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 ملخص: 
  طالب اخلرجيني ورايدة األعمال لدى    الطالب اجتاهات    بنيكمتغري وسيط    اتالتعرف على دور اجلامع  إىل  الدراسة   هدفت

اعتمدت الدراسة  و  األعمال.  رايدةو  اجلامعات  دور حنو  اخلرجيني  الطالب  تاجتاهاعة الطائف، و األعمال جبام كلية إدارة 
( طالباً وطالبة  360. وطبقت الدراسة على عينة تكونت من)على املنهج الوصفي ومت استخدام االستبانة جلمع البياانت 

  منوذج  استخدام . ومتھ 1440/1441 للعام  16 الدفعة  الطائف جبامعة  األعمال إدارة  الخريجين بكلية الطالبمن 
وأظهرت النتائج  . لتحليل مسار العالقة بني متغريات الدراسة Structural Equation Modelingاهليكلية  املعادلة
  ع لنو  وفقاً  األعمال رايدة حنو  اخلرجيني الطالب  ابجتاهات يتعلق  فيما الطالب آراء بني إحصائية داللة ذات  فروق  وجود

اخلرجيني حنو دور اجلامعة، ورايدة   الطالب وجاءت اجتاهات  . الرباجمي التحول  برامج متغري  ماعدا  ،الطائف  جبامعة اجلنس
اخلرجيني على   الطالبوجود أتثري معنوي ذات داللة إحصائية الجتاهات كما أظهرت النتائج  ،األعمال بدرجة متوسطة 

أتثري معنوي ذات داللة إحصائية ألبعاد دور اجلامعات على رايدة األعمال   ووجود  ،أبعاد دور اجلامعات جبامعة الطائف
  توسيط   عند  األعمال  رايدة  على  اخلرجيني  الطالب  الجتاهات  املعنوي  التأثري  ازدايد  عننتائج  الكما أسفرت    الطائف.جبامعة  

  اإلبداع  على للمساعدة ابجلامعة يايدالر  التعليمي املناخ بتهيئة االهتمام ضرورةب  . وأوصت الدراسةاجلامعات دور أبعاد
  ، األعمال  رايدة   جناح  لدعم  وذلك   واإلدارية،   األكادميية   اجلامعة   تعامالت   مجيع  ف   والشفافية   العالنية   مبدأ   وتطبيق   واالبتكار، 

 . الرايدية  األعمال  حنو  اخلرجيني الطالب اإلجيابية االجتاهات تعزيزو   ،ابجلامعات األعمال  رايدة   ثقافة  نشرو 
 األعمال  رايدة -  اخلرجيني  الطلبة -االجتاهات  –  اجلامعات دور  : املفتاحية مات  كلال

Abstract: 

The study aimed to identify the role of the universities as a mediating variable  between 

the attitudes of graduate students and entrepreneurship among students of the Faculty 

of Business Administration at Taif University, the attitudes of graduate students 

towards the role of universities, and entrepreneurship. The study relied on the 

descriptive method and the questionnaire was used to collect data. The study was 

applied to a sample of (360) male and female graduate students at the Faculty of 

Business Administration at Taif University, batch 16 for the year 1440/1441. A 

Structural Equation Modeling model was used to analyze the course of the relationship 

between the study variables. The results showed that there are statistically significant 

differences between the views of students regarding the graduate students ’attitudes 

toward entrepreneurship according to gender at Taif University, except for the variable 

program shift programs. The graduate student's attitudes towards the role of the 

university and entrepreneurship came at a moderate level; there was a significant 

statistical effect of graduate students ’attitudes on the dimensions of the universities’ 

role in Taif University, and a significant effect of statistically significant dimensions of 

the role of universities on entrepreneurship at Taif University. The results of the study 

also resulted in an increased moral impact of graduate students 'attitudes on 

entrepreneurship when mediating the dimensions of the universities' role. The study 

recommended the necessity of paying attention to creating a pioneering educational 

climate in the university to help creativity and innovation, and applying the principle 

of openness and transparency in all academic and administrative transactions of the 

university, in order to support the success of entrepreneurship, spread the culture of 

entrepreneurship in universities, and enhance the positive attitudes of graduate students 

towards entrepreneurship. 
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 مقدمة: ▪

هي صرح للعلم ومنارة للمعرفة ومركز لإلشعاع احلضاري، ويتجسد الدور املهم للجامعة ف التنمية االقتصادية   اجلامعةإن 
إىل جانب   ، لعلم واملهارة واملعرفةاب  وإمدادهم واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل بناء اإلنسان واستيعاب الشباب 

على الدور املتعاظم   2020وبرانمج التحول الوطين  2030ولقد أكدت رؤية اململكة . كمركز تنويري ف اجملتمع  هادور 
ياً يتناسب  للجامعات ف املرحلة املقبلة، ذلك أن الرؤية والربانمج أكدا دور اجلامعات ف أتهيل الكوادر البشرية أتهيالً نوع

 .  املستدامة  ميةات التنومتطلب   اجملتمعمع احتياجات املرحلة املقبلة، حبيث تليب احتياجات 
التعليمية املتبعة  والربامج من خالل األساليب  الطالبالرايدية لدى  دعم االجتاهات اإلجيابية إىل  اجلامعةوتسعى 

حنو بناء وتنظيم املشاريع   الطالبنوااي واجتاهات لتوجيه الدافع  لتكونووصع الربامج الداعمة ، والنشاطات اليت متارسها
الرايدية، كما تعمل  ، والتمويل، والتسويق للمشاريع التخطيط و  اإلدارة وطرقاجلديدة، األفكار اإلبداعية الرايدية، وخلق 

امليل إىل اإلبداع واملغامرة واالستقاللية وحتمل املسؤولية.    وغرس فيهم  الفنية،  ابملهارات  وتثقلهماخلرجيني    الطالب  إعدادعلى  
ع أصحاب املصاحل، وأصحاب املبادرات اإلبداعية  مل شركات مثمرة ومستمرة م ابلتعاون مع اجملتمع، وع كما أهنا ملتزمة 

 . (Morris, Shirokova, and Tsukanova,2017)  الرايديةواالبتكارية من املشاريع الصغرية واملتوسطة 
لب على  كوسيلة لعالج البطالة لدى الشباب والتغ  جديدة  عمل   وفرص  جديدة،  مشاريع  إجياد   ف  األعمال  رايدة   وتسهم 

عن   ج القومي؛ مما ينتحتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد، وزايدة اإلنتاج الفجوة التنافسية، كما تساهم ف 
اخلطط  أصبح أحد احملاور الرئيسية لصياغة ذلك حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة؛ ويعىن هذا أن بناء الفكر الرايدي 

تع بقدر أكرب من اإلبداع واالبتكار كأساس من أساسيات التفوق الرايدي  ة رايدية تتم، وتوفري بيئ للجامعةاالسرتاتيجية 
التنافسية. ويوفر التعليم الرايدي املعرفة الالزمة لبدء العمل، وتنمية ثقافة تنظيم املشاريع الرايدية  على اآلخرين وتعزيز القدرة  

 (.Arasti, Falavarjani& Imanipour.2012)ابجملتمع  
الثقافة الرايدية هو العمل ف مناخ يتصف ابحلرية، والتعاون، واالستقاللية، والتعليم املستمر، واستخدام   زي ما مي إن أهم

التجربة واخلطأ ألفكار جديدة والسماح ابلفشل. ومن الدروس املستفادة ف هذا اجملال النتائج املبهرة ف عملية التنمية  
 األخرية من القرن العشرين، وظهر ما يسمى" االنفجار الرايدي " ل العقوداليت حققتها دول شرق آسيا الصاعدة خال

Entrepreneurial Explosion"" ف أنشطة تلك الدول،   ف هذه الدول، وتتبوء رايدة األعمال مكانة الصدارة
   (.2007والسيما ف جمال مشروعات األعمال الصغرية )زيدانن

الوظيفية للمؤسسات    ة ضعف الطاقة االستيعابي  ع، وم2030العربية السعودية  اململكة  رؤية    مكانة ابرزة ف ولرايدة األعمال  
ف املائة، ومن املعروف أنه مهما توافرت وظائف    7إىل    11.6معدل البطالة من    ضفتسعى احلكومة خل   العامة واحلكومية

وهلذا يتوجب على اجلامعات   اخلرجيني، ف أجهزة الدولة وف القطاع اخلاص فإهنا ال تكفي األعداد املتزايدة من شباب 
وتطوير منتجاهتم   الطالبر لدى السعي لتبين مبادرات علمية متطورة ف جماالت رايدة األعمال وصقل مواهب االبتكا

 وأفكارهم اإلبداعية وترسيخ ثقافة العمل احلر ف اجملتمع.  
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 : للبحث والدراسات السابقة  النظرياإلطار   ▪
 : الرايدي  دور اجلامعات •

بدور غاية ف األمهية فيما  حول العامل، وتقوم  احلضاري الرايدي  مبثابة قالع للمعرفة ومراكز لإلشعاع    الرايدية  تعد اجلامعات 
يتعلق برايدة األعمال واالبتكار، وف تفعيل مراكز البحث العلمي، وبناء شراكات مع القطاع اخلاص، وتقدمي االستشارات  

إعداداً    والكوادر القيادية   اخلرجيني   طالب لل  الرايدية  تنمية الصفات الشخصيةو   إعداد ف    هاماً   بدوراً تقوم  وكما    والتدريب.  
ف خمتلف اجملاالت   اجملتمع  ناء من أجل ب ، الرايدية وحتمل مسؤولياهتم  ومهارهتم  تعميق قدراهتم الذاتية  من سليمًا متكنهم 

حتدايت  التطورات العصرية املتالحقة، ومواجهة مع  والتعامل العلمية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية،
. كما أن للجامعات أمهية خاصة، إذ أهنا متثل قمة اهلرم  ف إجناز املزيد من التقدم واالزدهار  تطلعاته مع  املستقبل، والتوافق  

  ابلدور   تقوم   فهي  ، ليمالتع   مراحل من  مرحلة    أبرز التعليمي، ليس جملرد كوهنا آخر مراحل النظام التعليمي، وإمنا لكوهنا حتتل  
 . (Fayolle & Liñán, 2014) وآماله وطموحاته  أهدافه  وحتقيق اجملتمع تطوير  ف احملوري

املالئمة ف خمتلف جماالت التدريس، والبحث، والتدريب، ومشاركة  اجلامعية على بناء البيئة  الرايدية وتعمل اجلامعات
اخلرجيني واملرتبطة ابملعتقدات والقدرات   للطالب، من أجل تفعيل الكفاءة الذاتية عية األنشطة الطالبية، والشراكة اجملتم

 .( (Pittaway et al., 2010 واالجتاهات الواعية حنو القيام بتنظيم املشروعات الرايدية 
 : الرايدية   اجلامعات دور أهم حماور  -

 : املعرفة الرايدية  خلق احملور األول: 
نقل   دور اجلامعة ف  إىل أمهية  ((Fayolle & Liñán, 2014; Iizuka & Moraes, 2014 كل من   لقد أشار 

تخصصات على  خمتلف الاملشاريع البحثية اجلامعية ف  وتركيز والبحث العلمي، التدريس  الرايدية عن طريق أنشطة املعرفة
  . (Ruskovaara, Pihkala, Rytkölä, & Seikkula-Leino, 2010من )  ويرى كل  األعمال.  رايدة  موضوع 

  صحيح  بشكل دعمها  يتم مل جوانب هي املخاطر إىل وامليل واالستباقية واالبتكار  اإلبداع مثل  والكفاءات املهارات  أن
على    ، والتدريب الرتكيز على الفعاليات وورش العمل وحاضنات األعمال  كون يقد  و حىت اآلن أبساليب التدريس املناسبة.  

  مشارقة )  وقد نقل  .للتعليم الرايدي مالءمة    أكثر  أبنشطة األعمال الرايدية   األكادميية  زاملراك  ، وربطالصغرية  الشركات  تنظيم
املعرفة لدى   خلق دور اجلامعة ف  أمهية ( Boumedien &Bouhededjeur,2017)عن  (2019السلوادى،& 

وميكننا      و املشروعات الرايدية.ية حنرتاكمالعرفة  امل  يساهم ف توليد، مما  ف جمال اإلدارة واالقتصاد والتسويق واملالية  الطالب
 القول أن هذا احملور يرتبط بعدد من األدوار، منها: 

 .    التعليم الرايدي  علىممارسات اإلدارة العليا للجامعات  تركيز -1
 . العلوم اإلدارية واالقتصادية والتسويقية  حنو  توجيه التعليم املعرف-2
 . خاطر والفرص احملتملة، واختاذ املبادرات املناسبة هلاوحتمل املاألفكار،  غرس املعرفة املرتبطة بتوليد -3
 العمل الرايدي.   ف  العوامل البيئية اخلارجية اليت تؤثر  املعرف على تركيز التعليم والتعلم -4
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 . ية ف وضع خطط الربامج التعليمية الرايد  املباشرة العالقة ذوي   من وغريهم  والطلبة،  التدريس،  هيئةأعضاء   مشاركة-5
 : الرايدية بناء املهارات احملور الثاين: 

إىل أمهية دور اجلامعات ف    (Zhang, Wang, and Owen 2015؛Rocha and Freitas 2014  )   كل من   أشار
، وبناء الكفاءة الذاتية املرتبطة ابلقدرة على التخطيط، والقيادة واالبتكار، واملخاطرة    الطالباملهارات الرايدية لدى  تعزيز  

  على نظرية أمهية االعتماد  إلى  (   Liñán & Chen,2009؛(Ajzen,1991 أشار كل من  واصل االجتماعي، كما  والت 
. ويتطلب تعليم املهارات  حنو املشروعات الرايدية   الطالبالسلوك املخطط وأصوهلا ف بناء بيئة جامعية تساعد على توجيه  

  الربامج   وفاعلية   الرايدي  التعليم   جودة   املختلفة، وتقومي   التعليمية   ج واتللن   مالئمة   تدريسية   اسرتاتيجيات تطبيق  الفنية الرايدية  
  والنتائج  األدلة  استخدام  أمهية  مع األعمال، وأصحاب اخلرجيني  آراء  استطالعاتو  الطالب، تقييمات خالل  من

   : منها األدوار،  من   عددب  احملور هذا ويرتبط  ،التحسني  خلطط كأساس  املصادر هذه  من  املستخلصة
 .       للطالب مارسات الرايدية  للم الداعمة املرتبطة ابملهارات  والتعلمالتعليم  ( خمرجات)  نواتج حتديد-1
   . ابلتنسيق مع الرايديني للطالب تنظيم برامج تدريبية  -2
 . للمشروعات الرايديةمهارات التخطيط االسرتاتيجي   على يالرباجم تركيز برامج التحول-3
   .الطالب توافرها ف الواجب  الرايديةصائص اخل  حتديد-4 

 الرايدية.  الربامج  بتقومي   خاصة مناسبة   آلياتاستخدام -5
 : الرايدية  تنمية اجتاهات الطلبةاحملور الثالث:  

 ,Chen et al., 1998; Piperopoulos & Dimov, 2015; Pittaway))أثبتت عدد من الدراسات  لقد

Rodriguez-Falcon, Aiyegbayo, & King, 2010; Robinson & Sexton, 1994; Zellweger et     

al., 2011). النوااي   لديهم  وتكوين، حنو تنظيم املشروعات الرايدية للطالب مهية دور اجلامعات ف تغيري النوااي الرايدية أ
ية واالجتاهات  بني النوااي الرايد عالقة إجيابية ، وانه توجد واملهارات خالل تزودهم ابملعارف احلقيقية للعمل الرايدي من 

قدراهتم ومهارهتم،    ف   للطالب أنه كلما زادت الكفاءة الذاتية املرتبطة ابملعتقدات الواعية    ابية، وكما أظهرت الدراساتاإلجي
 : منها  األدوار،  من بعدد احملور  هذا ويرتبط  ،جتاهات حنو املشروعات الرايدية زادت النوااي واال

 (. االجتماعي والتواصل  ،واملخاطرة   واالبتكار،  والقيادة التخطيط،  على رةالقد)   للطالب   الذاتية الكفاءة  تنمية-1
 . حنو املشروعات الرايدية  السلوكي( عنصر املشاعر، والعنصر الفكري، والعنصر ) الطالباجتاهات عناصر  توجيه -2 

 والناقد حلل املشكالت.  حنو التفكري اإلبداعي الطالبتعزيز اجتاه -3
 الصغرية واملتوسطة إىل اجتاه إجيايب.  حنو خماطر املشروعات حتويل االجتاه السليب -4
 حنو أمهية التدريب التعاوين مع املؤسسات املختلفة.  الطالبتوجيه -5

 : املشاركة اجملتمعية الرايدية احملور الرابع: 
لتحديد   التدريس  هيئة أعضاء  وخربة  بعلم االستعانة  وتتم به،  توجد  الذي  اجملتمع  داخل جوهرية  إسهامات  اجلامعة  تسهم

واملتعلقة بدورات تطوير   األفراد  ينفذها  اليت  األنشطة  من  كالً   اجملتمع خدمة  ف  اإلسهامات  وتشمل . اجملتمع احتياجات 
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  اجملتمع،   وف  التعليمية  املؤسسة  داخل  معروفة  وجعلها  األنشطة   هذه  توثيق و .  منهم  مبادرات  نتيجة  وأتيت  األنشطة اإلنتاجية، 
 : منها   األدوار، من عدد ب  احملور هذا ويرتبط 

  اجلامعة   تتوىل   حيث  ، واهليئات احلكومية واخلاصةوالوزارات واملؤسسات    اجلامعة،  بني   تعاون  روتوكوالت وب  اتفاقيات  عقد-1
 . واحمللي  اجملتمعي  املستوى  علىالرايدي  اجلامعة    دور  لتفعيل  وذلك  اجملاالت،  كافة  ف  والعلماء  ابخلرباء  اجلهات  تلك   تزويد

 . اجملتمع ف  املشروعات الرايدية  فيها  تناقش  اليت  الندوات  ف  املشاركة  على الطالب  ع تشجي-2
  ربامج ب  الطالب  إحلاق )  الدورات التدريبية الرايدية  تقدمي  عند  العمل،  وأرابب  احمللي  الصناعي  القطاع  مع  عالقات  إقامة-3

 (. لطالب ل  ديةالراي شاريعامل أنشطة و   ،عمل املشروعات الصغرية واملتوسطة  خربات توفر 
  املناسبة  االستشارية  اللجان إىل نضمامال ل التعليمية الرايديةابلربامج  العالقة  ذات املهن وأصحاب العمل أرابب دعوة-4

 . التعليمية  للمؤسسة  األخرى واألنشطة  الربامج ف  تنظر  اليت
   .للمجتمع الربامج األكادميية  تقدمها  اليت اخلدمات  حتديد-5

 :االجتاهات •
 :االجتاهات  وأبعاد وطبيعة مفهوم   -

  بصفة  احمليطة  البيئة ف موقف أي  جتاه  اجلماعة الفرد أو فعل  ورد والشعور التفكري  ف متسق  منظم  أسلوب هو االجتاه: 
إجيابية أو سلبية حنو شخص   بطريقة  الستجابةل  الفردهو امليل املسبق أو االستعداد الشخصي من جانب  واالجتاه  عامة.

