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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل مدى تطبيق ريادة الأعمال
لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،ودور
القادة الرتبويني يف تنميتها .اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي،
مت ا�ستخدام اال�ستبانة جلمع البيانات.وطبقت الدرا�سة على عينة
و َّ
تكونت من ( )461طالب ًا وطالبة من طلبة الدرا�سات العليا يف
َّ
كليات الرتبية يف اجلامعات الأردنية احلكومية :الريموك ،والأردنية،
و�آل البيت ،وم�ؤتة�.أظهرت النتائج وجود درجة متو�سطة لتطبيق
ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية
احلكومية ،وجاء دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال
لدى طلبة الدرا�سات العليا بدرجة متو�سطة ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف
دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات
العليا من وجهة نظرهم تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية ل�صالح طلبة
ال�سنة الرابعة .و�أو�صت الدرا�سة بتنظيم ندوات وور�ش عمل للطلبة
بخ�صو�ص الريادة والأفكار الريادية لت�شجيع الطلبة نحو �سلوك
العمل الريادي.
الكلمات املفتاحية :ريادة الأعمال ،القادة الرتبويون ،طلبة
الدرا�سات العليا.
The Level of Applying Entrepreneurship by Postgraduate Students at Jordanian Public Universities
and the Role of Educational Leaders in Its Development

Abstract:
The study aimed at identifying the level of
applying entrepreneurship by postgraduate students
at Jordanian public universities and the role of
educational leaders in its development. The study
used a questionnaire to collect data and distributed
it to a sample that consisted of 461 male and female
postgraduate students enrolled at the Faculty
of Education at the following Jordanian public
universities: Yarmouk University; the University of
Jordan; Al - Bayt University and Mutah University.
The results showed that entrepreneurship was applied
with a moderate level among postgraduate students at
Jordanian public universities. The role of educational
leaders in the development of entrepreneurship among
postgraduate students came in a moderate degree.
The results also showed statistical differences in the
role of educational leaders in the development of
entrepreneurship among postgraduate students from
their perspective due to the variable of education
level, in favor of fourth year students. The study
recommended organizing seminars and workshops

for students on leadership and entrepreneurship
to encourage students apply pioneer practices and
initiatives.
Keywords:
Entrepreneurship,
Educational
Leaders, Postgraduate Students, Development.

املقدمة
يتطلب ا�ستمرار التقدم والتطور العلمي الذي �أجنزته
الب�رشية يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�صناعية...توليد �أفكار جديدة ،والت�شجيع على االبتكار والإبداع،
مما جعل الدول املتقدمة والنامية تهتم بريادة الأعمال (املري،
َّ
 .)2013ويوفر التعليم الريادي املعرفة الالزمة لبدء العمل ومنوه
وازدهاره ،وله دور رئي�سي يف تنمية ثقافة تنظيم امل�شاريع يف
املجتمع ،لذا كان لتعليم ريادة الأعمال �أثره على تنمية الدول
(.)Arasti, Falavarjani & Imanipour, 2012
ويف الع�رص احلديث ت�ستخدم ريادة الأعمال للداللة على
املبدعني واملبتكرين يف جميع املجاالت ،من خالل عر�ض
�إجنازاتهم والنجاحات التي حققوها ،بالرغم من نق�ص املوارد
وقلة الإمكانات وال�صعوبات التي تواجههم ،ولكنهم تغلبوا عليها
بتفكريهم الإبداعي يف �ضوء تطور مفهوم الريادة ،وانطلقوا من
ح�ساب الكميات والأ�سعار �إىل ممار�سة التغيري االقت�صادي والتقني
الذي ي�ؤثر ب�شكل رئي�س على جناح امل�رشوعات (مبارك.)2009 ،
وازداد االهتمام مبو�ضوع ريادة املنظمات ب�سبب التقدم
التكنولـوجي وظهـور العوملة واخل�صخ�صة التي كان لها �أثر كبري
يف بيئة الأعمال ،والبيئة التناف�سية للمنظمات املحلية والدوليـة
والعاملية ،ولقد تزايد االهتمام بهذا املو�ضوع ملا له من دور يف
منو اقت�صاد البلد على امل�ستوى الكلي ،ومنو املنظمات وتو�سعها
وح�صولها على موارد مالية ومادية ،ومع ت�سارع معدالت التغيري
يف بيئة الأعمال ازدادت �أهمية هذا املو�ضوع بو�صفه �أحد اخليارات
التي تلج�أ �إليها املنظمة للتكيف والتال�ؤم مع متطلبات املناف�سة
والتغيري (ح�سني.)2013 ،
وت�سهم ريادة الأعمال يف زيادة الإنتاج القومي ،وحت�سني
م�ستوى الفرد االجتماعي؛ فينتج من ذلك حتقيق التنمية االقت�صادية،
بد ًال من �إحداث تغيريات للهياكل االقت�صادية واالجتماعية للدول.
كما ي�صاحب هذا التغري منو وزيادة للإنتاج ،وتوفر ريادة الأعمال
قدراً �أكرب من الرثوة التي يتم اقت�سامها بني امل�شاركني؛ مما ي�ستدعي
توفر قدر �أكرب من االبتكار والإبداع ك�أ�سا�سية من �أ�سا�سيات الريادة
للتفوق على الآخرين (زيدان.)2007 ،
و�أ�شارت �ساندري (� )Sandri, 2016إىل احلاجة املتزايدة
لتعليم الريادة يف الأردن؛ �إذ �إ َّنها و�سيلة لعالج البطالة لدى ال�شباب،
والتغلب على فجوة القدرة التناف�سية ،و�إعداد جيل جديد من ال�شباب
القادرين على الدخول �إىل �سوق العمل ب�صورة بناءة تتكيف مع
التغريات االجتماعية وال�سيا�سية اجلارية من خالل ا�ستغالل الفر�ص
اجلديدة بطريقة ريادية ،و�أن التعليم الريادي يجب �أن يتم تطويره
لتحديث نظام التعليم العايل يف الأردن ،وتعزيز نقل املعرفة بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية.
وطالب الدرا�سات العليا هم �أكرث مي ًال نحو ريادة الأعمال،
60
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وغالب ًا ميتلكون خربة يف العمل � ،اَّإل �أ َّنهم قد يواجهوا حواجز خمتلفة
قد تعيق ميلهم نحو الريادة يف امل�شاريع مثل :نق�ص الأموال،
واخلوف من الف�شل ،وعدم وجود الدعم االجتماعي لهم؛ لذا يجب على
اجلهات احلكومية واجلامعات �أن تهتم بتطوير ورعاية رواد الأعمال
املحتملني الذين ال يزالون طالب ًا على مقاعد الدرا�سة ،وزيادة
الأن�شطة الرامية �إىل حت�سني التعليم ،والبنية التحتية ،والظروف
القانونية ،والدعم املايل مل�ؤ�س�سي ورواد الأعمال املحتملني
(.)Sandhu, Sidique & Riaz, 2011

مشكلة الدراسة
تعد الريادة من �أهم عنا�رص النجاح لأي م�رشوع جديد،
وازداد االهتمام مبو�ضوع الريادة ب�سبب التقدم التكنولـوجي،
وظهـور العوملة التي كان لها �أثر كبري يف بيئة الأعمال؛ ف�أ�صبحت
الريادة منبع ًا للأعمال النا�شئة وعلى وجه اخل�صو�ص الأعمال
احلرة وامل�شاريع اجلديدة� ،إذ ال بد من البحث يف �أ�ساليب الريادة
و�أهميتها ومدى تطبيقها يف هذه اجلامعات ،فهناك احلاجة للقيام
بهذا البحث ملعرفة ما هي الريادة وكيفية �إنتاج �أفراد قادرين على
تطوير و�إنتاج م�شاريع �صغرية ومتو�سطة جديدة.
يواجه النظام التعليمي يف العامل ب�شكل عام ويف الأردن ب�شكل
خا�ص حتديات العوملة ،وزيادة املناف�سة العاملية ،وبطالة ال�شباب،
وعلى الرغم من ذلك ال يوجد جهود فاعلة ومنظمة مبذولة ومن�سقة
يف جمال ريادة الأعمال ،والتخطيط لها ودعمها ،بالرغم من وجود
�إمكانات لدى الطالب اجلامعيني الأردنيني لريادة الأعمال ،ولديهم
اجتاهات جيدة يف العقلية واالجتاهات الريادية (.)Sandri, 2016
لذا تكمن م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س :ما
مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
احلكومية ودور القادة الرتبويني يف تنميتها؟

أسئلة الدراسة
وميكن تلخي�ص  م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الأ�سئلة
التالية:
● ●ما مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعات الأردنية احلكومية؟
● ●ما دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى
طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية؟
● ●هل توجد فروق يف مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية تبع ًا ملتغريي
اجلن�س وال�سنة الدرا�سية؟
● ●هل توجد فروق يف دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة
الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية
تبع ًا ملتغريي اجلن�س وال�سنة الدرا�سية؟

هدف الدراسة

د .آيات زكي الشرمان

هذه الدرا�سة عن الفروق يف مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،والفروق يف دور
القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى الطلبة باختالف
جن�س الطلبة وال�سنة الدرا�سية.

