسدطة هدي الحدل المحدوري السدتيعاب العمالدة الوطنيدة مدن 

جتماعيددة للمجتمددع، نظددرا لقدددرة الجنسددين، مددن دجددل المسدداهمة فددي التنميددة االقتصددادية واال

المشاريع الريادية علة توليد فرص العمل باعداد  بيرة وباقل الت اليع وبالتالي ستسهم بشد ل 

 يجددابي فددي الحددد مددن تنددامي دعددداد البدداح ين عددن عمددل، وهددو األمددر الدداي يلقددي بتبعاتدده علددة 

ة ريددادة األعمددال مؤسسدداح التعلدديم ب افددة مراحلهددا باددرورة تحمددل دورهددا تجددان تع يدد  ثقافدد

وتفعيل برامجها ومناشطها التربوية والتطبيقية بشد ل د  در عمقدا وتوسدعا وفدق دطدر واضدحة 

ممنهجة ومنظمدة، تدؤدي  لدة  هدور مشداريع حقيقيدة رايددة وتاسدي  شدر اح تعليميدة واعددة 

 تنب ق من المدارا والجامعاح والمعاهد وغيرها من المؤسساح التعليمية األخرى.

لعديد من الندواح التي دقيمت في سدلطنة عمدان علدة دهميدة التر يد  علدة دياا د دح ا

مجال ريادة األعمال  ونه رافدا اقتصاديا مهما يُمّ ن الشباب من العمل الحر، فقد جاءح نددوة 

م 2013ينداير  23-21"تنمية المؤسساح الص يرة والمتوسطة" التي نفداح خدالل الفتدرة مدن 

نمية قطاع المؤسساح الص يرة والمتوسطة  ونهدا المسدار مؤ دة علة حرص الح ومة علة ت

االقتصادي الماليم لريادة األعمال،  ما د ددح توصدياح هدان النددوة علدة دهميدة ا سداب رواد 
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األعمددال للمهدداراح وال فايدداح الالعمددة التددي تعيددنهم علددة  نشدداء مشدداريعهم و يفيددة رعايتهددا 

ين ريدادة األعمدال فدي المنداهج العمانيددة تاسدي  مر د  لالبت دار وتادمواسدتدامتها مدن خدالل 

 (.2013)الساحة العمانية، 

 ما د دح ندوة "التعليم و فاياح القدرن الحدادي والعشدرين" التدي دقيمدت بمسدقأ خدالل 

م علددة دهميددة بندداء ال فايدداح والقدددراح الالعمددة لريددادة 2013سددبتمبر  24-22الفتددرة مددن 

(،  مدا 2013الم تلفدة )وعارة التربيدة والتعلديم، األعمال لدى الطلبة في  افدة مراحدل التعلديم 

جاءح توصياح الندوة الوطنية "التعليم لريادة األعمال واالبت ار" التي نفاح في مسدقأ ديادا 

م مؤ دة علدة دهميدة تع يد  ونشدر ثقافدة ريدادة األعمدال 2014سبتمبر  24-22في الفترة من 

حفي هم للتوجده نحدو ريدادة األعمدال مسدتقبال بين الطلبة ابتداًء من مرحلة التعليم المدرسي، وت

باعتبارهددا منفدداا اقتصدداديا قويددا يحددل مشدد لة شددح الو ددايع ويفددتح يفاقددا للعمددل الريددادي الحددر 

 (.2014للشباب )وعارة التربية والتعليم، 

وجاءح توصياح المؤتمر الدولي السدابع ل ليدة التربيدة بجامعدة السدلطان قدابوا المنفدا 

 – 2ار "التعليم وريادة األعمال: الفرص والتحدياح" خالل الفترة مدن بسلطنة عمان تحت شع

م، مؤ دددة علددة دهميددة تاددافر جهددود المؤسسدداح التعليميددة ب افددة مراحلهددا 2020مددارا  4

والعمل علة تحقيدق المواءمدة بدين الم رجداح التعليميدة واحتياجداح سدوق العمدل، وضدرورة 

وتصدميم بدرامج تعليميدة و عالميدة تعد ع هداا غرا ثقافدة ريدادة األعمدال بدين دوسداط الطلبدة 

الجانددب فددي عمددر مب ددر، والعنايددة بمراجعددة القددوانين والتشددريعاح الم تلفددة وتطويرهددا لدددعم 

 (.2020الشباب وتحفي هم نحو ريادة األعمال )جامعة السلطان قابوا، 

ي تقدوم  ن المتتبع لعمل وعارة التربية والتعليم بسلطنة عمان يلحظ التعاون ال بير الا

به مع مؤسساح القطاعين الح ومي وال اص سعيا منها في تطوير مهاراح الشباب الرياديدة، 

من خالل التفاعل مع المجتمدع فدي  عدادة التف يدر وتطدوير الدنظم والبدرامج واألنشدطة لتصدبح 

ريادة األعمال ثقافة فردية ومؤسسية ومجتمعية فاعلة  حيث تبال الوعارة جهودا واضحة فدي 

وتوعيددة الطلبددة بفوايددد ريددادة األعمددال ودورهددا فددي تددوفير فددرص العمددل للشددباب ودعددم تعلدديم 

التنميدة االقتصددادية واالجتماعيددة مدن خددالل العديددد مددن البدرامج والفعاليدداح التعليميددة المنظمددة 

التي ينفاها المر   الوطني للتوجيه المهني بالوعارة، لاا جاءح الدراسة الحالية للتعرف علدة 

ريادة األعمدال لددى طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر فدي محافظدة مسدقأ مدن  ثقافة واقع

خددالل الوقددوف علددة مسددتوى الددوعي لددديهم والمعوقدداح التددي قددد تعتددر  ان ددراطهم فددي هدداا 

، فاال عن التعرف علة االختالفاح مسدتوى الدوعي ب قافدة المجال مستقبال من وجهة نظرهم

والتددي قددد تعدد ى لمجموعدة مددن المت يددراح  الصددع،  ريدادة األعمددال لدددى الطلبددة ومعوقاتهدا،

 والجن ، ونوع القطاع الاي يعمل فيه الوالدين. 
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 أسئلة الدراسة:

تتحدد مش لة الدراسة في ال شع عن واقع ثقافة ريادة األعمال من خالل اإلجابة علة األسئلة 

 اآلتية:

ب قافدة ريدادة  ما مستوى وعي طلبة الصفين العاشدر والحدادي عشدر فدي محافظدة مسدقأ .1

 األعمال؟

ما دبرع المعوقاح التي تحد من توجه طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر نحدو ريدادة  .2

 األعمال؟

هل توجد فروق دالة  حصاييا في مستوى الوعي ب قافدة ريدادة األعمدال ومعوقاتهدا لددى  .3

طلبددة الصددفين العاشددر والحددادي عشددر فددي محافظددة مسددقأ تعدد ى لمت يددراح الصددع، 

 وعمل الوالدين؟ والجن ،

 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة الحالية  لة تحقيق اآلتي:       

ال شع عن مستوى وعدي طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر بمحافظدة مسدقأ ب قافدة  -1

 ريادة األعمال.

تحديددد دبددرع المعوقدداح التددي تحددد مددن توجدده طلبددة الصددفين العاشددر والحددادي عشددر نحددو  -2

 ريادة األعمال.

داللة الفروق في مستوى الوعي ب قافة ريدادة األعمدال ومعوقاتهدا لددى طلبدة  ال شع عن -3

الصددفين العاشددر والحددادي عشددر فددي محافظددة مسددقأ وفقددا لمت يددراح الدراسددة )الصددع، 

 والجن ، وعمل الوالدين(.

 أهمية الدراسة

ت تسددب هددان الدراسددة دهميتهددا مددن دهميددة الموضددوع الدداي تتناولدده  حيددث دن  جددراء 

يقل دهمية عن ريدادة األعمدال نفسدها التدي ال الدراساح والبحوث المتعلقة بريادة األعمال دمر 

تسهم بدورها في تنمية المجتمع العماني من جميع النواحي، سدواء مدن الناحيدة االجتماعيدة دو 

يئية.  ما دنها تعتبر استجابة لألولوياح الوطنية التي تؤ د عليها رؤية عمدان االقتصادية دو الب

في  طار البحث عن سبل تم ين وتشدجيع الشدباب لالن دراط فدي سدوق العمدل وتدوفير  2040

بيئة مناسبة إلطدالق مشداريعهم وتع يد  مهداراتهم الرياديدة،  مدا يتوقدع ديادا دن تسدهم نتدايج 

لقرار في  عداد خطدة وحلدول ل يدادة الدوعي نحدو دهميدة التوجده الدراسة في مساعدة مت اي ا

 لة ريادة األعمال لدى طلبة المددارا فدي سدلطنة عمدان مدن خدالل تشد يي التحددياح التدي 

تواجه رواد األعمال العمانيين،  الك من المؤمل دن ت ون هان الدراسة تمهيدا إلجراء الم يدد 

ق التدرا م المعرفدي والبح دي فدي الموضدوع قيدد من الدراسداح المماثلدة ممدا سيسدهم فدي تحقيد

 الدراسة.   
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 مصطلحاا الدراسة:

 نشدداطتُعددّرف علددة دنهددا: " و (:Business Entrepreneurshipريااادة األعمااال   -

  دارة خدالل مدن مادافة، فعاليدة اقتصدادية يقددم جديدد عمدل مشدروع  نشداء علدة يَنصدب

 جديدد و داري اقتصدادي نشداط دو ابت دار جديدد، شديء لتقديم متمي ة ودهلية ب فاءة الموارد

 (25 ،2011 بالم اطرة" )الشميمري والمبيريك، ويتصع باإلبداع يتسم

اتجددان اجتمدداعي  يجددابي نحددو الم ددامرة الش صددية التجاريددة يسدداعد  ثقافااة ريااادة األعمااال: -

ويدددعم النشدداط الريددادي مددن خددالل تشددجيعه للسددلو ياح الرياديددة  الم دداطرة واالسددتقاللية 

إلنجاع، والتي تساعد في التدرويج لحددوث ت يدراح وابت داراح جاريدة فدي المجتمدع فدي وا

 ددل وجددود ح ومدداح تدددعم ريددادة األعمددال مددن خددالل سياسددتها المحفدد ة )عبددد الفتددا ، 

(. دما الدراسة الحالية فتعرف ثقافة ريادة األعمال علة دنها: الدرجة التي تعبر عدن 2016

ستوى توجهه مستقبال نحو  نشاء عمل خاص يديرن بنفسده وعي الطالب بريادة األعمال وم

من خالل بال الجهد والف ر والوقت والمدال، والتحلدي بدرو  الم دامرة وتحمدل المسدؤولية 

 لتوفير فرصة عمل جديدة له ول يرن والمساهمة في تنمية مجتمعه وتطويرن.