  عتقدات،مو  وأفكار نتيجة لظروف  جتاهات اال  (. وتتكون2013عبد الغفار،)أو موقف أو فكرة ما أو شيء ملموس 
.  واحد وقت  ف بعضها  مع  عوامل عدة تفاعل  بسبب متعددة  أبعاد  هلا  اليت  وخربات سابقة للفرد  فعاالت ن ا أو  شاعر وم

إعاقة عملية   ساسي ف تسهيل أوولالجتاهات دور أ الفرد.وتنعكس االجتاهات ف أقوال، وتصرفات، وأفعال وسلوك 
  ما   وغالباً التعلم او اكتساب معلومات جديدة، حيث تؤثر اجتاهات الفرد على عملية االحتفاظ واالسرتجاع للمعلومات.  

 .  الفرد سلوك ف  النسيب  الثبات شكل االجتاه أيخذ
  اجتاه  له  فرد  فكل الفرد،  فيها   يعيش  اليت  يطة حملا البيئية  ابلعوامل   تتأثر   أهنا  طبيعتها  من االجتاهات  االجتاهات:   تغيري  طبيعة 
  الفرد  اجتاهاتتتغري  و   املختلفة،  السابقة  اخلربات  طريق  عن   اجتاهاته   وتتكون.  اليت تواجه   واقفامل  كل   ف  سلوكه  حترك  ورغبة

  النواحي  بعض  حول والنفعالية واإلدراكية املعرفية العمليات  كل  دائم بشكل  له فتنظم منوه، مرحلة من مراحلمع كل 
  أن تغيري ( (Dunham et al. 1989 عن ((Zabid et al., 2004وقد نقل  .فيه يعيش  الذي احمليط ف املوجودة

  ث  العاطفي  أو  املعرف  الوضع  ابعتماد  تبدأ  التنظيمية  التغيريات أن و . والسلوكية  واملعرفية  العاطفية  ملواقفاب االجتاه مرتبط 
  تؤكد و، ( أن طبيعة املوقف يؤثر على تغيري االجتاه(Vanessa et al.,2020 اسة وقد أثبتت در  السلوكي. الوضع  يتبعه 

وكما  .  جتاه عملية تغيري االجتاهات  السلبية  واملشاعر  اإلدراك  تكوين  ف  تساهم  واملخاطر  اليقني  عدم   أن  الدراسة  ذهنتائج ه
  واالنفتاح ، ابلتغيري  وااللتزام  ، تغيري لل الستعداد اب أن تغيري االجتاه مرتبط  ((Choi, Myungweon 2011 أثبتت دراسة

 . التغري  مقاومة  إىل االجتاهات ميل  ، وغالباً ماالتغيري على
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  واملعتقدات  واألفكار واملعلومات احلقائق  تتضمن  :  ةعرفي امل األبعاد  أواًل:  أبعاد،  ثالثة  هلا  االجتاهات  :االجتاهات أبعاد 
  من  جمموعه وهى : ةوجداني ال األبعاد واثنياً: االجتاه، موضوع عن  ته معتقدا أو  الفرد  معلومات  كل  ف يتمثل وهو  والقيم

وتتفاوت   الفرد،  لدى الواضحة واالستعدادات واملشاعر االنفعال و  العواطف  درجات تتضمن  اليت  الوجدانية اخلبـرات
  الوجداين  هواالجتااالجتاهات ف درجة وضوحها ، فمنها ما هو واضح ومعروف ، ومنها ما هو  غامض وغري ومعروف 

  واألطر  الفعل  إىل النزعة  أو األداء تتضمن : سلوكيةال  األبعاد واثلثاً:   االجتاه، موضوع من  نفوره  أو  الفرد اجنذاب  عن يعبـر 
  موضوع  حنو الصريح الفرد سلوك عن يعرب السلوكي البعدو  ، املختلفة  املواقف تناسب اليت السلوكية واملعايري املرجعية
  ظهور   ف  ويبدو  ،   احلاضر  حىت  واستمرارها،  افيه  املوجودة  والعوامل   نهايتكو   حيث  من  ملاضي اب  جتاهاتوترتبط اال  االجتاه،

  ، مستقبالً   استمرارها  ف   واضحاً   ذلك  ويبدو  املستقبل،  بعد  وفيها   ، عنها    املعربة  السلوك  أمناط   طريق  عن  حاضراً،  االجتاهات
  االجتاهات،   تلك  مبوضوع  تتصل  معينه  ظروف  واجهته  إذا  صاحبها  هعل يف   أن  ميكن  مبا  للتنبؤ  االجتاهات   اعتماد  إجراءات  وىف

  فإهنا   إحداها  تغريت  فإذا   على االجتاهات،   الثالثة   األبعاد  هذه  فتؤثر   الثالثة،  اإلبعاد  هذه  بني  ابالتساق  االجتاهات  وتتميز
 (. 2002)ادريس& املرسي، عام  بشكل  الفرد اجتاهات ف  تؤثر  أن   ميكن

 يف تكوين االجتاهات:العوامل اليت تساهم  -
 ، ومن أهم هذه العوامل، التايل: االجتاهات تكوين  ف تساهم اليت عدد من العوامل توجد 

،  العام والشكل والوزن  الطول ف  األفراد  بني واضحة تبدو وهياجلسمانية  النواحي تتضمن :السمات الشخصية  -
  )الذكاء( العامة  العقلية  القدرة من الفرد  ميلكه  ما  مقدار تبني اليت  االختبارات  خالل  من  إدراكها  ميكن العقلية والقدرات 

  أو   حلباب  املشاعر أو العواطف املرتبطة  املزاجية  النواحي  وتتضمن  لغوية،  قدرة  أو  فنية   قدرة  أكانت  سواء  اخلاصة  القدرة  أو
 حنو شيء معني، كل هذه اخلصائص تساعد على تكوين اجتاهات الفرد.  الرفض والقبول أو   الكره،

ابملستقبل، ومن ث تؤثر على   ترتبط قد و تتمثل اخلربة الشخصية بتجارب الفرد ف املاضي واحلاضر  :الشخصية  اخلربة -
 وتعمل اخلربة الشخصية على تغيري االجتاهات القائمة. ، هتقاليدو قيمه 

معتقدات واجتاهات الفرد،   أو وسائل اإلعالم املختلفة ف تكوين  كل من األسرة أو املدرسة  تساهمالبيئة االجتماعية:   –
 ه. اجتاهات  على عاداته وتقاليده وثقافته ومعتقداته السائدة اليت تؤثر  ولكل جمتمع

أبفراد آخرين يؤثرون ف اجتاهاته وسلوكه، ويكتسب اجتاهاً معيناً عن طريق  املرجعية: يعجب الفرد ف حياته   اجلماعات  -
 (. ية رجعامل  اجلماعةأشخاص حمببة له ) حماكاه  يد أو ل تق
،  تساعد املقررات الدراسية اليت يتلقها الفرد خالل مراحل تعليمه على تكوين العديد من االجتاهات   : املقررات الدراسية   –

االجتماعية، واملقررات العلمية التطبيقية هتدف    فاملقررات اإلنسانية االجتماعية هتدف إىل بناء اجتاهات موجبة حنو القضااي
 (Sprowl-Loftis, Pandora M,2013)على التفكري املنظم والدقيق حول القضااي  إىل بناء شخصية قادرة

 

 

 

 



8 
 

 رايدة األعمال:  •
 :رايدة األعمال وطبيعة   مفهوم -

وتعىن الشخص  (Entrepreneur)الرايدي ( ف األصل للكلمة الفرنسية Entrepreneurshipترجع كلمة الرايدة )
الغربية مرتبطة إبنشاء   املصطلحات ف كل  وهياملشروع.  خماطر ينظم ويدير ويتحمل ( و Undertakesينشأ )الذي 

 ,Burch, Polling, Carbonar) عن كل من  (2011واملبرييك، الشميمرى،)وقد نقل  . األعمال واملشاريع 
Barrow, Cantillon  األعمال   رايدة  ، أن رايدة األعمال، ووجد أن هناك عامل مشرتك بني هذه التعريفات ( تعريفات  

ومت االتفاق على تعريف   ة. ملخاطر وا واالبتكار وتتم املمارسة ف ظروف عدم التأكد ابإلبداع يتسم حر عمل ء إنشا هي
إنشاء عمل حر يتسم ابإلبداع ويتصف ابملخاطرة، وهذا التعريف يتوافق    أبهنا "  (Entrepreneurship)  رايدة األعمال

دايب   (األعمالمعية السعودية لرايدة ة العربية للتنمية اإلدارية، واجلالتابعة لألمم املتحدة، واملنظم  اليونيدو مع ما تعتمده 
  املبادأة،  على قائم رايدي روعمش أتسيس  على  تقوم متكاملة  منظومة  هي: األعمال ريادةن أوميكن القول ( 2012,

 . واملخاطرة واالبتكار  واإلبداع،  واملبادرة، 
ثل تطوير تقنيات حديثة، وتقدمي حلول غري  ومي ي: االبتكار البعد : ويتكون مفهوم رايدة األعمال من ثالثة أبعاد، وهي

اغتنام الفرص االستثمارية مع  على بعد املخاطرة: وهذا البعد يتبىن فكرة اجملازفة، وتعىن القدرة و مألوفة للقضااي املختلفة. 
دي، على ان  ذ الفعلي للمشروع الراي: ومرتبط بعملية التنفيبعد املبادأة)األسبقية( و حتمل املسئولية عن النجاح والفشل. 

 (. 2014عبد الرحيم،)تكون األعمال الرايدية مثمرة  
 قامت (Jamieson, 1984) ا دراسةمنه ، وتناولت الدراسات واألحباث السابقة طبيعة األعمال اإلبداعية الرايدية  
اليت تتعامل مع اجلوانب   ية ت الرايداملشروعا األول يعترب التثقيف حول  : صنيف تعليم رايدة األعمال إىل ثالث فئاتبت

النظرية لرايدة األعمال. والثاين هو التعليم للمؤسسات ويشري إىل املعرفة واملهارات العملية الالزمة إلنشاء وإدارة األعمال.  
ر  طويوت والتسويق،  اإلدارة، والذي يتعامل مع تدريب الطالب ف جماالت مثل تطوير  ، املشروعاتوالثالث هو التعليم ف 

إلى   أن العمل الرايدي يتأثر خبصائص الشخصية، ((Gupta and Fernandez 2009 وكما يرى .وغريه جات،املنت

الصغرية واملتوسطة ف   الرايديةوتسهم املشروعات  واأليديولوجيات، والشبكات  والسياسة الدين مثل عوامل أخرىجانب 
 . وتطوير التنمية االقتصادية الشاملة اق،جديدة ابألسو  وظهور منتجات  إجياد وظائف جديدة، واحلد من البطالة، 

 فوائد وحتدايت رايدة األعمال:  -
( طالب خبمس  100ألمهية رايدة األعمال ف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مت إجراء دراسة استطالعية على)نظرًا 

مل يسمعوا عن مفهوم    الطالب من    % 33ة  جامعات ف إحدى الدول العربية حول رايدة األعمال، وأظهرت النتائج أن نسب 
من الطلبة ال يدركون   % 50ء مشاريع خاصة هبم، ونسبة ف إنشا ال يرغبون  الطالب من  % 50رايدة األعمال، ونسبة 

 . (2011واملبرييك،  الشميمرى،)أمهية وفوائد رايدة األعمال من الناحية االقتصادية واالجتماعية 
 اليت تعود على الفرد، وعلى اجملتمع، نذكر منها ما يلي:   ئدد من الفواتوجد العدي   :األعمال  رايدة فوائد 
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 الفرد: على مستوى  
     حتقيق الذات والطموح الشخصي واملكانة املرموقة.  -
 االبتكارية.  تنمية املهارات واملواهب  -
    زايدة الدخل من خالل املشاريع االستثمارية. -
 التقليدية.  فة استقاللية العمل احلر والبعد عن الوظي  –

 : اجملتمع  مستوى على
 ختفيض البطالة وحتقيق فرص العمل.  -
 النمو االقتصادي والتنمية املستدامة.  زايدة معدالت  -
 قيق الكفاءة اإلنتاجية داخل اجملتمع. حت -
 خلق املنافسة اإلجيابية بني مؤسسات اجملتمع.  -

 األعمال:  رايدة  حتدايت
 . سوق العمل  للشباب ف  نقص اخلربة الرايدية  -
 بدراسة اجلدوى للمشروعات الرايدية. عدم توافر املهرات الفنية واإلدارية املرتبطة   -
 عدم القدرة على حتمل خماطر إقامة مشروعات رايدية.  -
 شدة املنافسة بني املنظمات حملياً ودولياً. -
 الدراسات السابقة: •

لألقدم،  مبوضوع البحث، ومرتبة من األحدث  ذات الصلةبعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية  يليفيما  نعرض
 :  رايدة األعمال(- االجتاهات-دور اجلامعات) ومرتبطة مبحاور البحث 

االجتاهات واالدراكات، واخليارات املهنية املرتبطة    (Jabeen& Albitar,Shehzad,2019)  دراسة كل منتناولت  
طالب  من    300عينة يبلغ حجمها    األعمال. وقد طبقت الدراسة علىبشباب دولة اإلمارات العربية املتحدة حول رايدة  

. وحددت الدراسة ثالثة متغريات لقياس اجتاهات  سنة 15املدارس ومؤسسات التعليم العايل ممن تزيد أعمارهم عن 
األخذ على  هم: احلالة االجتماعية واالقتصادية، وحالة األسرة، والسمات الشخصية، مع    الرايدة،وإدراكات الطالب حنو  

إىل أن متغري احلالة االجتماعية واالقتصادية أييت    العمر، اجلنس، اجلنسية(. وتوصلت الدراسة)االعتبار العوامل الدميغرافية  
، كما أثبتت الدراسة عن وجود عالقة ارتباط بني متغري السمات  رايدة األعمال   حنو  أواًل ف التأثري على ادراكات الطالب

األعمال. وأشارت الدراسة، أن هذه الدراسة سوف تساهم ف احلد من البطالة  جتاهات حنو رايدة  الشخصية للشباب واال
 عريب. ، ودول جملس اخلليج العن طريق تطوير ثقافة رايدة األعمال لدى شباب دولة اإلمارات العربية املتحدة

امعات من  عليم الرايدي ابجلمعرفة أمهية الت دراسة استهدفت (  Peter, T& William, R 2019وقدم كل من )
  تعكس احتياجات وتضمنت الدراسة جموعة من املقاييس لتقييم التعليم الرايدي واليت  املصاحل، وجهه نظر أصحاب 

إىل أن تقييم أداء اجلامعات ف التعليم الرايدي ال ينطبق بسهولة ف جمال   أصحاب املصاحل املتنوعة. وتوصلت الدراسة
الرايدي، حىت  كما أشارت الدراسة إىل أن معظم اجلامعات مل حتقق سوى نتائج متواضعة ف التعليم العلوم والتكنولوجيا،  

حلوافز واألولوايت االسرتاتيجية. وترى الدراسة أن أصحاب املصاحل تؤكد على أن  بعد تغيري اهلياكل التنظيمية وأنظمة ا
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وسع ف التعليم الرايدي ابجلامعات ابعتباره  سة أبمهية الت. وأوصت الدرااجلامعات تقوم بدور مهم ف جناح رايدة األعمال 
 حمرك للتنمية االقتصادية.  