أهمية الدراسة
�أ�صبحت ريادة الأعمال ثقافة للعامل �أجمع ولي�س لعينة
مبفردها؛ �إذ ت�ؤثر ب�شكل كبري على الو�ضع االقت�صادي وواقع
امل�شاريع ،فالريادة عامل مهم يف تطوير وحت�سني املنتجات ،وخلق
بيئة تناف�سية بني الأفراد يف العمل �إذ � َّإن انت�شار �أ�سلوب الريادة
وتعليمه للطالب كفيل بنجاح امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة من
خالل ربطها بفاعلية يف الأ�سواق.
الأهمية النظرية :تت�ضح �أهمية هذه الدرا�سة من حيوية
املو�ضوع الذي تتناوله ،وهو ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات
العليا� ،إذ يوجد قلة يف الدرا�سات التي تناولت امل�شاريع الريادية
لدى طلبة اجلامعات يف البلدان النامية –ح�سب علم الباحثة  -وتربز
الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة من خالل �إ�ضافة معرفية للأبحاث
التي تتناول العمل الريادي عن طريق تو�ضيح واقع الأعمال الريادية
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة لدى طلبة اجلامعات.
الأهمية العملية :برزت الأهمية العملية لهذه الدرا�سة من خالل
تقدمي معلومات جديدة بخ�صو�ص ريادة الأعمال ل�صناع القرار يف
اجلامعات والتي قد تدفعهم �إىل زيادة دعم ريادة الأعمال لدى الطلبة
وتعزيزها ،والعمل على مواجهة العقبات التي تواجهها ،و�إعطاء
توجيهات لأع�ضاء هيئة التدري�س بخ�صو�ص دورهم يف تعزيز
الريادة لدى الطلبة وت�شجيعهم على االجتاه نحو ريادة الأعمال،
كما ميكن �أن ت�ساعد نتائج الدرا�سة اجلامعات ب�إجراء تدابري عملية
ت�ضمن توجيه م�شاريع ريادية تت�صف بالإبداع واالبتكار والتخل�ص
من العوائق التي تواجه هذه امل�شاريع.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
◄◄ريادة الأعمال :هي ن�شاط يقوم على �إن�شاء م�رشوع جديد،
يقدم فعالية اقت�صادية عن طريق �إدارة املوارد بكفاءة عالية و�أهلية
متميزة لتقدمي �شيء جديد ،وابتكار ن�شاط اقت�صادي و�إداري جديد
يت�صف بالإبداع واملخاطرة (ال�شميمري واملبرييك .)2011 ،وتعرف
�إجرائي ًا مبقدرة طالب الدرا�سات العليا على �إن�شاء م�شاريع جديدة �أو
تطوير م�شاريع موجودة ،وتوفري امل�صادر وتنظيم املوارد الالزمة
لها ،واخذ املخاطر والعوائد املرتبطة بامل�رشوع يف احل�سبان.
◄◄القادة الرتبويون :هم الأفراد الذين لديهم ر�ؤية وا�سعة
من املجال الرتبوي ،والذين لديهم القدرة على �إحداث التغيري يف
جمال عملهم ،و�إطالق �إمكانياتهم و�إ�رشاكها يف ال�سعي حلل ق�ضية
م�شرتكة ( .)Anthony, Anthony & Antony, 2017ويعرف �إجرائي ًا
بالأفراد ذوي اخلربات و�أ�صحاب املنا�صب الإدارية العليا القادرين
على الت�أثري �أو فر�ض ر�أي �أو قوانني معينة لتحقيق م�صالح م�شرتكة
يف جمال التعليم العايل.

تهدف هذه الدرا�سة التعرف �إىل مدى تطبيق ريادة الأعمال اإلطار النظري

لدى طلبة الدرا�سات العليا ،ودور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة
الأعمال لدى الطلبة يف اجلامعات الأردنية احلكومية.كما تك�شف
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�أفكار وت�صورات املبدعني يف كل ع�رص؛ لتح�سني الأداء ،وزيادة
الإنتاجية ،وا�ستخدام كل جديد لنجاح الأعمال وامل�رشوعات الكبرية
�أو املتو�سطة �أو ال�صغرية وفق �أفكار جريئة تعتمد على املخاطرة
املح�سوبة ،ويف الوقت نف�سه بذل اجلهود امل�ضاعفة يف بداية
التطبيق ،وعدم ا�ستعجال النتائج ،مبعنى ال�صرب حتى ت�ؤتي اجلهود
ثمارها مع العمل على تنمية هذه الثمار؛ لتوجيه امل�رشوعات يف
امل�سار ال�صحيح الذي ي�ساعد على منوها وازدهارها وتكاملها مع
م�ستلزمات التنمية (املري.)2013 ،
� َّإن تزايد االهتمام بالريادة يف تقوية االقت�صاد �أ َّدى �إىل
زيادة اهتمام امل�ؤ�س�سات احلكومية والدولية برعاية الرياديني
وم�ساعدتهم ،من خالل تقدمي دعم مايل خا�ص وفني له�ؤالء ال�شباب؛
مما ي�ساعد يف اال�ستفادة
ليتمكنوا من �إقامة م�شاريع خا�صة بهمَّ ،
من هذه الفر�ص ،و�إعداد الأعمال ال�صغرية الريادية (مراد.)2010 ،
وريادة الأعمال هي عملية توظيف خمتلف املوارد لإن�شاء
منتج �أو خدمة جديدة ميكن �أن تخدم حاجات الأفراد ،وي�شمل بناء
ريادة الأعمال �أن�شطة خمتلفة ،مثل :التعرف �إىل الفر�ص ،وو�ضع
خطة عمل بخ�صو�ص هذه الفر�ص ،وجتميع عوامل الإنتاج املختلفة
(.)Manimala & Wasdani, 2015
ت�أثرت الريادة يف البداية بعلوم االقت�صاد ،وعلم النف�س ،وعلم
الت�سويق ،والإدارة اال�سرتاتيجية ،وعلم االجتماع ،وعلم التاريخ،
وعلم الإن�سان ،ولهذا تعددت نظرياتها وتف�سرياتها ،ولي�س هناك
اتفاق على حتديد مفهوم واحد لها� ،إال �أن مفاهيم الإبداع واالبتكار
جاءت مرتادفة يف كثري من الأحيان ،ولقد �شهد هذا الع�رص انت�شاراً
وا�سع ًا جلني الأرباح الناجتة من العمليات التجارية املختلفة،
وابتكار �أ�ساليب جديدة وحديثة يف العمل والتقدم على خمتلف
الأ�صعدة (مبارك.)2009 ،
وتعد الريادية عملية تنظيم وتن�سيق للموارد؛ خللق امليزة
التناف�سية ،ومتييز الفر�ص واال�ستعداد ال�ستغاللها ،وتقبل املخاطرة
و�إدارتها ،ويحدد ال�سلوك الريادي ب�شكل هادف ماهية املنظمات،
وي�شكل جمال عملياتها با�ستغالل الفر�ص الريادية املوجهة نحو
الإبداع ،وريادة الأعمال هي م�صدر لالبتكار والتغيري ،وحتفز
التح�سينات يف الإنتاجية والقدرة التناف�سية االقت�صادية ،ا�ستجاب ًة
للتغريات التناف�سية والبيئية(  (�Sanyang & Huang, 2010; Stud
.)dard & Munchus, 2009
ويجب على الرياديني البحث عن الفر�ص املنا�سبة للتميز
والبحث عن املوارد املنا�سبة للفوز بالفر�ص واملوارد �أي�ضاً� ،إذ ال ب َّد
من اال�ستفادة من القدرات الريادية للعاملني واملوهوبني مما ي�ؤدي
�إىل متيز املنظمات ،وتطوير قدرات ومهارات العاملني �ضمن فل�سفة
ا�ستثمار املوارد الب�رشية (ال�سكارنة.)2010 ،
وتعد ريادة الأعمال من �أهم احلقول يف اقت�صاديات
الدول املتقدمة؛ فت�سهم امل�شاريع الريادية م�ساهمة كبرية يف
تطوير التنمية االقت�صادية ال�شاملة ،وتعد �أ�سا�س بناء امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية ،فمن خالل امل�رشوع الريادي
ميكن ت�أمني الدخل الكايف للريادي وعائلته ،بالإ�ضافة �إىل
�إيجاد وظائف جديدة حتد من البطالة ،وظهور �سلع جديدة
وخدمات ت�سهم يف فتح ومنو �أ�سواق جديدة ت�سهم يف تقليل

