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مستوى توفر اخلصائص الريادية لدى طلبة السنة التحضيرية في جامعة حائل إلنشاء مشاريعهم الريادية والتحديات التي تواجههم

امللخص
هدفت الدرا�سة الك�شف عن م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية
لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية ،والتحديات التي تواجههم .تكونت عينة الدرا�سة من ()595
طالب ًا وطالبة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة طُ ِّورت ا�ستبانة مكونة من ( )40فقرة موزعة على
( )8جماالت ،و�س�ؤال مفتوح ،للتعرف على التحديات التي تواجه
طلبة ال�سنة التح�ضريية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
توفر اخل�صائ�ص الريادية جاء بدرجة تقدير (مرتفعة) .وجاء جمال
(التحكم الذاتي) يف املرتبة الأوىل وبدرجة تقدير (مرتفعة) ,بينما
جاء جمال (اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية) يف املرتبة الأخرية
وبدرجة تقدير (متو�سطة).
وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
توفر اخل�صائ�ص الريادية تعزى لأثر متغري اجلن�س ،وجاءت الفروق
ل�صالح الذكور ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر
االلتحاق بربامج الريادة ال�شبابية ،وجاءت الفروق ل�صالح الطلبة
الذين التحقوا بربامج الريادة ال�شبابية ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر املنطقة ال�سكانية ،وجاءت
ل�صالح داخل حائل (املدينة).
كما �أظهرت النتائج �أن �أبرز التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة
التح�ضريية بجامعة حائل يف �إن�شاء م�شاريعهم الريادية متثلت
"بال�صعوبات االقت�صادية يف ظل جائحة كورونا (كوفيد )19خالل
عام 2021/ 2020م"
الكلمات املفتاحية :ريادة الأعمال ،ال�سنة التح�ضريية،
امل�رشوع الريادي.

Abstract
The study examined the availability level of
entrepreneurship qualities among preparatory year
students at Hail University to create their entrepreneur
projects and encounter challenges. The sample of
the study consisted of 595 male and female students
selected using random stratified sampling procedures.
To achieve the objectives of the study, a questionnaire
of 40 items distributed on 8 domains was administrated
to students. In addition, to identify the challenges
encountered by preparatory year students in their
entrepreneur projects, an open- ended question was
employed. The results of the study indicated that the
availability level of entrepreneurship qualities was
high. Self-control ranked first with high level, while
autonomy and responsibility ranked last with moderate
level.
The study showed statistically significant
differences in the availability level of entrepreneurship

15

د .فادي فؤاد غوامنه

qualities due to gender, in favor of females, due to the
participation in youth entrepreneurship programs, in
favor of students participating in these programs due
to residence, in favor of urban students.
From the students’ point of view, the most
significant challenges encountered by preparatory
year students at Hail University to create entrepreneur
projects were economic hardships due to COVID-19
in 2020/ 2021.
Keywords: Entrepreneurship, preparatory year,
entrepreneur project.

املقدمة
ُتعد امل�شاريع الريادية وامل�شاريع ال�صغرية من �أعمدة
االقت�صاد يف خمتلف دول العامل ،وتتوجه اململكة العربية ال�سعودية
�ضمن ر�ؤية ( )2030التي اهتمت يف رعاية الرياديني و�أ�صحاب
الأفكار الإبداعية من خالل برامج وم�ؤ�س�سات وهيئات خمتلفة،
وذلك ملا لهذه امل�شاريع من �أهمية يف النمو االقت�صادي واال�ستثمار
للدول ،كما وت�ساهم امل�شاريع الريادية على خمتلف �أنواعها يف �إبراز
الأفكار اخلالقة والإبداعية اجلديدة ،وفتح �آفاق جديدة خللق فر�ص
عمل للخريجني ،كما تعمل على ربط الدرا�سة الأكادميية للخريجني
ب�سوق العمل ،و�إدخال �صناعات وخدمات جديدة �إىل ال�سوق املحلي،
والتي تنعك�س على التنمية االقت�صادية واملجتمعية ،وقد تزايدت
يف الآونة الأخرية برامج االحت�ضان والرعاية لأ�صحاب الأفكار
الريادية وامل�شاريع ال�صغرية يف اململكة العربية ال�سعودية عموم ًا
ويف جامعة حائل خ�صو�صاً ،حيث يتمتع امل�ستفيدون بالدعم
املادي والفني واحل�صول على اخلربات العلمية ،وت�أتي هذه الدرا�سة
ملعرفة اخل�صائ�ص الريادية للطلبة يف ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
حائل ،والتعرف على واقع امل�رشوعات الريادية ،وعلى املنظمات
التي تدعم رواد الأعمال وخا�صة جامعة حائل يف اململكة العربية
ال�سعودية ،والتي متتلك حا�ضنات �أعمال ،عن طريق اختبار توفر
اخل�صائ�ص الريادية لتلك الفئة من �أجل �إن�شاء م�شاريعهم الريادية.
ولبناء الطالب الريادي ال بد �أن تبذل امل�ؤ�س�سات املعنية
جمهوداً ب�إعداد ه�ؤالء الطلبة من مدار�س وجامعات ومراكز
�شبابية وم�ؤ�س�سات غري ربحية� ،سعي ًا منها �إىل �إك�ساب ه�ؤالء
الطلبة خ�صائ�ص ال�شخ�ص الريادي و�إعداده فكري ًا ونف�سياً ،وبناء
اال�ستعداد الكايف للبدء مب�رشوعه ال�شخ�صي ،وهذا ما قامت به فع ًال
العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية حينما �أدخلت جمموعة
من املقررات التدري�سية والتدريبية يف جمال الريادة يف تعليمها،
و�أ�صبحت م�ؤ�س�سات التعليم العايل اليوم متنح درجات البكالوريو�س
واملاج�ستري يف الريادة ،لت�صبح الريادة ثقافة جمتمع (عيد.)2014،
وتعد خ�صائ�ص الفرد ال�شخ�صية من �أهم املتغريات التي ت�ؤثر
يف �سلوكه وتوجهاته و�أدائه ،ولعل من هذه اخل�صائ�ص تلك املتعلقة
بالريادة يف الأعمال التي تدفع الفرد �إىل التوجه نحو الإبداع وتبني
امل�رشوعات والأعمال الريادية ،فهناك الكثري من الدرا�سات مثل
درا�سة ()Gurol & Atsan,2006ودرا�سة (Arasteh, Enayati, 2012
 ),Zameni, & Khademlooالتي ت�ؤكد �أن خ�صائ�ص الأفراد ت�سهم
ب�شكل كبري يف ت�شجيعهم ملمار�سة الأن�شطة والأعمال الريادية ،حيث
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ميثل ال�سلوك الريادي القدرة على ابتكار الأفكار اجلديدة وحتويلها
�إىل خطط وم�رشوعات قابلة للتنفيذ ،ونظراً �إىل �أهمية هذا املو�ضوع
و�أثره يف �سلوك طلبة اجلامعات.
وتتمثل اخل�صائ�ص الريادية بعدد من ال�سمات التي يتمتع بها
الفرد وتظهر يف �سلوكياته ،منها ما هو موروث ،ومنها ما هو مكت�سب
ينمو خالل م�سريته الريادية ،وتركز كثري من الدرا�سات يف الريادة
على خ�صائ�ص و�سمات الرياديني التي ت�ؤثر يف جناح م�رشوعاتهم
وتطورها ( .)Arasteh et al.,2012; Gurol& Atsan,2006ويرى
( ,)Fang, Yule, & Hongzhi,2009ب�أن الرياديني ،لي�سوا فقط �أولئك
الأفراد الذين يتمتعون بروح املغامرة التي تقودهم �إىل عدم تقلي�ص
�أن�شطتهم ب�سبب التخوف من ندرة املوارد ،ولكنهم �أي�ض ًا من لديهم
القدرة على اكت�شاف قدراتهم و�سماتهم الإيجابية وتطورها بغر�ض
زيادة �أن�شطتهم الريادية ،وباملقارنة مع الأفراد العاديني ،ويجمع
الرياديون كثرياً من املعلومات التي ت�ساعدهم يف اقتنا�ص الفر�ص
التي غالب ًا ما تكون لها عالقة قوية بحاجتهم للنجاح ،وت�شري
كثري من الدرا�سات مثل (� )Gurol & Atsan,2006إىل �أن الرياديني
يندفعون نحو العمل امل�ستقل و�إن�شاءامل�رشوعات على �أ�سا�س مقدار
معارفهم وكفاءتهم وقدراتهم على املخاطرة ،وينعك�س ذلك على
عملية تنظيم م�رشوعاتهم و�إدارتها.
وقد اختلف الباحثون حول عدد هذه ال�سمات واخل�صائ�ص
ال�شخ�صية للريادي ،فهناك من ذهب �إىل �أنها �أكرث من (� )40سمة
( ،)Daft,2010ولكن �أغلب الدرا�سات حددتها بني ( )5و (� )8سمات
رئي�سية & Arasteh et al.,2012) (Gurol & Atsan,2006)، (Dahleez
 Migdad,2013ومع ذلك االختالف ميكن القول �إن هناك خ�صائ�ص
�شخ�صية ت�صف �إطار �أي ريادي ناجح ،ويتفق عليها العديد من
الباحثني ،حيث �إن وجود هذه اخل�صائ�ص تدعم الروح القيادية لدى
الرياديني وجتعلهم �أكرث اندفاع ًا نحو �إن�شاء �أعمالهم اخلا�صة.
وينظر (� )Daft, 2010إىل اخل�صائ�ص الريادية على �أنها
جمموعة ال�سمات ال�شخ�صية وال�سلوكية املرتبطة بالريادي ،كالقدرة
على التحكم الذاتي ،والثقة العالية بالنف�س ،ومرونة التفكري،
وحتمل املخاطرة ،ويرى ( )Kuratko, 2007ب�أنها القدرات وال�سمات
ال�شخ�صية التي ميتلكها الريادي ويحتاجها لإدارة من�ش�أته بنجاح،
�إال �أنه ولغايات هذه الدرا�سة �سيقي�س م�ستوى توفر اخل�صائ�ص
الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء
م�شاريعهم الريادية من خالل الأبعاد الآتية (:التحكم الذاتي ،احلاجة
حتمل املخاطر ،الثقة بالنف�س ،ال َتوا�صل مع الآخرين،
�إىل الإجنازَ ،
اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية ،ال َتخطيط ،م�ستوى عال ٍ من الطاقة
واملثابرة وااللتزام) ،وهي التي تناولتها درا�سة كل من (&Dahleez
 )Migdad,2013ودرا�سة ( ،)Arasteh et al.,2012ودرا�سة (& Gurol
 ،)Atsan,2006ودرا�سة املومني ( )2014ودرا�سة ح�سني ()2013
ودرا�سة نا�رص والعمري ( ،)2011ودرا�سة ال�سكارنة (،)2008
ودرا�سة حامد و�إر�شيد ( ،)2007ودرا�سة النجار والعلي (،)2006
وميكن تو�ضيح هذه اخل�صائ�ص على النحو الآتي:
الريادي يتغلب على العوامل
● ●�أوالً :التَحكم الذًاتي :ال�شخ�ص َ
البيئية املحيطة به ،وال ي�سمح لها بال�سيطرة عليه ،فهو ال ي�ؤمن
باحلظً ك�أ�سا�س لنجاحه يف احلياة ،بل يع َتمد على قدراته ومعارفه،
وال ي�ست�سلم للف�شل �أبداً؛ لذلك تراه يعمل بج ّد واجتهاد و�صو ًال �إىل