الدراسات العليا ف اجلامعات    طالبتطبيق رايدة األعمال لدى    التعرف على مدى  (2019)الشرمان،  دراسة استهدفت  و 
  طالب ( طالبًا وطالبة من 461نة من )تنميتها. وطبقت الدراسة على عي األردنية احلكومية، ودور القادة الرتبويني ف 

الريموك، واألردنية، وآل البيت(. وأسفرت نتائج الدراسة  )الدراسات العليا ف كليات الرتبية ف اجلامعات األردنية احلكومية  
ت  ، كما أظهر ف اجلامعات األردنية احلكومية  الدراسات العليا   طالب   عن وجود درجة متوسطة لتطبيق رايدة األعمال لدى 

الدراسات العليا كان متوسطاُ. وأوصت الدراسة   طالب رايدة األعمال لدى  ف تنمية  أن دور القادة الرتبوينيالنتائج 
 خبصوص رايدة األعمال.  طالب للبضرورة تنظيم ندوات وورش عمل  

اخلرجيني   بالطالف تشجيع  دور كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية  ( 2019)مشارقة & السلوادى، دراسةوتناولت 
( عضوًا من أعضاء هيئة  97الفلسطينية حنو رايدة األعمال. وأجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها)ف اجلامعات 

  لدرجة إسهام  كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية. وتبني من نتائج الدراسة وجود أثر ذات داللة إحصائية   التدريس ف
تمكني اجلامعي لبعدي: توافر أدوات بناء املهارات الرايدية  امعات الفلسطينية ابلاجلف    كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية

. كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  الطالب وتعزيزها؛ وتعزيز االجتاهات ف درجة الرايدة واإلبداع لدى 
واملؤهل العلمي، ونوع  ة ترجع ملتغري اجلامعة، كليات العلوم اإلدارية واالقتصادي   درجة توافر الرايدة واإلبداع لدى طلبة

 الوظيفة، ف حني تبني وجود فروق ترجع ملتغري ختصص عضو هيئة التدريس. 
  االجتاهاتالرايدية على و جلامعية اخصائص البيئة  أثر التحقق من (  (de Moraes, et. al,2018دراسةواستهدفت 

  ف  البكالوريوس  لربامج   النهائية  السنة  ف  طالباً  ( 287بلغ حجمها)  نة عي  وطبقت الدراسة على  . ابجلامعة   للطالب الرايدية  
اهليكلية ابستخدام    املعادلة   منوذج الكمية ومت حتليل البياانت بواسطة    املنهجيةواستخدمت الدراسة    . كامبيناس  والية  جامعة 

تتأثر    رايدة األعمال حنو    طالب ل ا  اجتاهاتإىل أن    نتائج الدراسةتشري  و (.  PLS-SEMتقنية املربعات الصغرى اجلزئية ) 
فيما يتعلق   الطالب وتتأثر الكفاءة الذاتية بدورها خبصائص  ، ابلبيئة اجلامعية واملوقف جتاه املخاطرة والكفاءة الذاتية

  ات االجتاهو   والرايدية   اجلامعية   البيئة  خصائص أن هناك عالقة إجيابية بني    وكما أثبتت الدراسة ابلتخطيط والقيادة واالبتكار.  
   .ابجلامعة  للطلبة   ة الرايدي

  الطالب  بني  املشروعات  تنظيم  اجتاهات  على  الرايدي  التدريب  جودة  أتثري  (Gaofeng, Yi,2018)  دراسةوكما تناولت  
( طالباً من  702. ومت إجراء الدراسة على عينة بلغ حجمها) الصني ف  حمل البحث امعاتابجل  اهلندسة بكلياتاخلرجيني 

. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن جودة  اهليكلية  املعادلة  منوذج  ابستخدام  البياانت حتليل  وتم، دسةخرجيني كليات اهلن
حنو رايدة األعمال،   اخلرجيني بشكل مباشر وغري مباشر للطالب  العاطفيعلى الذكاء  إجيايبالتدريب الداخلي له أتثري 

كما توصلت الدراسة إىل وجود    الطالب،ب وذكاء تتوسط العالقة جزئيًا بني جودة التدري االقتصادية اجلدوى  وأن 
من حيث اخلصائص العائلية والتجارب الشخصية. وأوصت   اجلنسني بني الفرعية  اجملموعات  بني اختالفات جوهرية
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دة التوجه حنو املشروعات  من أجل تعزيز مؤشرات الذكاء لديهم، وزاي للطالبحتسني جودة التدريب  الدراسة بضرورة
 الرايدية. 

  الشخصية،   مسات  أتثري  حتليل(  Darmanto, Susetyo & Yuliari, Giyah,2018)  دراسة كل منهدفت  ستوا
الدور   خالل  من الرايديني  الطالب وسلوك األعمال رايدة اجتاهات حنو  البيئي الوصول وإمكانية األعمال،  رايدة  وتعلم

  مشاريع  ميتلكون  الذين  الطالب هم األعمال دةاير  طالب  الدراسة أن وبينت  .األعمال لرايدة الذاتية  كفاءة لل الوسيط 
طالبًا رايداًي من جامعات خمتلفة ف   162على عينة بلغ حجمها  2017عام  ومتت الدراسة  . الكلية  حضورهم أثناء

. وأظهرت نتائج  MOS v.21و ( SEM)اهليكلية  املعادلة  منوذج  إبندونيسيا، ومت حتليل البياانت ابستخدام  سيمارانج 
  ، األعمال  رايدة وسلوك اجتاهات تطوير ف املشاريع لطالب األعمال لرايدة الذاتية للكفاءة اهلام الوسيط دورلا  الدراسة

  لتحقيق األعمال لرايدة  الوظيفي  التطوير  ونظرية املخطط، السلوك  ونظرية االجتماعية، املعرفية  للنظرية  الكبرية املسامهةو 
 . األعمال لرايدة  املتدرجة  املهنية التنمية 

تقييم دور اجلامعات املصرية ف تنمية ثقافة رايدة األعمال لدى الطالب، وكذلك  ( 2018)الرميدى، دراسة وهدفت 
يئة التدريس،  ( من أعضاء ه1200وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغ حجمها ) التعرف على املعوقات اليت تواجهها.  

  توصلت الدراسة إىل أن هناك قصور واضح ف كل متغريات الدراسة اليت واهليئة املعاونة ابجلامعات املصرية املختلفة. وقد  
مشلت الرؤية، والرسالة، واالسرتاتيجية، والقيادة، واحلوكمة، والبنية التحتية، والتعليم للرايدة، والدعم اجلامعي، والعالقات  

 ارجية وتقومي رايدة األعمال. اجلامعية اخل
رف على دور جامعة الزرقاء ف تنمية اجتاهات الشباب حنو ممارسة  ىل التعهدفت إ  بدراسة (Zaghlah, 2018وقام ) 

( خالل العام  6560البكالوريوس جبامعة الزرقاء والبالغ عددهم) طالبالعمل احلر، ومت إجراء الدراسة على مجيع 
احلر، ويشتمل  العمل    قاء حنو جامعة الزر   طالب ، ومت تقسيم الدراسة إىل قسمني: األول يتعلق ابجتاهات  ( 2015(يالدراس

دور جامعة الزرقاء ف تنمية اجتاهات   املعرف، والسلوكي، والوجداين(، أما القسم الثاين يتعلق بدور )على ثالث حماور 
حنو ممارسة العمل احلر   جامعة الزرقاء  طالب الشباب حنو ممارسة العمل احلر. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاهات 

دور جامعة الزرقاء ف تنمية   املعرف، والسلوكي، والوجداين(، كما أثبتت الدراسة أن )ور ع احملاعلى مجي جاءت متوسطة
 ات الشباب حنو ممارسة العمل احلر جاءت ضعيفة. اجتاه

حنو رايدة   الدراسات العليا طالباجتاهات  تعزيز( معرفة دور اجلامعة ف Trivedi, Rohit,2016)  دراسة وهدفت
  لفهم ( ,et.al,2010) Kraaijenbrinkاقرتحه الذي اإلطار  الباحث وأعتمد قارنة، لدراسة املمن خالل ا األعمال

  العليا  الدراسات طالب  بني األعمال رايدة اجتاهات لقياس( (Ajzen,1985 املخطط السلوك ونظرية اجلامعية البيئة
  متعدد   التباين  وحتليل  االستكشافية،  العوامل  حتليل   ةمبساعد  البياانت  حتليل  ومت   .وسنغافورة  وماليزاي  هلنداب  النهائية  السنة  ف

  الدعم  اجلامعية:وتوصلت الدراسة إىل أن متغريات البيئة  (. SEM) اهليكلية املعادلة ومنوذج ( MANOVA) املتغريات
دي، كما  هلا عالقة إجيابية ابجتاهات وسلوك الطلبة حنو العمل الراي  التعليمي الدعمو ، املستهدف املعرف  وغري  املعرف 
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  اهلند  طالب  بني الدعم وعوامل املبحوثة  اجلامعية  البيئة بني إحصائية كبرية  فروق  عن وجود أسفرت نتائج الدراسة ايضاً 
 . واهلند سنغافورة بطالب  متبوًعا  ،أوالً   ماليزاي  ف  الطالب بنيوجاءت الفروق . وماليزاي   وسنغافورة

لدى   رايدية وعالقته ببعض املتغريات الشخصية اخلصائص ال مستوى توافرمعرفة  ( 2016سلطان، ) دراسةواستهدفت 
بكالوريوس إدارة األعمال ف جامعات جنوب الضفة الغربية بفلسطني. وأسفرت   طالبالطلبة. وطبقت الدراسة على 

  كان مرتفع، وجاء التخطيط ف املرتبة األوىل، ث   الطالبالرايدة لدى  الشخصية نتائج الدراسة عن أن أيعاد خصائص
م، والتواصل مع اآلخرين، واالستقاللية، وحتمل املخاطر، ث احلاجة إىل  لتزا التحكم الذايت والثقة ابلنفس، واملثابرة واال 

رأس املال جاء ف املرتبة األوىل، ث والدة الفكرة الرايدية،    الرايدي: اإلجناز. وكما أظهرت نتائج الدراسة أن متطلبات العمل  
 وجية، وتوافر بيئة حتتية، ث الثقافة االجتماعية. ، واملعرفة ابلتكنولتوافر البيئة القانونية الداعمة والدورات التدريبية، و 

استهدفت التعرف على دور   دراسة ( Nabi,Walmsley.Linan,Akhtar&Neame,2016وقدم كل من)
التعليم العايل. ومت إجراء    مؤسسات   ف   للطالب السنة األوىل وتطوير االجتاهات الرايدية    لطالب اجلامعة ف التعليم الرايدي  

ابململكة املتحدة. وأسفرت نتائج الدراسة عن  ف جامعة  ( من طالب وطالبات إدارة األعمال 49الدراسة على عدد)
ملعرفتهم ابلصعوابت والتحدايت اليت تظهر عند بدء األعمال الرايدية.  نظراً  الطالب،نقص فعالية رايدة األعمال لدى 

 أن الفهم النظري ملهارة تنظيم املشروعات الرايدية، جبانب التدريب العملي يؤدى إىل ارتفاع  إىل دراسةكما توصلت ال
 الرايدية.   الطالبأن عامل السن، واجلنسية تؤثر ف نوااي   األعمال. وكما أثبتت الدراسةنوااي واجتاهات حنو رايدة 

السنة التحضريية جبامعة امللك سعود بثقافة    طالبهات  التعرف على وعي واجتا  (2016عبد الفتاح، )  دراسةواستهدفت  
  الطالب   وعى)متغريات  واعتمدت الدراسة على ثالثة    طالباً، (  510رايدة األعمال. وطبقت الدراسة على عينة حجمها )

روق  (. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرايدة األعمال  معوقات - رايدة األعمال    حنو  الطالب   اجتاهات -برايدة األعمال
برايدة    الطالبتعزى ملتغريي اجلنس واملسار األكادميي. كما جاءت النتائج لتؤكد على أن وعى    الطالبمعنوية بني ردود  

 رايدة األعمال متوسطة، ومعوقات رايدة األعمال جاءت مرتفعة.  حنو الطالباألعمال كان مرتفع، واجتاهات 
حنو رايدة األعمال ف بعض اجلامعات العربية سواء   طالبل اإىل معرفة اجتاهات هدفت  بدراسة( 2015)عيد،وقام 

  الطالب كانت حكومية، وخاصة أو أجنبية، والعوامل املؤثرة فيها. وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق جوهرية بني اجتاهات  
  جوهرية  فات تالاخوفقًا مللكية اجلامعة، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود  حنو رايدة األعمال ببعض اجلامعات العربية

  متخصصة ف لالعتماد األكادميي. وأوصت الدراسة بضرورة وجود كليات    حنو رايدة األعمال طبقاً   الطالب بني اجتاهات  
 مع شركات القطاع اخلاص.  مع عمل اتفاقيات للشراكة  األعمال، رايدة 

  الفكرة  حمتوى) األعمال رايدة فكرة  أبعاد أتثري من  التحقق  بدراسة هدفت إىل  ((Molaei, et.al,2014 كل من  وقام
  احلصول  ومت . األعمال رايدة حنو الطالباجتاهات  على املعرف  النمط مع جنب  إىل جنًبا( وحداثتها  وقيمتها وحجمها

  ومت . طهران جامعة ف واهلندسة السلوكية  العلوم من طلبة جامعًيا  طالًبا  376 لـ شامل مسح من للدراسة  البياانت على
وتوصلت   .SPSSو LISREL برانمج ابستخدام( SEM) اهليكلية املعادلة منوذج منهجية خالل  من  البياانت  حتليل

  هلما أتثري أكرب على  الفكرة وحمتوى الفكرة حجميروا أن  البديهي  املعرف األسلوب يذو  الطالبنتائج الدراسة إىل أن 
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  أتثري  هلما  الفكرة وقيمة  الفكرة  حجم  أن  يروا  يالتحليل املعرف  األسلوب  ذوي  ، أمااألعمال رايدة حنو  الطالب  اجتاهات
، كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن حداثة الفكرة الرايدية األقل أتثرياً على  األعمال   رايدة  حنو   الطالب   اجتاهات   على   أكرب

  العامل هو اراألفك حجم فإن والتحليلية، البديهية املعرفية األساليب من اجملموعتني كال   ف، و اجتاهات رايدة األعمال 
 . املستقبل  ف جديد جتاري  عمل لبدء  أمهية   األكثر

الرايدية جبامعة سنياين   حنو املشروعات الطالبمعرفة اجتاهات  (Samuel, et al., 2013)وكما استهدفت دراسة 
ابلبدء   الطالب  حنو املشروعات الرايدية، واملعوقات اليت متنع قيام  الطالب بغاان، ومعرفة العوامل املؤثرة على اجتاهات 

مبشروعات رايدية. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود اجتاهات إجيابية قوية حنو املشروعات الرايدية، كما توصلت  
 بنسب متفاوتة.  الطالب العمر، واجلنس، والداينة( تؤثر على اجتاهات )ملتغريات الدميوغرافية  إىل أن ا  الدراسة

مواجهة التحدايت ف الصني ابعتباره حاًل ابتكارايً ف    التعليم الرايدي ف دور  (  Zhou & Xu,2012)  دراسة وتناولت  
األعمال. وأشارت الدراسة أن التعليم الرايدي يطبق ف تسع جامعات صينية، وقامت بتحليل  حنو رايدة  الطالبتوجيه 

ه حنو رايدة األعمال.  ية ودورها ف التوج اخلرجيني ف الربامج التعليم  الطالب الربامج الدراسية للتعليم الرايدي، ومعرفة آراء 
. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق  وتوصلت الدراسة إىل أن التعليم الرايدة يؤثر إجيابياً على توجيه الطلبة حنو رايدة األعمال 

التعليم  اخلرجيني، وذلك ملواجهة صعوابت    الطالبالتعليم الرايدي ف مجيع اجلامعات الصينية، خاصة ف ظل تزايد أعداد  
   الصني. العايل ف 

 التعقيب على الدراسات السابقة:  -
 خالل استقراء الباحث للدراسات السابقة، ميكن إظهار النقاط التالية: من 

 (& Zhou دراسةومنها  الطالب،دور اجلامعات ف تعزيز رايدة األعمال لدى  الدراسات السابقةتناولت بعض  -

Xu,2012)ودراسة ، Nabi,Walmsley.Linan,Akhtar&Neame,2016) )ودراسة ، Trivedi, 

Rohit,2016) ) ،ودراسة Zaghlah, 2018) ) ،،مشارقة) ة ودراس ، (2019ودراسة )الشرمان   &

 حنو رايدة األعمال، ومنها دراسة الطالب ، وكما تناولت بعض الدراسات السابقة اجتاهات ( 2019السلوادى،

Samuel, et al., 2013))، من  كل  ودراسة ، (2016،)عبدالفتاح  ودراسة  (Jabeen& 

Albitar,Shehzad,2019). 