الفجوة بني اقت�صاديات الدول (النجار والعلي.)2010 ،
� َّإن �شيوع ريادة الأعمال �أ�سلوب متطور ي�سعى ل�ضمان
جناح امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل ربطها بفاعلية
بالأ�سواق ،ومناطق التوزيع ،والإنتاج.ولذلك البد من وجود جمعيات
مهنية وعلمية لتنظيم مبادئ ريادة الأعمال ،ودعم توجهات رواد
الأعمال ،ومنحهم اخللفية العلمية والثقافية التي ت�ساعدهم على
ح�سن ريادة �أعمالهم ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية �إدراك رائد الأعمال
لأ�سا�سيات علم الريادة واملفاهيم واملهارات وال�صفات الالزمة
واملتطلبات امل�صاحبة لها ،واخلطوات والأ�س�س العلمية؛ لبناء
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وفق �أ�سلوب علمي يعتمد على
التو�سع املنتظم وتوزيع الإنتاج مبا يكفي ال�ستمرار دوران عجلة
التطوير والتحديث (ال�شميمري واملبرييك.)2011 ،
� َّإن وجود العقلية الريادية لدى طلبة اجلامعات ميكن �أن ي�ساعد
على نقل احلداثة والإبداع والتعاون واملخاطرة يف جميع جماالت
القطاعني اخلا�ص والعام يف الدول ،وميكن �أي�ضا �أن يكون لريادة
الأعمال والتعليم الريادي فائدة كبرية للقطاع العام وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية واملنظمات اخلريية ،بالإ�ضافة �إىل الأعمال التجارية
و�إحداث التغيري والتطوير املجتمعي (Herrmann, Hannon, Cox,
.)Ternouth, & Crowley, 2008
ويف ظل التغري ال�رسيع يف املجتمع ،يجب على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أن ت�ستفيد من كفاءاتها ومواردها احلالية؛ لتبني
�أي فر�ص وحتديات جديدة.ومن خالل الأدوار املحتملة لريادة
الأعمال يف القطاع العام ،وتوجهات تنظيم امل�شاريع العامة تب�سط
�أن�شطة و�سلوكيات م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتكون �أكرث عملية
وكفاءة ،كما حتتاج م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية توفري
�أن�شطة تنظيم امل�شاريع ،وتطوير مبادئ وفر�ص ريادة الأعمال،
وت�شجيع ممار�ساتها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ينبغي مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومية �أن تويل االهتمام للتغلب على التحديات التنظيمية
املتعلقة ببناء القدرات التنظيمية للم�شاريع وتعزيز �إجراءات تنظيم
امل�شاريع (.)Malik & Mahmood, 2012
ت�سعى اجلامعة الريادية �إىل زيادة م�ستويات روح املبادرة
واالبتكار واملجازفة ،و�إحداث التغيريات املطلوبة يف �أن�شطتها،
واالنتقال من حالة �إىل حالة �أف�ضل جتعلها من اجلامعات املنتجة
من خالل �إعداد ا�سرتاتيجيات مبتكرة ت�ساعدها يف اللحاق بركب
الإنتاجية املتميزة واملبدعة والريادية ،وحتقيق الرثاء العلمي
واالكتفاء الذاتي ،وتنويع م�صادر الدخل ،وتطوير القدرات الريادية
للطلبة واملوظفني ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة ،والو�صول �إىل
خمرجات ريادية يكون لها دور �إيجابي يف املجتمع ،وت�ستخدم
مناهج متعددة التخ�ص�صات ،وجتد احللول املبتكرة لق�ضايا
املجتمع من خالل البحوث العلمية ،وحتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية (�أو�سو ونوري وحمدي.)2017 ،
ويهدف التعليم الريادي �إىل احرتام الذات والثقة بالنف�س عن
طريق تعزيز املواهب والإبداعات الفردية ،وبناء القيم واملهارات
ذات العالقة التي �ست�ساعد الطلبة يف تو�سيع نظرتهم �إىل التعليم
الدرا�سي وما يليها من فر�ص.والتعليم الريادي له جماالت متنوعة،
وميكن �أن ت�شمل جميع املدخالت والعمليات واملمار�سات التطبيقية
يف التعليم مبا يف ذلك جميع املباحث واملراحل التعليمية النظامية
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وغري النظامية بدرجات متفاوتة وي�شمل ذلك على امل�ستوى النظمي
املدخالت املتعلقة باحلاكمية والت�رشيعات والتمويل واملناهج
و�إعداد املعلمني و�أدوار اجلهات املختلفة املعنية بالقطاعني اخلا�ص
والعام ،وي�شمل التعليم الريادي على م�ستوى امل�ؤ�س�سة الرتبوية
التعلمية والفحو�ص ومنح
املدخالت املتعلقة بالأ�ساليب التعليمية
ّ
ال�شهادات والن�شاطات الال�صفية والإدارة التعليمية وتنمية قدرات
العاملني (امل�رصي واجلمني والغ�ساين وبدوي.)2010 ،

الدراسات السابقة
فيما يلي عر�ض لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية
املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة ،مرتبة من الأقدم للأحدث :هدفت درا�سة
الفواز ( )2008التعرف �إىل دور حا�ضنات الأعمال اجلامعية يف
توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال ،كما هدفت التعرف �إىل م�ستوى
ميول الطلبة نحو ريادة الأعمال للمنت�سبني حلا�ضنات الأعمال
يف اجلامعات الأردنية ،ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة مت توزيع
( )174ا�ستبانة على �أفراد العينة.و�أظهرت الدرا�سة �أن هناك م�ستوى
عال للخدمات التي تقدمها حا�ضنات الأعمال اجلامعية ببعديها،
ووجود م�ستوى عال مليول الطلبة نحو ريادة الأعمال يف حا�ضنات
الأعمال اجلامعية يف اجلامعات الأردنية ،و�أي�ضا هناك �أثر هام
حلا�ضنات الأعمال اجلامعية يف توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال
يف اجلامعات الأردنية.
و�أجرى �ساندو و�صديق وريز (Sandhu, Sidique & Riaz,
 )2011درا�سة هدفت التعرف �إىل ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات
الريادة.وتكونت عينة
العليا يف ماليزيا ،واحلواجز التي تعرت�ض
َّ
الدرا�سة من ( )267فرداً من طلبة الدرا�سات العليا من خمتلف
مت جمع البيانات من خالل ا�ستبانة.و�أظهرت
اجلامعات املاليزية ،و َّ
النتائج � َّأن ميل طلبة الدرا�سات العليا نحو ريادة الأعمال جاء بدرجة
عالية ،و� َّأن احلالة االجتماعية واجلن�س من العوامل الهامة التي
ت�ؤثر على ميلهم نحو امل�شاريع الريادية ل�صالح الذكور والطالب
املتزوجني ،وكان �أعلى عائق �أمام تنظيم امل�شاريع الريادية لدى
طلبة الدرا�سات العليا هو عدم وجود �شبكات اجتماعية تليها
االفتقار �إىل املوارد والعزوف عن املخاطرة ،وبعدها اخلوف من
الف�شل ،ونق�ص املوارد ،والنفور من الإجهاد يف العمل.
و�أجرى كر�شنكمار ورو ()Krishnakumar and Rao, 2011
درا�سة يف الهند على عينة مقدارها ( )144موظف ًا من العاملني يف
قطاع تقنية املعلومات.وقد هدفت الدرا�سة التعرف �إىل دور التطوير
والتعليم امل�سبق لريادة الأعمال يف �إعداد وت�أهيل املوظفني؛ لأداء
العمل ب�شكل �أف�ضل.وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي عن طريق
املدخل امل�سحي الذي اعتمد على اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل عدد من النتائج �أهمها� :إن ريادة الأعمال ت�سهم يف
منو املنظمات وتطورها من خالل تنمية القوى الب�رشية وتدريبها،
و�إنها فتحت جماالت عمل جديدة ونوعت م�صادر الدخل ل�رشكات
تقنية املعلومات ،و�ساهمت يف ت�شغيل موظفني جدد يتمتعون بروح
املبادرة واالبتكار.
وهدفت درا�سة نا�رص والعمري (� )2011إىل قيا�س خ�صائ�ص
الريادة لدى طلبة الدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال و�أثرهـا فـي
الأعمال الريادية من خالل درا�سة حتليلية مقارنة بني جامعتي
63