بانهدا مجموعدة العناصدر دو تعرفها الدراسة الحالية  جراييدا معوقاا ثقافة ريادة األعمال:  -

األسباب التدي تحدد مدن توجده طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر نحدو ريدادة األعمدال، 

 ويعبر عنها بدرجة الموافقة علة وجود هان المعوقاح مجتمعة.

 ةدود الدراسة

تقتصر الدراسة الحالية علة ال شدع عدن واقدع ثقافدة ريدادة األعمدال ومعوقاتهدا لددى 

عاشر والحادي عشر بمدارا التعليم ما بعد األساسي بمحافظدة مسدقأ خدالل طالب الصفين ال

 م.2019/2020العام الدراسي 

 الخلفية النظرية والدراساا السابقة:

ت داد ريدادة األعمدال وتنمدو بدوتيرة متسدارعة فدي العديدد مدن دول العدالم  حيدث تُعدد 

مسددتويين الفدردي والتنظيمددي فددي األعمدال الرياديددة مدن األنشددطة االقتصددادية المتناميدة علددة ال

العديد من دول العالم ذاح االقتصاد المرتفع، بدل دصدبحت مسدارا اقتصداديا تسدعة الح ومداح 

 لة دفع دفرادها نحو التوجه  ليه خاصة في  ل عجر ال  ير مدن مؤسسداح القطداع العدام عدن 

م علدة تطدوير دف دار توفير الو ايع، وينظر  لة ريادة األعمال علة دنها عملية دينامي ية تقو

ومشددروعاح حيويددة تسدداعد عددن نمددو المجتمددع اقتصدداديا، وتتاددمن اسددت مارا مناسددبا للمددوارد 

البشرية الباح ة عدن عمدل، وتعتمدد علدة اإلبدداع فدي ابت دار  منتجداح وخددماح جديددة ت طدي 

  2018احتياجاح المجتمع وتحرك عجلة االقتصاد والتنميدة فدي د  در مدن اتجدان )الحدواجرة، 

 (.2019لي، وع

ولتع يدد  األمددر اتجهددت بعددا الح ومدداح حددول العددالم تدددريجيا  لددة الت لددي عددن 

االضددطالع بمسددؤولية تددوفير الفددرص الو يفيددة للبدداح ين عددن عمددل دو التوجدده نحددو ممارسددة 
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األنشطة االقتصادية  بحيث اقتصر دورها علة رسم السياساح و قدرار القدوانين والتشدريعاح 

لك اإلشراف علة  نشاء األعمال، وتشجيع األفراد علدة االن دراط ووضع األطر المنظمة و ا

في العمل الحدر وتعميدق ثقافدة العمدل ال داص والدت لي مدن قيدود الو يفدة و نشداء المشداريع 

الص يرة والمتوسطة، األمر الاي ع ع من تنامي حر ة ريادة األعمال لتاخا دهمية  بيرة فدي 

 (.2018سية في اإلنتاج بين الدول )موسة، دعم االقتصاداح الوطنية وعيادة التناف

(  لة وجود ضرورة ملحة لتعلم ريادة األعمال خاصة 2018ويشير عطا ويخرون )

في  ل التناف  االقتصادي العالمي ولسد احتياجداح سدوق العمدل المت يدرة والمسدتمرة  حيدث 

فددي مراحددل  بددد تعلددم ريدادة األعمددال عبددر وضدع فلسددفة وسياسددة تعليميدة خاصددة بهدداا الجاندب

التعليم الم تلفة في ال  ير من دول العالم من خالل  قرار العديد من البرامج التعليمية الم تلفدة 

وتطوير المقرراح الدراسية والتدريبية، وفي هاا الشدان طدورح الواليداح المتحددة األمري يدة 

صددرح فدي عدام من سياساتها التدريبية والتعليمية لدعم ريادة األعمدال وتطدوير مسداراتها، ود

الوطني لريادة األعمال يتامن معدايير المحتدوى الدوطني لتعلديم ريدادة  CEEم مؤشر 2004

م الصددادر عددن مؤسسددة 2019لعددام  GEIاألعمددال، ووفقددا للمؤشددر العددالمي لريددادة األعمددال 

The Global Entrepreneurship and Development Institute  (GEDI, 

تحددة قايمدة دول العدالم فدي نمدو هداا القطداع  وارتفداع نسدبة ( فقد تصدرح الوالياح الم2020

 مساهمته في االقتصاد األمري ي لعاميين متتاليين.

وعلددة مسددتوى الدددول العربيددة فقددد دشددار ذاح التقريددر  لددة حصددول دولددة اإلمدداراح 

عالميددا متقدمددة بدداقي الدددول العربيددة، بينمددا حصددلت سددلطنة  25العربيددة المتحدددة علددة الرتبددة 

دولدة مدن م تلدع دول العدالم التدي خادعت لتقيديم  137عالميا من بين  39علة الرتبة عمان 

م 2020ذلك المؤشر.  ما جاء في اإلصدار ال اني لمؤشر ناوج ريادة األعمال العربية لعدام 

 Roland Bergerالدداي يصدددر عددن منتدددى األعمددال بالعددالم العربددي بالتعدداون مددع منتدددى 

للقايمدة ديادا تلتهدا دولدة قطدر، فدي حدين احتلدت سدلطنة عمدان  العالمي تصدر دولة اإلمداراح

المرتبة ال امسة عربيا،  ما دشار التقرير ذاته  لة تنامي اقتصاد الشر اح الناشدئة وتسدارعها 

في المنطقة العربية بش ل عام  حيث ير   التقرير علة تقييم ستة دبعداد رييسدية تتعلدق بريدادة 

لبشددري مددن حيددث التعلدديم والتدددريب، والمعرفددة المرتبطددة األعمددال تتم ددل فددي: ردا المددال ا

بددامتالك المعلومدداح والت نولوجيددا والبحددث والتطددوير، والتمويددل المتم ددل فددي تددوفر القددرو  

والحلددول الماليددة لدددعم المشدداريع الناشددئة، وتاسددي  الشددر ة مددن حيددث سددهولة الحصددول علددة 

عناصدر الادرورية لتشد يل المشدروع التراخيي الالعمة، وعملياح الشر ة المتعلقة بتوفر ال

وحماية المل ية الف رية، ودخيرا البنية التحتية المحلية الداعمدة النطدالق الشدر اح والمشداريع 

 (.MIT, 2020الناشئة )

ولتع ي  التعليم لريادة األعمال قامدت منظمدة األمدم المتحددة للتربيدة وال قافدة والعلدوم 

(Unesco بإطالق حملة التعليم للجميع )(EFA التي  ان من ضمن دولوياتها تشدجيع ودعدم )
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برامج التعليم والتدريب لريادة األعمال في منطقة الشرق األوسأ وشمال دفريقيا بما يسهم فدي 

 يجاد دجيال مدربة ومد ودة بالمهداراح الالعمدة للعمدل الحدر والولدوج فدي مشداريع اقتصدادية 

ية قيام مشاريع رياديدة تسداعد فدي تنميدة ناشئة تنع  سوق العمل، بحيث تعي هان األجيال دهم

(، وعلددة غددرار تلددك الحملددة دعددت المنظمددة العربيددة للتربيددة 2012مجتمعدداتهم )اليونسدد و، 

(  لة دهمية التحول الف ري ودعم ثقافة ريدادة األعمدال بدين دوسداط Alecsoوال قافة والعلوم )

المهدداراح وال فايدداح الالعمددة  المتعلمدين فددي الدددول العربيدة، والعنايددة بتدددريب وتعلدديم الشدباب

لتع ي  نمو المشاريع الص يرة والمتوسدطة ومراجعدة الدنظم والقدوانين و يجداد البيئدة المحفد ة 

 (.2017والقوانين الداعمة لريادة األعمال )األل سو، 

 معوقاا ريادة األعمال:

( دن 2017( والم يدد يم )2016( واليمدداني )Saleh, 2014يددرى  ددل مددن صددالح )

ألفدراد نحدو ريدادة األعمدال يتداثر بالعديدد مدن العوامدل   ال صدايي الديم رافيدة التددي اتجدان ا

تشمل الجن  ومستوى دخل الفرد، والعمر، ومستوى تعليم الوالدين وندوع و دايفهم، والطبقدة 

االجتماعية،  ضافة لدور العوامدل ال قافيدة وتداثير التعلديم وال قافدة الرياديدة لددى الشدباب وبيئدة 

 ما تلعب العوامل المرتبطة بالسماح الش صية للفدرد دورا مدؤثرا فدي التوجده نحدو  األعمال،

ريددادة األعمددال  ددالجردة والتحدددي واإلقدددام نحددو العمددل الريددادي، واالسددتعداد الددااتي لالبت ددار 

 وتحمل الم اطر.