�أهدافه.
يادي لديه الدافعية للإجناز
الر ّ
● ●ثانياً :احلاجة �إىل الإجنازّ :
دائم ًا يرغب بزيادة م�س�ؤولياته ،وتطوير مهاراته،
وحب التميز ،فهو ّ
ّ
متميز عن باقي زمالئه.
أنه
�
كما
يواجهها،
التي
امل�شكالت
ل
ويح
ّ
ّ
حتمل
الر ّ
يادي بقدرته على ّ
● ●ثالثاً :حت ّمل املخاطر :ي ّت�سم ّ
املخاطر ،والعمل يف ظ ّل حاالت عدم الت�أكيد ،وال ّت�ضحية مبوارده
املالية ووقته وجهده مقابل و�صوله للهدف ،فهو ال ينظر للما�ضي
ّ
ويهتم بامل�ستقبل.
● ●رابعاً :الثقة بالنف�س :الريادي واثق بنف�سه وبقدراته
وتفكريه ،مما ي�ساعده على ك�سب الآخرين ،فهو ميتلك القدرة على
�إدارة الفريق وقيادته ،وي�شكل مرجعية للآخرين الذين ي�شاورونه يف
حل امل�شاكل ،حتى يف حل م�شاكلهم ال�شخ�صية ،كونهم يثقون به
وب�أفكاره.
● ●خام�ساً :التوا�صل مع الآخرين :الريادي هو �إن�سان متفائل
إيجابية ي�ستثمرها يف
يحب ال ّتوا�صل مع الآخرين ،لديه طاقة �
ّ
ّ
ويف�ضل دائم ًا �أن ي�سمع ويحلّل ثم يعطي
عالقاته مع املُحيطني،
ّ
ر�أيه.
يادي �إن�سان م�ستقلّ،
الر ّ
● ●�ساد�ساً :اال�ستقالل ّية :الإن�سان ّ
ُيحب �أن يكون رئي�س ًا ال مر�ؤو�ساً ،ي ّتخذ قراراته بنف�سه بعيداً عن
ت�أثريات املُحيطني ،ويبحث دائم ًا عن م�صدر للت�شغيل ال ّذاتي يف
يتحمل م�س�ؤولية
حماولة لتحقيق اال�ستقالل املايلّ ،وهو �شخ�ص
ّ
بغ�ض ال ّنظر عن النتائج.
قراراته ّ
يادي �شخ�ص لديه �أهداف وا�ضحة،
فالر ّ
● ●�سابعاً :التّخطيطّ :
وخطط لل ّت�شغيلُ ،يع ّدلها حني اللزوم ،وي�سعى دائم ًا �إىل الو�صول
لأهدافه ب�أقل التكاليف.
● ●ثامناً :م�ستوى عالٍ من الطاقة واملثابرة وااللتزام :فلديه
الرغبة يف العمل ل�ساعات طويلة ،وحتمل �ضغوطات العمل ،فهو
�شخ�ص يقوم بكل ما هو مطلوب منه� ،أو يزيد عليه.
بالرجوع �إىل الدرا�سات التي تناولت جوانب مو�ضوع الدرا�سة،
والتي هي مدار البحث يف هذه الدرا�سة ،فقد تناولها الباحث ح�سب
ت�سل�سلها الزمني على النحو الآتي.
قامت ال�سواري�س ( )2019بدرا�سة هدفت �إىل معرفة ّمدى
الريادية لدى القادة الرتبويني :مدير الرتبية
توافر اخل�صائ�ص ّ
املالية
والفتية ،ومدير ال�ش�ؤون
عليمية
ّ
ّ
وال ّتعليم ،ومدير ال�ش�ؤون ال ّت ّ
الرتبوي يف
إدارية ،ورئي�س ق�سم ال ّتدريب والت�أهيل والإ�رشاف
ّ
وال ّ
بية وال ّتعليم التابعة لإقليم الو�سط يف الأردن ،وقد
ل
ا
ات
مديري
ترّ ّ
ّ
طّ ورت الباحثة �أداة ال ّدرا�سة املكونة من ( )40فقرة ،واخ ُت رِب �صدقها
وتكونت ّعينة ال ّدرا�سة من ( )64من القادة الترّ بويني،
وثباتها،
ّ
التحليلي ،وقد وا�س ُت ْخ ِرجت
الو�صفي
وا�ستخدمت الباحثة املنهج
ّ
ّ
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإبعاد خ�صائ�ص
املتو�سطات
ّ
ّ
الريادة ،كما وا�س ُتخدِم اختبار ( )Tوحتليل التباين الأحادي
ّ
( ،)ANOVAوخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :تو ّفر خ�صائ�ص
الريادة لدى القادة الترّ بويني :مدير الرتبية وال ّتعليم ،ومدير ال�ش�ؤون
ّ
إدارية ،ورئي�س ق�سم
ل
وا
ة
املالي
ؤون
ش�
ال�
ومدير
ة،
والفتي
ة
عليمي
ت
ّ
ّ
ّ
ال ّ ّ
بية وال ّتعليم
الرتبوي يف
ال ّتدريب والت�أهيل والإ�رشاف
ّ
مديريات الترّ ّ
ّ
التابعة لإقليم الو�سط يف الأردن بدرجة كبرية .عدم وجود فروق دالة
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�إح�صائي ًا على توفر خ�صائ�ص الريادة لدى القادة الرتبويني ُتعزى
بامل�سمى
لكل من :اجلن�س ،وامل�سمى الوظيفي ،وعدد �سنوات اخلدمة
ّ
احلايلّ ،وامل� ّؤهل العلمي ،وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على توفر
الريادة لدى القادة الرتبويني ّتعزى �إىل االلتحاق بربامج
خ�صائ�ص ّ
الريادة.
بربامج
التحقت
التي
الفئة
ول�صالح
الريادة،
ّ
ّ
و�أجرى فار�س ( )2016درا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة بني
وحب
اخل�صائ�ص الريادية ب�أبعادها (الثقة بالنف�س ،واملبادرة،
ّ
االجناز ،واال�ستقاللية ،واالبداع ،واملخاطرة) لدى الإدارة العليا
اال�سرتاتيجي يف قطاع غزة ،وذلك
يف البنوك التجارية والتخطيط
ّ
الو�صفي
املنهج
الباحث
واعتمد
التجارية،
على املديرين يف البنوك
ّ
حليلي ،كما اعتمد اال�ستبانة �أداة جلمع املعلومات املطلوبة
ال ّت
ّ
للدرا�سة ،وو ّزعت على ( )164مديراً ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على
ال�شامل.
املديرين العاملني يف البنوك التجارية بطريقة احل�رص ّ
وكان �أبرز نتائج ال ّدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية طردية
اال�سرتاتيجي ،وكانت ن�سبة توفر
يادية والتخطيط
الر ّ
بني اخل�صائ�ص ّ
ّ
اخل�صائ�ص (.)% 77.15
وقامت �سلطان ( )2016بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى توفر خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة البكالوريو�س” تخ�ص�ص
�إدارة الأعمال” يف جامعات جنوب ال�ضفة الغربية ،والبحث يف
�إمكانية وجود عالقة بني م�ستوى توفر هذه اخل�صائ�ص وجمموعة
من املتغريات ال�شخ�صية للمبحوثني ،كما ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل
معرفة االحتياجات الالزمة لدى الطلبة للتوجه للعمل الريادي،
ولغايات حتقيق هذه الأهداف تبنت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستعانت باال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الأولية،
كما ا�ستعانت بالكتب والدرا�سات ال�سابقة لغايات جمع البيانات
الثانوية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى توفر خ�صائ�ص الريادي
عند �أفراد العينة جاء ب�شكل كبري ح�سب الرتتيب التايل( :التخطيط،
التحكم الذاتي ،ثم الثقة بالنف�س ،يليها م�ستوى عالٍ من الطاقة
واملثابرة وااللتزام ،ثم التوا�صل مع الآخرين ،بعدها اال�ستقاللية،
يليها حتمل املخاطر ،و�أخرياً احلاجة �إىل الإجناز ،كما �أثبتت الدرا�سة
عدم وجود فروق يف درجة توفر خ�صائ�ص الريادة لدى الطلبة
املبحوثني ُتعزى �إىل متغري اجلن�س ،واملعدل اجلامعي ،و�شهادة
الثانوية العامة ،وااللتحاق بربامج الريادة ال�شبابية ،بينما هناك
فروق ُتعزى �إىل متغري اجلامعة.
و�أ�شارت درا�سة قام بها� ،شم�س الدين و�آخرون ()2016
يادية التي تتمثل يف
الر ّ
التي هدفت التعرف �إىل �أثر اخل�صائ�ص ّ
ال�سلوكية ،واخل�صائ�ص
(اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ،واخل�صائ�ص ّ
كليات
من
ينة
ع
يف
اال�سرتاتيجية
الريادية
ّ
ّ
الإدارية) يف متطلبات ّ
جمتمع ال ّدرا�سة من
جامعة �صالح الدين ب�أربيل العراق ،وتكّون
ّ
بع�ض الكليات (تربية الأ�سا�س ،والزراعة ،والإدارة واالقت�صاد)،
وعينة من القيادات الإدارية فيها .اعتمد الباحثون على املنهج
و�صممت ا�ستبانة
الو�صفي التحليلي يف اختبار فر�ضيات ال ّدرا�سة،
ّ
ك�أداة جلمع البيانات ،حيث و ِّزعت ( )70ا�ستبانة على القيادات
الإدارية يف الكليات املبحوثة مبعدل ا�سرتداد (،)% 94.28
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج� ،أبرزها :وجود عالقة
الريادة
الريادية ومتطلبات ّ
ارتباط معنوية موجبة بني اخل�صائ�ص ّ
الريادية على
اال�سرتاتيجية ،ووجود ت�أثري
ّ
معنوي للخ�صائ�ص ّ
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الريادة اال�سرتاتيجية.
متطلبات ّ
�أما درا�سة ( )Rivenburgh,Ozaralli,2016فقد هدفت التعرف
على النية الريادية ،وحتليل بع�ض املتغريات االجتماعية وال�شخ�صية
واالقت�صادية التي قد ت�ؤثر فيها ،و�أجريت الدرا�سة على ( )589طالب ًا
وطالبة من جامعتني :الأوىل �أمريكية ،والأخرى تركية ،وت�شري نتائج
الدرا�سة �إىل �أنه على الرغم من موقف الطلبة الإيجابي نحو الريادة
يف الأعمال ،ف�إن م�ستوى النية لديهم لل�رشوع بعمل ريادي خا�ص
كانت �ضعيفة على م�ستوى اجلامعتني يف البلدين ،و�أظهرت الدرا�سة
وجود عالقة بني خ�صائ�ص التفا�ؤل ،وحتمل املخاطرة ،والإبداع،
والنية الريادية ،و�أظهر الطلبة الأمريكان م�ستوى �أعلى بكثري
يف حتمل املخاطرة من الأتراك ،ويعزي الباحث ذلك �إىل الو�ضع
االقت�صادي وال�سيا�سي املختلف بني البلدين.
ويف درا�سة قام بها البلعاوي ( )2015هدفت التعرف �إىل
�أثر اخل�صائ�ص الريادية ب�أبعادها (احلاجة للإجناز ،واحلاجة
لال�ستقاللية ،والإميان الذاتي ،واملخاطرة ،والإبداع) لدى الإدارة
العليا على ال ّنمو يف �رشكات تكنولوجيا املعلومات بقطاع غزة ،وقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وكانت اال�ستبانة �أداته
وتكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )78مفردة ب�أ�سلوب
يف جمع املعلوماتّ ،
احل�رص ال�شامل ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية ذات
الريادية وبني النمو يف �رشكات
داللة �إح�صائية بني اخل�صائ�ص ّ
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بغزة ،ووجود عالقة ت�أثري بني
الريادية (�إال يف بعد اال�ستقاللية) على النمو يف
�أبعاد اخل�صائ�ص ّ
يادية لدى الإدارة العليا
الر ّ
هذه ال�رشكات ،و�أن م�ستوى اخل�صائ�ص ّ
يف �رشكات تكنولوجيا املعلومات بقطاع غزة هي من وجهة نظر
الإدارة العليا (.)% 82.6
وطبق ( )AL- Damen,2015درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
ّ
الريادية ،املتمثلة يف الأبعاد الآتية( :احلاجة �إىل
اخل�صائ�ص
�أثر
ّ
وحتمل امل�س�ؤولية،
الإجناز ،والثقة بالنف�س ،واملبادرة ،واال�ستقاللية،
ّ
ال�صغرية
وحتمل املخاطرة ،واخلربة) لدى مالكي ومديري ال�شرّ كات ّ
ّ
عمان على النجاح
أردنية
ل
ا
العا�صمة
يف
ية
الطب
أجهزة
ل
ا
لتوريد
ّ
ّ
التحليلي للو�صول
الو�صفي
املنهج
الباحث
وا�ستخدم
االقت�صادي،
ّ
ّ
وتكون جمتمع الدرا�سة من ال�شرّ كات ال�صغرية لتوريد
�إىل النتائج،
ّ
الأجهزة الطبية يف عمان امل�سجلة يف وزارة ال�صناعة وعدد العاملني
فيها �أقل من ( )22عام ًال والبالغ عددها (� )66رشكة ،وا�س ُتخدِم
و�صممت
ال�شامل ال�ستطالع �آراء جمتمع الدرا�سة،
�أ�سلوب احل�رص ّ
ّ
ا�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،و ِّزعت على جميع �أفراد املجتمع
البالغ عددهم ( )150مالك ًا ومديراً ،وكانت ن�سبة اال�سرتداد (77
الريادية
 ،)%وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر موجب للخ�صائ�ص ّ
لأفراد جمتمع الدرا�سة.
Viliamaa, Tornikoski, Joensuu, Vara�V
ﻭ
� )maki,2015إىل زيادة �إدراك الإمكانات الريادية لدى ال�شباب
وكيفية تطويرها ،كما تعر�ضت �إىل النوايا الريادية ،و�إذا ما كان
التعليم الريادي �س ُيحدث �أي تغريات يف النوايا لديهم ،وقد �أجريت
الدرا�سة على عينة من ( )197من طلبة الدرا�سات اجلامعية يف
فنلندا ،و�أظهرت النتائج ت�أثرياً كبرياً يف التعليم الريادي على النوايا
الريادية لدى الطلبة ،كما ت�شري الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور والإناث يف مدى تطور النوايا الريادية لديهم
ول�صالح الذكور.
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وقام ( )Dudnik,2013بدرا�سة هدفت �إىل ت�سليط ال�ضوء على
الريادية وال ّنجاح االقت�صادي يف �رشكة
العالقة بني اخل�صائ�ص ّ
 Topicusيف هولندا ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
الريادية
للو�صول للنتائج ،وقد فح�ص مدى ت�أثري اخل�صائ�ص ّ
(احلاجة للإجناز ،واال�ستقاللية ،واحلاجة �إىل الطاقة ،والقدرة
على التحمل ،واملخاطر ،والوعي بال�سوق ،والإبداع ،واملرونة)
لدى العاملني على النجاح االقت�صادي ب�رشكة  TOPICUSيف
هولندا ،وعلى �ضوء هذه املتغريات طبق الباحث �أداة قيا�س دولية
الريادية ( )E-SCANعلى جميع العاملني يف ال�رشكة،
للخ�صائ�ص ّ
البالغ عددهم ( )335عامالً ،وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت
الريادية لدى
�إليها الدرا�سة :وجود ت�أثري �إيجابي لتوافر اخل�صائ�ص ّ
العاملني على النجاح االقت�صادي يف ال�رشكة.
من خالل مطالعة وا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة الحظ الباحث
�أن معظم تلك الدرا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية بالرتكيز على
اخل�صائ�ص الريادية كدرا�سة ال�سواري�س ( ،)2019ودرا�سة فار�س
( ،)2016ودرا�سة �شم�س الدين و�آخرين( ،)2016ودرا�سة البلعاوي
( ،)2015ودرا�سة ( ,)AL- Damen,2015كما هدفت الدرا�سة احلالية
�إىل الك�شف عن م�ستوى توفري اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة حائل ،كدرا�سة ال�سواري�س ( )2019التي
الريادية لدى القادة
هدفت �إىل معرفة ّمدى توافر اخل�صائ�ص ّ
الرتبويني ،ودرا�سة �سلطان ( )2016التي هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى توفر خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة البكالوريو�س” تخ�ص�ص
�إدارة الأعمال” يف جامعات جنوب ال�ضفة الغربية ،ودرا�سة (AL-
الريادية،
 )Damen,2015التي هدفت �إىل الك�شف عن �أثر اخل�صائ�ص ّ
ودرا�سة البلعاوي ( )2015هدفت �إىل التعرف على �أثر اخل�صائ�ص
الريادية ب�أبعادها.
كما الحظ الباحث �أن الدرا�سة احلالية اختلفت مع معظم
الدرا�سات ال�سابقة يف ت�ضمنها لبعدي الدرا�سة وهما م�ستوى توفر
اخل�صائ�ص الريادية والتحديات التي تواجهها كدرا�سة ال�سواري�س
( ،)2019ودرا�سة �شم�س الدين و�آخرين( ،)2016ودرا�سة ال�سلطان
( ،)2016ودرا�سة ( )Rivenburgh,Ozaralli,2016ودرا�سة (�Vilia
 )maa, Tornikoski, Joensuu, Varamaki,20155ودرا�سة (�AL- Da
 )men,2015ودرا�سة (.)Dudnik,2013
�أما ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها
تناولت م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية والتحديات التي
تواجههم ،وطبقت الدرا�سة يف جمتمع خمتلف عن الدرا�سات ال�سابقة،
وهي طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،ويتوقع لهذه الدرا�سة
�أن ت�ضيف املعرفة النظرية لأ�سلوب حديث من �أ�ساليب الإدارة ،وهي
اخل�صائ�ص الريادية و�إمكانية توفريها ،كما �أنها من �أوائل الدرا�سات
يف (حدود علم الباحث) التي تناولت هذه املتغريات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
مع تنامي االهتمام مبو�ضوع الريادة يف الأعمال وت�شجيع
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة لدورها الفعال يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،توجهت يف الآونة الأخرية كثري من الدول ،ومنها اململكة
العربية ال�سعودية يف االهتمام مبو�ضوع الريادة يف الأعمال� ،إذ د�شنت
ر�ؤية اململكة ال�سعودية ( ،)2030للتحول االقت�صادي واالجتماعي