د .آيات زكي الشرمان

ووزعت على عينة طبقية
ودم�شق�.صممت ا�ستبانة
عمان العربية
ْ
ْ
مكونة من ( )115طالب ًا وطالبة من برناجمي املاج�ستري
والدكتوراه.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج كان من �أبرزها وجود
عالقة موجبة بني خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة الدرا�سات العليا يف
�إدارة الأعمال يف جامعتي عمان العربية ودم�شق ،وبني الأعمال
الريادية ،وتبني �شدة االجتاه �أن زيادة وحدة واحدة من خ�صائ�ص
الريادة ت�ؤثر يف زيادة الأعمال الرياديـة ،ووجود �أثر ذي داللة
�إح�صائية خل�صائ�ص الريادة لدى طلبـة الدرا�سـات العليا يف �إدارة
الأعمال يف جامعتي عمان العربية ودم�شق يف الأعمال الريادية
يف�رس ما ن�سبته  % 9.21يف �سلوك الأعمال الريادية.و�أثر يف�رس ما
ن�سبته  % 7.8يف الطموح يف الأعمال الريادية.
وهدفت درا�سة ت�شانغ ودي�سرت�س وكلودت(  (�Zhang, Duys
 )ters & Cloodt, 2014التحقق من دور تعليم ريادة الأعمال يف
اجلامعات كم�ؤ�رش لنية طالب اجلامعات لتنظيم امل�شاريع الريادية.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )494طالب ًا وطالبة من ( )10جامعات
َّ
�صينية ،وزعت ا�ستبانة عليهم .و�أظهرت النتائج � َّأن التعر�ض امل�سبق
لريادة الأعمال لطلبة اجلامعات يولد �أثراً �سلبي ًا على نيتهم نحو
تنظيم امل�شاريع الريادية ،نظراً للعواقب ال�سلبية لريادة الأعمال
مما يقلل من نية
كالإفال�س ،و�ساعات العمل الطويلة ،والإجهادَّ ،
الطلبة نحو تنظيم امل�شاريع الريادية اخلا�صة بهم م�ستقبالً.كما
�أظهرت النتائج � َّأن نوايا ريادة الأعمال لدى الذكور �أعلى من الإناث.
و�أجرى احلمايل والعربي ( )2016درا�سة هدفت التعرف
�إىل واقع ثقافة ريادة الأعمال و�آليات تفعيلها بجامعة حائل من
وجهة نظر الهيئة التدري�سية ،واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي
و�أدواته� ،إذ مت بناء ا�ستبانة �شملت ثالثة حماور رئي�سة :واقع دور
اجلامعات يف جمال ن�رش ثقافة ريادة الأعمال ،واملعوقات التي
تواجه تفعيل ن�رش ثقافة ريادة الأعمال ،و�آليات مقرتحة لدعم دور
اجلامعة يف ن�رش ثقافة ريادة الأعمال ،ومت تطبيقها على عينة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة حائل بلغ عددهم ( )234فرداً.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة و�ضع �سيا�سات و�أهداف حمددة،
وخطط تنفيذية فيما يخ�ص ريادة الأعمال يف اجلامعة ،و�إىل حاجة
وحدة ريادة الأعمال باجلامعة ملزيد من اجلهد والعمل فيما يخ�ص
تفعيل �أن�شطتها والوعي برباجمها وخططها با�ستمرار والرتويج
والدعاية والإعالن لأن�شطتها ،وميزانيات مر�صودة ومعتمدة لها
حتى ت�ستطيع حتقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها ،و�رضورة توفري
بنية معرفية يف جمال ريادة الأعمال لتقدميها ملنت�سبيها من الطلبة
�ضمن برامج كلياتها املختلفة.
و�أجرى نابي وامل�سلي ولنان واخلطار ونعيم( (�Nabi, Walms
 )ley, Linan, Akhtar, & Neame, 2016درا�سة هدفت التعرف �إىل
دور التعلم الريادي اجلامعي يف تطوير النوايا الريادية للطالب يف
ال�سنة الأوىل يف التعليم العايل ،وكيفية ت�أثري جتربتهم اجلامعية
على نواياهم الريادية ،وذلك با�ستخدام درا�سة طولية لطلبة �إدارة
الأعمال ( )49طالب ًا وطالبة يف جامعة بريطانية .و�أ�شارت النتائج
�إىل �أن ت�أثري تعليم ريادة الأعمال متغري ،بل �إنه ي�ؤدي يف بع�ض
احلاالت �إىل انخفا�ض يف النوايا الريادية�.إذ � َّإن تراكم جمموعة من
خربات التعلم الإيجابية� ،أي الفهم النظري لعملية البدء وتطوير
مهارات تنظيم امل�شاريع الريادية العملية ،جنبا �إىل جنب مع �إلهام
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قوي من اجلانب النظري من خالل املدر�سني والأقران
واجلانب التعقيب على الدراسات السابقة
العملي من خالل متارين التدريب العلمي ي�ؤدى �إىل زيادة قوية

يف النوايا الريادية لدى الطلبة.ومن جانب �آخر هناك نق�ص كفاءة
ريادة الأعمال عند الطلبة نظراً لإدراكهم التعقيدات والتحديات التي
ينطوي عليها البدء بالأعمال الريادية.كما �أظهرت النتائج وجود
عدة عوامل ت�ؤثر يف حتديد النوايا الريادية لدى طلبة التعليم العايل،
مثل :ال�سن� ،أو اجلن�سية� ،أو الدعم الأ�رسي� ،أو التزام الطالب بتنظيم
امل�شاريع.
و�أجرى عبد الفتاح ( )2016درا�سة هدفت التعرف �إىل م�ستوى
وعي طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة امللك �سعود بثقافة ريادة
الأعمال واجتاهاتهم نحوها ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )510طالب ًا
مت توزيع ا�ستبانة عليهم ،مق�سمة على ثالثة �أبعاد ،وهي :وعي الطلبة
َّ
بريادة الأعمال ،واجتاه الطلبة نحو ريادة الأعمال ،ومعوقات ريادة
الأعمال من وجهة نظر الطلبة�.أظهرت النتائج �أن ا�ستجابات الطلبة
على البعد الأول :وعي الطلبة بريادة الأعمال جاءت بدرجة مرتفعة،
وجاءت ا�ستجابات الطلبة على البعد الثاين :اجتاهات الطلبة نحو
ريادة الأعمال بدرجة متو�سطة ،وجاءت ا�ستجابات الطلبة على
البعد الثالث :معوقات ريادة الأعمال من وجهة نظر الطلبة بدرجة
مرتفعة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني ا�ستجابات الطلبة تعزى ملتغريي اجلن�س وامل�سار الأكادميي.
وهدفت درا�س ال�رس ( )2017التعرف �إىل درجة توافر متطلبات
وتكونت
التعليم الريادي يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزةَّ ،
عينة الدرا�سة من ( )166فرداً من العمداء ونواب العمداء ور�ؤ�ساء
الأق�سام يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة�.أظهرت النتائج
� َّأن الدرجة الكلية لتوافر متطلبات التعليم الريادي يف اجلامعات
الفل�سطينية مبحافظات غزة جاء بدرجة تقدير كبرية ،ووجود فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة
توافر متطلبات التعليم الريادي يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى
ملتغري اجلامعة ل�صالح اجلامعة الإ�سالمية ومتغري اخلدمة ل�صالح
الأقل من � 5سنوات ،فيما مل تكن هناك فروق تعزى ملتغري امل�سمى
الوظيفي ومتغري الدرجة العلمية.
وهدفت درا�سة �أبو نا�رص والطالع و�أبو املنى وال�شوبكي
( )2017التعرف �إىل التعليم التقني ودوره يف تعزيز ريادة الأعمال
يف قطاع غزة ،وا�ستخدمت ا�ستبانة جلمع البيانات وتكونت عينه
الدرا�سة من ( )275موظف ًا من العاملني بالكليات التقنية يف القطاع.
و�أظهرت النتائج وجود درجة موافقه مرتفعة لأبعاد التعليم التقني
وبوزن ن�سبى مقداره (� ،)% 76.07إذ كان الرتتيب والوزن الن�سبي
كما يلي :م�ؤ�س�سات التعليم التقني ،ثم خريجو التعليم التقني ،ثم
�سوق العمل واملجتمع املحلي.كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الكليات
التقنية حققت م�ستوى مرتفع ًا من تعزيز ريادة الأعمال�.إذ كان
الرتتيب كما يلي :هجومية التناف�س ،ثم التوجه نحو الإبداع ،يليه
اال�ستعداد لال�ستباقية ،و�أخرياً املخاطرة .كما �أكدت النتائج وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد التعليم التقني وتعزيز ريادة
الأعمال يف الكليات التقنية بقطاع غزة .كما �أكدت النتائج وجود
�أثر ذي داللة �إح�صائية للتعليم التقني يف تعزيز ريادة الأعمال يف
الكليات التقنية بقطاع غزة.