( 2016( وعبدد الفتدا  )2015وفي الجانب اآلخدر يشدير  دل مدن العتيبدي وموسدة )

(  لددة وجددود بعددا المعيقدداح المرتبطددة بانظمددة التعلدديم والتددي 2019يريددك )الشددميمري والمب

تتم ل في ضعع اهتمام المؤسساح التعليميدة بنشدر ثقافدة ريدادة األعمدال، وعددم  فايدة بدرامج 

التدريب،  ضافة للفجوة ال بيرة بين مساراح التعليم ومتطلباح سوق العمدل، وغيداب االهتمدام 

هب الناشئة، فاال عن ضعع األطدر التنظيميدة والقانونيدة بشد ل بدعم االبت ار وتشجيع الموا

 عام التي تنظم المشروعاح الريادية علة مستوى الوطن العربي  افة.

وحددول دهميدددة دعددم المؤسسددداح التعليميدددة للتعلدديم الريدددادي دشدددار  ددل مدددن يراسدددتي 

عليميدة (  لدة ضدرورة تبندي الدنظم الت2017( والم يد يم )Arasti et al., 2012ويخدرون )

لسياسدداح واسددتراتيجياح واضددحة للتعلدديم الريددادي و نشدداء مرا دد  مت صصددة لدددعم البددرامج 

ال اصة بهاا الشان، وتطدوير البنيدة التحتيدة واالهتمدام بالت نولوجيدا المتطدورة وربدأ المنداهج 

والمقرراح الدراسية بالواقع العملي، وقبل ذلدك  لده العمدل علدة عيدادة وعدي الطدالب بالعمدل 

دي ودورن فدددي التنميدددة االقتصدددادية للمجتمدددع األمدددر الددداي سددديع ع مفهدددوم ثقافدددة ريدددادة الريددا

 األعمال.
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 الدراساا السابقة:

نظرا ألهمية نشر ثقافة ريادة األعمدال بدين الطلبدة فدي  افدة المراحدل التعليميدة وبدث 

ي علدة االتجاهاح اإليجابية نحوهدا  فقدد بح دت العديدد مدن الدراسداح السدابقة هداا األمدر  وهد

 النحو اآلتي:

تناولت بحث تاثير موقع الطالب من ريادة األعمال في نيدتهم  (:2012دراسة رمضان   -

( طالددب وطالبدة مددن جامعدة دمشددق 400للشدروع باعمددال رياديدة مددن خدالل عينددة بل دت )

وبعا الجامعاح ال اصة، وتوصلت الدراسة  لة دن النسبة األ بر مدن الطدالب يفادلون 

 دداص ولددديهم النيددة للبدددء بمشدداريع رياديددة،  مددا د هددرح النتددايج وجددود العمددل لحسددابهم ال

تدداثير لمت يددر الجددن  لصددالح الددا ور الدداين د هددروا توجهددا د بددر مددن اإلندداث نحددو ريددادة 

األعمال،  ضافة لوجود تداثير مباشدر لألصددقاء واألهدل وعلدة وجده ال صدوص الوالددين 

 يملك عمال رياديا. في التوجه للعمل الريادي خاصة  ذا  ان دحدهما 

( 293التي بح ت واقع ثقافة ريادة األعمال بين عيندة بل دت ) (:Meyer, 2014دراسة   -

بجنوب  فريقيا، وقدد توصدلت الدراسدة  من طالب جامعة نورث ويست في مقاطعة جوتنج

 لة دن الطالب لديهم رؤية واقعية ل طر البطالة ود هروا موقفا  يجابيا مرتفعدا نحدو تبندي 

مشاريع ريادية، مما يدل علة ارتفاع ثقافة ريادة األعمال بين دوسداط طلبدة الجامعدة، وقدد 

ثقافدة ريدادة األعمدال لددى  طرحت الدراسة عدة يلياح لدعم قيام المشداريع الرياديدة وتنميدة

الطلبة في عمر مب ر   وضع وحداح دراسية ضمن المناهج لطالب المدرحلتين االبتداييدة 

وال انوية ودوراح  ل امية لطالب السنة األولة في الجامعة، وتنفيدا بدرامج ح وميدة تعمدل 

ط علدة تنميدة ريدادة األعمددال مدن خدالل سدن التشددريعاح الالعمدة وت فيدع القيدود والشددرو

علة الشر اح الناشئة، وقيام الشر اح ال برى بتقديم الورش العمليدة والبدرامج اإلرشدادية 

 لل ريجين وطلبة الجامعاح.  

والتددي هدددفت  لددة ال شددع عددن مسددتوى وعددي طلبددة السددنة  (:2016دراسااة عبااد الفتااا    -

التحادديرية بجامعددة الملددك سددعود ب قافددة ريددادة األعمددال واتجاهدداتهم نحوهددا، عبددر عينددة 

( طالبا وطالبة  حيث بينت النتايج دن الطدالب يمتل دون وعيدا مرتفعدا بريدادة 510قوامها )

ي المقابددل د هددرح العينددة األعمددال ولددديهم اتجاهدداح  يجابيددة نحوهددا بدرجددة متوسددطة، وفدد

وجددود معوقدداح بدرجددة متوسددطة تحددد مددن ريددادة األعمددال،  مددا بينددت النتددايج عدددم وجددود 

فددروق دالددة  حصدداييا فددي اسددتجاباح الطددالب نحددو األبعدداد ال الثددة ألداة الدراسددة تعدد ى 

 لمت يري الجن  والت صي.

علدة واقدع ثقافدة جاءح في ذاح البيئة بهدف التعرف  (:2016دراسة الحمالي والعربي   -

( عادوا مدن 234ريادة األعمال بجامعة حايل السعودية ويلياح تفعيلها مدن وجهدة نظدر )

الهيئة التدريسية بالجامعة، وقد د هرح الدراسة عدة نتايج دهمها  وجود ضدعع فدي ثقافدة 

ريادة األعمال لدى عيندة الدراسدة نظدرا لحداثدة الموضدوع بالنسدبة لهدم، ووجدود عددد مدن 
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بدرجة متوسطة تتم ل في غيداب السياسداح الداعمدة لنشدر ثقافدة ريدادة األعمدال  المعوقاح

وعدددم تاددمينها فددي المسدداراح الدراسددية للطددالب وضددعع البددرامج واألنشددطة المقدمددة 

للطالب في هاا الجانب، دياا توصلت الدراسة  لدة عددم وجدود فدروق فدي مسدتوى ثقافدة 

ي الجدددن  والت صدددي، وإلثدددراء ريدددادة األعمدددال ومسدددتوى المعوقددداح تعددد ى لمت يدددر

الموضوع اقترحت الدراسة عدد من اآللياح تتادمن تدوفير بنيدة معرفيدة فدي مجدال ريدادة 

األعمال ووضع السياساح وال طدأ والبدرامج الم تلفدة لتع يد  ثقافدة ريدادة األعمدال لددى 

 منتسبي الجامعة.

فددة ريددادة تناولددت بحددث تعلدديم ثقا (:Farny et al., 2016دراسااة فااارآي ون اارون   -

األعمال عبدر مقارندة بعدا األنظمدة التعليميدة فدي عددد مدن دول دوربدا )الممل دة المتحددة 

وفنلندا والدنمارك( و يع يتم  ضفاء الطابع المؤسسي علدة القديم والمعتقدداح حدول ريدادة 

األعمددال لدددى طددالب المدددارا والجامعدداح  حيددث تبددين دهميددة  دراك دور ثقافددة المجتمددع 

التعليم علة تنمية ثقافة ريادة األعمال، وقد دعت الدراسدة  لدة تداطير تعلديم وتاثير دساليب 

ثقافة ريادة األعمال وتع ي  المناهج الدراسية وتبني قيم ومعتقداح تعد ع مدن ثقافدة العمدل 

الريدددادي ودورن فدددي مواجهدددة البطالدددة ومسددداهمته فدددي التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة 

 المستدامة للمجتمعاح.

: التددي بح ددت تقيدديم دور الجامعدداح المصددرية فددي تنميددة ثقافددة (2018الرمياادي  دراسااة  -

( فدردا مدن 891ريادة االعمال لدى الطالب، من خدالل توعيدع اسدتبانة علدة عيندة بل دت )

دعااء الهيئتين التدريسية والمعاونة في الجامعداح المصدرية، وقدد توصدلت الدراسدة  لدة 

تنميددة ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى الطلبددة وجددود ضددعع واضددح فددي دور الجامعدداح نحددو 

الجامعيين،  ضافة لوجود عدد  بير من المعوقاح في هداا األمدر دهمهدا  غيداب المقدرراح 

الدراسددية وضددعع ال دددماح التوعويددة المقدمددة للطلبددة، وعدددم االهتمددام با تشدداف مواهددب 

يدة ثقافدة ريدادة الطلبة ذوي األف ار الريادية، وقد خرجدت الدراسدة بوضدع اسدتراتيجية لتنم

 األعمال لدى الطلبة بالجامعاح المصرية.

حيدث اسدتهدفت الدراسدة ال شدع عدن (: 2018دراسة المجلس األعلى للسكان بااألردن   -

 التددريب مؤسسدة المجتمدع ومعاهدد و ليداح الجامعداح فدي األخيدرة السدنة طلبدةاتجاهاح 

( 1336عبدر عيندة قوامهدا ) الت دّرج بعد للتو يع ذاتي   يار األعمال ريادة المهني نحو

طالبا وطالبة، والتعرف علة محدداح البيئة المؤسسية الداعمدة لريدادة األعمدال مدن خدالل 

( من المؤسساح الراعية لريدادة األعمدال بداألردن، وقدد د هدرح النتدايج 208عينة بل ت )

وجدود مسدتوًى متوسدطا مدن االتجدان لددى عينددة الطدالب نحدو  نشداء مشداريع رياديدة،  مددا 

اتاح دن الا ور لدديهم اتجدان دعلدة مدن اإلنداث نحدو ريدادة األعمدال، ديادا تبدين دن ثقافدة 

العمل الريادي ما عالت متواضعة جدا وهي بحاجة لتع ي  هاا الجانب لدى الشدباب بشد ل 

 ددان متوسددطا لدددى الجنسددين، بالمعوقدداح والتحدددياح  مسددتوى الددوعيعددام،  مددا تبددين دن 
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تشجيع المؤسساح التعليمية واهتمامها بموضدوع ريدادة  عن ضعع و شفت الدراسة دياا

األعمددال،  ضددافة  لددة قصددور القددوانين والتشددريعاح وقصددور األنظمددة الداعمددة لألعمددال 

الريادية في األردن األمدر الداي يسدتدعي االلتفداح لهداا األمدر والعمدل علدة بنداء القددراح 

ح التعليميددة مددع مؤسسدداح الرياديددة وتصددميم بددرامج تم ددين الشددباب عبددر ت دداتع المؤسسددا

 الدولة األخرى لتع ي  ريادة األعمال.