القائمة على التنوع والتعدد يف توليد الدخل ،والتناف�سية ،والكفاءة
يف ا�ستغالل وتوزيع املوارد االقت�صادية ،وفق مقومات التجدد نحو
تعزيز الثقافة الريادية عن طريق البحث العلمي ،وتدري�س مقررات
الريادة لطلبة اجلامعات ،وتعد جامعة حائل من اجلامعات التي
تقوم بتدري�س مقرر ريادة الأعمال يف ال�سنة التح�ضريية.
ونظراً للعالقة الوطيدة بني مفهوم الريادة واخل�صائ�ص
الريادية على �أ�سا�س �أن خ�صائ�ص الفرد ت�ؤثر يف �سلوكه ،كان هناك
ُم�سوغان للتفكري ب�إمكانية �إن�شاء امل�شاريع الريادية عن طريق
معرفة اخل�صائ�ص الريادية ،وتعزيزيها لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية
يف جامعة حائل ،لأنهم الرياديون املحتملون يف الأغلب ،وحتاول
الدرا�سة احلالية معرفة م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،والتحديات التي تواجههم.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة اىل:
 التعرف �إىل م�ستوى اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة
التح�ضريية بجامعة حائل.
 التعرف على توفر اخل�صائ�ص الريادية (التحكم الذاتي،
واحلاجة �إىل الإجناز ،وحتمل املخاطرة ،والثقة بالنف�س ،والتوا�صل،
واال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية ،وم�ستوى عال من الطاقة واملثابرة
وااللتزام) ،لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية بجامعة حائل.
 الك�شف عن التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة التح�ضريية
يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم الريادية.