تناولت الدرا�سات ال�سابقة ريادة الأعمال يف اجلامعات مثل:
درا�سة الفواز ( )2008التي بحثت يف دور حا�ضنات الأعمال
يف توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال يف اجلامعاتَّ � ،أما درا�سة
نا�رص والعمري ( )2011فك�شفت عن خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة
الدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال ،وبحثت درا�سات �أخرى يف واقع
ثقافة ريادة الأعمال مثل :درا�سة احلمايل والعربي ( ،)2016بينما
بحثت درا�ســة ( )Krishnakumar and Rao, 2011يف دور التعليم
والتطوير كتمهيد لريادة الأعمال املوجهة نحو املوظفني.وتناولت
بع�ض الدرا�سات التعليم الريادي يف اجلامعات مثل :درا�سة (Nabi
َّ � .)et al, 2016أما الدرا�سة احلالية فتك�شف عن مدى تطبيق ريادة
الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف كليات الرتبية يف اجلامعات
الأردنية احلكومية يف �ضوء بع�ض املتغريات ال�شخ�صية لدى الطلبة،
كما تبحث يف دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى
طلبة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعتمد على درا�سة
الظاهرة كما هي يف الواقع ،وو�صفها و�صف ًا دقيقاً؛ للك�شف عن
مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية ،و�أهمية تطبيق ريادة الأعمال ،ودور القادة
الرتبويني يف تنميتها.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة الدرا�سات العليا يف
َّ
كليات الرتبية يف اجلامعات احلكومية الأردنية :الريموك ،والأردنية،
و�آل البيت ،وم�ؤتة ،الذين على مقاعد الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من
العام اجلامعي 2018 /2017م ،وعددهم ( )1344طالب ًا وطالبة
يدر�سون يف كليات الرتبية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )461طالب ًا وطالبة من طلبة
َّ
الدرا�سات العليا (املاج�ستري والدكتوراه) يف كليات الرتبية يف
جامعات :الريموك ،والأردنية ،و�آل البيت ،وم�ؤتة ،من عينة متي�رسة
من طالب اجلامعات يف جمتمع الدرا�سة بن�سبة ( ،)34%واجلدول
( )1يو�ضح توزيع �أفراد العينة تبع ًا للمتغريات ال�شخ�صية.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمستويات الدراسي

املتغري

اجلن�س

64

الفئة

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

209

45.3

�أنثى

252

54.7

املجموع

461

100.0

مدى تطبيق ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في اجلامعات األردنية احلكومية ودور القادة التربويني في تنميتها

املتغري

امل�ستوى الدرا�سي

الفئة

العدد

الن�سبة املئوية

�سنة �أوىل

147

31.9

�سنة ثانية

181

39.3

�سنة ثالثة

109

23.6

�سنة رابعة

24

5.2

املجموع

461

100.0

د .آيات زكي الشرمان

 اجلزء الأول :املتغريات ال�شخ�صية لأفراد عينة الدرا�سة:
اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي.
ت�ضمن جمالني :املجال الأول ا�شتمل على
 اجلزء الثاين:
َّ
( )20فقرة تقي�س مدى تطبيق ريادة الأعمال من قبل طلبة الدرا�سات
العلياَّ � ،أما املجال الثاين فا�شتمل على ( )15فقرة تقي�س دور القادة
الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى الطلبة.

يظهر من اجلدول ( )1ما يلي:
 بالن�سبة ملتغري اجلن�س :بلغ عدد الطالب الذكور ()209
وبن�سبة مئوية ( ،)45.3%وبلغ عدد الإناث ( )252وبن�سبة مئوية
(.)54.7%
 وبالن�سبة ملتغري امل�ستوى الدرا�سي :بلغت فئة ال�سنة الأوىل
( )147وبن�سبة مئوية ( ،)31.9%وبلغت فئة ال�سنة الثانية ()181
وبن�سبة مئوية ( ،)39.3%وفئة ال�سنة الثالثة ( )109وبن�سبة مئوية
( ،)23.6%وفئة ال�سنة الرابعة ( )24وبن�سبة مئوية (.)5.2%
أداة الدراسة
قامت الباحثة با�ستخدام اال�ستبانة كو�سيلة جلمع البيانات
بهدف حتقيق �أهداف الدرا�سة التي ت�سعى للتعرف �إىل مدى تطبيق
ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية
احلكومية� ،إذ بنيت اال�ستبانة باال�ستعانة بدرا�سة نا�رص والعمري
وتكونت اال�ستبانة من جز�أين:
( ،)2011والفواز (َّ ،)2008

صدق األداة
Ú Úال�صدق الظاهري
للت�أكد من ال�صدق الظاهري لال�ستبانة ،عر�ضت على ()8
حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة يف الإدارة الرتبوية والقيا�س
التقومي ،كما عر�ضت على حمكم يف اللغة العربية من �أجل التحقق
من ال�صياغة اللغوية لفقرات اال�ستبانة ،وطلب من املحكمني �إبداء
�آرائهم بخ�صو�ص اال�ستبانة من جهة انتماء الفقرة للمجال الذي
تنتمي �إليه ،و�أية تعديالت يرونها منا�سبة من حذف �أول تعديل،
وقد �أخذ مبالحظات املحكمني ،وتعديل فقرات اال�ستبانة ،و�إجراء ما
وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من
يلزم من حذف وتعديلَّ ،
( )35فقرة.
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي
وللتحقق من م�ؤ�رشات ال�صدق البنائي جلميع فقرات اال�ستبانة،
مت تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )20طالب ًا وطالبة
َّ
من خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمع الدرا�سة ،وح�سبت معامالت
االرتباط بني كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه واال�ستبانة ككل،
واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