كمتغري    الطالباحلالية متيزت عن الدراسات السابقة ف تناول دور اجلامعات كمتغري )وسيط( بني اجتاهات  الدراسة  أما    -
ية مل تتناول دور  الدراسات السابقة العربية واألجنب أن-الباحث علم-حدوعلى )اتبع(، ( ورايدة األعمال كمتغري  )مستقل 

  اجلامعات  دور  أبعاد  على  احلالية  الدراسة  ركزت  كما  ، األعمال ورايدة  الطالب  اجتاهات بني  سيطاجلامعة كمتغري و 
 . االجتماعية املشاركة  أنشطة-التعاوين التدريب أنشطة-الرباجمي التحول برامج-العليا اإلدارة ممارسات )

 مشكلة البحث: ▪
 : يليا ت الصلة مبوضوع البحث تبني م مبراجعة الدراسات السابقة ذا
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توجه   احلاجة إىل  ، بني صفوف اخلرجيني وزايدة أعداد البطالة  ، واالجتماعيةاالقتصادية والتطورات  التغريات تفرض  -
 . الرايدي  التعليم والتدريبمعاجلة سلبيات سياسات و  التعليم الرايدي  اجلامعات حنو

  ، فالكثري منهم للتوجه حنو املشروعات الرايديةاخلرجيني إعداداً كافيا  يُعدال ن التعليم بصفة عامة أ  ترى دراساتهناك  -
املناسبة لقدراهتم اخلاصة، ومن ث   املشروعاتاختيار  فساعدهم ت عن رايدة األعمال ال يتلقون فرصًا تعليمية حقيقية

 . للعمل الرايدي شباب اخلرجيني من عدم التوجيه   يعاين 
  ت طرأت على اململكة العربية السعودية أصبح  اليتظل املتغريات املهنية والتقنية والرقمية املعاصرة    ف رايدة األعمال إن  -

تتطلب وضع اسرتاتيجيات ووسائل وأدوات وبرامج تعليمية تتواكب مع  و  ، العايلكافة مؤسسات التعليم   فضرورة ملحة 
 الصغرية.  وتنظيم املشروعات  عمالرايدة األ اخلرجني حنو الطالب تلك املتغريات، وتساعد على تشجيع 

املؤهلة الذين    الطالبعداد  وأرايدة األعمال خلرجييها    حنو االجتاهات  تنمية    ف تكمن أمهية دور اجلامعة    سبق، وىف ضوء ما  
ربانمج  وذلك لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية لل  التطبيقية و   اجلامعية   تتوافر لديهم الرغبة والقدرة املناسبة للدراسات 

 بشأن التغلب على مشكلة البطالة.   السعودي الوطين
  األعمال، رايدة  اخلرجيني حنو    الطالب تنمية اجتاهات    فللجامعة    احلقيقيمن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على الدور  

لكة  ح ف رؤية املمأشري هلا بوضو   والتوجه حنو العمل الرايديولعل من املعروف أن هناك فجوة بني خمرجات التعليم العايل  
جي اخلامس لوزارة التعليم على: »تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة وتعزيز  ، وهلذا فلقد نص اهلدف االسرتاتي2030

 قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل«.  
 أسئلة البحث: ▪
اخلرجيني حنو   الطالبتنمية اجتاهات  ف  اجلامعات  قدرةقياس  فعلى ما سبق، توجد فجوة تتمثل  القول بناء وميكننا  

يف العالقة  وسيط كمتغري    اجلامعاتدور  ما : اآليت الرئيسي وميكننا التعبري عن مشكلة البحث ابلتساؤل   األعمال،رايدة 
 : التساؤالت الفرعية التالية   ق منهت ويش ؟رايدة األعمالو   اخلرجيني الطالب بني اجتاهات 

 األعمال؟  رايدةحنو   اخلرجيني الطالبت ها اجتا ما-1
 اجلامعات؟  دور  حنو  اخلرجيني الطالب اجتاهات ما-2
 ؟ تبعاً ملتغري اجلنس  ورايدة األعمال الطالبالعالقة بني اجتاهات كمتغري وسيط ف   اجلامعاتدور  هل هناك فروق ف -3
 رايدة األعمال؟ و  اخلرجيني  الطالب اهات كمتغري وسيط ف العالقة بني اجت  اجلامعات درجة التأثري لدور  ما-4

 :البحث  أهداف ▪
  األعمال،  ورايدة اخلرجيني  الطالب  اجتاهات  بني  العالقة ف  وسيط   كمتغري  اجلامعة دور  وحتليل  دراسة إىل  البحث  يهدف
 : يلي ما  إىل البحث  يهدف  خاصة وبصفة 

 . األعمال  رايدة حنو  اخلرجيني  الطالب  اجتاهات  على  التعرف-1
 . اجلامعات  دور حنو  اخلرجيني الطالب  اجتاهات على الوقوف -2
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  ورايدة اجلامعات دور  حنو اخلرجيني  الطالب  اجتاهات  بني  اجلنس  حسب الطالب  آراء  بني  اجلوهرية الفروق بيان-3
 . األعمال

 . األعمال  ورايدة اخلرجيني  الطالب اجتاهات  بني  العالقة  ف  وسيط كمتغري  اجلامعات دور  اختبار -4
  رايدة  حنو اخلرجيني الطالب لتوجيه اجلامعات دور تفعيل على تساعد اليت والتوصيات املقرتحات من وعةجمم تقدمي-5

  رؤية  مع يتوافق مبا  الصغرية املشروعات حنو اخلرجني وتوجيه البطالة معدالت ختفيض ف  يسهم قد الذي األمر األعمال،
 . م 2030 اململكة

 أمهية البحث: ▪
  دور عن  علميتقدمي دليل  فميكن أن تساهم  واليتقعة منها، بصفة عامة من النتائج املتو تستمد هذه الدراسة أمهيتها 

فإن املربرات الرئيسية   وابلتحديد، . رايدة األعمال و  اخلرجيني الطالبكمتغري وسيط ف العالقة بني اجتاهات   اجلامعات
 : التايل  فللقيام هبذه الدراسة تكمن  

راسات السابقة والندوات واملؤمترات العربية والعاملية من ضرورة  ا أوصت به العديد من الدهذه الدراسة استجابة مل تُعد -1
 حنو رايدة األعمال.  اخلرجيني  الطالب توجيه  ف بدور فعال   اجلامعاتقيام 

عمل  لل إكساب الشباب املهارات املعرفية واملهنية الالزمة  ف الرغم من االهتمام املتزايد مبوضوع دور اجلامعة  على-2
دراسات تلقى الضوء عن دور اجلامعة    من -الباحثحدود علم    ف   – املقابل تكاد ختلو املكتبة العربية    ف إال أنه    ، الرايدي

 رايدة األعمال. و  اخلرجيني  الطالباجتاهات  كمتغري وسيط بني
واملتوسطة، األمر   غرية الص إقامة املشروعاتالدراسة بنتائجها أمام القائمني على سياسات توجيه الشباب حنو  وضع-3

للمقررات الدراسية مبا تتماشى مع متطلبات القطاعات    الرباجميوضع خطط التحول    فتفعيل دور اجلامعة    فيسهم    الذي
 . لتلبية احتياجات اجملتمعاإلنتاجية واخلدمية املختلفة الالزمة  

العربية   لرؤية اململكة الوطينالربانمج  فيتمثل  يالذالناحية التطبيقية، ترتبط أمهية الدراسة مبدى أمهية موضوعها  من-4
حنو مشروعات رايدة األعمال، والتعامل مع قضية البطالة كقضية جوهرية    نيجيشباب اخلر   أتهيلإلعادة    2030السعودية  

 . والدويل والعريب  الوطين تفرض نفسها على املستوى 

 البحث:  فروض ▪
 : كالتايل الدراسات السابقة،  دافه، وىف ضوء حتليل ضوء مشكلة البحث وأه  فمت صياغة فروض البحث  

حنو رايدة  اخلرجيني  الطالب جتاهات اب فيما يتعلق الطالبذات داللة إحصائية بني آراء  فروق : "ال توجد الفرض األول 
 " .جبامعة الطائف  اجلنس  طبقاً للنوع األعمال 
 " جبامعة الطائف   رايدة األعمال  ف اخلرجيني    الطالبت  أتثري معنوي ذات داللة إحصائية الجتاها  يوجد  : "الالثاينالفرض  

أبعاد دور اجلامعات جبامعة   فاخلرجيني  الطالبال يوجد أتثري معنوي ذات داللة إحصائية الجتاهات  ":الفرض الثالث
  ".الطائف
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 . " جبامعة الطائف  رايدة األعمال  ف:" ال يوجد أتثري معنوي ذات داللة إحصائية ألبعاد دور اجلامعات  الفرض الرابع 
 "  اجلامعات   دور  أبعاد   توسيط   عند   األعمال  رايدة  ف  اخلرجيني  الطالب  الجتاهات  املعنوي  التأثري  يزداد  ال"    : الفرض اخلامس

 حدود البحث: ▪
معة  دور اجلا (، وقياس متغريات  املستقل   )املتغري اجتاهات الطلبة    متغريات   قياس   علىتركز الدراسة احلالية    احلدود املوضوعية: 

 . املتغري التابع( ) األعمالرايدة   ، وقياسسيط( الو و تغري امل)
 كلية إدارة األعمال جبامعة الطائف ابحلوية. ب  مت إجراء البحث  :التطبيقية احلدود 

 . ابحلوية  الطائف جبامعة األعمال إدارة   كليةب  اخلرجيني طالبال على احلالية  الدراسة تركز  احلدود البشرية: 

 منهج البحث: ▪
، وأساليب  الراي استطالعات  فالقائم على استخدام أدوات مجع البياانت املتمثلة  الوصفيعلى املنهج  باحثلااعتمد 

دور اجلامعة كمتغري وسيط ف   طبيعة  التوصل إىل والتفسري، هبدفاملقابلة وما يرتبط هبا من عمليات الوصف والتحليل 
الدراسات  استعراض    حيث: كافة مراحل البحث من    فومت ذلك    .األعمال رايدة  و   اخلرجيني  الطالبالعالقة بني اجتاهات  

، وعينته ومجع البياانت، وتصميم األدوات  ه وجمتمع  متغريات البحث،العلمية، وحتديد    والفروض السابقة، وضع األهداف،  
قرتحات  ات واملالتوصي  من   جمموعة   تقدمي  تسهم فإىل نتائج    الً للبياانت، واختبار صحة الفروض وصو   اإلحصائيوالتحليل  

 . تفيد الدارسني، والباحثني، واملهتمني ابملؤسسات التعليمية
 وعينة البحث:جمتمع   ▪
جامعة الطائف    16اخلرجيني بكلية إدارة األعمال من الدفعة    الطالبمجيع  جمتمع البحث من    : يتكونالبحث   جمتمع -

كما هو    طالب وطالبة،  5876والبالغ إمجايل  شطر الطالب والطالبات، ، موزعة على ھ1440/1441للعام 
 التايل: موضح ابجلدول 

 ( 1)جدول رقم  
 ھ 1440/1441جبامعة الطائف للعام   16اخلرجيني بكلية إدارة األعمال من طالب وطالبات الدفعة  بيان بعدد 

 العدد  البيان  م
 2397 الطالب اخلرجيني 1
 3479 الطالبات اخلرجيات  2

 5876 اإلمجايل  
 .2020، جامعة الطائف –ل والتسجل عمادة القبو  املصدر:

  ف ومت حتديد حجم العينة  الطالب اخلرجيني والطالبات اخلرجيات، من  طبقيةمت اختيار عينة عشوائية  البحث: عينة  -
ومت توزيع عينة البحث   مفردة،  360(. وبلغت حجم العينة 1996)ابزرعة،اجملتمعمعرفة حجم  ضوء معادلة حالة

 كالتايل: 
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 ( 2جدول رقم )
 بيان توزيع عينة البحث 

 النسبة  عدد الردود  حجم العينة  النسبة  العدد  البيان  م
 %33 86 147 %41 2397 الطالب اخلرجيني 1
 %67 177 213 %59 3479 الطالبات اخلرجيات  2
 %100 263 360 %100 5876 اإلمجايل  3

  من إعداد الباحث.  املصدر:

ابالعتماد على البياانت الثانوية والبياانت  لبحث  ت املطلوبة إلمتام هذا اقام الباحث جبمع البياان  مصادر البياانت: ▪
 األولية، وميكن توضيحها كاآليت: 

املراجع العربية واألجنبية والدورايت العلمية، واألحباث والدراسات   تتعلق البياانت الثانوية بكافة  البياانت الثانوية:  -
دور اجلامعة كمتغري وسيط ف  طبيعة ب املنشورة املتعلقة  ؤمترات، والتقارير والبياانت العربية واألجنبية السابقة، والندوات، وامل

 اخلرجيني ورايدة األعمال.  الطالبالعالقة بني اجتاهات 
طبيعة  قام الباحث ابحلصول على البياانت األولية من خالل أعداد قائمة استبيان تتضمن، أبعاد  البياانت األولية: -

اخلرجيني ورايدة األعمال. ومت توزيع استمارة االستقصاء على    الطالبقة بني اجتاهات  ري وسيط ف العال دور اجلامعة كمتغ
 ھ 1440/1441جامعة الطائف للعام -16ت الدفعة عينة البحث من اخلرجيني بكلية إدارة األعمال من طالب وطالبا

 متغريات البحث وكيفية قياسها: ▪
  خالل   من    دة األعمال ط للجامعات بني اجتاهات الطالب ورايالدور الوسي  توضيح  وميكن   منوذج متغريات البحث: -

 : التايل  (1رقم ) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج العالقة بني متغريات البحث   (:1)  شكل      .   الباحث  إعداد من: املصدر 
 يلي: قام الباحث بتحديد متغريات البحث، كما 

 املتغري املستقل
 
 
 
 
 
 

 املتغري التابع
 
 
 
 
 

 :دور اجلامعات:املتغري الوسيط
 
 الرباجمي برامج التحول  التدريب التعاوين أنشطة  أنشطة املشاركة االجتماعية  ممارسات اإلدارة العليا  

 رايدة األعمال اجتاهات الطالب 
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التحول  تطوير  و   ،الرايدية   خلق املعرفة وبناء املهاراتعلى    اإلدارة العليا   قدرةويشري إىل   (:وسيط  دور اجلامعة )متغري -
. ومت قياس دور اجلامعة كمتغري وسيط عن طريق تصميم  الرباجمي، وانشطة التدريب التعاوين، واملشاركة اجملتمعية 

االستبانة.  على قائمة ة جلامعدور ا( يوضح توزيع عبارات متغريات 3واجلدول رقم )استبانة تضمنت أربعة متغريات، 
  واالعتماد  للتقومي الوطين  املركز من  جلامعة الطائف، املعتمدة املؤسسي  األكادميي  االعتماد  االستعانة مبتغريات ومت 

 السعودي.  األكادميي
 ( 3جدول رقم )
 دور اجلامعاتأرقام عبارات متغريات 

 أرقام العبارات  دور اجلامعات م
 ( 3-1) . يا ممارسات اإلدارة العل 1

 . الرباجمي برامج التحول  2 
 

(4-6 ) 
 . أنشطة التدريب التعاوين 3 

 
(7-9 ) 

 ( 12-10) . أنشطة املشاركة االجتماعية  3 
 البحث بشأن االستبانة(، قائمة 1رقم ) املصدر: ملحق 

  الطالب من جانب  املعرف والوجداين والسلوكيوتشري إىل االستعداد  (:)متغري مستقل اخلرجيني الطالباجتاهات  -
عن طريق تصميم استبانة   اخلرجيني الطالباخلرجيني لالستجابة اإلجيابية حنو التوجه لرايدة األعمال. ومت قياس اجتاهات 

  ومت  على قائمة االستبانة. اخلرجيني الطالباجتاهات ( يوضح توزيع عبارات 4واجلدول رقم )( عبارة، 12تضمنت )
 . ( (de Moraes, et. al,2018 دراسة من   التعديالت ض عب  مع  العبارات ببعض   االستعانة

 ( 4جدول رقم )
 اخلرجيني  الطالب اجتاهات أرقام عبارات  

 أرقام العبارات  اخلرجيني  الطالب اجتاهات  م
 ( 24-13) اخلرجيني  الطالبعبارات اجتاهات  1

 البحث بشأن االستبانة(، قائمة 1رقم ) املصدر: ملحق 

،  ، وحتمل املخاطر، ومواجهة األحداث غري املتوقعتوليد األفكاروتشري إىل القدرة على   اتبع(:)متغري رايدة األعمال    -
واجلدول رقم  ( عبارة،  12ومت قياس رايدة األعمال عن طريق تصميم استبانة تضمنت )  واملبادرة، واقتناص الفرص املتاحة.