أسئلة الدراسة
حتاول الدرا�سة احلالية معرفة م�ستوى توفر اخل�صائ�ص
الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،والتحديات
التي تواجههم ،من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم الريادية؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية ،تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س ،االلتحاق بربامج الريادة
ال�شبابية ،املنطقة ال�سكانية)؟
◄◄ما التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة التح�ضريية بجامعة
حائل يف �إن�شاء م�شاريعهم الريادية؟

أهمية الدراسة
● ●الأهمية النظرية
 تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من حداثة هذا املو�ضوع ،ومن
الدور البارز للخ�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف
جامعة حائل ،ودورها يف �إن�شاء امل�شاريع الريادية ،و�أثرهما يف
�أداء امل�شاريع الريادية
 ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من خالل الدور الذي تلعبه
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امل�شاريع الريادية يف اململكة العربية ال�سعودية ،من حت�سني
امل�ستوى االقت�صادي ،والإنتاجية مبختلف القطاعات وال�صناعات
من خالل ر�ؤية (.)2030
 هناك ندرة يف درا�سة اخل�صائ�ص الريادية ،والتحديات
التي تواجه الطلبة ،ومن امل�ؤمل �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة
باحثون �آخرون يف درا�سة متغريات �أخرى مل تتطرق لها الدرا�سة
احلالية.
 �أن هذه الدرا�سة قد ترثي املكتبات مبراجع تفيد يف �إثراء
اجلانب املعريف والعملي ،مبا تت�ضمنه من معلومات عن اخل�صائ�ص
الريادية ،والتحديات التي تواجه الطلبة يف �إن�شاء امل�شاريع الريادية.
● ●الأهمية التطبيقية
 تتمثل �أهمية الدرا�سة فيما يرتتب على نتائج الدرا�سة من
فوائد عملية يف امليدان الرتبوي.
 م�ساعدة امل�س�ؤولني الرتبويني ،واملخططني والقائمني يف
جامعة حائل يف التعرف على اخل�صائ�ص الريادية ،والتحديات التي
تواجه الطلبة يف �إن�شاء امل�شاريع الريادية ،فكلما تعرفت اجلامعة
على اخل�صائ�ص الريادية ،والتحديات التي تواجه الطلبة يف �إن�شاء
امل�شاريع الريادية ،ا�ستطاعت �أن حت�صل على النتائج املطلوبة.
 حتقيق �أهداف اجلامعة ،وتوجيه �أنظار املهتمني
والدار�سني والباحثني �إىل البحث يف هذا املجال.
 م�ساعدة طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل يف
تو�ضيح �آرائهم حول اخل�صائ�ص الريادية ،والتحديات التي تواجه
الطلبة بكل �شفافية ،وتو�صيله للم�س�ؤولني يف �إدارة اجلامعات
ونتائجها وتو�صياتها.
 ت�شكل مرجع ًا لوزارة التعليم والبحث العلمي املتعلق
مب�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لإن�شاء امل�شاريع الريادية،
والإفادة من تو�صياتها.

حدود الدراسة وحمدداتها
 �أوالً :احلدود املو�ضوعية :حتدد مو�ضوع الدرا�سة بالتعرف
�إىل م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية
يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم الريادية والتحديات التي
تواجههم.
 ثانياً :احلدود املكانية (البعد املكاين)� :أُجر َيت الدرا�سة يف
جامعة حائل يف منطقة حائل يف اململكة العربية ال�سعودية.
 ثالثاً :احلدود الزمنية (البعد الزماين)� :أُجريت الدرا�سة
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2021/ 2020م.
 رابعاً :احلدود الب�رشية� :أُجريت الدرا�سة على طلبة جامعة
حائل (ال�سنة التح�ضريية) الذين هم على مقاعد الدرا�سة خالل
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2021/ 2020م.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
اخل�صائ�ص الريادية :القدرات وال�سمات ال�شخ�صية وال�سلوكية
واملهارات الإدارية التي ميتلكها الريادي ،ويحتاجها لإدارة عمله
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بنجاح (ال�سواري�س .)2019 ،و ُتعرف �إجرائي ًا ب�أن ُه قِي�ست هذه
اخل�صائ�ص من خالل املجاالت الآتية :ال ّتحكم الذاتي ،واحلاجة �إىل
الإجناز ،وحتمل املخاطر ،والثقة بال ّنف�س ،وال ّتوا�صل مع الآخرين،
واال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية ،والتخطيط ،وحتقق م�ستوى عالٍ من
الطاقة واملُثابرة وااللتزام.
ال�سنة التح�ضريية :عبارة عن �سنة درا�سية كاملة يدر�س فيها
الطالب مواد لتنمية مهارات يف اللغة االجنليزية و احلا�سب ومواد
لتطوير الذات و يدر�س معلومات عامة عن ال�صحة و يعد الطالب
فيها �إعداداً بدن ًيا ب�شكل الئق( )https://news.ksu.edu.saو ُتعرف
�إجرائي ًا ال�سنة التح�ضريية هو عبارة عن برنامج �أقرته وزارة التعليم
ال�سعودية لإعداد الطالب والطالبات امل�ستجدين ،بالكليات ال�صحية
والهند�سية والعلمية والإن�سانية باجلامعة ،وتدير الربنامج �إحدى
عمادات اجلامعة ،وهي عمادة ال�سنة التح�ضريية باجلامعة ،وهي
من املراحل املهمة التي على نتيجتها يتحدد التخ�ص�ص الذي
�سيتجه �إليه الطالب �أو الطالبة ،ويف هذه ال�سنة ُيركَّ ز على تنمية
مهارات الطالب اللغوية ومهارات تطوير الذات ومهارات احلا�سب
الآيل.
امل�شاريع الريادية :ب�أنه من�شاة يتوىل فيها رائد الأعمال
تعبئة وتوليف عنا�رص الإنتاج االقت�صادية من �أر�ض وعمل
ور�أ�سمال ،لإنتاج �سلعة �أو خدمة جديدة ،بق�صد حتقيق هدف
اقت�صادي �أو اجتماعي( ،برهمة؛ ارتيمة .)2014 ،و ُتعرف �إجرائياً:
ب�أنها امل�شاريع التي تنتج من �أفكار خالقة ذات قيم �إبداعية من
خالل اكت�شاف وتقييم وا�ستغالل فر�ص الأعمال التجارية لطرح
منتجات جديدة �أو خدمات خمتلفة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي الكمي ،الذي يحاول �أن يقارن ويف�رس ،و ُيقيم �أم ًال يف
التو�صل �إىل تعميمات ذات معنى ،يزيد بها ر�صيد املعرفة عن
املو�ضوع.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة وطالبات ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة حائل وامل�سجلني يف مقرر ريادة الأعمال،
والذين هم على مقاعد الدرا�سة للف�صل الدرا�سي الثاين (/ 2020
2021م) والبالغ عددهم ( ،)2830طالب ًا وطالبة ،وفق ًا لإح�صاءات
القبول والت�سجيل يف جامعة حائل للعام الدرا�سي (/ 2020
2021م)( ،القبول والت�سجيل يف جامعة حائل.)2021 ،
عينة الدراسة
�أوالً :العينة اال�ستطالعية :وهي مكونة من ( )30طالب ًا
وطالبة� ،أُخذوا بالطريقة الع�شوائية لغر�ض ح�ساب ال�صدق والثبات
للأداة.
ثانياً :العينة الفعلية :حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()595
طالب ًا وطالبة من ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية الطبقية من جمتمع الدرا�سة الكلي وي�شكلون