بح ددت واقددع ريددادة األعمددال فددي سددوريا باعتبارهددا مدددخال مهمددا  (:2019دراسااة علااي   -

لعمليددة الت ييددر االقتصددادي والمجتمعددي، مددن خددالل تحليددل الوضددع العددام ومقارنددة واقددع 

 لدة دن ريدادة األعمدال  االقتصاد السوري مع تجارب بعا الددول  حيدث توصدل الباحدث

تعتبددر حدي ددة العهددد فددي سددوريا وتواجدده تحدددياح علددة عدددة دصددعدة   يدداب التشددريعاح 

والقدوانين، وضدعع التسدويق والتمويدل، وضددعع الدوعي المجتمعدي وتددني ال قافدة العامددة 

حددول ماهيددة ريددادة األعمددال، وعدددم وجددود خبددراح  افيددة لدددعم قيددام المشدداريع الرياديددة، 

 التدريب الموجهة للشباب والطالب في م تلع الجامعاح السورية.وقصور برامج 

: جداءح بهددف ال شدع عدن اتجاهداح طلبدة التعلديم (2020دراسة البراشدية والظفاري   -

( مدن 1152العالي بسلطنة عمان نحو ريادة األعمال، طبقت استبانة علة عيندة مقددارها )

الح ومية وال اصدة، ف اندت دبدرع النتدايج طلبة السنة الرابعة بعدد من الجامعاح وال لياح 

تشير  لة ارتفاع مستوى اتجاهاح الطلبة نحدو ريدادة األعمدال بشد ل عدام، ووجدود فدروق 

دالددة  حصدداييا فددي مسددتوى االتجاهدداح لصددالح اإلندداث، دمددا تقددديراح دفددراد العينددة علددة 

علدة التدوالي:  التحدياح التي تواجه العمل الريادي فقد بل ت مستوًى مرتفعا دياا، و انت

 التحدياح اإلدارية والفنية، تلتها تحدياح البيئة االست مارية، ثم التحدياح المجتمعية.

: والتدي دجريدت فدي ذاح البيئدة (Al-Lawati et al., 2020دراساة اللاواتي ون ارون   -

( من البحوث التدي دجريدت علدة تعلديم ريدادة األعمدال فدي السدلطنة 27بهدف تحليل عدد )

م  حيث تبين دن د  ر البحوث نشرا  اندت بدين عدامي 2019م  لة 2007ة من خالل الفتر

م، ور دد  معظمهددا علددة مؤسسدداح التعلدديم العددالي والتددي غطددت جامعددة 2017و 2015

صحار، تلتها جامعة السلطان قابوا ثم جامعة  فار  علدة التدوالي،  مدا وجددح الدراسدة 

نفيا حول تعليم ريادة األعمال بين دندواع دن هناك حاجة لم يد من الدراساح لتقييم نتايج الت

 م تلفة من مؤسساح التعليم العام والتعليم العالي علة حد سواء.

 منهجية الدراسة واجراءاتها

 منهجية الدراسة

است دمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي للحصول علدة اسدتجاباح الطلبدة بهددف 

 اتها لديهم.ال شع عن مستوى الوعي ب قافة ريادة األعمال ومعوق
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 مجتمع وعينة الدراسة

تالع مجتمع الدراسدة مدن جميدع طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر فدي محافظدة 

( طالبدا وطالبدة فدي الصدع 9212( طالبا وطالبدة، مدنهم )17324مسقأ فقأ والبالغ عددهم )

( طالبا وطالبة في الصدع الحدادي عشدر حسدب  حصدايياح وعارة التربيدة 8112العاشر، و )

( طالبدا وطالبدة، مدنهم 400م. دما عينة الدراسة فقد ت ونت مدن )2019/2020للعام الدراسي 

( طالبا وطالبة من الصدع الحدادي عشدر، دي 194( طالبا وطالبة في الصع العاشر، )206)

%( مدن مجتمدع الدراسدة، وقدد تدم اختيدارهم بطريقدة عشدوايية مدن عددة مددارا. 2ما نسدبته )

 ع دفراد عينة الدراسة حسب الصع والمحافظة التعليمية.( توعي2ويوضح الجدول )

 (1جدول )

 توعيع دفراد عينة الدراسة حسب النوع والصع في محافظة مسقأ
 المجموع  ناث ذ ور الصع

 206 106 100 العاشر

 %51.5 %51.7 %51.3 النسبة

 194 99 95 الحادي عشر

 %48.5 %48.3 %48.7 النسبة

 400 205 195 المجموع

 %100 %100 %100 النسبة

 أدواا الدراسة

تددم  عددداد اسددتبانة "واقددع ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى طلبددة الصددفين العاشددر والحددادي 

بحيدث تتناسدب مدع ثقافدة البيئدة العمانيدة وذلدك باالعتمداد علدة الدراسداح السدابقة التدي  عشدر"

تناولددت موضددوع واقددع ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى الطلبددة  دراسددة )المجلدد  األعلددة األردنددي 

  الحمدالي والعربدي، 2016  السدعوي، 2016  العريميدة، 2017  الحبسية، 2018للس ان، 

( فقدرة موععدة علدة 45(. وتت ون االسدتبانة مدن )2010علي،   2016  عبد الفتا ، 2016

 محورين رييسيين هما:

ويقصد بها المعارف التدي يمتل هدا الطالدب وعي الطلبة بثقافة ريادة األعمال: المحور األول: 

ويت ون هداا الجد ء مدن ثالثدة دبعداد، تم لدت فدي: سدماح رايدد األعمدال،  حول ريادة األعمال،

 ( فقرة.25مال، ومتطلباح ريادة األعمال، بمجموع فقراح بلغ )وخصايي ريادة األع

ويقصد بها العوامدل  المعوقاا التي تحد من الد ول في مجال ريادة األعمال:المحور الثاآي: 

( 20التي قد تعيق الطالب من الدخول فدي مجدال ريدادة األعمدال  حيدث تادمن هداا المحدور )

معوقداح تتعلدق بش صدية رايدد األعمدال، و ح ذاتيدهمعوقدافقرة موععة علة ثالثة دبعاد  هي: 

اجتماعية تم ل التحدياح المرتبطة بال قافة السايدة في المجتمع، ومعوقاح  دارية ومالية وفنيدة 

المتعلقدددة بالممارسددداح والتشدددريعاح والسياسددداح التعليميدددة ال اصدددة ببيئدددة العمدددل فدددي ريدددادة 

 األعمال.
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(  3ثددي: موافددق بدرجددة  بيددرة، وتقابلهددا الدرجددة )يُجدداب عددن العبدداراح بمقيدداا ذو تقدددير ثال

(، وموافددق بدرجددة ضددعيفة، ويقابلهددا الدرجددة 2وموافددق بدرجددة متوسددطة، وتعطددة الدرجددة )

(1.)  

 إجراءاا الصدق والثباا:

( من األسداتاة الم تصدين فدي 5للتحقق من الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها علة )

وعارة التربية والتعليم بسلطنة عمدان، للتا دد مدن انتمداء العبداراح للمحداور ولالسدتبانة بشد ل 

عام، وسالمة ووضو  الل ة، وقد تم التعديل في بعا الصياغاح الل ويدة، و دالك تقسديم  دل 

 ة  لة محاور وفقا آلراء المح مين. ج ء في االستبان

تم است راج معامل ال باح ألداة الدراسة ومحاورهدا مدن خدالل احتسداب  دما بالنسبة لل باح فقد

(، وتراوحددت معددامالح 0.82معامددل )دلفددا  رونبدداث(  حيددث بلددغ معامددل ال بدداح لددألداة   ددل )

مح بتطبيددق األداة (، وهددي مؤشددراح ثبدداح مقبولددة تسدد0.83(، و)0.70ثبدداح محاورهددا بددين )

   لتحقيق دغرا  الدراسة.

 إجراءاا تطبيق الدراسة

بدوعارة التربيدة والتعلديم  وفقا ل جراءاح الرسمية المتبعة في تطبيق األدواح البح ية

عمان  فقد تم تطبيق االستبانة علدة عيندة عشدوايية مدن طلبدة مددارا محافظدة مسدقأ  بسلطنة

بعد دخا الموافقة من الم تب الفني للدراسداح والتطدوير بدالوعارة، وهدو الجهدة المسدؤولة عدن 

منح الموافقاح إلجدراء البحدوث والدراسداح علدة المؤسسداح التعليميدة التابعدة لهدا بالسدلطنة  

 م(.282027350/2020ين موافقة رسمية برقم قيد المراسلة )حيث تم منح الباح 

 المعالجاا اإلةصائية

 ل جابة عن دسئلة الدراسة تم است دام التحليالح اإلحصايية التالية:

  المتوسدطاح الحسدابية واالنحرافدداح المعياريدة ألبعداد ددواح الدراسددة لمعرفدة واقدع ثقافددة

تحليدل درجدة الدوعي ومسدتوى المعوقدداح،  ريدادة األعمدال لددى عيندة الدراسدة مددن خدالل

وألغددرا  تفسددير الدددرجاح تددم تقسدديم المتوسددطاح الحسددابية  لددة ثددالث فئدداح ليصددبح 

( يعبدر عدن 2.33-1.67( يعبر عن مسدتوى ضدعيع  و)1.66-1.00المعيار  التالي: )

 ( يشير  لة مستوى مرتفع.3.00-2.34مستوى متوسأ  و)

  تحليل التباين المتعددMANOVA ابة عن سؤال الفروق ل افة المت يراح.ل ج 

 آتائج الدراسة ومناقشتها

يهدف هاا الج ء  لة عر  النتايج التي تم التوصل  ليهدا مدن خدالل تحليدل البيانداح 

 التي تم جمعها، وتسهيال لعرضها ومناقشتها فقد تم تصنيفها وفقا ألسئلة الدراسة.