من   ت مع بعض التعديال ببعض العبارات  االستعانة  ومت  على قائمة االستبانة.رايدة األعمال ( يوضح توزيع عبارات 5)
 (. 2019)الشرمان، (، ودراسة 2019& السلوادي،مشارقة) دراسة 

 ( 5جدول رقم )
 رايدة األعمال أرقام عبارات  

 أرقام العبارات  رايدة األعمال م
 ( 36-25) عبارات رايدة األعمال   1

 البحث بشأن االستبانة(، قائمة 1رقم ) املصدر: ملحق 

غري موافق  ، حيث تشري استجابة املستقصي منة 5- 1عرض متغريات البحث على مقياس "ليكرت " املتدرج من  ومت
 ( يوضح مقياس ليكرت املتدرج. 6(. واجلدول رقم )5إىل الرقم )  موافق بشدة(، إما  1) بشدة
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 ( 6جدول رقم )
 مقياس ليكرت املتدرج 

 ق بشدة موافغري  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  املقياس 
 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) الوزن املرجح

 إعداد الباحث نم املصدر:
 أساليب حتليل البياانت: ▪

بعد متام عمليات تفريغ بياانت استمارات االستبانة ومراجعة بياانت اإلدخال وضبطها ف ذاكرة احلاسب األىل، مت تطبيق  
( ملعاجلة البياانت  spss)  Ver26صائية للعلوم االجتماعية األساليب اإلحصائية اليت توفرها جمموعة من الربامج اإلح

 التحليل، والختبار صحة الفروض مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية: طبقا لنوعيتها ولطبيعة املتغريات وأغراض 
  Cronbach,s Alpha                            معامل الثبات اإلحصائي بطريقة الفا كرونياخ   -
 Descriptive Methods  :الوصفية ب سالياأل -

 Arithmetic Mean  احلسايب الوسط  -
 Standard Deviation  املعياري االحنراف  -
 Coefficient of variation    االختالف معامل  -

 Inferential Methods    االستداللية:األساليب  -
    Person correlation coefficient  معامل ارتباط بريسون  -
 (Variance Inflation Factor (VIF) معامل تضخم التباين  -
 Tolerance                                                        املسموحاختبار التباين  -
                                                                  Multicollinearity حتليل املسار  -
                              Structural Equation Modeling الت اهليكليةحتليل املعاد  - 
 Mann Whitney -T                                                   اختبار مان ويتين - 

 امليدانية على النحو التاىل:  البحثإجراء التحليل اإلحصائى لبياانت    مت  الفروض:حتليل البياانت واختبارات   ▪
 اختبارات الفروض وحتليل النتائج.  -      . البحثاإلحصاء الوصفى ملتغريات نتائج   -      . االستبانةثبات وصدق    -
 ،( االستبيان   استمارة)  ملتغريات البحث(  Alpha)  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل  حساب  مت :االستبانةثبات وصدق   -

 بانة. عبارات االستوالصدق إلمجايل قيمة معامل الثبات (7يبني اجلدول رقم)و 
 ( 7جدول رقم )  

 لالستبانةوالصدق  معاملي الثبات 
 معامل الصدق  (* Alphaمعامل الثبات) العبارات  البيان  احملاور 
 0.986 0.927 12 دور اجلامعات  األول
 0.838 0.702 3 ممارسات اإلدارة العليا  أوالً 
 0.858 0.736 3 برامج التحول الرباجمي  اثنياً 
 0.841 0.707 3 التدريب التعاوين طة أنش اثلثاً 
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 0.846 0.716 3 أنشطة املشاركة االجتماعية  رابعاً 
 0.864 0.746 12 اخلرجيني  الطالب اجتاهات  الثاين 
 0.854 0.729 12 رايدة األعمال  الثالث 
 0.871 0.759 36 االستبيان ككل  

   SPSS. برانمج خمرجات واقع من الباحث إعداد من: املصدر   
ثالثة   االستبانةحيث تضمنت قائمة  العباراتمقبولة جلميع  ( يتضح أن قيم معامل الثبات7)ستعراض اجلدول رقمابو 

  قيمة  تراوحت - حماور: حمور دور اجلامعات ويتكون من أربعة متغريات، وحمور اجتاهات الطلبة، وحمور رايدة األعمال.
  اجلامعات   دور "    األول   ( للمحور0.927)  و "    دور اجلامعات  األول "  احملور  من   األول  للبعد(  0.702)  بني  الثبات  معامل

، وبلغ معامل  األول  للمحور(  0.986)  وبني  األول  احملور  من  األول  للبعد(  0.838)  بني  الصدق  معامل  قيمة  راوحتو ".  
  معامل   يملق الرتبيعي اجلذر هي الصدق  معامل قيمة أن )حيث   0.871ومعامل الصدق 0.759الثبات لالستبيان ككل 

  ، ، وميكن االعتماد عليها ف قياس ما أُعدت من أجلهالبحثوهو ما يعىن أهنا ذات داللة جيدة ألغراض  (.الثبات
 تعميم املخرجات على اجملتمع ككل.   و لتحقيق أهداف البحث و 
 :البحث ملتغريات الوصفياإلحصاء نتائج  -

 ل اإلحصائي على النحو التايل:النتائج اليت مت التوصل إليها يف ضوء التحليميكن توضيح 
ومعامل املعيارية  للتعرف على قيم املتوســـــــــــــطات احلســـــــــــــابية واالحنرافات    البحثالباحث حتليل وصـــــــــــــفي ملتغريات    أجرى

                        :التايلدول اجلبني املتغريات، وكانت النتائج كما يوضحها االختالف 
 ( 8جدول رقم )

ملتغريات البحث  ومعامل االختالف واالحنرافات املعياريةمصفوفة املتوسطات احلسابية    
احلساب الوسط  متغريات الدراسة  م املعيارياالحنراف    الرتتيب  معامل االختالف  
730.8 3.49 ممارسات اإلدارة العليا 1  25%  7 

البرامجيبرامج التحول  2      3.30 680.7  23.2%  5 
610.7 3.04 أنشطة التدريب التعاوني 3  924.%  6 
أنشطة المشاركة   4

 االجتماعية
3.37 060.7  20.9%  4 

الخريجين الطالباتجاهات  5  3.09 0.395 12.7%  1 
690.4 3.11 ريادة األعمال 6  15%  3 
740.4 3.30 دور الجامعات 7  14.3%  2 
العامالمتوسط  8  3.24 0.635 19.4%   

اإلحصائي التحليل نتائج ضوء ف الباحث إعداد املصدر:  

  البحث ملتغريات  املوافقةأن اجتاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اجتاها عاما حنو  :ضح من اجلدول السابق تي
  اجتاهات –  االجتماعية املشاركة  أنشطة – التعاوين التدريب أنشطة – الرباجمي التحول  برامج  – العليا اإلدارة ممارسات )

  0‚635قدرة    معياريوابحنراف    3.24عام قدرة    حسايب, وذلك مبتوسط  (اجلامعات   دور  - األعمال  رايدة   -اخلرجيني  الطلبة 
  الطالب  اجتاهات:  التوايل على  ترتيب املتغريات طبقا ملعامل االختالف %، وقد كان 19.4ومبعامل اختالف قدرة 
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  ، التعاوين التدريب أنشطة ، الرباجمي التحول  برامج، االجتماعية  املشاركة أنشطة ،األعمال رايدة ،اجلامعات  دور ,اخلرجيني
%(،  20.9%(،  )15%(، )14.3%(، )12.7وذلك مبعامالت اختالف معيارية مقدارها )  ، العليا اإلدارة ممارسات 

 .التوايل على %( 25)  ،%( 24.9)%(  23.2)
 الدراسة:   ملتغريات االرتباط  معامالت  -

 ف اجلدول التايل:   الدراسة ملتغريات االرتباط  ميكن بيان معامالت 
 ( 9)  رقم  جدول

 ملتغريات الدراسة  االرتباطمصفوفة معامالت 
 7 6 5 4 3 2 1 متغريات الدراسة 

       1 ممارسات اإلدارة العليا 
**0.193 برامج التحول الرباجمي   1      

*0.139 أنشطة التدريب التعاوين   0.192** 1     
-0.008 أنشطة املشاركة االجتماعية   0.111 0.295**  1    

لبة اخلرجيني اجتاهات الط  0.275**  0.174**  0.311**  0.118 1   
**0.341 رايدة األعمال  0.331**  0.318**  0.197**  0.429**  1  
**0.585 دور اجلامعات   0.611**  0.664**  0.555**  0.368**  0.495**  1 

 .(0.05وية )* مستوى معن(، 0.01** مستوى معنوية ) اإلحصائيضوء نتائج التحليل  فاملصدر: إعداد الباحث 
  التحول  برامج –  العليا اإلدارة ممارسات)دور اجلامعة  أبعاد بني موجبة ارتباط عالقة وجودالسابق: يتضح من اجلدول 

  ، األعمال رايدة و  اخلرجيني،  الطالب  اجتاهات  وأبعاد ( االجتماعية  املشاركة أنشطة  –  التعاوين  التدريب  أنشطة  –  الرباجمي
  (، وهي معامالت ارتباط دالة 0.611-0.008ت االرتباط ترتاوح بني املتغريات ما بني)معامالوأن  اجلامعات،  دور و 

  ومقبولة ، وهذا يشري إىل إمكانية فحص وجود األثر بني هذه املتغريات،  ( 0.05)  و   (0.01)معنوية  مستوى   عنداً  إحصائي
 ألغراض تطبيق هذا البحث. 

 على مستوى الفكر اإلداري إىل أن:  اخلرجيني  الطالب  آلراءويرجع الباحث دالالت نتائج التحليل اإلحصائي  
، وجاءت ممارســــــات اإلدارة   بدرجة تقدير متوســــــطةدور اجلامعة، ورايدة األعمال جاءت  حول  اخلرجيني    الطالبآراء   -

امعة نظراً للجهود املـبذوـلة لتطوير التعليم األكـادميي والرايدي، حـيث حصـــــــــــــــلت اجلـ   ـبدرجـة أكرب من ابقي املتغرياتالعلـيا  
 وطين للتقومي واالعتماد األكادميياالعتماد األكادميي املؤســــــــــــســــــــــــي الكامل ملدة ســــــــــــبع ســــــــــــنوات من ق بل املركز العلى  

، بوصــفها أول جامعة ســعودية حتصــل على االعتماد وفًقا ملعايري االعتماد املؤســســي املطورة، وأوجدت اجلامعة الســعودي
حتقق رســـالتها وأهدافها، ولديها نظام لتقومي فعاليتها املؤســـســـية، وتســـتخدم الظروف واإلجراءات والعمليات اليت مبوجبها  

 لتقومي ف التحسني املستمر، وأهنا تفي مبتطلبات معايري ضمان اجلودة واالعتماد.نتائج ا
ءت آراء أما ابقي متغريات دور اجلامعة: برامج التحول الرباجمي، وأنشــطة التدريب التعاوين، واملشــاركة االجتماعية، جا  -

، ھ 1339/1440امعة بدأ ابلعام الدراســي  متوســطة، نظراً ألن تطبيق الربامج التطورية ابجل  بدرجة  مفردات عينة البحث
مل   ھ1440/1441جبـامعـة الطـائف للعـام   16اخلرجيني بكلـية إدارة األعمـال من طالب وطـالـبات اـلدفعـة    وـنذكر هـنا أن

 من أجل الوصول للنتائج املرجوة. تلك الربامجللحكم على أيخذوا الوقت الكاف 
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 :اختبارات الفروض وحتليل النتائج -
ــمان مالئمة البياانت   فقبل البدء  و  ــة مت إجراء بعض االختبارات، وذلك لضــ ــار الختبار فروض الدراســ تطبيق حتليل املســ

ملتغريات املســــــــــــتقلة حتليل املســــــــــــار، وميكن حتقيق ذلك عن طريق التأكد من عدم وجود ارتباط عال  بني ا  الفرتاضــــــــــــيات
(Multicollinearity)  ــتخدام اختبار عوامل تضــــــخم ا حبيث  ((Variance Inflation Factor-VIFلتباين ابســــ

ــموح  .10اقل من    كانت القيم ــتقلة حبيث تكون قيمTolerance)  واختبار التباين املســـ  ( لكل متغري من املتغريات املســـ
(Tolerance )( 0.05أكرب من ،) ل التايل:يتضح من اجلدو و 

 ( 10جدول رقم )
 التباين املسموح ومعامل االلتواء اختبار عوامل تضخم التباين واختبار 

 
 املتغريات املستقلة 

 
قيم التباين املسموح  

(Tolerance)  عوامل تضخم التباينVIF 
 ممارسات اإلدارة العليا 

 
0.897 
 

1.114 
 برامج التحول الرباجمي 

 
0.925 1.082 

 لتعاوين أنشطة التدريب ا
 

0.819 1.220 
 أنشطة املشاركة االجتماعية 

 
0.905 1.105 

 رايدة األعمال 
 

0.841 1.188 

      ضوء نتائج التحليل اإلحصائي. ف الباحثاملصدر: من إعداد 
 :يليومن اجلدول السابق يتضح ما 

 (.1.082( و)1.220(، وتراوحت بني )10( تقل عن)VIFأن قيم اختبار عوامل تضخم التباين ) -
(، ويعد هذا مؤشـــرال على عدم وجود 0.925( إىل )0.819تراوحت من )( Toleranceأن قيم التباين املســـموح ) -

 ارتباط عايل بني املتغريات املستقلة.
لدراســــــة العالقات املباشــــــرة وغري املباشــــــرة، اســــــتخدم الباحث منوذج املعادلة اهليكلية، ويعرض الباحث ف البداية كيفية و 

ــتخدامه   ــة ابختبا  ميلي: قاكما  اســــ ــتخدام  الباحث ف هذه الدراســــ ــببية من خالل اســــ منوذج ر الفروض ذات العالقة الســــ
وهو جمموعة من األسـاليب اإلحصـائية اليت تسـمح مبجموعة   Structural Equation Modelingاملعادلة اهليكلية  

وواحد أو أكثر من املتغريات التابعة -و متقطعةسـواء مسـتمرة أ  –من العالقات بني واحد أو أكثر من املتغريات املسـتقلة  
ــلوب االحندار الذي يعتمد على واحد أو أكثر من املت ــتمرة أو متقطعة(. وبذلك فهو اتلف عن أســـــ ــواء مســـــ غريات )ســـــ

 املستقلة ومتغري اتبع واحد فقط، كما اتلف عنه ف إمكانية حتسني معنوية النموذج خبالف االحندار.
 مل منوذج املعادلة اهليكلية، ويعرضها الباحث فيما يلي: وتوجد أربع مراحل لع

وف هذه املرحلة يتم حتديد املتغريات املستقلة والوسيطة   :Model Specificationاملرحلة األوىل: توصيف النموذج 
 والتابعة والعالقات بينها ف ضوء الدراسات السابقة بغرض وضع فروض الدراسة من أجل اختبارها. 

 Confirmatoryوفيها يتم القيام ابلتحليل العاملي التوكيدي    : Model Estimationثانية: تقدير النموذج  املرحلة ال

Factor Analysis    وذلك بغرض قياس الصدق التقرييب للتأكد من أن عبارات قائمة االستقصاء تقيس ما أعدت من
 أجله. 
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يم النموذج من انحيتني: األوىل: املعنوية الكلية للنموذج  ويتم تقي  :Model Evaluationاملرحلة الثالثة: تقييم النموذج  
The Overall Fit Of The Model  علمات  والثانية: معنوية املParameters    اخلاصة ابلنموذج )معامالت

ية من خالل  االحندار والتباين والتغاير اخلاصة ابملتغريات املستقلة(. ويتم التعرف على املعنوية الكلية لنموذج املعادلة اهليكل
(. كما يتم التعرف على معنوية  1مقارنة القيمة احملسوبة ابلقيمة املعيارية لعدة مؤشرات كما هو موضح ف اجلدول )

 . (p. value ≤ 0.05)من خالل املعادلة   (p. value)قيمة  علمات اخلاصة ابلنموذج من خالل امل
م تعديل النموذج لســــــــــببني: األول: لتحســــــــــني معنوية ويت  :Model Modificationالنموذج  املرحلة الرابعة: تعديل  

ــديـــل  ــل مؤشــــــــــــــرات التعـ ــة النموذج من خالل عمـ ــدة. وميكن حتســــــــــــــني معنويـ ــديـ ــار فروض جـ ــاين: الختبـ النموذج، والثـ
Modification Indices :بعدة طرق 

 بني متغريين.  Covarianceإجراء تغاير   (1
 بني متغريين.  Varianceعمل تباين  (2
 بني متغريين.  Regression Weightsار إجراء عالقة احند (3

ــداف  ــل أهـــــ ــا لتسلســـــ ــروض، وفقـــــ ــأ الفـــــ ــدى صـــــــحة أو خطـــــ ــار مـــــ ــاانت البحـــــــث واختبـــــ ــل بيـــــ ويعـــــــرض الباحـــــــث حتليـــــ
 وفروض البحث، وذلك على النحو االتى : 

  الطالب فيما يتعلق ابجتاهات الطلبة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء اختبار الفرض االول :  •
 ." جبامعة الطائف اجلنس وفقاً لنوع  رايدة األعمال  اخلرجيني حنو 

الختبار هذا الفرض، قام الباحث ابستخدام اختبار مان ويتين حيث يستخدم ملعرفة الفروق بني جمموعتني، وأظهر  و 
 التايل: التحليل اإلحصائي النتائج اخلاصة هبذا الفرض كما هو موضح ف جدول 