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

ما ن�سبته ( )% 21من جمتمع الدرا�سة ،وتعد هذه الن�سبة ممثلة
للمجتمع .ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة لطلبة
وطالبات ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ح�سب خ�صائ�صهم.

وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،كدرا�سة ال�سواري�س ( ،)2019ودرا�سة
ال�سلطان (.)2016
صدق األداة
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ُعر�ضت ب�صورتها الأولية على
جمموعة من املحكمني من ذوي اخلدمة واالخت�صا�ص ،والبالغ
عددهم ( )25حمكم ًا من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية و�إدارة
الأعمال والقيا�س والتقومي وعلم النف�س الرتبوي واللغة العربية يف
جامعة حائل ،وجامعة الطائف وجامعة امللك �سعود و�أهل اخلدمة
واالخت�صا�ص يف الإدارة الرتبوية و�إدارة الأعمال .وطلب �إليهم �إبداء
الر�أي واملالحظات حول انتماء الفقرات للأبعاد التي �أدرجت فيها،
بالإ�ضافة �إىل �سالمة ال�صياغة اللغوية وو�ضوحها من حيث املعنى
و�سهولة الفهم ،و�أي مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة .واعتمد
الباحث ما ن�سبته ( )% 90من �إجماع املحكمني حلذف �أو �إ�ضافة
وبناء على �آراء ومالحظات املحكمني حذفت فقرتني من
�أي فقرة
ً
جمال التحكم الذاتي ،وفقرتني من جمال التخطيط ،و�أ�ضيفت فقرة
واحدة من جمال الثقة بالنف�س ،وفقرة واحدة من جمال التوا�صل،
كما وحذفت فقرتني من جمال م�ستوى عال من الطاقة واملثابرة
وااللتزام ،ونقلت فقرة من جمال الثقة بالنف�س �إىل جمال التحكم
الذاتي ،وا�ستبدلت بع�ض املفردات ،و�أعيد �صياغة بع�ض الفقرات
من الناحية اللغوية ،ودجمت فقرتني من جمال اال�ستقاللية وحتمل
امل�س�ؤولية ،وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة الأداة للك�شف عن
م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية ،و�أ�صبحت الأداة جمال التحكيم
ب�صورتها النهائية مكونة من ( )40فقرة.
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت
ارتباط كل فقرة وبني الدرجة الكلية ،وبني كل فقرة وارتباطها
باملجال التي تنتمي �إليه ،وبني املجاالت ببع�ضها والدرجة الكلية،
يف عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )30طالب ًا
وطالبة ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل ما
بني ( ،) .79 - .45ومع املجال ( ) .94 - .38واجلدول ( )2التايل
يبني ذلك.

جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

متغريات الدرا�سة

الفئات

التكرار

الن�سبة

اجلن�س

ذكر

283

47.6

�أنثى

312

52.4

االلتحاق بربامج

نعم

234

39.3

الريادة ال�شبابية

ال

361

60.7

املنطقة ال�سكانية

داخل حائل (املدينة)

396

66.6

خارج حائل (القرية)

199

33.4

املجموع

595

100.0

املجموع الكلي

أداة الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى االطالع على الأدب النظري
ودرا�سات �سابقة كدرا�سة ال�سواري�س ( ،)2019ودرا�سة ال�سلطان
( )2016ودرا�سة البلعاوي (.)2015حيث قام الباحث ببناء
ا�ستبانة جلمع البيانات من �أفراد العينة مكونة من جز�أين اجلزء
الأول :معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة ،واجلزء الثاين :ا�ستبانة
للك�شف عن م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة حائل ،مكونة من ( )40فقرة ،موزعة على
( )8جماالت ،وهي :جمال التحكم الذاتي ويتكون من ( )5فقرات،
وجمال احلاجة �إىل الإجناز ،ويتكون من( )5فقرات ،وجمال حتمل
املخاطر ،ويتكون من( )5فقرات ،وجمال الثقة بالنف�س ،ويتكون
من ( )5فقرات ،وجمال التوا�صل ويتكون من ( )5فقرات ،وجمال
اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية ويتكون من ( )5فقرات ،وجمال
ال ّتخطيط ويتكون من( )5فقرات ،وجمال م�ستوى عال من الطاقة
واملثابرة وااللتزام ،ويتكون من ( )5فقرات ،و�س�ؤال مفتوح يف
نهاية اال�ستبانة .وا�ستفاد الباحث يف هذا اجلزء من الأدب النظري،

جدول ()2

معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

1

*.42

**.48

15

**.46

**.68

29

**.66

**.61

2

**.56

**.57

16

**.60

*.45

30

**.49

**.47

3

**.55

*.45

17

**.72

**.63

31

**.64

**.61

4

**.57

**.75

18

**.73

**.70

32

**.50

**.53

5

*.38

*.44

19

**.68

**.54

33

**.77

**.71

6

**.57

**.57

20

*.45

**.56

34

**.68

**.70

7

*.44

**.67

21

**.94

**.68

35

**.49

**.47

8

*.44

**.61

22

**.79

**.55

36

**.73

**.48
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رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

الفقرة

مع املجال

مع الأداة

9

**.71

**.68

23

**.94

**.68

37

**.66

**.72

10

**.65

*.45

24

**.84

**.63

38

**.66

**.61

11

*.44

**.54

25

**.94

**.68

39

**.49

**.47

12

**.53

**.79

26

**.65

**.61

40

**.90

**.71

13

**.48

**.61

27

**.82

**.53

14

**.54

*.45

28

**.82

**.53

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .05

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .01

وجتدر الإ�شارة �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائيا ،ولذلك مل تحُ ذف �أي من هذه الفقرات.

كما ا�ستخرج معامل ارتباط املجال بالدرجة الكلية،
ومعامالت االرتباط بني املجاالت ببع�ضها واجلدول التايل يبني
ذلك.

جدول ()3
معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية

التحكم الذاتي

التحكم

احلاجة �إىل

حتمل

الثقة

الذاتي

الإجناز

املخاطر

بالنف�س

التوا�صل

اال�ستقاللية وحتمل
امل�س�ؤولية

التخطيط

م�ستوى عال من الطاقة

الدرجة

واملثابرة وااللتزام

الكلية

1

احلاجة �إىل الإجناز

**.624

1

حتمل املخاطر

**.312

**.412

1

الثقة بالنف�س

**.569

**.780

**.512

1

التوا�صل

**.552

**.322

**.512

**.582

1

اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية

**.515

**.623

**.735

**.561

**.490

1

التخطيط

**.693

**.512

**.567

**.534

**.560

**.622

1

**.600

*.392

**.694

**.574

**.579

**.508

**.868

1

**.758

**.663

**.710

**.815

**.765

**.711

**.806

**.859

م�ستوى عال من الطاقة واملثابرة
وااللتزام
الدرجة الكلية
*

1

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .05

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .01

يبني اجلدول (� )3أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائيا ،مما ي�شري �إىل درجة منا�سبة من
�صدق البناء.
ثبات األداة
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد حتقق الباحث بطريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة
مكونة
تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
من ( )30طالب ًا وطالبة ،ومن ثم ح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
تقديراتهم يف املرتني.
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وح�سب ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول رقم ( )4يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة للمجاالت
والدرجة الكلية ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

املجال
التحكم الذاتي

ثبات الإعادة (معامل

االت�ساق الداخلي

ارتباط بري�سون)