 :آتائج السؤال األول

وعااي طلبااة الصاافين العاشاار والحااادي عشاار فااي "مااا مسااتوى والدداي يددني علددة 

 محافظة مسقط بثقافة ريادة األعمال؟"
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ول جابة علة هاا السؤال تم است راج المتوسطاح الحسدابية واالنحرافداح المعياريدة والرتدب 

الستجاباح دفراد العينة علدة فقدراح المحدور األول لدألداة وفقدا ألبعادهدا ال الثدة )سدماح رايدد 

ي ريدادة األعمدال، ومتطلبداح ريدادة األعمدال( والتدي تناولدت فدي مجملهدا األعمال، وخصداي

( تسدتعر  تلدك 4( و)3( و)2قياا مستوى وعي الطلبدة ب قافدة ريدادة األعمدال، والجدداول )

 النتايج حسب األبعاد.

 ( 2جدول )

 سااماا رائااد األعمااال"المتوسددطاح الحسددابية واالنحرافدداح المعياريددة لفقددراح البعددد األول "

 (400= )ن*

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع 0.55 2.72 يحتاج رايد األعمال  لة درجة عالية من االلت ام لنجا  العمل. 1

 4 مرتفع 0.56 2.57 يتمي  رايد األعمال بالدافعية ل نجاع 2

3 
المحتملة يتسم رايد األعمال بالقدرة علة دراسة الم اطر 

 للمشروع.
 5 مرتفع 0.66 2.45

 2 مرتفع 0.59 2.66 يحتاج رايد األعمال  لة مستوى عال من الم ابرة والطمو . 4

 3 مرتفع 0.62 2.60 يتصع رايد العمل بحسن التعامل مع العمالء والمستفيدين. 5

6 
يتسم رايد األعمال بالقدرة علة الت يع مع احتياجاح السوق 

 المت يرة.
 7 مرتفع 0.65 2.38

 6 مرتفع 0.53 2.40 يتمي  رواد األعمال بالمشار ة اإليجابية في المجتمع. 7

 -- مرتفع 0.33 2.54 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة                     

"سااماا رائااد ( يتاددح دن المتوسددطاح الحسددابية لفقددراح بُعددد 2مددن نتددايج جدددول )

(، حيددث 2.72 – 2.38جدداءح جميعهددا مرتفعددة وقددد بل ددت قيمددا تراوحددت بددين ) األعمااال"

القايمدة يحتاا  رائاد األعماال إلاى درجاة عالياة مان اللتاحام لنجاا  العما " تصددرح الفقدرة "

(، تلتهددا فددي المرتبددة ال انيددة الفقددرة 0.55( بددانحراف معيدداري )2.72بمتوسددأ حسددابي بلددغ )

( 2.66بمتوسدأ حسدابي ) ل مان المثاابرة والطماو "يحتا  رائد األعماال إلاى مساتوى عاا"

يتساار رائااد األعمااال (، دمددا فددي المرتبددة األخيددرة جدداءح الفقددرة "0.62وانحددراف معيدداري )

( وانحدراف 2.38بمتوسأ حسابي بلغ ) بالقدرة على التكيف مع اةتياجاا السوق المتغيرة"

 (.0.65معياري )

  



 بدرية احملروقية  وآخرون...  ....واقع ثقافة ريادة األعمال ومعوقاتها لدى طلبة

 

 

148 

 (3جدول )

 صااااائص ريااااادة المعياريددددة لفقددددراح البعددددد ال دددداني "المتوسددددطاح الحسددددابية واالنحرافدددداح 

 (400")ن*= األعمال

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

الرت

 بة

 5 مرتفع 0.69 2.38 تساعد ريادة األعمال في فتح دسواق جديدة للسلع والمنتجاح. 1

2 
تؤدي المنافسة بين رواد األعمال  لة رفع مهاراح الفرد 

 الااتية.
2.34 0.69 

 مرتفع
6 

 4 مرتفع 0.73 2.39 تساعد ريادة األعمال في  يجاد فرص و يفية جديدة. 3

 9 متوسأ 0.70 2.19 تهدف ريادة األعمال  لة تحقيق اال تفاء الااتي في المجتمع. 4

 8 متوسأ 0.68 2.25 تُشعر ريادة األعمال الفرد بالرضا الو يفي. 5

 2 مرتفع 0.68 2.42 األعمال باإلبداع.تتسم ريادة  6

 3 مرتفع 0.69 2.40 .تساعد ريادة األعمال علة تنوع مصادر االقتصاد الوطني 7

 7 متوسأ 0.69 2.27 .تتمي  ريادة األعمال بالمرونة والت يير لألفال 8

9 
تسهم ريادة االعمال في رفع مستوى الحياة االقتصادية 

 واالجتماعية للفرد.
2.50 0.64 

 مرتفع
1 

 -- مرتفع 0.36 2.35 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة

" صاائص رياادة ( دن المتوسطاح الحسدابية لفقدراح بُعدد 3يتاح من نتايج جدول )

(، وهددي قدديم تابددابت بددين المسددتويين المتوسددأ 2.50 – 2.19" قددد تراوحددت بددين )األعمااال

تسااهر ريااادة األعمااال فااي رفااع مسااتوى الحياااة الفقددرة "والمرتفددع، وقددد حققددت الرتبددة األولددة 

(، 0.64( بدانحراف معيدداري )2.50" بمتوسددأ حسدابي بلددغ )القتصاادية والجتماعيااة للفارد

( 2.42" بمتوسددأ حسددابي )تتساار ريااادة األعمااال باإلباادا تلتهددا فددي المرتبددة ال انيددة الفقددرة "

تهدف ريادة األعماال إلاى الفقرة " (، دما في المرتبة األخيرة جاءح0.68وانحراف معياري )

( وانحددراف معيددداري 2.19" بمتوسددأ حسددابي بلددغ )تحقيااق الفتفاااء الااياتي فااي المجتمااع

( وهدي 2.35(. وعلة المستوى العام للبعد يتبين دن المتوسأ الحسابي للبعد   ل بلغ )0.70)

 قيمة تعبر عن مستوى مرتفع لدرجة وعي الطلبة ب صايي ريادة األعمال. 
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 (4جدول )

متطلباااااا ريااااادة المتوسددددطاح الحسددددابية واالنحرافدددداح المعياريددددة لفقددددراح البعددددد ال الددددث "

 (400")ن*= األعمال

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

1 
تعتمدددد ريدددادة األعمدددال علدددة معرفدددة احتياجددداح السدددوق وتبدددادل 

 .ال براح مع رواد دعمال ناجحين
 4 مرتفع 0.63 2.53

 3 مرتفع 0.67 2.54 .يحتاج رايد األعمال  لة تع ي  ثقته بنفسه ل سب العمالء 2

 6 مرتفع 0.69 2.38 تتطلب ريادة األعمال االعتماد علة الااح. 3

 9 متوسأ 0.75 2.07 يحتاج رايد األعمال  لة االستقاللية في العمل. 4

 5 مرتفع 0.67 2.45 واست دام الت نولوجيا.تتطلب ريادة األعمال توفير ردا المال  5

 1 مرتفع 0.66 2.55 يحتاج العمل الريادي  لة تطوير مستمر. 6

 2 مرتفع 0.67 2.55 تتطلب ريادة األعمال معرفة القوانين والتشريعاح ال اصة بها. 7

 8 متوسأ 0.77 2.10 يوجد تشجيع في السلطنة علة دخول مجال ريادة األعمال. 8

9 
تحتدداج ريددادة األعمددال  لددة مؤسسدداح داعمددة تقدددم االستشدداراح 

 وقرو  ميسرة لرواد األعمال.
 7 متوسأ 0.71 2.33

 -- مرتفع 0.35 2.38 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة

متطلبااااا رياااادة ( دن المتوسدددأ الحسدددابي العدددام لبعدددد "4يتبدددين مدددن نتدددايج جددددول )

(، حيددث بل ددت المتوسددطاح الحسددابية 2.38بقيمددة بل ددت ) " حقددق مسددتوًى مرتفعددااألعمااال

(، وهدددي تتدددارجح بدددين المسدددتويين المتوسدددأ 2.55 – 2.07لفقدددراح هددداا البُعدددد قيمدددا بدددين )

" يحتااا  العماا  الريااادي إلااى تطااوير مسااتمروالمرتفددع،  ذ جدداءح فددي الرتبددة األولددة الفقددرة "

في المرتبة ال انيدة بدنف  قيمدة (، تلتها 0.66( بانحراف معياري )2.55بمتوسأ حسابي بلغ )

تتطلا  رياادة األعماال المتوسأ الحسابي ل دن بفدارق بسديأ فدي االنحدراف المعيداري الفقدرة "

يحتاا  "، دمدا فدي المرتبدة األخيدرة جداءح الفقدرة "معرفة القواآين والتشريعاا الخاصاة بهاا 

( وانحدراف معيدداري 2.07" بمتوسدأ حسدابي بلددغ )رائاد األعماال إلااى الساتقفلية فاي العماا 

(0.75  .) 