 ( 11)  جدول رقم
 وفقاً للنوع  البحث ملتغريات   الطالبآراء  الفروق يف 

عدد   النوع  املتغري 
 املفردات 

الوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري

 (Z)   
 قيمة 

مستوى  
 املعنوية 

ممارسات اإلدارة  
 العليا 

-2.470 0.859 3.35 86 ذكر  0.014 *  
 0.887 3.63 177 انثى 

برامج التحول  
 الرباجمي

-0.631 0.722 3.29 86 ذكر  0.528 
717 انثى   3.32 0.813 

أنشطة التدريب  
 التعاوين 

-5.494 0.784 2.77 86 ذكر  0.000 **  
 0.738 3.32 177 انثى 

أنشطة املشاركة  
 االجتماعية 

-4.605 0.617 3.15 86 ذكر  0.000 **  
 0.795 3.59 177 انثى 

عبارات اجتاهات  
 الطلبة اخلرجيني 

 

-5.025 0.476 2.95 86 ذكر  0.000 **  
 0.315 3.22 177 انثى 
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عبارات رايدة   
 األعمال

-4.821 0.509 2.97 86 ذكر  0.000 **  
 0.429 3.25 177 انثى 

-5.110 0.504 3.14 86 ذكر دور اجلامعات   0.000 **  
 0.443 3.46 177 انثى 

 .0.05معنوية عند مستوى  .      *0.01** معنوية عند مستوى   املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي.
  ( 177)اإلانثوبلغ عدد    (، % 32.7)  بلغت  ( وبنسبة مئوية 86السابق: بلغ عدد الطالب الذكور)من اجلدول    ويظهر لنا

املبحوثني    الطالبآراء  ف    فروق معنوية ذات داللة إحصائية   (، كما يظهر اجلدول عن وجود% 67.3)  بلغت  مئوية   وبنسبة
ال توجد فروق معنوية   الرباجميما عدا بعد برامج التحول  0.01مستوى معنوية  للنوع عندقا جلميع متغريات الدراسة وف

ال توجد فروق ذات داللة   :" صحة الفرض األول على عدم ثبوت مما يدل  واإلانث. املبحوثني الذكور  آراء الطلبةف 
جبامعة   اجلنسوفقًا لنوع األعمال  اخلرجيني حنو رايدة  الطالب فيما يتعلق ابجتاهات  الطالب إحصائية بني آراء 

  الطالب فيما يتعلق ابجتاهات  الطلبة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  "  ثبوت صحة الفرض البديل  ." الطائف 
   .برامج التحول الرباجميماعدا متغري   " جبامعة الطائف اجلنس وفقاً لنوع  اخلرجيني حنو رايدة األعمال 

على مستوى الفكر اإلداري    اخلرجيني  الطالب  آلراءالتحليل اإلحصائي للفرض األول    ويرجع الباحث دالالت نتائج
 هذا إىل أن: 

طبيعة اختالف خصائص السمات الشخصية بني الذكور واإلانث من حيث، طبيعة الرتبية األسرية، ومستوى الذكاء،    -
 رايدة األعمال.  ومستوى الدافعية، واالدراك، وامليل إىل التعلم تؤثر على االجتاهات حنو 

، واختاذ القرارات املرتبطة ابلبدء ف  الفروق بني الذكور واإلانث ف القدرة على مواجهة املخاطر، وحتمل املسئولية  -
أكثر من الذكور، نظراً ألدراك اإلانث أبمهية دور اجلامعات ف تنمية اجتاهات    موافقة اإلانث  توجاء  الرايدية. املشروعات  

   األعمال. حنو رايدة  الطالب
إىل وضوح رسالة التحول الرباجمي  عدم وجود فروق بني الطالب والطالبات حول متغري برامج التحول الرباجمي يرجع  -

حول التطوير األكادميي للمقررات الدراسية، وحتسني مدخالت اجلامعة التعليمية وأداء عملياهتا وخمرجاهتا، وإقرار الربامج  
 التدريبية للعمل الرايدي. 

،  ( 2015ودراسة)عيد،، (2016عبد الفتاح،) ةودراس ((Gaofeng, Yi,2018له دراسة  هذا يتفق مع ما توصلتو 
 من وجود فروق بني اجتاهات الطلبة حنو رايدة األعمال وفقاً ملتغري اجلنس.  (Samuel, et al., 2013)  ودراسة 

ي ذات داللاااااة إحصاااااائية ال يوجاااااد عثاااااري معناااااو  "علاااااى أناااااههاااااذا الفااااارض  الثااااااين: ويااااانصاختباااااار الفااااارض  •
 . "جبامعة الطائف اخلرجيني على رايدة األعمال الطالبالجتاهات 

 (. 2الباحث بصياغة النموذج املقرتح هلذا الفرض ف الشكل ) قام   الختبار هذا الفرضو 
 

 
 . األعمالجتاهات الطلبة اخلرجيني على رايدة لتأثر ا(: النموذج املقرتح 2شكل )

 احث. املصدر: إعداد الب

 خ   رايدة األعمال اجتاهات الطلبة اخلرجيني 
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على مستوى معنوية العالقات املباشرة بني متغريات النموذج مت استخدام طريقة األرجحية العظمى، وثبت معنوية  وللتعرف  
 التايل: النموذج ككل كما هو موضح ف اجلدول 

 ( 12)  جدول رقم
 رايدة األعمال  على اخلرجيني   الطالب اجتاهات عثري مؤشرات معنوية منوذج  

 القيمة احملسوبة  ملعيارية االقيمة  املؤشر
 p. value)( 2 χ  <0.05 0.000 2كا  معنوية

 0.90   1<  (GFI)مؤشر جودة املطابقة 
 صفر  0.06>  (RMR)البواقي  اجلذر الرتبيعي ملتوسط 

 0.95 1<  (CFI)املقارن  مؤشر املطابقة 
 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. 

رايدة األعمال على اخلرجيني    الطالب  اجتاهات  لتأثرينتائج اختبار املســــــــــار ل  (13للجدول )  ليل اإلحصــــــــــائيوأظهر التح
 كما هو موضح ف اجلدول.

 ( 13)  جدول رقم
 اخلرجيني على رايدة األعمال  الطالب  اجتاهات لتأثرينتائج اختبار النموذج املقرتح  

 مستوى املعنوية  ار قيمة معامل املس التفسري معامل  املسار املباشر 
 0.000 ** 0.43 0.18  رايدة األعمال         اخلرجيني   الطالب اجتاهات 

                                                              .    0.01** معنوية عند مستوى              املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي.            

إحصـائياً عند مسـتوى   دال  األعمالاخلرجيني على رايدة    الطالبجتاهات  الالتأثري املباشـر    (: أن13من اجلدول )  ويتضـح
كمتغري مستقل تفسر اخلرجيني    الطالب، وهذا يعين أن اجتاهات  0.43بلغ    قيمة معامل املساروأظهرت النتائج أن  0.01

ــر ف رايدة األعمال كمتغري اتب  43% ــبة املتبقية ترجع لعوامل أخرى مل تدرج ف    ،عمن التباين املفســــ وقيمة النموذج  والنســــ
 .0.82اخلطأ العشوائي  وتبلغ نسبة ،0.18معامل التفسري بلغ 

ال يوجد عثري معنوي ذات داللة إحصائية الجتاهات   " الثاينثبوت صحة الفرض عدم ويتضح من النتائج السابقة 
يوجد عثري معنوي ذات داللة   " وثبوت صحة الفرض البديل. "ة الطائفجبامع اخلرجيني على رايدة األعمال الطالب 

وابلتايل ميكن عرض نتائج اختبار هذا   " .جبامعة الطائف  اخلرجيني على رايدة األعمال الطالبإحصائية الجتاهات 
 (. 3النموذج ف الشكل )

 

 
 األعمال. اخلرجيني على رايدة  الطالباجتاهات (: عثري 3شكل )

 . در: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي املص
على مستوى الفكر اإلداري    اخلرجيني   الطالب  آلراء  الثاينويرجع الباحث دالالت نتائج التحليل اإلحصائي للفرض  

 هذا إىل أن: 

 0.82خ =  رايدة األعمال اخلرجيني  الطالباجتاهات         0.43
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ملعوقات املرتبطة  اب الطالب  من جانب   دراكإ  لثبت أن هناكعلى رايدة األعمال   الطالبنتيجة أتثري اجتاهات  جاءت  -
املشروع، ودارسة جدوى املشروع، ومتويل املشروع، وتسويق املنتجات، ابإلضافة إىل  سواء، اختيار موقع  ابملشروع اجلديد 

 عدم الرغبة ف املغامرة وحتمل املخاطر. 
 أجهزة ومؤسسات  اخلرجيني الفكر التقليدي السائد حول ثقافة العمل احلكومي: أن العمل ف  الطالبيسيطر على    مازال   -

ضمان، واستقرار ابلقياس ابلعمل ابلقطاع اخلاص، أو أتسيس عمل رايدي ملشروعات صغرية  الدولة احلكومية هي األكثر  
 ,de Moraes)   ة ودراس(،  (Jabeen & Albitar,Shehzad,2019له دراسة    وهذا يتفق مع ما توصلت  أو متوسطة. 

etal,2018)  ودراسة ،(Zaghlah, 2018 )ة ، ودراس(Nabi,Walmsley.Linan,Akhtar&Neame,2016) 
  أتثري معنوي من وجود ( Zhou & Xu,2012( ، ودراسة )2015( ، ودراسة )عيد،2016عبد الفتاح،) ة ودراس ،

 .األعمال على رايدة الطالب الجتاهات
اهات ال يوجد عثري معنوي ذات داللة إحصائية الجت " على أنهوينص هذا الفرض  الثالث: اختبار الفرض  •

 . " جبامعة الطائف   اجلامعاتبعاد دور  أاخلرجيني على   الطالب 
 (.4وقام الباحث بصياغة النموذج املقرتح هلذا الفرض ف الشكل )

 

 

 

 

 

      
 اجلامعات. بعاد دور أالطلبة اخلرجيني على  اجتاهات لتأثري(: النموذج املقرتح 4شكل )

 . اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي  املصدر: إعداد الباحث
النموذج مت اســـــــــتخدام طريقة األرجحية العظمى، وثبت على مســـــــــتوى معنوية العالقات املباشـــــــــرة بني متغريات  عرف  وللت

 (.14معنوية النموذج ككل كما هو موضح ف اجلدول )
 ( 14)  جدول رقم

 بعاد دور اجلامعات  أاجتاهات الطلبة اخلرجيني على   عثري نموذج ل عنوية امل ؤشرات امل 
 القيمة احملسوبة  عيارية القيمة امل  املؤشر

 value)p. (2 χ  <0.05 0.000 2كا  معنوية
 0.90   1<  (GFI)مؤشر جودة املطابقة 

 صفر  0.06>       (RMR)البواقي  اجلذر الرتبيعي ملتوسط 
 0.95 1<  (CFI)املقارن  مؤشر املطابقة 

 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. 

 ممارسات اإلدارة العليا 

 اخلرجيني  الطالب اجتاهات  الرباجمي برامج التحول  

 
 أنشطة التدريب التعاوين 

 نشطة املشاركة االجتماعيةأ

 1خ

 2خ

 3خ

 4خ



27 
 

  اخلرجيني على ابعاد دور  الطالب اجتاهات ختبار النموذج املقرتح لتأثري النتائج اختبار املسار نتائج  نعرض وميكن أن 

 : (15كما هو موضح ف اجلدول )الجامعات 
 ( 15)  جدول رقم

 اخلرجيني على ابعاد دور اجلامعات   الطالب  اجتاهات لتأثري نتائج اختبار النموذج املقرتح  
قيمة معامل  امل التفسري مع املسار املباشر  م

 املسار 
مستوى  
 املعنوية 

 0.000 **0.275 0.014 ممارسات اإلدارة العليا      اخلرجيني        الطالب اجتاهات  1
 0.000 **0.174 0.097 الرباجمي برامج التحول    اخلرجيني        الطالب اجتاهات  2
 0.000 ** 0.312 0.030 وين التعا أنشطة التدريب    اخلرجيني        الطالب اجتاهات  3
 0.043 * 0.118 0.075 االجتماعية أنشطة املشاركة     اخلرجيني      الطالب اجتاهات  4
 .  0.01** معنوية عند مستوى        املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي 16

إحصائيًا عند   دال اجلامعات عاد دور أباخلرجيني على  الطالبأن التأثري املباشر الجتاهات  : (15ويتضح من اجلدول ) 
كمتغري  اخلرجيني   الطالب، وهذا يعين أن اجتاهات 0.275بلغ  قيمة معامل املساروأظهرت النتائج أن  .0.01مستوى 

  مل  رىأخ لعوامل ترجع املتبقية والنسبة من التباين املفسر ف ممارسات اإلدارة العليا كمتغري اتبع  %27.5مستقل يفسر 
كمتغري مستقل  اخلرجيني    الطالب ، وهذا يعين أن اجتاهات  0.174بلغ    املسار  معامل   قيمة، وكذلك كان    النموذج  ف  تدرج

  ف تدرج مل أخرى لعوامل ترجع املتبقية والنسبة  كمتغري اتبع  الرباجمي التحولمن التباين املفسر ف برامج  %17.4يفسر 
كمتغري مستقل يفسر  اخلرجيني   الطالب، وهذا يعين أن اجتاهات 0.312بلغ  سارامل معامل  قيمة كان   وأيضا، النموذج

  النموذج   ف  تدرج  مل  أخرى  لعوامل  ترجع  املتبقية  والنسبةكمتغري اتبع    التعاوينمن التباين املفسر ف أنشطة التدريب    31.2%
  % 11.8كمتغري مستقل يفسر اخلرجيني   الطالب، وهذا يعين أن اجتاهات 0.118بلغ  املسار معامل  قيمة وأخريا كان ، 

  النموذج. من التباين املفسر ف أنشطة املشاركة االجتماعية كمتغري اتبع والنسبة املتبقية ترجع لعوامل أخرى مل تدرج ف 
ال يوجد عثري معنوي ذات داللة إحصائية الجتاهات   "الثالث ثبوت صحة الفرض عدم من النتائج السابقة  حويتض

يوجد عثري معنوي ذات   وثبوت صحة الفرض البديل. جبامعة الطائف اجلامعاتبعاد دور أ جيني على اخلر  الطالب 
وابلتايل ميكن عرض نتائج   . جبامعة الطائف اجلامعات بعاد دور أاخلرجيني على  الطالبداللة إحصائية الجتاهات 

 (. 5اختبار هذا النموذج ف الشكل )

 

 

 

 

      
 اجلامعات. بعاد دور أاخلرجيني على  الطالباجتاهات (: عثري 5شكل )               

 ممارسات اإلدارة العليا 

 اخلرجيني   الطالبجتاهات ا برامج التحول الرباجمي 

 
 أنشطة التدريب التعاوين 

 أنشطة املشاركة االجتماعية

0.986 

0.903 

0.97 

0.925 

0.275 

0.174 

0.312 

0.118 
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 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. 
على مستوى الفكر اإلداري    اخلرجيني  الطالب   آلراء  الثالث  الباحث دالالت نتائج التحليل اإلحصائي للفرض  ويعزى
 إىل أن: 

يمية بكل ما تتضمنه من أساليب تدريس، وبرامج تعليمية، وأنشطة التدريب التعاوين، واملشاركة االجتماعية  البيئة التعل -
وامتالك  اخلرجيني على خلق األفكار الرايدية، وتشجيع الطلبة على حتمل املخاطر املتوقعة،  الطالب ال تكفي ملساعدة 

اخلرجيني: تتمتع ابلثقة ابلنفس، ومهارة   للطالبشخصية الرايدية حباجة لبناء ال ة التفكري الناقد حلل املشكالت. والكلي
النقد الذايت، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتدريب الطلبة على مهارة االتصال الفعال، وفن التعامل مع اآلخرين،  

 ة.  واكتساب مهارة العالقات العام
مل الرايدي مرتبط بعوامل أخرى: البيئة االجتماعية، والبيئة  اخلرجيني أبمهية دور اجلامعة ف تشجيع الع الطالب إدراك -

وهذا يتفق مع   االقتصادية، والبيئة القانونية، وكما أنه موضوع تراكمي ومرتبط ابملراحل التعليمية السابقة للتعليم اجلامعي. 
،  (de Moraes, et.al,2018) ة ودراس (،  (Peter,T& William, R, 2019له دراسة  ما توصلت 

( ، ودراسة  2019مشارقة & السلوادى،(، ودراسة )2019الشرمان، ة ودراس ، (Trivedi,Rohit,2016)راسة ود
(Zhou & Xu,2012 ) الطلبة على أبعاد دور اجلامعات  الجتاهات أتثري معنوي من وجود. 
ال يوجاااااد عثاااااري معناااااوي ذات داللاااااة إحصاااااائية  "علاااااى أناااااههاااااذا الفااااارض  الراباااااع: ويااااانصاختباااااار الفااااارض  •

 . "جبامعة الطائف على رايدة األعمال اجلامعاتدور  ألبعاد
 ( 6)الباحث بصياغة النموذج املقرتح هلذا الفرض ف الشكل   وقام

 

 

 

 

       
 تشري إىل اخلطأ العشوائي. خ:

 رايدة األعمال.على  بعاد دور اجلامعاتأ لتأثري(: النموذج املقرتح 6شكل )
 . اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي  املصدر: إعداد الباحث

مســـتوى معنوية العالقات املباشـــرة   وملعرفة،  (AMOS version 20)قام الباحث ابســـتخدام الربانمج اإلحصـــائي  و 
، وثبت معنوية النموذج كما (Maximum Likelihood)بني املتغريات مت اســـــــــــتخدام طريقة األرجحية العظمى  

 (.16يتضح ف اجلدول )
 
 

 ممارسات اإلدارة العليا 

 رايدة األعمال برامج التحول الرباجمي 

 خ 

 أنشطة التدريب التعاوين 

 أنشطة املشاركة االجتماعية
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 ( 16)  جدول رقم
 رايدة األعمالعلى  بعاد دور اجلامعاتأ  عثري نموذج ل عنوية امل ؤشرات امل 

 القيمة املعيارية  املؤشر
Recommended Value 

 القيمة احملسوبة 
Obtained Value 

 p. value)(2 χ  <0.05 0.000 2كا  معنوية
 0.90   1<  (GFI)مؤشر جودة املطابقة 

 صفر  0.06>  (RMR)البواقي  اجلذر الرتبيعي ملتوسط 
 0.95 1<  (CFI)ن  املقار مؤشر املطابقة 

 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. 
كما هو موضح    ،األعمالرايدة على  بعاد دور اجلامعاتأ  لتأثري وأظهر التحليل اإلحصائي نتائج اختبار النموذج املقرتح 

(.71ف اجلدول )  Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 ( 17)  جدول رقم

 االعمال رايدة على  بعاد دور اجلامعات أ  لتأثرينتائج اختبار النموذج املقرتح  
 مستوى املعنوية  قيمة معامل املسار  املسار املباشر  م
 0.000 ** 0270 رايدة األعمال                            ممارسات اإلدارة العليا  1
 0.000 ** 0228 ايدة األعمال   ر                          برامج التحول الرباجمي  2
 0.000 ** 0.203 رايدة األعمال                        أنشطة التدريب التعاوين   3
 0.043 * 0.114 رايدة األعمال                    أنشطة املشاركة االجتماعية  4

.0.05. * معنوية عند مستوى 0.01** معنوية عند مستوى . اإلحصائي املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل   

  ، 0.05دور اجلامعات برايدة االعمال دال إحصائيًا عند مستوى  ألبعاد ( أن التأثري املباشر 17ويتضح من اجلدول )
معامل    تغري ذو أكربممارسات اإلدارة العليا يعد املتغري األكثر أتثرياً على رايدة األعمال ألنه امل  بُعد  ، كما يتضح أن0.01

   .، وأخريا بعد أنشطة املشاركة االجتماعية التعاوين، ث بعد أنشطة التدريب الرباجمي ذلك بعد برامج التحول  يلي مسار، 
ممارسات اإلدارة   بُعد، وهذا يعين أن 0.270بلغ  ملمارسات اإلدارة العليا املسارمعامل  قيمة كما أظهرت النتائج أن

والنسبة املتبقية ترجع لعوامل أخرى مل  من التباين املفسر ف رايدة األعمال كمتغري اتبع    %27فسر ي  لالعليا كمتغري مستق 
  الربجمي  التحول  برامج بُعد  أن  يعين  وهذا  ، 0.228 بلغ  لربامج التحول الربجمي  املسار معامل  قيمة و  تدرج ف النموذج، 

  مل أخرى لعوامل ترجع املتبقية والنسبة اتبع كمتغري  عمالاأل رايدة ف املفسر التباين من  %22.8 يفسر مستقل كمتغري
  التعاوين   التدريب   نشطة أ   بُعد   أن   يعين   وهذا   ، 0.203  بلغ  ألنشطة التدريب التعاوين   املسار  معامل   وقيمة  النموذج،  ف   تدرج

  مل أخرى لعوامل رجعت  املتبقية والنسبة اتبع كمتغري  األعمال رايدة ف املفسر التباين من  %20.3 يفسر مستقل كمتغري
املشاركة   أنشطة بُعد  أن  يعين وهذا ،0.114 بلغاملشاركة االجتماعية  ألنشطة املسار معامل وقيمة  النموذج، ف  تدرج

  لعوامل  ترجع املتبقية والنسبة اتبع كمتغري   األعمال رايدة ف املفسر التباين من %11.4 يفسر مستقل كمتغرياالجتماعية  
 . 0.75أن اخلطأ العشوائي يبلغ ، و موذجالن ف  تدرج  مل أخرى
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دور   ألبعادال يوجد عثري معنوي ذات داللة إحصائية  ". الرابعثبوت صحة الفرض  عدم النتائج السابقةويتضح من 
يوجد عثري معنوي ذات داللة إحصائية    "   وثبوت صحة الفرض البديل  . " جبامعة الطائف  على رايدة األعمال  اجلامعات 

 . جبامعة الطائف على رايدة األعمال امعاتاجلدور   ألبعاد
 (.7وابلتايل ميكن عرض نتائج اختبار هذا النموذج ف الشكل )

 

 

 

 

      
 . على رايدة األعمال(: عثري ابعاد دور اجلامعات 7شكل )

 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. 
 

على مستوى الفكر اإلداري    اخلرجيني   الطالب   آلراء   الرابع   الت نتائج التحليل اإلحصائي للفرض ويرجع الباحث دال
 إىل أن: 

تشجع اإلبداع واالبتكار، وتقدم الدورات التدريبية، ورش  و ،  نشر ثقافة رايدة األعمال   اإلدارة العليا املتمثلة ف: ممارسات    -
  حمفزات حباجة إىل تكامل، ووضع  إال أن تلك املمارسات    الطالب، اهات  عمل حول األعمال الرايدية تؤثر إجيابياُ على اجت

   العمل احلر.   حنو ثقافة  لتغيري اجتاهاهتم للطالب 
ولكنها حباجة   الطالب، تؤثر إجيابيُا على اجتاهات ت رايدة األعمال الرباجمي، واملتعلقة بتدريس مقررارامج التحول ب  -

 دية. لتدريبات عملية لبناء املهارات الراي 
اخلرجيني حنو رايدة األعمال، ولكن النتائج تشري   الطالب واجتاهات  أنشطة التدريب التعاوينهناك عالقة إجيابية بني  -

الكاف من خالل الربط بني النواحي النظرية والتطبيقية اليت تساعدهم على ممارسة  إىل عدم إعطاء أمهية هلذا البعد ابلشكل  
 األعمال الرايدية. 

ذلك   اخلرجيني حنو رايدة األعمال بدرجة متوسطة، ويعزى  الطالب على واجتاهات  شطة املشاركة االجتماعية أنتؤثر  -
 ,Gaofeng) هذا يتفق مع ما توصلت له دراسة و  املشروعات الرايدية، والفرص االستثمارية. لعدم اخنراطهم ف 

Yi,2018( ودراسة ،) )de Moraes, et. , al,2018(ودراسة ،)Trivedi,Rohit,2016  ودراسة ،)
  ، ودراسة )  (2019(، ودراسة )مشارقة & السلوادى،2019الشرمان،

Nabi,Walmsley.Linan,Akhtar&Neame,2016( ودراسة ، )Zhou & Xu,2012  من وجود أتثري )
 . على رايدة األعمال عاد دور اجلامعاتألب معنوي 

 ممارسات اإلدارة العليا 

 رايدة األعمال برامج التحول الرباجمي 

0.75 

 أنشطة التدريب التعاوين 

 أنشطة املشاركة االجتماعية

0.270 

0.228 

0.203 

0.114 
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اخلرجيني   الطالبد التأثري املعنوي الجتاهات " ال يزدا : أنهعلى وينص هذا الفرض  : اخلامس اختبار الفرض  •
    ".  دور اجلامعات أبعادعلى رايدة األعمال عند توسيط  

  . (8)وقام الباحث بصياغة النموذج املقرتح هلذا الفرض ف الشكل  

 

 

 

 

      
 بعاد دور اجلامعاتأألعمال عند توسيط اخلرجيني على رايدة ا الطالب اجتاهات لتأثري(: النموذج املقرتح 8شكل )

 . املصدر: إعداد الباحث
بني متغريات النموذج مت اســــــــــتخدام طريقة األرجحية والغري مباشــــــــــرة  على مســــــــــتوى معنوية العالقات املباشــــــــــرة  وللتعرف  

 (.18موضح ف اجلدول )العظمى، وثبت معنوية النموذج ككل كما هو 
 ( 18)  جدول رقم

 بعاد دور اجلامعات أ اخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط   بالطالجتاهات ا عالقة  لنموذجعنوية املؤشرات امل
 القيمة احملسوبة  القيمة املعيارية  املؤشر

 p. value)(2 χ  <0.05 0.000ومعنويتها  2كا
 0.90   1<  (GFI)مؤشر جودة املطابقة 

 صفر  0.06>  (RMR)البواقي  اجلذر الرتبيعي ملتوسط 
 0.95 1<  (CFI)املقارن  مؤشر املطابقة 

 املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي.   
 ( 19من خالل اجلدول)  بعاد دور اجلامعاتأاخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط    الطالب  اجتاهات  وميكن بيان أتثري 

 ( 19)  جدول رقم
 اجلامعات  بعاد دور أاخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط   الطالب  اجتاهات عثري 

Coefficients  املعامالت 

 Unstandardized المتغيرات

المعامالت غير 

 (Bالنمطية )

 

Std. 

Error 
الخطأ 

 المعياري

المعامالت 

 النمطية

(Beta) 

 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية
Tolerance 

التباين 

 المسموح

VIF 
معامل 

تضخم 

 التباين

Constant 0.820 0.226  3.622 0.000   
 1.114 0.897 0.000 3.805 0.207 0.029 0.111 ممارسات اإلدارة العليا 

 1.082 0.925 0.000 3.850 0.206 0.032 0.125 الرباجمي برامج التحول  

 ممارسات اإلدارة العليا 

 اخلرجيني الطالباجتاهات  برامج التحول الرباجمي 

 أنشطة التدريب التعاوين  

 أنشطة املشاركة االجتماعية 

 3خ

 1خ

 2خ

 4خ

 

 لرايدة األعما

 5خ
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أنشــــــــــــــطـــــة التـــــدريــــب 
 التعاوين

0.78 0.034 0.131 2.306 0.022 0.819 1.220 

أنشــــــــــــــطـة املشـــــــــــــــاركـة 
 االجتماعية

0.64 0.033 0.103 1.916 0.057 0.905 1.105 

 الــطــالباجتـــــــاهـــــــات 
 اخلرجيني

0.341 0.067 0.284 5.071 0.000 0.841 1.188 

 .املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي
 دور  أبعاد  توســيط  عند األعمال  رايدة  على  اخلرجينيالطالب    جتاهاتال  وجود أثر دال إحصــائياً   (19يتضــح من اجلدول)

 معنويـةمبســــــــــــــتوى   (5.071،1.916،2.306،3.850،3.805)يمــة )ت( لألبعــاد على التوايل ، إذ كـانـت قاجلـامعــات
قيمة املســــــــــار املباشــــــــــر يتضــــــــــح أبن    0.207اليت بلغت  العليا اإلدارة  ممارســــــــــات  لبعد  (Beta)، وابلنظر إىل قيمة.0.01

ــاتمل ــر ما    العليا اإلدارة  مارســـــــ ــر بُعد( من رايدة األعمال%20.7)قيمته  تفســـــــ  ما  الرباجمي  التحول  برامج  ، ف حني يفســـــــ
 ويفســـر  األعمال،  رايدة  من(  %13.1)قيمته  التعاوين ما  التدريب  أنشـــطة  بُعد  يفســـرو   ،األعمال  رايدة  من(  %20.6)قيمته
ما قيمته   الطالباجتاهات    بُعد  و يفســــــــــــــر  األعمال،  رايدة  من(  %10.3)قيمته  ما  املشــــــــــــــاركة االجتماعية  أنشــــــــــــــطة  بُعد

 .( من رايدة األعمال0.284)
اخلرجيني   الطالبالجتاهات  نموذج املقرتح للتأثريات املباشـــــرة وغري املباشـــــرة والكلية  للنتائج اختبار املســـــار   وللتعرف على

 (.20كما هو موضح ف اجلدول )  تظهر النتائج ،على رايدة األعمال عند توسيط ابعاد دور اجلامعات
 ( 20)  جدول رقم

 بعاد دور اجلامعاتأاخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط  الطالب جتاهاتا لتأثري النموذج املقرتح نتائج اختبار
قيمة   املتغري 

معامل  
املسار  
 املباشر

 

قيمة معامل  
املسار غري  

 املباشر
قيمة  
معامل  
املسار  
 التابع  الوسيط   املستقل   الكلي 

 ممارسات اإلدارة العليا  اخلرجيني  الطالب اجتاهات 
 

 0.341 0.057 0.207 رايدة األعمال 
 برامج التحول الرباجمي  اخلرجيني  الطالب اجتاهات 

 
 0.320 0.036 0.206 رايدة األعمال 

أنشطة التدريب   اخلرجيني  الطالب اجتاهات 
 التعاوين 

 
 0.325 0.041 0.131 رايدة األعمال 

أنشطة املشاركة   اخلرجيني  الطالب اجتاهات 
 االجتماعية 

 
 0.296 0.012 0.103 رايدة األعمال 

  اخلرجيني  الطالب اجتاهات 
 

   0.284 رايدة األعمال 

 اإلمجايل 
 

   0.146  

 .     0.01** معنوية عند مستوى املصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي.      
 ( ما يلي: 20ويتضح من اجلدول )

عند مســــــتوى كما  دال احصــــــائيا،  اخلرجيني    الطالبات  التأثري املباشــــــر الجتاه، وجد أن  فيما يتعلق ابلتأثريات املباشاااارة
 ، وهو أتثري إجيايب.0.01معنوية 
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اخلرجيني على رايدة االعمال    الطالبالجتاهات  يزداد التأثري املعنوي اإلجيايب  ، وجد أنه  فيما يتعلق ابلتأثريات غري املباشرة 
  بلغت حيث ، وبُعد برامج التحول الرباجمي0.057، حيث بلغت قيمة الزايدة بُعد ممارسات اإلدارة العلياعند توسيط 

  أنشطة املشاركة االجتماعية  وبُعد   0.041 الزايدة قيمة  بلغت حيث  أنشطة التدريب التعاوين  وبُعد ، 0.036 الزايدة قيمة
ة  وهي قيم)   0.146وقيمة املسار الكلي ألبعاد دور اجلامعات بلغت    ،0.012ة  الزايد  قيمة   بلغت  حيث   الرباجمي  التحول

 0.01وهو دال احصائيا عند مستوى التأثري غري املباشر( 
من التباين   0.371  اخلرجيني تفسـر نسـبة  الطالبوأظهر التحليل اإلحصـائي النتائج اخلاصـة مبعامل التفسـري ان اجتاهات  

ــيط   ــر ف رايدة األعمال عند توســـــ ــبة املتبقية ترجع لعوامل أخرى، وهذا يأاملفســـــ عين أن اخلطأ بعاد دور اجلامعات، والنســـــ
 .0.629العشوائي يبلغ 

ــابقة،   اخلرجيني   الطالبعنوي الجتاهات املتأثري  ال  يزدادال "    اخلامس ثبوت صـــــحة الفرض  يتضـــــح عدم  ومن النتائج الســـ
ــحة الفرض البديل  "دور اجلامعات  أبعادعلى رايدة األعمال عند توسااايط  الجتاهات عنوي  املتأثري  ال  يزداد  "وثبوت صـ

 "دور اجلامعات أبعادعلى رايدة األعمال عند توسيط  اخلرجيني الطالب
 (.9وابلتايل ميكن عرض نتائج اختبار هذا النموذج ف الشكل )

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 . بعاد دور اجلامعاتأاخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط  الطالب  اجتاهات(: عثري 9شكل )
 باحث اعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائي. املصدر: إعداد ال

على مستوى الفكر   اخلرجيني  الطالب  آلراء اخلامس ويرجع الباحث دالالت نتائج التحليل اإلحصائي للفرض 
 اإلداري إىل أن: 

لثقل القدرات    اخلرجيني ف اجملال املعرف، واملهارى، والكفاءة، وتسعى اجلامعة  الطالبللجامعة دوراً كبرياً ف تنمية قدرات  
صعوابت  اخلرجيني عند القيام مبشاريعهم مثل: الطالب املختلفة ملواجهه التحدايت والصعوابت اليت تواجه  واملهارات

وهذا يتفق مع    التمويل والتسويق، وخماطر األقالس، ومواجهة العوامل الداخلية واخلارجية اليت تواجهه املشروعات الرايدية.