(معامل كرو نباخ �ألفا)

.86

.79
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ثبات الإعادة (معامل

االت�ساق الداخلي

ارتباط بري�سون)

(معامل كرو نباخ �ألفا)

.85

.76

حتمل املخاطر

.91

.78

الثقة بالنف�س

.88

.73

التوا�صل

.86

.72

اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية

.89

.70

التخطيط

.84

.79

.87

.73

.90

.89

املجال
احلاجة �إىل الإجناز

م�ستوى عال من الطاقة
واملثابرة وااللتزام
الدرجة الكلية

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن �أعلى قيمة
ملعامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) للخ�صائ�ص الريادية
جلميع املجاالت تراوحت بني ( .).79 - .70كما بلغت قيمة �ألفا
للدرجة الكلية ( .).89بينما قيمة معامل ارتباط بري�سون تراوحت
بني ( ،) .91 - .84يف حني بلغ معامل ارتباط بري�سون للأداة ككل
( .) .90ويرى الباحث �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً ب�أن �أداة الدرا�سة
تتمتع مب�ؤ�رشات ثبات عالية ت�سمح با�ستخدامها جلمع البيانات.
املعيار اإلحصائي:
اعتمد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح �أدوات الدرا�سة ،ب�إعطاء
كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س (موافق
ب�شدة)( ،موافق)( ،حمايد)( ،غري موافق)( ،غري موافق ب�شدة) وهي
متثل رقمي ًا ( )1( ،)2( ،)3( ،)4( ،)5على الرتتيب ،وقد اعتمد
املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل النتائج:
من ( )2.33 - 1.00قليلة
من ( )3.67 - 2.34متو�سطة
من ( )5.00 - 3.68كبرية
وقد ح�سب املقيا�س من خالل ا�ستخدام املعادلة التالية:
(احلد الأعلى للمقيا�س ( - )5احلد الأدنى للمقيا�س ( / )1عدد
الفئات املطلوبة ()3
=( 1.33 = 3/)1 - 5
ومن ثم �إ�ضافة اجلواب (� )1.33إىل نهاية كل فئة.
متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
● ●�أوالً :املتغريات امل�ستقلة
1 .1اخل�صائ�ص الريادية
2 .2العوامل الدميوغرافية
 اجلن�س ،وله فئتان (ذكور)�( ،إناث).
 االلتحاق بربامج الريادة ال�شبابية ،وله فئتان (نعم)( ،ال)

 املنطقة ال�سكانية ،ولها فئتان (داخل حائل -املدينة)،
(خارج حائل -القرية).
● ●ثانياً :املتغريات التابعة:
� 1 .1إن�شاء م�شاريعهم الريادية
2 .2التحديات التي تواجه الطلبة يف �إن�شاء م�شاريعهم
الريادية.
املعاجلات الإح�صائية
1 .1للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية
من وجهة نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل.
2 .2للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية من وجهة نظر طلبة ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة حائل للك�شف عن م�ستوى توفر اخل�صائ�ص
الريادية ح�سب متغريات الدرا�سة اجلن�س ،وااللتحاق بربامج الريادة
ال�شبابية ،واملنطقة ال�سكانية ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي للأداة
ككل.
3 .3للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ر�صدت وحللت ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على ال�س�ؤال املفتوح ،ووزعت �إىل فئات ،ومن
ثم ا�ستخرجت التكرارات والن�سب املئوية لتحديد ا�ستجاباتهم نحو
التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة التح�ضريية يف �إن�شاء م�شاريعهم
الريادية.
نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى توفر اخل�صائ�ص
الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،والتحديات
التي تواجههم ،وفيما يلي عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية
لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�س ُتخ ِرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى طلبة
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم الريادية،
واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى توفر الخصائص الريادية لدى طلبة
السنة التحضيرية في جامعة حائل إلنشاء مشاريعهم الريادية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات
الحسابية

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

1

1

التحكم الذاتي

3.98

.571

مرتفع

1

7

التخطيط

3.98

.613

مرتفع

3

5

التوا�صل

3.93

.637

مرتفع

4

8

3.88

.683

مرتفع

الرتبة الرقم
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املجال

م�ستوى عال من الطاقة
واملثابرة وااللتزام

امل�ستوى

مستوى توفر اخلصائص الريادية لدى طلبة السنة التحضيرية في جامعة حائل إلنشاء مشاريعهم الريادية والتحديات التي تواجههم

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

5

4

الثقة بالنف�س

3.86

.679

مرتفع

6

2

احلاجة �إىل الإجناز

3.85

.602

مرتفع

7

3

حتمل املخاطر

3.70

.607

مرتفع

8

6

اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية

3.62

.683

متو�سط

الدرجة الكلية

3.85

.533

مرتفع

الرتبة الرقم

املجال

امل�ستوى

يبني اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني
( ،)3.98 - 3.62حيث جاء كل من التحكم الذاتي ،والتخطيط يف
املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.98بينما جاءت
اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.62وبلغ املتو�سط احل�سابي مل�ستوى توفر اخل�صائ�ص
الريادية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،لإن�شاء
م�شاريعهم الريادية ككل (.)3.85
ويعزو الباحث ذلك �إىل مدى اهتمام جامعة حائل ،ممُ ثلة
بال�سنة التح�ضريية بن�رش الثقافة الريادية ،والعمل على تنمية
اخل�صائ�ص الريادية على اختالف حماورها ،من خالل العمليات
الفعالة ،والتي ركزت عليها ر�ؤية ( ،)2030كما
الإدارية والفنية ّ
�أن امتالك الطلبة ر�ؤى وا�ضحة يف التحكم الذاتي ،والتخطيط،
والتوا�صل ،لت�أدية املهام املوكلة �إليهم ب�رسعة و�إتقان ،وحتقيق
م�ستويات الإجناز املطلوبة بح�سب احلاجة ،يف �إطار بذل م�ستوى
عالٍ من الطاقة واملثابرة وااللتزام يف �إجناز الإعمال الذي يزيد من
ثقته بنف�سه يف �إطار احلاجة للإجناز ،وحتمل املخاطر ومواجهتها
مب�ستوى عالٍ من الطاقة واملثابرة وااللتزام ،والعمل حتت ال�ضغط،
ويحر�صون على فتح قنوات التوا�صل الفعال مع الأخرين ،مما ينمي
اخل�صائ�ص الريادية لديهم ،كما ن�شري �إىل جامعة حائل وممُ ثلة
بال�سنة التح�ضريية ،والتي ت�سعى لتوفري البيئة الريادية ،الحت�ضان
�أية م�شاريع �أو �أفكار �أو ممار�سات تعمل على تنمية قدرات الطلبة،
ومهاراتهم الريادية ،من خالل م�رسعات الأعمال املوجودة يف
جامعة حائل ،التي تعمل على ا�ستقطاب الأفكار الريادية املبدعة
من طلبة ال�سنة التح�ضريية .واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة
ال�سواري�س ( ،)2019ودرا�سة �سلطان ( ،)2016ودرا�سة البلعاوي
(.)2015
�أما عن ترتيب هذه اخل�صائ�ص فقد حظي جمال (التحكم
الذاتي) على �أعلى ا�ستجابة وباملرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.98وانحراف معياري( ،) .571وبدرجة تقدير مرتفعة،
ويعزو الباحث ذلك �إىل قدرة الطلبة على ال�سيطرة على �أمورهم
والتحكم بها وتوجيهها ،وهم قادرون على �ضبط انفعاالتهم
وعواطفهم جتاه الآخرين ،ومما ي�ؤكد من وجهة نظر الباحث ما
�أ�شار �إليه كل من ( ،)Dahleez& Migdad,2013ودرا�سة (Arasteh
 ،)et al.,2012ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة املومني
الريادي يتغلب على العوامل البيئية
( ،)2014و�آخرين :ال�شخ�ص َ
املحيطة به ،وال ي�سمح لها بال�سيطرة عليه ،فهو ال ي�ؤمن باحلظً
ك�أ�سا�س لنجاحه يف احلياة ،بل يع َتمد على قدراته ومعارفه،
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د .فادي فؤاد غوامنه