وعلددة المسددتوى العددام ل افددة األبعدداد ال الثددة التددي تاددمنها المحددور األول فددي هددان 

الدراسددة والدداي تندداول مسددتوى وعددي الطلبددة بريددادة األعمددال يتاددح دن المتوسددأ الحسددابي 

وعدي الطلبدة بسدماح ( وهدي قيمدة تعبدر عدن مسدتوى مرتفدع لدرجدة 2.42للمحور   ل بلدغ )

 رايد األعمال وخصايي ريادة األعمال ومتطلباتها.  

ووفقا للدراساح السابقة فإن نتايج هاا المحور بابعادن ال الثة تتفق مع نتدايج دراسداح 

( والتدددي 2020( والبراشددددية والظفدددري )Meyer, 2014( و)2012 دددل مدددن رمادددان )
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ل ومتطلباتهددا، بينمددا اختلفددت مددع نتددايج توصددلت  لددة وجددود وعددي مرتفددع ب قافددة ريددادة األعمددا

( التدي 2018( والمجل  األعلة للس ان بداألردن )2016دراساح  ل من الحمالي والعربي )

د هددرح وعيددا من فاددا لدددى طلبددة الجامعدداح، فددي حددين اتفقددت الدراسددة الحاليددة مددع دراسددة 

(Farny et al., 2016فددي التوصددل  لددة وعددي الطلبددة بدرجددة مسدداهمة مشدداريع ر ) يددادة

األعمدال فدي التنميددة االقتصدادية واالجتماعيدة للمجتمعدداح. ومجمدل هدان النتددايج تشدير  لددة دن 

البرامج التربوية التي تنفاها وعارة التربية والتعليم بسلطنة عمان تسير فدي الطريدق الصدحيح 

نحو رفع درجة وعي الطلبة بريادة األعمال، مع ضدرورة االسدتمرار فدي تع يد  هداا الجاندب 

 م يد من البرامج اإلثرايية والتدريبية للطالب وفي عمر مب ر.بال

 آتائج السؤال الثاآي:

ماا أبارا المعوقااا التاي تحاد مان توجاا طلباة الصافين العاشار والاي يني علدة: "

 والحادي عشر بمحافظة مسقط آحو ريادة األعمال؟"
اح المعياريدة والرتدب ول جابة علة هاا السؤال تم است راج المتوسطاح الحسدابية واالنحرافد

الستجاباح دفراد العينة علدة فقدراح المحدور ال داني ألداة الدراسدة  والداي تنداول تحديدد دبدرع 

المعوقدداح التددي قددد تعتددر  الطلبددة مددن االن ددراط فددي ريددادة األعمددال مسددتقبال حسددب وجهددة 

نظددرهم، حيددث تددم تصددنيع المعوقدداح فددي هدداا المحددور  لددة ثالثددة دبعدداد: )معوقدداح ذاتيددة، 

( توضدح تلدك 7( و)6( و)5ومعوقاح اجتماعية، ومعوقاح  دارية ومالية وفنيدة(. والجدداول )

 النتايج حسب األبعاد ال الثة المشار  ليها.

 (5جدول )

)ن*=  معوقاااا تاتيااة"المتوسددطاح الحسددابية واالنحرافدداح المعياريددة لفقددراح البعددد األول "

400) 

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

الرت

 بة

 5 متوسأ 0.77 2.11 قلة وعي الطلبة باهمية ريادة األعمال. 1

 1 متوسأ 0.67 2.31 ال وف من الفشل في المشروعاح ال اصة. 2

 2 متوسأ 0.71 2.27 .ال وف من الم اطرة وعدم التا د من النجا  3

 4 متوسأ 0.70 2.16 .ضعع رو  المبادرة لدى بعا الشباب العماني 4

5 
العمل في مشروع ريادي ال يتفق مع  م اناح ومهاراح رايد 

 األعمال.
 7 متوسأ 0.78 2.01

 6 متوسأ 0.76 2.09 ضعع ال قة بالنف  وتحمل المسؤولية. 6

7 
نقي االلمام بالجوانب التسويقية للمنتجاح عند القيام بمشروع 

 تجاري.
 3 متوسأ 0.71 2.20

 -- متوسأ 0.37 2.16 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة
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 "معوقااا تاتياة"( يتاح دن المتوسطاح الحسدابية لفقدراح بُعدد 5من نتايج جدول )

(، حيدث تصددرح 2.01 – 2.31جاءح في مجملها متوسطة وقدد بل دت قيمدا تراوحدت بدين )

قايمددة المعوقدداح الااتيددة بمتوسددأ الخااوف ماان الفشاا  فااي المشااروعاا الخاصااة " الفقددرة "

"الخاوف مان (، تلتها في المرتبة ال انية الفقرة 0.67( بانحراف معياري )2.31حسابي بلغ )

(، 0.71( وانحدراف معيداري )2.27بمتوسدأ حسدابي ) المخاطرة وعدم التأفد مان النجاا "

مكاآاااا العماا  فااي مشاارو  ريااادي ل يتفااق مااع إدمددا فددي المرتبددة األخيددرة جدداءح الفقددرة "

 (.0.78( وانحراف معياري )2.01بمتوسأ حسابي بلغ ) ومهاراا رائد األعمال"

 (6جدول )

")ن*= معوقاا اجتماعياةالمتوسطاح الحسابية واالنحرافاح المعيارية لفقراح البعد ال اني " 

400) 

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

الرت

 بة

 1 مرتفع 0.73 2.34 للعمل في الو ايع الح ومية.تفايل دفراد المجتمع  1

2 
العاداح والتقاليد التي تحد من عمل المردة في مجال ريادة 

 األعمال.
2.07 0.79 

 متوسأ
5 

3 
عدم تشجيع المبادراح الطالبية من قبل رواد األعمال 

 الموجودين في السوق.
2.13 0.72 

 متوسأ
3 

 4 متوسأ 0.73 2.11 رواد األعمال العمانيين.ضعع اقبال المجتمع علة الشراء من  4

 2 متوسأ 0.67 2.33 الا وط التي تواجه رايد األعمال في مرحلة التاسي . 5

 -- متوسأ 0.36 2.19 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة

"معوقااااا ( دن المتوسدددطاح الحسدددابية لفقدددراح بُعدددد 6يتادددح مدددن نتدددايج جددددول )

(، وهددي قدديم تشددير  لددة مسددتوياح متوسددطة 2.34 – 2.07تراوحددت بددين )" دنهددا اجتماعيااة

لدرجة وجود عدد من المعوقاح االجتماعية باست ناء فقرة واحدة جاءح بمستوى مرتفدع وهدي 

" حيدث تصددرح بداقي تفضي  أفراد المجتمع للعم  في الوظائف الحكومياةالتي نصت علة "

العاداا والتقالياد التاي تحاد مان فقد احتلتها الفقرة "الفقراح في هاا البعد، دما المرتبة األخيرة 

( وانحددراف معيدداري 2.07بمتوسددأ حسددابي بلددغ ) عماا  الماارأة فااي مجااال ريااادة األعمااال"

(. وعلة المستوى العام للمعوقاح االجتماعية التي قد تحد من الدخول في مجال ريدادة 0.79)

( وهدي قيمدة تعبدر عدن 2.19 دل بلدغ )األعمال تبدين دن المتوسدأ الحسدابي العدام لهداا البعدد  

مسدتوى متوسددأ لدرجددة وجددود هددان المعوقدداح حسدب وجهددة نظددر الطلبددة الدداين شددملتهم عينددة 

 الدراسة.
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 (7جدول )

معوقاااا إداريااة وماليااة المتوسددطاح الحسددابية واالنحرافدداح المعياريددة لفقددراح البعددد ال الددث "

 (400")ن*= وفنية

 الفقراح م
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

الرت

 بة

 4 متوسأ 0.73 2.21 قلة وجود برامج تدريبية في مجال ريادة األعمال للطلبة. 1

2 
ضعع التشدريعاح والقدوانين المنظمدة لتنفيدا مشداريع ريدادة 

 األعمال.
2.04 0.74 

 متوسأ
7 

 5 متوسأ 0.75 2.15 قلة عدد المؤسساح التي تقوم بتمويل المشروعاح الريادية. 3

 3 متوسأ 0.72 2.23 .ان فا  الربح في بداية تش يل المشروعاح الريادية 4

5 
عدددم وجددود مندداهج تعليميددة مسددتقلة لتدددري  ريددادة األعمددال 

 .للطلبة
 2 متوسأ 0.77 2.27

 6 متوسأ 0.74 2.14 نقي ال وادر البشرية المؤهلة لتعليم ريادة األعمال للطلبة. 6

 1 متوسأ 0.74 2.29 المال للقيام بمشروع تجاري.عدم توافر ردا  7

 8 متوسأ 0.81 1.98 ضعع اإلم اناح الت نولوجية المتوفرة في السلطنة. 8

 -- متوسأ 0.36 2.17 المتوسأ العام للبعد 

 *ن: عدد دفراد العينة

معوقااا إدارياة ومالياة ( دن المتوسأ الحسابي العام لبعدد "7يتبين من نتايج جدول )

(، حيدث بل دت المتوسدطاح الحسدابية 2.17" حقق مستوًى عامدا متوسدطاً بقيمدة بل دت )وفنية

(، وهددي فددي مجملهددا تعبددر عددن مسددتوى متوسددأ 2.29 – 1.98لفقدراح هدداا البُعددد قيمددا بددين )

"عاادم تااوافر  رأم المااال لدرجددة وجددود هددان المعوقدداح،  ذ جدداءح فددي الرتبددة األولددة الفقددرة 

( وهددي 0.74( بددانحراف معيدداري )2.29توسددأ حسددابي بلددغ )بم للقيااام بمشاارو  تجاااري"

تشير  لة تصدر المعوقاح المالية علة ردا قايمة المعوقاح في هداا البعدد، تلتهدا فدي المرتبدة 