الجدول ()2
معامالت االرتباط بين كل الفقرة والمجال التي تنتمي إليه واالستبانة ككل

الرقم

االرتباط مع
املجال

االرتباط مع الأداة ككل

الرقم

االرتباط مع
املجال

االرتباط مع الأداة
ككل

الرقم

االرتباط مع املجال

االرتباط مع الأداة ككل

1

**0.59

**0.51

13

**0.68

**0.63

25

**0.78

**0.64

2

**0.69

**0.63

14

**0.74

**0.65

26

**0.69

**0.62

3

**0.74

**0.69

15

**0.79

**0.61

27

**0.56

**0.54

4

**0.75

**0.68

16

**0.55

**0.52

28

**0.72

**0.67

5

**0.68

**0.71

17

**0.70

**0.62

29

**0.65

**0.58

6

**0.74

**0.60

18

**0.65

**0.60

30

**0.68

**0.61

7

**0.80

**0.72

19

**0.67

**0.62

31

**0.59

**0.56

8

**0.66

**0.65

20

**0.58

**0.50

32

**0.66

**0.55

9

**0.65

**0.61

21

**0.66

**0.59

33

**0.77

**0.68

10

**0.79

**0.73

22

**0.65

**0.60

34

**0.75

**0.61

11

**0.78

**0.62

23

**0.77

**0.64

35

**0.64

**0.58

12

**0.69

**0.66

24

**0.70

**0.62

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01
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يظهر من اجلدول (َّ � )2أن معامالت االرتباط بني الفقرة
واملجال الذي تنتمي �إليه تراوحت ما بني (،)0.80 –0.55
وتراوحت معامالت االرتباط بني الفقرات واال�ستبانة ككل ما بني
( ،)0.72 - 0.51وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة لأغرا�ض
تطبيق هذه الدرا�سة.
ثبات األداة
ال�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة ،طبقت الأداة مرتني بفارق
زمني مقداره �أ�سبوعان على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالب ًا
وطالبة من خارج العينة الأ�صلية ،وح�سب معامل ارتباط (بري�سون)
بني التطبيقني ال�ستخراج ثبات الإعادة ( ،)Test - Retestوطبقت
معادلة كرونباخ �ألفا ال�ستخراج االت�ساق الداخلي على العينة
الأ�صلية ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا ( ( Cronbach’s Alphaوثبات اإلعادة
()Test - Retest

املتغري
مدى تطبيق ريادة الأعمال لطلبة
الدرا�سات العليا.
دور القادة الرتبويني يف كليات
الرتبية يف تنمية ريادة الأعمال.
اال�ستبانة ككل

عدد الفقرات

ثبات
الإعادة

كرونباخ
الفا

20

0.83

0.85

15

0.84

0.87

35

0.86

0.88

يظهر من اجلدول (� )3أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا
ملدى تطبيق ريادة الأعمال لطلبة الدرا�سات العليا بلغت ()0.85
وبطريقة الإعادة بلغت ( ،)0.83ولدور القادة الرتبويني يف تنمية
ريادة الأعمال بلغت ( )0.87وبطريقة الإعادة بلغت ( ،)0.84وبلغت
قيمة الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا لال�ستبانة ككل ( )0.86وبطريقة
الإعادة بلغت ( ،)0.88وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات
مقبولة لأغرا�ض تطبيق الدرا�سة� ،إذ يعد معامل الثبات (كرونباخ
الفا) مقبو ًال �إذا زاد عن (.)0.70
تصحيح املقياس
ا�ستخدم مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي بهدف قيا�س �آراء
مت التدريج للفقرات الإيجابية على النحو
�أفراد عينة الدرا�سة� ،إذ َّ
التايل( :موافق ب�شدة) �أعطي الدرجة ( ،)5و (موافق) �أعطي الدرجة
( ،)4و (حمايد) �أعطي الدرجة ( ،)3و (غري موافق) �أعطي الدرجة ()2
و (غري موافق ب�شدة) �أعطي الدرجة رقم ( ،)1وذلك بو�ضع �إ�شارة (√)
�أمام الإجابة التي تعك�س درجة موافقتهم ،كما اعتمد على الت�صنيف
الآتي للحكم على املتو�سطات احل�سابية:
 متو�سط ح�سابي (�أقل من  )2.33درجة تقدير منخف�ضة.
 متو�سط ح�سابي ( )3.66 – 2.34درجة تقدير متو�سطة.
 متو�سط ح�سابي ( )5 - 3.67درجة تقدير مرتفعة.

املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية
( )SPSSملعاجلة البيانات با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:

 التكرارات والن�سب املئوية لو�صف اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
لأفراد عينة الدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة عن جماالت اال�ستبانة واال�ستبانة ككل.
 حتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق يف
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن جماالت اال�ستبانة تبع ًا ملتغريي
اجلن�س وال�سنة الدرا�سية.
 اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية للك�شف عن
مواقع الفروق تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يت�ضمن هذا اجلزء نتائج الدرا�سة التي هدفت التعرف �إىل
مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا ودور القادة
الرتبويني يف تنميتها ،وفيما يلي عر�ض النتائج باالعتماد على
�أ�سئلة الدرا�سة:
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما مدى
تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية جلميع فقرات مدى تطبيق ريادة
الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية،
وفيما يلي عر�ض النتائج:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات تطبيق ريادة األعمال لدى طلبة
الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية الحكومية

الرقم
16
8
4
3

7

1
17
2

6
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الفقرات
لدي القدرة على تطبيق ريادة
الأعمال ب�شكل منا�سب.
جربت م�رشوع ًا ريادي ًا وف�شلت
وال �أرغب بتكرار التجربة.
لدي فكرة ا�ستثمارية �أخطط
للقيام بها م�ستقبالً.
قمت با�ستثمار مبلغ مايل
مب�رشوع تنموي يغطي
احتياجاتي.
امل�رشوعات الناجحة تقوم
على فكرة جديدة ،و�أبذل
جهدي لتحقيق هدف
ا�ستثماري ناجح.
�أ�سعى للنجاح يف م�رشوع
م�ستقل مهما كلف الأمر.
�أفكر يف ت�أ�سي�س م�رشوع
ريادي واالعتماد على نف�سي.
�أقوم الآن بت�أ�سي�س م�رشوع
ا�ستثماري يقوم على فكرة
�إبداعية.
توجهت �إىل العمل ب�أماكن
خمتلفة دون احل�صول على
جدوى ،و�أرغب با�ستقاللية يف
عملي م�ستقبالً.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.95

0.77

1

مرتفعة

3.82

0.85

2

مرتفعة

3.74

0.89

3

مرتفعة

3.72

0.91

4

مرتفعة

3.69

0.77

5

مرتفعة

3.68

0.85

6

مرتفعة

3.66

0.88

7

متو�سطة

3.64

0.72

8

متو�سطة

3.59

0.77

9

متو�سطة

مدى تطبيق ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في اجلامعات األردنية احلكومية ودور القادة التربويني في تنميتها

الرقم

الفقرات

لدي القدرة على ا�ستخدام
12
�أ�ساليب الريادة.
لدي مهارات ت�ساعدين يف
9
النجاح بعملي.
�أ�سعى للنجاح يف م�رشوع
20
م�ستقل مهما كلف الأمر.
ت�ساهم ريادة الأعمال يف
14
زيادة الوعي لدي.
�أطمح بتطبيق فكرة ريادية
5
�ستنجح يف املجتمع املحلي.
زادت ريادة الأعمال من قدرة
18
الأفراد على جماراة الوقائع.
�أمتلك مهارات �شخ�صية
 19وريادية جتعلني �أ�سعى
لت�أ�سي�س عمل م�ستقل.
م�ساهمة ريادة الأعمال
 15بتن�شئة طالب قادرين على
االنخراط يف �سوق العمل.
ت�ساهم ريادة الأعمال يف
13
تقوية خربتي.
لريادة الأعمال دور فاعل يف
11
�صقل املهارات.
ت�ؤثر ريادة الأعمال علي
10
ب�شكل �إيجابي.
مدى تطبيق ريادة الأعمال لدى
طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية ككل.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.59