وال ي�ست�سلم للف�شل �أبداً؛ لذلك تراه يعمل بج ّد واجتهاد و�صو ًال �إىل
�أهدافه .ثم جاء جمال (التخطيط) على �أعلى ا�ستجابة وباملرتبة
الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ( ،)3.98وانحراف معياري(،) .613
وبدرجة تقدير مرتفعة ،وهذا ي�شري �إىل �أن التخطيط مهارة �أ�سا�سية
للنجاح والقيام بالأعمال املوكلة �إليهم ،ومما يعزز من وجهة نظر
الباحث ما �أ�شار �إليه كل من ( ،)Dahleez & Migdad,2013ودرا�سة
( ،)Arasteh et al.,2012ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة
يادي �شخ�ص لديه �أهداف وا�ضحة،
فالر ّ
املومني ( ،)2014و�آخرينّ :
وخطط لل ّت�شغيل ،يع ّدلها حني اللزوم ،وي�سعى دائم ًا �إىل الو�صول
لأهدافه ب�أقل التكاليف ،ثم جاء جمال (التوا�صل) باملرتبة الثالثة،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ( ،)3.93وانحراف معياري ( ،) .637وبدرجة
تقدير مرتفعة ،وت�شري هذه النتيجة �إىل مدى �إدراك الطلبة لأهمية
االت�صال والتوا�صل ،لأن هذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إجناز الأعمال
التي قد توكل �إليهم خالل فرتة ق�صرية ،كما ويعتمد توفري البيانات
واملعلومات الالزمة التخاذ �أي قرار يف الوقت املنا�سب واملحدد
على مدى �آليات التوا�صل بني امل�ستويات كافة ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل حر�ص الطلبة على امتالك �آليات وو�سائل االت�صال احلديثة ،مما
ميكنهم من حتقيق �أف�ضل ا ّت�صال بني امل�ستويات من الناحية الأفقية
والر�أ�سية ،الأمر الذي يحقق التوا�صل امل�ستمر بني الطلبة ،ويح�سن
من �سري العمل ،ومما ي�ؤكد من وجهة نظر الباحث ما �أ�شار �إليه كل
من ( ،)Dahleez & Migdad,2013ودرا�سة (،)Arasteh et al.,2012
ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة املومني (،)2014
يحب ال ّتوا�صل مع الآخرين،
و�آخرين :الريادي هو �إن�سان متفائل ّ
ويف�ضل
إيجابية ي�ستثمرها يف عالقاته مع املُحيطني،
لديه طاقة �
ّ
ّ
دائم ًا �أن ي�سمع ويحلّل ثم يعطي ر�أيه.
وجاء يف املرتبة الرابعة جمال (م�ستوى عالٍ من الطاقة
واملثابرة وااللتزام) ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ( ،)3.88وانحراف
معياري ( ،).683وبدرجة تقدير مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل
رغبة الطلبة يف العمل ل�ساعات طويلة يف �سبيل حتقيق الأهداف
املن�شودة� ،إذ �إن �ضغوطات العمل ت�شكل حتدي ًا لإجناز املزيد من
للريادة ،ومما يعزز من
النجاحات ،ل�ضمان التناف�سية يف الو�صول ّ
وجهة نظر الباحث ما �أ�شار �إليه كل من (،)Dahleez & Migdad,2013
ودرا�سة ( ،)Arasteh et al.,2012ودرا�سة (،)Gurol & Atsan,2006
ودرا�سة املومني ( ،)2014و�آخرين :ال�شخ�ص الريادي لديه الرغبة
يف العمل ل�ساعات طويلة ،وحتمل �ضغوطات العمل ،فهو �شخ�ص يقوم
بكل ما هو مطلوب منه� ،أو يزيد عليه .وجاء جمال (الثقة بالنف�س)
يف املرتبة اخلام�سة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.86وانحراف
معياري ( ،).679وبدرجة تقدير مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل
الإميان الذاتي لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية بقدراتهم و�إمكاناتهم
يف تنفيذ املهام املوكلة �إليهم وحتقيق الأهداف ،باالعتماد على
النف�س ،ومما يعزز من وجهة نظر الباحث ما �أ�شار �إليه كل من
( ،)Dahleez & Migdad,2013ودرا�سة (،)Arasteh et al.,2012
ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة املومني (،)2014
و�آخرين :الريادي واثق بنف�سه وبقدراته وتفكريه ،مما ي�ساعده على
ك�سب الآخرين ،فهو ميتلك القدرة على �إدارة الفريق وقيادته ،وي�شكل
مرجعية للآخرين الذين ي�شاورونه يف حل امل�شاكل ،حتى يف حل
م�شاكلهم ال�شخ�صية ،كونهم يثقون به وب�أفكاره .يف حني ح�صل
جمال (احلاجة �إىل االجناز) باملرتبة ال�ساد�سة ومبتو�سط ح�سابي
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بلغ ( ،)3.85وانحراف معياري ( ،) .602وبدرجة تقدير مرتفعة،
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن م�ستوى الدافعية لدى الطلبة مرتفع،
وذلك من خالل �إ�رصارهم على العمل من غري ملل �أو كلل ،وتقدمي
الت�ضحيات يف �سبيل ذلك؛ لإ�شباع احلاجات والرغبات التي تعك�س
يف النتيجة النهائية م�ستوى النجاح املتحقق� ،إ�ضافة �إىل الرغبة يف
حتقيق طموحات الطلبة على �صعيد العمل .ومما يعزز من وجهة نظر
الباحث ما �أ�شار �إليه كل من ( ،)Dahleez & Migdad,2013ودرا�سة
( ،)Arasteh et al.,2012ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة
وحب
يادي لديه الدافعية للإجناز
الر ّ
ّ
املومني ( ،)2014و�آخرينّ :
دائم ًا يرغب بزيادة م�س�ؤولياته ،وتطوير مهاراته ،ويح ّل
التميز ،فهو ّ
متميز عن باقي زمالئه.
امل�شكالت التي يواجهها ،كما �أنه ّ
وجاء جمال (حتمل املخاطرة) يف املرتبة ال�سابعة وقبل
الأخري ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.70وانحراف معياري (،).607
وبدرجة تقدير مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الطلبة يتبعون
�أ�ساليب �إدارية تدعم خو�ض القرارات غري املتوقع عائده بجر�أة؛
لإميانهم ب�أن زيادة املخاطر يكتنفها املزيد من النجاحات
واكت�ساب اخلربة.
�إما يف املرتبة الأخرية جاء جمال (اال�ستقاللية وحتمل
املخاطر) ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.62وانحراف معياري
( ،)683.وبدرجة تقدير فوق املتو�سط ،ويرى الباحث ب�أن الطلبة
حرية اتخاذ القرار وتنفيذه مع حتمل كافة التبعات والنتائج
ميتلكون ّ
املرتبة على ذلك يف حالتي املخاطرة والتي يكتنفها النجاح �أو
التعرث يف �إن�شاء امل�رشوعات الريادية .ومما يعزز من وجهة نظر
الباحث ما �أ�شار �إليه كل من ( ،)Dahleez & Migdad,2013ودرا�سة
( ،)Arasteh et al.,2012ودرا�سة ( ،)Gurol & Atsan,2006ودرا�سة
حتمل
الر ّ
يادي بقدرته على ّ
املومني ( ،)2014و�آخرين :ي ّت�سم ّ
املخاطر ،والعمل يف ظ ّل حاالت عدم الت�أكيد ،وال ّت�ضحية مبوارده
املالية ووقته وجهده مقابل و�صوله للهدف ،فهو ال ينظر للما�ضي
ّ
ويهتم بامل�ستقبل.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة ،من وجهة نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل
لإن�شاء م�شاريعهم الريادية ،تبعاً الختالف متغريات (اجلن�س،
االلتحاق بربامج الريادة ال�شبابية ،املنطقة ال�سكانية)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى
طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم الريادية
ح�سب متغريات اجلن�س ،االلتحاق بربامج الريادة ال�شبابية ،املنطقة
ال�سكانية واجلدول �أدناه يبني ذلك.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى توفر الخصائص الريادية لدى طلبة
السنة التحضيرية في جامعة حائل إلنشاء مشاريعهم الريادية حسب متغيرات الجنس ،االلتحاق
ببرامج الريادة الشبابية ،المنطقة السكانية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
اجلن�س

ذكر

3.94

499.

العدد
283

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العدد

�أنثى

3.77

550.

312

االلتحاق بربامج

نعم

3.96

525.

234

الريادة ال�شبابية

ال

3.78

527.

361

املنطقة ال�سكانية داخل حائل (املدينة)

3.85

503.

396

خارج حائل (القرية)

3.84

589.

199

يبني اجلدول ( )6تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،مل�ستوى توفر اخل�صائ�ص الريادية لدى
طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل ،لإن�شاء م�شاريعهم الريادية
ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س ،االلتحاق بربامج الريادة
ال�شبابية ،املنطقة ال�سكانية ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ا�س ُتخدِم حتليل التباين الثالثي جدول (.)7
جدول ()7
تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس ،االلتحاق ببرامج الريادة الشبابية ،المنطقة السكانية
على مستوى توفر الخصائص الريادية لدى طلبة السنة التحضيرية في جامعة حائل إلنشاء
مشاريعهم الريادية