( الفقدرة التدي تناولدت دحدد المعوقداح ذاح األهميدة البدارعة 2.27ال انية بمتوسأ حسابي بلدغ )

عادم عم هاا الجاندب  حيدث نصدت الفقدرة علدة "والمتعلقة بقصور دور مؤسساح التعليم في د

" ممدا يشدير  لدة غيداب الددور وجود منااهج تعليمياة مساتقلة لتادريس رياادة األعماال للطلباة

الفعلي للمناهج التعليمية الداعمة لقطاع ريادة االعمال، دما فدي المرتبدة األخيدرة جداءح الفقدرة 

 احدد المعوقداح االداريدة والماليدة   "ضاعف المكاآااا التكنولوجياة المتاوفرة فاي السالطنة"

 (.  0.81( وانحراف معياري )1.98والفنية بمتوسأ حسابي بلغ )

وعلة المستوى العام ل افة األبعاد ال الثة التي تامنها محور المعوقاح التي تحد مدن الددخول 

( وهدي قيمدة 2.17في مجال ريادة األعمال يتادح دن المتوسدأ الحسدابي للمحدور   دل بلدغ )

عن مستوى متوسأ لدرجة وجود هدان الفئداح مدن المعوقداح وذلدك وفقدا لتقدديراح طلبدة تعبر 

 الصفين العاشر والحادي عشر في محافظة مسقأ والاين شملتهم عينة الدراسة.
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ومقارنة مع نتايج الدراساح السابقة تاتي نتايج ها المحور بابعادن ال الثدة فدي مجملهدا متوافقدة 

(، والحمدالي والعربدي 2016ايج دراسداح  دل مدن عبدد الفتدا  )بش ل  بير مع ما د هرتده نتد

(، بينما اختلفت النتايج بعا الشيء مدع 2018(، والمجل  األعلة للس ان باألردن )2016)

( والتددي 2020( والبراشدددية والظفددري )2019( وعلددي )2018دراسدداح  ددل مددن الرميدددي )

مشداريع ريدادة األعمدال تم دل  توصلت  لة وجود معوقاح مرتفعة تحد من توجه الشباب نحدو

دغلبها في ضعع السياساح الح ومية وغياب التشريعاح والقوانين وضعع التمويل وقصدور 

برامج التددريب،  ضدافة للاد وط االجتماعيدة وتفاديل الدبعا للو يفدة الح وميدة بح دا عدن 

 األمان الو يفي.

دما فيما يتعلق بدور المؤسساح التعليمية فقد اتفقدت نتدايج الدراسدة الحاليدة مدع نتدايج  

( فدي Al Lawati et al., 2020( و)Farny et al., 2016( و)Meyer, 2014 دل مدن )

ضعع دور مؤسساح التعليم المدرسي وعدم وجدود  طدار تربدوي ممدنهج ينفدا عبدر مقدرراح 

عمدال واقتصدار دغلدب البدرامج علدة مؤسسداح التعلديم العدالي دراسية مسدتقلة لتعلديم ريدادة األ

 فقأ. 

 آتائج السؤال الثالث:

"ه  توجاد فاروق دالاة إةصاائيا فاي واقاع ثقافاة رياادة األعماال والاي يني علة: 

لاادى طلبااة الصاافين العاشاار والحااادي عشاار فااي محافظااة مسااقط تعااحى لمتغيااراا الصااف  

 والجنس  وعم  الوالدين؟"

( الختبدار الفدروق بدين MANOVAتم است دام تحليدل التبداين المتعددد ) الصف:أول: متغير 

 ( يبين نتايج ذلك.8طالب الصفين العاشر والحادي عشر. وجدول )

 (8جدول )

لواقع ثقافة ريادة االعمال لددى الطلبدة وفقدا لمت يدر  MANOVAنتايج تحليل التباين المتعدد 

 الصع

 العدد الصع المحاور واألبعاد
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة محك 

 "بياللي"

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة*

 سماح رايد األعمال

 0.31 2.57 206 العاشر

0.02 2.05 0.11 

الحادي 

 عشر
194 2.51 0.34 

 خصايي ريادة األعمال

 0.34 2.38 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.31 0.37 

 األعمالمتطلباح ريادة 

 0.33 2.41 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.37 0.36 
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محور الوعي ب قافة ريادة 

 األعمال بش ل عام 

 0.27 2.45 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.38 0.31 

 معوقاح ذاتية

 0.37 2.14 206 العاشر

0.01 0.84 0.47 

الحادي 

 عشر
194 2.19 

0.37 

 معوقاح اجتماعية

 0.37 2.17 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.22 

0.35 

معوقاح  دارية ومالية 

 وفنية

 0.36 2.15 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.18 

0.36 

 محور المعوقاح بش ل عام

 0.28 2.15 206 العاشر

الحادي 

 عشر
194 2.19 

0.28 

 (0.05≥   * مستوى الداللة )                     

( دن قيمددة "ف" القابلددة لقيمددة محددك "باللددي" غيددر دالددة 8يتاددح مددن نتددايج جدددول )

( في  افدة دبعداد األداة ومحاورهدا  حيدث تشدير هدان α  ≤0.05 حصاييا عند مستوى الداللة )

النتيجة  لة عدم وجود فروق بين طلبة الصفين  األمر الاي يشير  لة تساوي مسدتوى الدوعي 

لدى الطلبدة وتقدارب تقدديرهم لدرجدة وجدود المعوقداح ب دا النظدر عدن صدفوفهم الدراسدية، 

ي تنفداها وعارة التربيدة والتعلديم بالسدلطنة ويع ى ذلك  لة دن دغلب برامج التوجيه المهني الت

 مرحلة دساسية تستهدف طلبة الصع العاشر ثم ت مل مسار التنفيا في الصع الحادي عشدر، 

( والحمدالي 2016وبش ل عام فإن هان النتيجة تتفق مع ما بينته دراساح  ل من عبدد الفتدا  )

بدة الداين شدملتهم عيندة ( في عدم وجود فدروق بدين م تلدع ت صصداح الطل2016والعربي )

 الدراستين.

لمعرفدة الفدروق بدين  MANOVAطبدق ديادا تحليدل التبداين المتعددد ثاآيا: متغيار الجانس: 

 ( يبين النتايج في هاا الشان.9الا ور واإلناث من دفراد عينة. وجدول )
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 (9جدول )

لبدة وفقدا لمت يدر لواقع ثقافة ريادة األعمال لددى الط MANOVAنتايج تحليل التباين المتعدد 

 الجن 

 العدد الجن  المحاور واألبعاد
المتوسأ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة محك 

 "بياللي"

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 سماح رايد األعمال
 0.38 2.44 195 ذ ور

0.14 21.81 0.00** 

 0.25 2.63 205  ناث

 خصايي ريادة األعمال
 0.36 2.25 195 ذ ور

 0.33 2.45 205  ناث

 متطلباح ريادة األعمال
 0.36 2.26 195 ذ ور

 0.29 2.51 205  ناث

 الوعي بش ل عام 
 0.31 2.31 195 ذ ور

 0.23 2.52 205  ناث

 معوقاح ذاتية
 0.36 2.15 195 ذ ور

0.02 2.29 0.08 

 0.39 2.18 205  ناث

 معوقاح اجتماعية
 0.34 2.15 195 ذ ور

 0.37 2.23 205  ناث

 معوقاح  دارية ومالية وفنية
 0.34 2.12 195 ذ ور

 0.37 2.21 205  ناث

 المعوقاح بش ل عام
 0.26 2.14 195 ذ ور

 0.29 2.20 205  ناث

                            (α  ≤0.01**دال عند مستوى الداللة )                       

( يتبددين دن قيمددة "ف" المقابلددة لقيمددة محددك "بياللددي" غيددر دالددة 9نتددايج جدددول )مددن 

 حصاييا في محور المعوقاح مما يدل علة عدم وجود فروق بدين الدا ور واإلنداث فدي درجدة 

تقديرهم للمعوقاح التي تحد من الدخول في مجدال ريدادة األعمدال، بينمدا تشدير النتدايج  لدة دن 

( فدي α≤0.01محدك "بياللدي" دالدة  حصداييا عندد مسدتوى الداللدة ) قيمة "ف" المقابلدة لقيمدة

محور الوعي ب قافة ريدادة األعمدال، وهدان النتيجدة تشدير  لدة وجدود فدروق بدين الجنسدين فدي 

لمعرفة اتجان الفدروق، واتادح دنده  LSDمستوى الوعي، وبالتالي تم عمل المقارناح البعدية 

( لصدالح اإلنداث فدي مسدتوى الدوعي α=0.05لة )توجد فروق دالة  حصاييا عند مستوى الدال

في  افة دبعاد المحور ال الثة وللمحور   ل دياا، وهاا يدل علة دن اإلناث لديهن وعي د بر 

ب قافة ريادة األعمال د  ر من الا ور  حيث تتفق هان النتيجة مع ما د هرته دراسة البراشددية 

مدن الدا ور ب قافدة ريدادة األعمدال، بينمدا  ( في دن اإلناث يظهرن وعيا د  ر2020والظفري )

(، والمجلدد  األعلددة للسدد ان بدداألردن 2012ت تلددع مددع نتددايج دراسدداح  ددل مددن رماددان )

( في دن الا ور د  ر وعيا ويظهرون اتجاهاح  يجابية عالية نحو ريادة األعمال د  ر 2018)

( فقدد اتفقدت 2016) ( والحمدالي والعربدي2016من اإلناث، دما دراساح  ل من عبد الفتا  )
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ج ييا مع نتايج الدراسة الحالية في عدم وجود دية فروق بدين الجنسدين فدي مسدتوى المعوقداح 

 التي تحد من ريادة األعمال.