0.88

10

متو�سطة

3.59

1.01

11

متو�سطة

3.53

1.18

12

متو�سطة

3.50

0.85

13

متو�سطة

3.43

0.88

14

متو�سطة

3.41

1.00

15

متو�سطة

3.41

1.03

16

متو�سطة

3.40

0.93

17

متو�سطة

3.38

0.87

18

متو�سطة

3.38

0.88

19

متو�سطة

3.30

1.09

20

متو�سطة

3.57

0.33

-

متو�سطة

اجلهود والتكلفة.وبالرغم من ال�صعوبات املتوقعة التي تواجه
الطلبة عند تطبيق م�شاريعهم الريادية مثل :املخاطرة ،والإفال�س،
والف�شل الذي قد يدفعهم �إىل االبتعاد عن التفكري بالقيام ب�أعمال
ريادية مرة �أخرى� ،إال �أن اجتاهاتهم نحوه تطبيق مثل هذه امل�شاريع
كانت متو�سطة.
واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة (& Sandhu, Sidique
 )Riaz, 2011التي �أظهرت � َّأن ميل طلبة الدرا�سات العليا نحو ريادة
الأعمال جاء بدرجة عالية.ودرا�سة نا�رص والعمري ()2011
بينت وجود عالقة موجبة بني خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة
التي َّ
بينت درا�سة (Nabi et
الريادية.بينما
أعمال
ل
ا
وبني
العليا
الدرا�سات
َّ
َّ � )al., 2016أن نق�ص كفاءة ريادة الأعمال عند الطلبة كان ب�سبب
�إدراكهم التعقيدات والتحديات التي ينطوي عليها البدء بالأعمال
الريادية.ودرا�سة ال�رس ( )2017التي �أظهرت � َّأن الدرجة الكلية لتوافر
متطلبات التعليم الريادي يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة
جاء بدرجة تقدير كبرية.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما دور القادة الرتبويني يف تنمية
ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية
احلكومية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية جلميع فقرات دور القادة الرتبويني يف
تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية ،وفيما يلي عر�ض النتائج:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات دور القادة التربويين في تنمية
ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية الحكومية

الرقم

يظهر من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف
اجلامعات الأردنية احلكومية تراوحت بني (،)3.95 - 3.30
وجميعها بدرجات متو�سطة ومرتفعة ،كان �أبرزها للفقرة رقم
( )16التي تن�ص على“ :لدي القدرة على تطبيق ريادة الأعمال
ثم جاءت
ب�شكل منا�سب» مبتو�سط ح�سابي ( )3.95وبدرجة مرتفعةَّ ،
الفقرة رقم ( )8التي تن�ص على« :جربت م�رشوع ريادي وف�شلت وال
�أرغب بتكرار التجربة» مبتو�سط ح�سابي ( )3.82وبدرجة مرتفعة،
و�أدناها للفقرة رقم ( )10التي تن�ص على“ :ت�ؤثر ريادة الأعمال علي
ب�شكل �إيجابي» مبتو�سط ح�سابي ( )3.30وبدرجة متو�سطة ،وبلغ
املتو�سط احل�سابي لتطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعات الأردنية احلكومية ككل ( )3.57وبدرجة متو�سطة.
ويعزى ذلك �إىل �أن تطبيق امل�شاريع ال�صغرية لدى الطلبة
اخلريجني زاد من قدرتهم على تطبيق ريادة الأعمال يف امل�ؤ�س�سات
مما �أثر على اجتاهاتهم ب�شكل �إيجابي ،وزاد
الرتبوية ب�شكل جيد؛ َّ
من وعيهم وقدرتهم على تطبيق الريادة ،وال�سعي النخراطهم يف
م�شاريع ريادية بد ًال من انتظار فر�ص عمل جاهزة ،ورمبا ال تكون
متوفرة يف الوقت القريب ،بالإ�ضافة �إىل �سعي طلبة الدرا�سات العليا
من كليات الرتبية بالبحث عن �أف�ضل الطرق الريادية وا�ستثمار
الفر�ص؛ لتح�سني مدخالت امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أداء عملياتها
وخمرجاتها وفق ًا لأغرا�ض العملية الرتبوية ب�أف�ضل الطرق و�أقل
67

د .آيات زكي الشرمان

24

28

23

27

21
22
26
32

الفقرات
للقادة الرتبويني دور
�أ�سا�سي يف تطبيق الريادة
بكافة جماالتها.
للقادة الف�ضل يف ن�رش
الوعي بريادة الأعمال لدى
طلبة اجلامعات.
يقوم القادة الرتبويون
بامل�ساهمة يف تنمية ريادة
الأعمال عن طريق تنظيم
الور�ش التدريبية.
ي�سهم القادة ب�إخراج جيل
واع بكافة معاين ريادة
الأعمال.
ي�سهم القادة الرتبويون يف
توعية الطالب ،وحثهم على
ممار�سة ريادة الأعمال.
يعزز القادة مفاهيم الريادة
�أثناء �إعطاء امل�ساقات.
يقوم القادة الرتبويون
يف �صقل مهارات الطالب
لالجتاه نحو ريادة الأعمال.
ت�ساهم اجلامعات الأردنية
يف ن�رش ثقافة الريادة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.67

0.97

1

مرتفعة

3.67

1.04

2

مرتفعة

3.64

1.01

3

مرتفعة

3.59

0.92

4

مرتفعة

3.56

1.00

5

مرتفعة

3.53

0.88

6

متو�سطة

3.52

0.88

7

متو�سطة

3.51

0.98

8

متو�سطة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

الرقم

الفقرات

ي�ساهم القادة الرتبويون
 34يف ن�رش ثقافة الريادة
واالعتماد على الذات.
يقوم القادة الرتبويون
بتعزيز اجتاهات الطلبة نحو
29
ريادة الأعمال من خالل
�أمثلة مل�رشوعات ناجحة.
يقوم القادة الرتبويون
بتنمية االبتكار والتجديد
25
لتنمية الريادة وغر�سها يف
نفو�س الطالب.
يطبق القادة الرتبويون
 35مبادئ ريادة الأعمال
ويحث الطلبة على جتريبها.
ينظم القادة دورات حماكاة
33
لريادة الأعمال.
يطلب القادة الرتبويون من
الطلبة تقدمي خطط مل�شاريع
 31تنموية وا�ستثمارية ميكن
تطبيقها يف املجتمع
املحلي.
يعزز القادة الرتبويون
 30قيم اال�ستثمار لدى طلبة
الدرا�سات العليا.
دور القادة الرتبويني يف تنمية
ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعات الأردنية
احلكومية ككل.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.50

0.85

9

متو�سطة

3.49

1.12

10

متو�سطة

3.36

0.95

11

متو�سطة

3.32

1.01

12

متو�سطة

3.30

0.95

13

متو�سطة

3.30

0.97

14

متو�سطة

3.23

1.14

15

متو�سطة

3.48

0.39

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية تراوحت بني
( ،)3.67 - 3.23وجميعها بدرجات متو�سطة ومرتفعة ،وكان
�أبرزها للفقرة رقم ( )24التي تن�ص على“ :للقادة الرتبويني
دور �أ�سا�سي يف تطبيق الريادة بكافة جماالتها» مبتو�سط ح�سابي
( )3.67وبدرجة مرتفعة ،ثم جاءت الفقرة رقم ( )28التي تن�ص
على« :للقادة الف�ضل يف ن�رش الوعي بريادة الأعمال لدى طلبة
اجلامعات» مبتو�سط ح�سابي ي�ساوي املتو�سط احل�سابي ال�سابق
وبدرجة مرتفعة �أي�ضاً ،و�أدناها للفقرة رقم ( )30التي تن�ص على:
«يعزز القادة الرتبويون قيم اال�ستثمار لدى طلبة الدرا�سات العليا»
مبتو�سط ح�سابي ( )3.23وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
دور القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية ككل مبتو�سط ح�سابي
( )3.48وبدرجة متو�سطة.
ويعزى ذلك �إىل �أن للرتبويني دوراً كبرياً يف تعزيز قدرة
طلبة الدرا�سات العليا على الريادة بكافة جماالتها وتنمية االبتكار
والتجديد ،ودور الرتبويني مهم يف تعليم ريادة الأعمال بق�صد
ت�شجيع طلبة كلية الرتبية من �أجل ت�أ�سي�س �أعمالهم وحتفيز روح
املبادرة لديهم؛ وذلك من خالل تلقيهم النواحي النظرية والتطبيقية
التي ت�ساعدهم على ممار�سة الأعمال على �أ�س�س �صحيحة عند عملهم