م�صدر التباين
اجلن�س

متو�سط

جمموع

درجات

املربعات

احلرية املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

2.731

1

2.731

10.117

.002

4.882

1

4.882

18.083

.000

املنطقة ال�سكانية

1.604

1

1.604

5.942

.015

اخلط�أ

159.562

591

.270

الكلي

168.655

594

االلتحاق بربامج
الريادة ال�شبابية

يتبني من اجلدول ( )7الآتي:
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية ،تبع ًا الختالف متغريات اجلن�س وجاءت ل�صالح الذكور.
 وميكن تف�سري ذلك من �أن عدد العاملني من الذكور
يف املنظمات ال�صناعية ال�صغرية هو �أكرب من عد الإناث ،كما
�أن معرفة الذكور ب�أبعاد الريادة هي �أكرث من معرفة الإناث ،من
حيث �أثرها على تطوير عمل املنظمات ،والقدرة على تقدمي خدمات
ومنتجات جديدة ،فالذكور هم �أكرث احتكاك ًا بالزبائن ،و�أكرث
درا�سة لل�سوق ،و�أكرث توا�ص ًال مع جميع متغريات البيئة الداخلية
واخلارجية يف خمتلف امل�شاريع الريادية ،لذلك وجدت فروق
لأثر جماالت اخل�صائ�ص الرياديةُ ،تعزى ملتغري اجلن�س لدى طلبة
ال�سنة التح�ضريية ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور .واتفقت نتيجة
هذه الدرا�سة مع درا�سة(  (�Viliamaa, Tornikoski, Joensuu, Vara
 )maki,2015التي هدفت �إىل زيادة �إدراك الإمكانات الريادية لدى
ال�شباب وكيفية تطويرها .واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة
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ال�سواري�س ( )2019التي هدفت �إىل معرفة ّمدى توافر اخل�صائ�ص
الريادية لدى القادة الرتبويني.
ّ
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية ،تبع ًا الختالف متغري االلتحاق بربامج الريادة ال�شبابية
ول�صالح الطلبة الذين التحقوا بربامج الريادة ال�شبابية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل � ّأن الربامج والدورات التدريبية
ذات الطابع الريادي ،ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطالب وزيادة
مهاراته وقدراته ،وتطلق العنان لإبداعاته ،خا�صة تلك التي ت�أتي
نتيجة حاجات فعلية� ،إذ ت�ساهم االلتحاق بهذه الربامج الريادية يف
تعزيز اخل�صائ�ص الريادية لديهم وظهور التناف�سية يف جودة �إدارة
الأعمال الفنية والإدارية يف نطاق العمل ،لذلك وجدت فروق لأثر
جماالت اخل�صائ�ص الرياديةُ ،تعزى ملتغري االلتحاق بربامج الريادة
ال�شبابية لدى طلبة ال�سنة التح�ضريية ،وجاءت ل�صالح الطلبة الذين
التحقوا بربامج الريادة ال�شبابية .واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع
نتيجة درا�سة ال�سواري�س ( ،)2019التي هدفت �إىل معرفة ّمدى توافر
الريادية لدى القادة الرتبويني .واختلفت مع نتيجة
اخل�صائ�ص ّ
درا�سة ال�سلطان ( ،)2016التي هدفت �إىل التعرف على م�ستوى توفر
خ�صائ�ص الريادة لدى طلبة البكالوريو�س.
(α

 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
 ،)= .05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر طلبة ال�سنة التح�ضريية يف جامعة حائل لإن�شاء م�شاريعهم
الريادية ،تبع ًا الختالف متغريات املنطقة ال�سكانية ول�صالح داخل
حائل (املدينة).
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل � ّأن العمل وفتح امل�شاريع
الريادية تكون دائم ًا يف املناطق ال�سكانية التي ت�شهد ازدحام ًا
وحركة ب�رشية ،وهذه تتوفر دائما يف املناطق ال�سكانية الكبرية
(املدينة) ،كما �أن االهتمام والرعاية وتوفر اخلدمات مبختلف
اجلوانب ،ال�صحية ،واالجتماعية ،واخلدمية ،واالحتياجات الالزمة
لإن�شاء امل�شاريع الريادية من موا�صالت ،وات�صال ،وكهرباء ،ومياه،
تكون موجودة يف املدينة (داخل حائل) ،لذلك وجدت فروق لأثر
جماالت اخل�صائ�ص الريادية ُتعزى ملتغري املنطقة ال�سكانية،
وجاءت الفروق ل�صالح الطلبة الذين ي�سكنون داخل حائل (املدينة).
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة
التح�ضريية بجامعة حائل يف �إن�شاء م�شاريعهم الريادية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال و�ضع �س�ؤال مفتوح يف نهاية اال�ستبانة
والذي ن�ص على «ما التحديات التي تواجه طلبة ال�سنة التح�ضريية
بجامعة حائل يف �إن�شاء م�شاريعهم الريادية؟» ،و�أجاب على هذا
ال�س�ؤال ( )238طالب ًا وطالبة من �أفراد عينة الدرا�سة ،ولتحديد هذه
التحديات قام الباحث بر�صد وحتليل هذه اال�ستجابات ،ودجمها مع
بع�ضها ،وتوزيعها �إىل فئات وفق ًا لعملية التحليل الكمي ،ومن ثم
ا�ستخراج التكرارات ،والن�سب املئوية لهذه اال�ستجابات كما هو مبني
يف اجلدول (.)8
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د .فادي فؤاد غوامنه

جدول ()8
التكرارات والنسب المئوية للتحديات التي تواجه طلبة السنة التحضيرية بجامعة حائل في
إنشاء مشاريعهم الريادية ،من وجهة نظر طلبة السنة التحضيرية مرتبة تنازلياً حسب
التكرارات والنسب المئوية.

الرتبة
1
2
3
4
5
6

الفقرة
ال�صعوبات االقت�صادية يف ظل جائحة كورونا
(كوفيد )19خالل عام 2021/2020م.
التحديات املالية من ناحية احل�صول على التمويل
الالزم ،لتنفيذ امل�رشوع وتغطية تكاليف الت�شغيل.
التوازن بني متطلبات اجلامعة والعمل وظروف
احلياة.
عدم توفر كوادر ب�رشية م�ؤهلة علمي ًا وعملياَ.
قوة املناف�سة وهو التحدي الأكرب الذي يقلق رواد
الأعمال يف �سوق يعج باملناف�سني.
�صعوبة ت�سويق املنتج.

التكرار

الن�سبة
املئوية

234

98.3%

228

95.7%

186

78.1%

152

63.8%

113

47.4%

76

31.9%

يت�ضح من البينات الواردة يف اجلدول (� )8أن �أربعة حتديات
ح�صلت على ن�سبة مئوية جتاوزت  ،% 50يف حني ح�صل حتديان
على ن�سبة مئوية تراوحت ما بني  ،% 50 - 30يف حني ح�صل
املقرتح الذي ن�ص على «ال�صعوبات االقت�صادية يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد ،)19خالل عام 2021/ 2020م» ،بتكرار بلغ
( ،)234وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)% 98.3وميكن تف�سري هذه النتيجة
من خالل التحديات وال�صعوبات التي واجهت رواد الأعمال خالل
عام 2020م ولغاية 2021م ،من حتديات و�إغالقات اقت�صادية
مبختلف جوانب احلياة ب�سبب جائحة كورونا و�أثرها املدمر على
قوي ًا ووا�ضح ًا لرواد الأعمال الذي
رواد الأعمال ،فهذا كان حتدي ًا َّ
�سبب خ�سائر كبرية يف الأموال وجتميد الكثري من الب�ضائع التجارية
مبختلف الأ�صناف والأنواع ،لذا جاء هذا التحدي ب�أعلى تكرار
ون�سبة مئوية .يف حني ح�صل املقرتح الذي ن�ص على «�صعوبة
ت�سويق املنتج» ،بتكرار بلغ ( ،)76وبن�سبة مئوية بلغت (،)31.9%
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف طريقة ت�سويق املنتج يف الأ�سواق،
ومواجهة حتديات كبرية �أثناء الت�سويق من مناف�سني �أو يف حتديد
�سعر املنتج مقارنة بتكلفته املادية ،ومبوا�صفاته من حيث اجلودة
وكفاءة املنتج ،والعر�ض والطلب ،ولكن ميكن التغلب على هذ
التحدي ومواجهته بكل �سهولة ،و�إيجاد حلول لت�سويق املنتج ،لذا
جاء هذا التحدي ب�أقل تكرار ون�سبة مئوية.

التوصيات
بنا ٌء على النتائج ال�سابقة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1االهتمام بتوفري حا�ضنات �أعمال تقدم م�ساعدات
عينية وا�ست�شارية للطلبة الرياديني ب�شكل وا�سع لتلبية جزء من
االحتياجات املالية واملادية للطلبة.
الريادة داخل
2 .2عقد ندوات وور�ش تدريبية ،لن�رش ثقافة ّ
امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
� 3 .3أن تعمل اجلامعات على تخ�صي�ص ميزانية حمددة لتفعيل
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نظام امل�شاريع الريادية للطلبة.
� 4 .4أن تقوم اجلامعات بالتفعيل احلقيقي للقوانني والأنظمة
املتعلقة بالتقدمي على فتح امل�شاريع الريادية للطلبة بال�رشاكة مع
اجلامعة.
5 .5ت�شجيع امل�ؤ�س�سات املالية على منح الت�سهيالت لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية والرياديني يف املجتمع.
6 .6تطوير م�ساقات درا�سية اختيارية يف اجلامعات لتعليم
ريادة الأعمال و�سبل تطبيقها ،وت�سهيل فهم الطلبة لها.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 برهومة� ،سمري و ارتيمة ،هاين  .)2014(.خ�صائ�ص الريادة و�أثرها يف
امل�رشوعات الريادية :درا�سة تطبيقية على طلبة حا�ضنات الأعمال
يف اجلامعات الأردنية( .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة) ،جامعة العلوم
الإ�سالمية العاملية ،الردن.
الريادية لدى الإدارة العليا
 البلعاوي� ،صالح � .)2015(.أثر اخل�صائ�ص ّ
على النمو يف �رشكات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بقطاع غزة.
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،اجلامعة اال�سالمية ،غزة.
الريادة بني
 حامد ،مهند� ،إر�شيد ،فوزي  .)2007(.نحو �سيا�سات لتعزيز ّ
ال�شباب يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني(مار�س) ,رام اهلل ،فل�سطني.
 ح�سني ،قي�س  .)2013(.دور اخل�صائ�ص الريادية يف تعزيز االلتزام
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