( الختبدار الفدروق فدي MANOVAاست دام تحليل التبداين المتعددد )ثالثا: متغير عم  األب: 

 يبين تلك النتايج. (10هاا المت ير. وجدول )

 (10جدول)

 نتايج تحليل التباين المتعدد لمحاور األداة ودبعادها وفقا لمت ير عمل األب

المحاور 

 واألبعاد

قطاع ح ومي 

 (232)ن*=

 قطاع خاص 

 (77)ن*=

 دعمال حرة

 (36)ن*=

 ال يعمل

 (48)ن*=

قيمة 

محك 

 "بياللي"

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 ع*** م** ع*** م** ع*** م** ع*** م**

0.03 1.04 0.41 

سماح 

رايد 

 األعمال

2.54 0.32 2.57 0.32 2.53 0.33 2.46 0.39 

خصايي 

ريادة 

 األعمال

2.34 0.34 2.36 0.38 2.39 0.38 2.33 0.42 

متطلباح 

ريادة 

 األعمال

2.39 0.33 2.41 0.33 2.38 0.39 2.32 0.42 

الوعي 

بش ل 

 عام

2.41 0.28 2.43 0.27 2.42 0.34 2.37 0.36 

معوقاح 

 ذاتية
2.16 0.35 2.20 0.40 2.19 0.41 2.09 0.42 

0.01 0.52 0.86 

معوقاح 

 اجتماعية
2.21 0.34 2.19 0.39 2.16 0.37 2.16 0.40 

معوقاح 

 دارية 

ومالية 

 وفنية

2.15 0.33 2.23 0.38 2.12 0.41 2.13 0.41 

المعوقاح 

بش ل 

 عام

2.17 0.26 2.21 0.30 2.16 0.33 2.13 0.34 

 *ن: عدد دفراد العينة          **م: المتوسأ الحسابي              ***ع: االنحراف المعياري

( يتبين دن قيمة "ف" المقابلة لقيمة محك "باللي" جميعهدا غيدر 10من نتايج جدول )

( ل افددة محدداور األداة ودبعادهددا، األمددر الدداي 0.05≥   دالددة  حصدداييا عنددد مسددتوى الداللددة )
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يشير  لة دن عمل األب في دي قطاع  دان وسدواًء  دان يعمدل دو ال يعمدل فداألمر ال يدؤثر فدي 

مستوى وعي الطلبة ب قافدة ريدادة األعمدال دو مسدتوى معدرفتهم بالمعوقداح وبالتدالي فدإن هداا 

المت يددر لددي  لدده دي تدداثير فددي مسددتوى واقددع ثقافددة ريددادة األعمددال لدددى الطلبددة بشدد ل عددام، 

( التدي بيندت 2012السابقة فدإن هدان النتيجدة ت تلدع مدع دراسدة رمادان ) وبحسب الدراساح

 وجود تاثير لألهل واألصدقاء علة الطلبة نحو تع ي  توجههم مستقبال لريادة األعمال.

( يوضدح نتدايج 11تدم تو يدع تحليدل التبداين المتعددد ديادا وجددول )رابعا: متغير عم  األم: 

 الفروق في هاا المت ير. 

 (11جدول)

 نتايج تحليل التباين المتعدد لمحاور األداة ودبعادها وفقا لمت ير عمل األم

المحاور 

 واألبعاد

قطاع ح ومي 

 (97)ن*=

 قطاع خاص 

 (24)ن*=

 دعمال حرة

 (10)ن*=

 ال يعمل

 (267)ن*=

قيمة 

محك 

 "بياللي"

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 ع*** م** ع*** م** ع*** م** ع*** م**

0.04 1.55 0.13 

سماح رايد 

 األعمال
2.59 0.27 2.58 0.25 2.35 0.54 2.52 0.34 

خصايي 

ريادة 

 األعمال

2.37 0.35 2.23 0.32 2.16 0.54 2.35 0.36 

متطلباح 

ريادة 

 األعمال

2.41 0.30 2.53 0.28 2.22 0.53 2.37 0.36 

الوعي 

 بش ل عام
2.45 0.26 2.44 0.21 2.24 0.47 2.41 0.31 

معوقاح 

 ذاتية
2.18 0.39 2.08 0.44 2.29 0.39 2.16 0.37 

0.03 1.31 0.23 

معوقاح 

 اجتماعية
2.14 0.35 2.05 0.37 2.28 0.45 2.22 0.36 

معوقاح 

 دارية 

 ومالية وفنية

2.11 0.36 2.18 0.45 2.32 0.38 2.18 0.34 

المعوقاح 

 بش ل عام
2.14 0.28 2.12 0.36 2.30 0.30 2.19 0.28 

 *ن: عدد دفراد العينة          **م: المتوسأ الحسابي              ***ع: االنحراف المعياري

" جميعهدا غيدر ( دن قديم "ف" المقابلدة لقيمدة محدك "باللدي11د هرح نتايج جددول )

( فدي جميدع دبعداد األداة ومحاورهدا، ممدا يددل 0.05≥   دالة  حصداييا عندد مسدتوى الداللدة )

علة دن األم  ن  انت تعمل في دي قطداع دو ال تعمدل فداألمر ال يدؤثر فدي مسدتوى واقدع ثقافدة 

هم ريادة األعمال لدى الطلبة سواًء فدي درجدة وعديهم ب قافدة ريدادة األعمدال دو مسدتوى معدرفت
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بالمعوقاح التي تحدد مدن الددخول فدي هداا المجدال، وهدان النتيجدة تتفدق مدع نتدايج مت يدر األب 

اآلنفة الا ر  حيدث تبدين عددم وجدود تداثير علدة عمدل الوالددين فدي مسدتوى واقدع ثقافدة ريدادة 

( 2012األعمددال لدددى طلبددة الصددفين عددل ع دد  مددا د هرتدده دراسدداح  ددل مددن رماددان )

لتي د دح علة دهمية تع يد  ثقافدة المجتمدع وتعظديم دور األسدرة ( اFarny et al., 2016و)

في التاثير علة األبناء وتشجيعهم نحو التوجه لتنبي مشاريع ريادية مستقبال بددل االنتظدار فدي 

 قوايم التو يع.

 الستنتاجاا والتوصياا:

 يم ن  يجاع االستنتاجاح التي توصلت لها نتايج الدراسة في اآلتي:

الدراسدة  لدة دن طلبدة الصدفين العاشدر والحدادي عشدر بمحافظدة مسدقأ بسدلطنة توصلت  (1)

عمان يمتل ون وعيا مرتفعا ب قافة بريادة األعمال، وهداا دمدر  يجدابي ينبدس بمسدتقبل جيدد 

 نحو توجههم للمشاريع الريادية.

جاءح تقديراح دفراد العينة بمستوى متوسأ لدرجة وجود المعوقاح التي تحدد مدن توجده  (2)

باب نحو ريدادة األعمدال فدي السدلطنة، والتدي مدن بينهدا قصدور المنداهج الدراسدية فدي الش

نظام التعليم المدرسي وضعع البرامج الموجهة لتع يد  المهداراح الرياديدة لددى الطلبدة، 

 ونظرة المجتمع  لة دن األمان الو يفي ي من في الو يفة الح ومية.

مال لصالح اإلناث، بينما تسداوح تقدديراتهم اختلفت نتايج مستوى وعي الطلبة بريادة األع (3)

في مستوى وجود المعوقاح بين الجنسين، في حين لم توجد اختالفاح في مستوى الدوعي 

بريادة األعمال دو وجدود المعوقداح بدين طلبدة الصدفين،  ضدافة  لدة دن نتدايج الدراسدة لدم 

ة األعمدال دو درجدة تظهر دية تاثيراح لعمل الوالدين في مستوى وعي الطلبة ب قافدة ريداد

 وجود معوقاتها.

 ووفقا للنتايج توصي الدراسة بما يلي:

فدي جميدع مراحدل التعلديم،  تصدميم منداهج وبدرامج توفير متطلباح تعليم ريدادة األعمدال  .1

تربويددة تناسددب  ددل مرحلددة تعليميددة، ودعددم البددرامج الموجهددة بصددورة د بددر نحددو طددالب 

ياديدددة وتوليدددد األف دددار اإلبداعيدددة وتنفيدددا المددددارا بهددددف   سددداب الطلبدددة المهددداراح الر

 المشروعاح مستقبال.

 نشاء حاضناح دعمال داخل المددارا ت دون داعمدة للشدر اح الطالبيدة الناشدئة، وتدوفير  .2

 الموارد واإلم اناح الالعمة وتاليل الصعوباح لدعم مشاريع الطلبة الريادية.

مددع القطدداع ال دداص بحيددث تنفيددا الم يددد مددن الدددوراح التدريبيددة الم ططددة بالشددرا ة  .3

تستهدف الطلبة الدا ور بصدورة د بدر، والتدي قدد تسدهم فدي غدرا دهميدة ريدادة األعمدال 

 ودورها في تنمية مهاراتهم الريادية.

وضدددع اسدددتراتيجية خاصدددة بريدددادة األعمدددال توضدددح خارطدددة االسدددت مار فدددي السدددلطنة،  .4

 عمال.والتوجهاح المستقبلية للمشاريع التنموية المرتبطة بريادة األ
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العمددل علددة ت ييددر ثقافددة المجتمددع بعدددم انتظددار قددوايم التو يددع بالقطدداعين الح ددومي  .5

وال داص، وتشددجيع الشددباب وال دريجين علددة التحددول  لددة العمدل الحددر وتبنددي المشدداريع 

 الريادية.

 المقترةاا البحثية:

البح يددة امتددادا لمسديرة البحدث العلمدي فدي موضددوع ريدادة األعمدال تقتدر  الدراسدة العنداوين 

 التالية:

 تقييم دور المؤسساح التعليمية بسلطنة عمان في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة. .1

دراسددة دور اإلعددالم ومؤسسدداح المجتمددع المدددني بسددلطنة عمددان فددي دعددم ثقافددة ريددادة  .2

 األعمال لدى الشباب.
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