يف امل�ؤ�س�سات وامل�رشوعات الرتبوية.كما يعزز القادة قيم و�أهمية
اال�ستثمار لدى الطلبة يف امل�ؤ�س�سات وامل�رشوعات الرتبوية فهم
يحفزون الطالب لي�ستفيدوا من جتاربهم يف الريادة واالبتكار،
والتوجه نحو الريادة وامل�شاريع اال�ستثمارية القائمة على املهارات؛
لتجنب م�شاكل البطالة ،والقيام بواجباتهم احلياتية دون ت�أخري،
وهذا الأمر يجنب الأفراد واملجتمع م�شاكل كثرية تعطل ر�أ�س املال
الفكري.
واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة احلمايل والعربي ()2016
التي �أظهرت �رضورة توفري بنية معرفية يف جمال ريادة الأعمال
لتقدميها للطلبة �ضمن برامج الكليات املختلفة ،وو�ضع �سيا�سات
و�أهداف حمددة وخطط تنفيذية فيما يخ�ص ريادة الأعمال يف
اجلامعات.واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة نابي و�آخرون
( )Nabi et al., 2016التي تو�صلت �إىل � َّأن خربات التعلم الإيجابية
لعملية تطوير مهارات تنظيم امل�شاريع الريادية العملية مع تعزيز
من اجلانب النظري من خالل املدر�سني والأقران ،واجلانب العملي
من خالل متارين التدريب العلمي ي�ؤدي �إىل زيادة قوية يف النوايا
الريادية لدى الطلبة.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق يف مدى تطبيق ريادة
الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية احلكومية
تبع ًا ملتغريي اجلن�س وال�سنة الدرا�سية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث،
ا�ستخدم مت حتليل التباين الثنائي ( )ANOVA - - Way 2للدرجة
الكلية ملدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف
اجلامعات الأردنية احلكومية.
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين الثنائي ( )ANOVA - - Way 2للكشف عن الفروق في تطبيق ريادة
األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية الحكومية تبعاً
لمتغيري الجنس والسنة الدراسية

F

الداللة
الإح�صائية

م�صدر التباين/
املتغري

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

اجلن�س

0.082

1

0.082

0.749

0.387

امل�ستوى الدرا�سي

0.235

3

0.078

0.712

0.545

اخلط�أ

50.171

456

0.110

املجموع
امل�صحح

50.630

460

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α ≤0.05

يظهر من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ملتغري اجلن�س ،عند م�ستوى الداللة (� ،)α ≤0.05إذ بلغت قيمة
( )F) (0.749وبداللة �إح�صائية ( .)0.387وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،عند م�ستوى الداللة
(� ،)α ≤0.05إذ بلغت قيمة ( )F) (0.712وبداللة �إح�صائية
( .)0.545ويدل ذلك على � َأن تطبيق ريادة الأعمال متقاربة بالرغم
من اختالف اجلن�س �أو ال�سنة الدرا�سية لدى طلبة الدرا�سات العليا،
وذلك نتيجة لتعر�ضهم للظروف االقت�صادية نف�سها ،ومواجهتهم
ظروف البطالة يف املجتمع ،كما لديهم �إمكانيات الدعم والت�شجيع
نف�سها من قبل اجلامعات نحو �سلوك الريادة.
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ت�شانغ ودي�سرت�س
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وكلودت (� )Zhang, Duysters & Cloodt, 2014إذ �أظهرت نتائجها
� َّأن نوايا ريادة الأعمال لدى طلبة اجلامعات الذكور �أعلى من الإناث.
ودرا�سة �ساندو و�صديق وريز ()Sandhu, Sidique & Riaz, 2011
التي �أظهرت � َّأن احلالة االجتماعية واجلن�س من العوامل الهامة التي
ت�ؤثر على ميل طالب الدرا�سات العليا يف ماليزيا نحو امل�شاريع
فبينت وجود
الريادية ل�صالح الذكورَّ �.أما درا�سة (َّ )Nabi et al, 2016
عدة عوامل �أخرى ت�ؤثر يف حتديد النوايا الريادية لدى طلبة التعليم
العايل ،مثل :ال�سن� ،أو اجلن�سية� ،أو الدعم الأ�رسي� ،أو التزام الطالب
بتنظيم امل�شاريع.
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق يف دور القادة الرتبويني
يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخدم التباين
الثنائي ( )ANOVA - - Way 2للدرجة الكلية لدور القادة الرتبويني
يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات
الأردنية احلكومية.
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين الثنائي ( )ANOVA - - Way 2للكشف عن دور القادة التربويين
في تنمية ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية
الحكومية تبعاً لمتغيري الدراسة الجنس والمستوى الدراسي

م�صدر
التباين/
املتغري

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

0.052

1

0.052

0.352

0.553

امل�ستوى
الدرا�سي

1.413

3

0.471

3.150

0.024

اخلط�أ

68.207

456

0.149

املجموع
امل�صحح

69.949

460

يظهر من اجلدول ( )7الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س ،عند
م�ستوى الداللة (� ،)α ≤0.05إذ بلغت قيمة ( )F) (0.352وبداللة
�إح�صائية (.)0.553
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي ،عند م�ستوى الداللة (� ،)α ≤0.05إذ بلغت قيمة ()F
 )(3.150وبداللة �إح�صائية ( ،)0.024وللك�شف عن مواقع الفروق
طبق اختبار �شيفيه ( )Scheffeتبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي لدور
القادة الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللكشف عن مواقع الفروق في دور القادة التربويين في
تنمية ريادة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية
الحكومية تبعاً لمتغير (السنة الدراسية)

�سنة �أوىل

3.507

�سنة
�أوىل

�سنة ثالثة

�سنة رابعة

�سنة ثانية

3.413

0.091

-

*-
0.129

* 0.190 -

�سنة ثالثة

3.528

0.038

0.129

-

0.061 -

�سنة رابعة

3.598

0.099

0.190

0.061

-

يظهر من خالل اجلدول (َّ � )8أن مواقع الفروق يف دور القادة
الرتبويني يف تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدرا�سات العليا بني
فئة ال�سنة الدرا�سية الثانية وال�سنة الثالثة كان ل�صالح ال�سنة الثالثة
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.528بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لل�سنة
الثانية ( ،)3.413ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني فئة
ال�سنة الدرا�سية الثانية وال�سنة الرابعة ل�صالح ال�سنة الرابعة مبتو�سط
ح�سابي ( .)3.598ويعزى ذلك �إىل � َّأن طلبة ال�سنة الرابعة �أكرث خربة
تعليمية ،وتكون العالقة الأكادميية والعلمية بني القادة الرتبويني
والطلبة �أكرب ،وح�صلوا على خربات �أكرث من �أ�ساتذتهم وامل�رشفني
عليهم� ،إذ يقوم الأ�ساتذة امل�رشفون مبناق�شة الطلبة عند نهاية �إعداد
بحوثهم العلمية ،التي ميكن �أن تت�ضمن �أفكاراً ريادية للم�ؤ�س�سات
الرتبوية� ،إذ يكونوا على توا�صل مع القادة الأكادمييني للآخذ
ب�آرائهم واال�ستفادة من جتاربهم.
من خالل النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحث
بالآتي:
1 .1زيادة اهتمام القدة القادة الرتبويني يف اجلامعات بتنمية
االبتكار والتجديد لدى الطلبة.
2 .2تنظيم ندوات ،وور�ش عمل للطلبة من �أجل تر�سيخ قيم
اال�ستثمار يف امل�رشوعات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية.
3 .3ت�شجيع الطلبة على تقدمي مقرتحات خلطط م�شاريع تربوية
تفيد املجتمع املحلي.
4 .4تنظيم حما�رضات جتمع بني طلبة الدرا�سات العليا ،والقادة
الأكادمييني؛ لعر�ض جتاربهم الريادة ،وت�شجيع الطلبة يف
ال�سري على خطاهم.
5 .5ت�شجيع الطلبة على �إن�شاء م�شاريعهم امل�ستقلة ،و�سلوك العمل
الريادي فيها.

الجدول ()8

املقيا�س

دور القادة
الرتبويني
يف تنمية
ريادة
الأعمال
لدى طلبة
الدرا�سات
العليا

الفئة (فئات
املتو�سط
متغري ال�سنة
احل�سابي
الدرا�سية)

�سنة
ثانية

التوصيات

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α ≤0.05

الفئة (فئات
املتو�سط
متغري ال�سنة
احل�سابي
الدرا�سية)

املقيا�س
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�سنة
�أوىل

�سنة
ثانية

�سنة ثالثة

�سنة رابعة

-

0.091

0.038 -

0.099 -
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�6 .6إن�شاء مراكز للأفكار الريادية لدى الطلبة ودعمها وم�ساعدتهم
على تطوير �أفكارهم ،وم�شاريعهم الريادية وتطبيقها واقعياً.
7 .7تطوير م�ساقات درا�سية اختيارية يف اجلامعات؛ لتعليم ريادة
الأعمال ،و�سبل تطبيقها ،وت�سهيل فهم الطلبة لها.
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