 ممارسات اإلدارة العليا 

 برامج التحول الرباجمي 

 اخلرجيني  الطالب اجتاهات 

 

 أنشطة التدريب التعاوين 

 االجتماعيةأنشطة المشاركة 

0.97 

0.986 

 

0.930 

0.925 

 رايدة األعمال

0.629 

0.275 

0.174 

0.118 

0.312 

0.207 

0.131 
0.20

6 

0.104 
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(،  2019(، ودراسة )مشارقة & السلوادى،2019الشرمان،  (، ودراسةTrivedi,Rohit,2016ما توصلت له دراسة)
  الطالب التأثري املعنوي الجتاهات    ازدايد  من    ( ،Nabi,Walmsley.Linan,Akhtar&Neame,2016  ودراسة )

 . اخلرجيني على رايدة األعمال عند توسيط أبعاد دور اجلامعات
 :البحث  توصياتو مناقشة نتائج   ▪
 البحث: نتائج  -

  وهذا  متوسطة،  بدرجة  واليت جاءت  األعمال،  رايدة حنو  اخلرجيني الطالب  توجيه  ف  كلية إدارة األعمال   دور حمدودية  -
  واتفقت . احلر  العمل ثقافة حنو اجتاهاهتم لتغيري للطالب حمفزات ووضع  تكامل،  إىل حباجة اجلامعة دور  أبعاد  أن  يؤكد
 (. 2019السلوادى،&  مشارقة)  من كل   دراسة مع  النتيجة هذه

  إدراكهم بسببذلك كان و  اخلرجيني، الطالب عند األعمال  رايدة خصائص ف نقص هناك أنإىل  النتائج تشري -
 . الرايدية ابملشاريع البدء  عليها  ينطوي اليت واملخاطر  والتحدايت للمعوقات 

  لنوع  وفقاً  أبعاد دور اجلامعة حنو  ماهاهتابجت يتعلق فيما  اخلرجيني الطالب آراء بني إحصائية داللة ذات  فروق توجد -
. (Gaofeng, Yi,2018ة )، واتفقت هذه النتيجة مع دراس الرباجمي  التحول  برامج بُعد  ماعدا ، الطائف جبامعة  اجلنس

  اخلرجيني ورايدة األعمال   الطالبدور اجلامعات كمتغري وسيط ف العالقة بني اجتاهات  ل  أكثر إدراكاً جاءت آراء اإلانث  و 
   أبمهية دور اجلامعة ف التعليم الرايدي.اإلانث  لوعى ن البنني، ويرجع ذلك م
  النتيجة   هذه  واتفقت  ، األعمال   رايدة   حنو   اخلرجيني   الطالب   اجتاهات و   اجلامعة  دور   أبعاد   بني   موجبة   ارتباط   عالقة  وجود   -

&   مشارقة) ،( 2019الشرمان،) ،( Trivedi,Rohit,2016) (،de Moraes, et.al, 2018)كل من   دراسة مع
 . ( 2019السلوادى،

  النتيجة  هذه واتفقت ،الطائف جبامعة  األعمال رايدة على اخلرجيني الطالب الجتاهات إحصائية  داللة ذات أثر  وجود -
 (. 2019)الشرمان،  دراسة مع
  هذه اتفقت و  ،الطائف  جبامعة اجلامعات دور  أبعاد  على اخلرجيني  الطالب الجتاهات إحصائية  داللة ذات أثر وجود  -

 . (2019السلوادى،&  مشارقة ) دراسة   مع  النتيجة
  مع النتيجة هذه واتفقت  . الطائف  جبامعة األعمال رايدة  على اجلامعات  دور  ألبعاد  إحصائية داللة ذات أثر وجود  -

 . (  (Zhou & Xu,2012 دراسة
، وهذا يؤكد على  اجلامعات   دور   أبعاد  يط توس  عند  األعمال   رايدة  على  اخلرجيني  الطالب   الجتاهات   املعنوي  التأثري  يزداد  -

 اخلرجيني حنو األعمال الرايدية.   الطالب اإلجيابية لدى الدور اجلوهري للجامعات ف تعزيز االجتاهات 
 بحث: ال  نتائج تنفيذ  آلية  ومقرتحات توصيات -

  قرتحاتاملو  ( بعدد من التوصيات، 21من خالل جدول)  اليت توصل إليها البحث، يوصي الباحث  من خالل النتائج 
 أييت:   التنفيذ، مبا ليهاملرتبطة ب 
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 ( 21)  رقم  جدول
 توصيات ومقرتحات آلية التنفيذ للبحث 

 التنفيذ  آليه مقرتحات التوصيات
  واإلبداع  األعمال رايدة مقررات  تدريس ضرورة -

  كليات  جبميع وامنا حمددة،  بكليات ليس واالبتكار
  أبكثر  وامنا  فقط،  واحد مستوى  على  يقتصر  وال  اجلامعة، 

 . اجلامعي  التعليم مستوايت   من  مستوى  من
  حنو  اخلرجيني  للطالب  اإلجيابية  االجتاهات تعزيز -

  واملهارات  الرايدية، ابملعرفة وتزويدهم الرايدية، األعمال
  ابلنفس،  الثقة وبناء الرايدية، والكفاءة الرايدية،

 . احملسوبة املخاطر  حتمل  على والقدرة  واالستقاللية،
 
 
 
  على  فقط  ليس ابجلامعات  األعمال  رايدة ثقافة نشر  -

  واملراكز   واإلدارات   العمادات  كافة   ف  بل  الطالب،  مستوى 
  أفكار  وتقدمي  املبادرة،  على  الطالب  وحتفيز  املتخصصة،

 . الرايدية  املشاريع تبين ف  تسهم جديدة
  بدعم  للقيام  ابجلامعة  الرايدي  املركز دور  تفعيل  -

  هلم،  الذاتية القدرات تطوير  على  الطالب ومساعدة
  ابلتطبيق  والبدء  الرايدية، ومشاريعهم أفكارهم، وتطوير
 . املشاريع  لتلك  الفعلي

  ابجلامعة   الرايدي   التعليمي   املناخ   بتهيئة   االهتمام   ضرورة  -
  العالنية  مبدأ وتطبيق واالبتكار،  اإلبداع على للمساعدة
  واإلدارية،  األكادميية  اجلامعة تعامالت  مجيع  ف  والشفافية 

 . األعمال  رايدة  جناح لدعم  وذلك 
  ، للطالب  التعاوين  التدريب أبنشطة  أكثر  االهتمام  -

  الرايدي،  ابلعمل  متخصصة تدريبية  بدورات  واشراكهم
  األفكار  مع للتعامل  مهارهتم  لتعزيز عمل،  ورش وتنظيم

  دراسة  مهارات وبناء املتاحة،  الفرص واغتنام  اجلديدة،
 . للمشاريع  اجلدوى

 

ابلتنسيق مع   لقيادات اجلامعة دورية اجتماعات  إقامة -
  ويقرتح . عمداء الكليات لتطبيق مقررات رايدة األعمال 

  الفصل الدراسي األول من عام  من االجتماعات تبدأ أن
 . م2020/2021

 ف:  ابجلامعة   العليا اإلدارة جانب من خطط  وضع -
اخلرجيني حلضور ندوات   طالب ال توجيه االول:  االجتاه  -

  مركز رايدة األعمال ودورات رايدة أعمال، إبشراف 
 ابجلامعة. 

رجيني على ربط  تشجيع الطالب اخل ين:الثا االجتاه -
  الفصل  من تبدأ  أن ويقرتح  أحباثهم ابلواقع العملي.

 . م2020/2021 عام من األول  الدراسي
قيام أعضاء هيئة التدريس بتخصيص وقت حمدد من   -

حماضرة ملناقشة أمهية رايدة األعمال، وتكليف  كل 
هتم فيها. ومنح املتميزين  ا الطالب بعمل أحباث ومناقش

 شهادات تقدير(. )جوائز معنوية منهم 
قيام مركز رايدة األعمال بتنظيم ورش عمل لعرض أهم   -

طالب  لل  ، واملشروعات الرايديةبتكارات ال وا ، ازاتاإلجن
، ويتم ذلك بصفة  مادية ومعنويةاخلرجيني، ومنحهم جوائز  

  دورية طوال العام الدراسي. 
ويتم ذلك عن طريق ختصيص حصة من ميزانية اجلامعة    -

من    %2أو    %1رايدة األعمال ف حدود  لدعم مشروعات  
امليزانية، وتنظيم احلفالت لتكرمي املبدعني ف اجملال  

 الرايدي. 
لرايدة األعمال جبميع   عمل  فرق  لتشكيل خطة وضع  -

 : مراحل   على وتبدأ أقسام الكليات، 
من أعضاء هيئة   عمل فرق تشكيل االوىل: املرحلة

 التدريس. 
   من الطالب اخلرجيني.  لعم فرق  تشكيل املرحلة الثانية: 
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  اجلامعات  بني اجملتمعية  الشراكة إقامة تشجيع -

  العلمية  البحوث  وربط واخلاص، العام  والقطاعني
  االقتصادية  التنمية  لتعزيز العملي،  ابلواقع  األكادميية 

 . ابجملتمع  واالجتماعية

للتنسيق مع الشركات ف جمال    فرق   تشكيل:  الثالثة  املرحلة
 . رايدة األعمال

مشروعات رايدة األعمال   عن  بياانت  قاعدة إنشاء  -
  يتم و  ،إدارة الكلية  إشراف حتت  بكل كلية ابجلامعة 

 .  دورية  بصفة مراجعتها
  املراكز و  اجلامعة  بني  مشرتكة  بياانت قاعدة  إنشاء -

القطاع العام واخلاص ف جمال    وشركات   املتخصصة   البحثية 
 املشروعات الرايدية. 

 املصدر: من إعداد الباحث. 

 مستقبلية:  لبحوث  جماالت ▪
تفعيل دور اجلامعات ف توجيه الطالب اخلرجيني حنو   إىل   للوصول البحث  ف  املستخدمة  اآلليات من  االستفادة لتعظيم

 إىل:  السعي  املستقبلية  للدراسات   ميكن ، رايدة األعمال
 الوطنية واألجنبية(" دراسة مقارنة". )مدى تطبيق رايدة األعمال لدى طالب اجلامعات اخلاصة   –
 . ف تنمية اجتاهات الطالب حنو املشروعات الرايديةدور القيادات التعليمية   -
 . أثر البيئة التعليمية ف دافعية الطالب لرايدة األعمال  –

 :مراجع البحث ▪
 جع العربية: املرا
  إلدارة عملي وتطبيق ومناذج  نظرايت  التنظيمي  السلوك ،( 2002)  الدين مجال املرسى،  الرمحن،  عبد اثبت ادريس،  -

 . اإلسكندرية ،اجلامعية  الدار   املنظمة، ف  السلوك

  رتاتيجية اس:  الطالب   لدى   األعمال   رايدة   ثقافة   تنمية   ف   املصرية   اجلامعات   دور   تقييم  ، (2018)  مسري   بسام   الرميدي،  -
 . 394-372 ص ( 6)العدد  ،واألعمال املال اقتصادايت  جملة  ،للتحسني  مقرتحة

(، مدى تطبيق رايدة األعمال لدى طلبة الدراسات العليا ف اجلامعات األردنية  2019الشرمان، آايت ذكي) -
،  ات الرتبوية والنفسيةجملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراساحلكومية، ودور القادة الرتبويني ف تنميتها، 

 . 71-59(، ص 28(، ع )10م)

مكتبة  (، اساسيات رايدة األعمال، الرايض، 2011)، امحد بن عبد الرمحن، املبريك، وفاء بنت انصر الشميمرى -
 العبكيان. 

 . 98ص  ،1996 ،العبيكان مكتبة   ،الرايض  ،حبوث التسويق  ،حممود صادق ، ابزرعة  -



37 
 

أتثري الثقافة التنظيمية ف جناح رايدة األعمال ف اخلطوط اجلوية العربية  (، مدى 2012دايب، عبد احلميد أمحد) -
اجمللة العلمية  السعودية ابلتطبيق على موظفي اخلدمات الفنية ف مطار امللك عبد العزيز الدويل مبدينة جدة، 

 (. 4)ع، مصر،  لالقتصاد والتجارة

املنظمة العربية للتنمية  لدافعة لالقتصادات الوطنية، (، رايدة األعمال: القوة ا2007)ين زيدان، عمرو عالء الد -
 ، القاهرة. اإلدارية 

دراسة    (، مستوى توافر اخلصائص الرايدية وعالقته ببعض املتغريات الشخصية:2016سلطان، سعدية حممد شاهر) -
ة اإلسالمية  جملة اجلامعتطبيقية على طلبة البكالوريوس ختصص إدارة األعمال ف جامعات جنوب الضفة الغربية، 

 . 123-102(، ص2(، ع)24، مج)غزة، فلسطني للدراسات االقتصادية واإلدارية  

بيق على البورصة  ابلتط)(، دور رايدات األعمال ف تطوير األبداع املؤسسي 2014عبد الرحيم، عاطف جابر طه) -
 (. 32فلسطني، ع)جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات،املصرية(، جملة 

(، أسس ومبادئ السلوك التنظيمي: جوانب من الفكر اإلداري املعاصر" منهج  2013، السيد حممد )عبد الغفار  -
 . 126السعودية، ص، اململكة العربية  جامعة الطائف، مكتبة امللك فهد الوطنيةحتليلي"، 

  امللك  جبامعة  التحضريية السنة  طلبة لدى األعمال رايدة بثقافة   الوعي ،( 2016)   العابدين، زين حممد  الفتاح، عبد -
 . 654-623 ص ، ( 3)17،  العربية مصر مجهورية  العلمي،  البحث  جملة  ميدانية،  دراسة: حنوها واجتاهاهتم سعود 

اجتاهات الطالب والعوامل املؤثرة عليها حنو رايدة األعمال: دراسة تطبيقية على بعض   (، 2015عيد، أمين عادل) -
 . 241-187(، ص2، مصر، ع)كلية التجارة، جامعة املنوفيةرية،  اجمللة العلمية للبحوث التجا اجلامعات العربية،  

العلوم اإلدارية واالقتصادية ف صنع  دور كليات  (،2019مشارقة، عودة هللا بدوي، السوادي، عبد الرمحن حسن ) -
معة  جملة جا الرايدة واإلبداع لدى الطلبة اخلرجيني ف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،

 . 31-15ص (، 50) العدد ، القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 املراجع األجنبية: 

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), pp.179-211. 

- Arasti, Z. Falavarjani M. K. & Imanipour, N. (.2012), a study of teaching methods in 
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10. 
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(1ملحق رقم)  

 قائمة استقصاء حبث 
 اخلرجيني ورايدة األعمال  الطالبكمتغري وسيط يف العالقة بني اجتاهات   اجلامعاتدور  

 دراسة تطبيقية على جامعة الطائف
 ........ .......................................... : الطالبة  /  الطالب عزيزي

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
اخلرجيني ورايدة   الطالباجتاهات  كمتغري وسيط ف العالقة بني   اجلامعات دور حول  تطبيقية يقوم الباحث إبعداد دراسة 

العالقة بني  ف  كمتغري وسيط اجلامعات  بدور االستبانة إىل معرفة اجتاهاتكم حنو اجلوانب املتعلقة  وهتدف ، األعمال
، لذا  ايدة األعمالحنو ر  الطالباجتاهات تعزيز وتنمية  ف رمبا يساهم  الذياألمر  األعمال، رايدة و  الطالب اجتاهات 

  فمتثل وجهة نظركم، ونؤكد لكم أن البياانت واآلراء سرية للغاية، ولن تستخدم إال   اليتتكركم مشكورين بوضع اإلجابة 
 فقط.  العلمي جمال وأغراض البحث 

 قبول فائق التقدير واالحرتاموتفضلوا ب 
 د. أمحد السيد عيسى 

 اجلزء األول: البياانت العامة: 

                              أنثى                            ذكر               : اجلنس

 املقابلة: انة اخل ف(  الرجاء وضع عالمة ) دور اجلامعات،بيلي العبارات املرتبطة   فيما  اجلامعات: دور اجلزء الثاين: 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارات  م

      إدارة اجلامعة بنشر ثقافة رايدة األعمال. هتتم   1
      تشجع إدارة اجلامعة االبتكار لتنمية رايدة األعمال.  2
      تقدم إدارة اجلامعة ورش عمل لرايدة األعمال.  3
      ة األعمال مكانة ابرزة ف املقررات الدراسية.حتتل موضوعات رايد 4
      األعمال جبميع كليات اجلامعة. تدرس مقررات رايدة  5
      الرايدية.  الطالب تدعم الربامج األكادميية مهارات  6
      تدرب اجلامعة طالهبا ف املؤسسات املهنية.  7
      . الب الط تنظم اجلامعة أنشطة التدريب لتنمية مهارات  8
      . العملي ابلواقع   رايدة األعماللتربط اجلامعة أنشطة التدريب  9

      تقدم اجلامعة خطط ملشاريع رايدية ختدم اجملتمع.  10
      تنظم اجلامعة زايرات ميدانية للمشاريع الرايدية.  11
      تسعى اجلامعة للمشاركة اجملتمعية ف مشروعات رايدة األعمال. 12
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الرجاء وضع عالمة   اخلرجيني،  الطالبابجتاهات العبارات املرتبطة  يلي فيما  اخلرجيني:  الطالباجتاهات جلزء الثالث: ا
(  )املقابلة: اخلانة  ف 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارات  م

      كافية أبمهية رايدة األعمال. العرفة امللدي تتوافر   13
      الرايدية. مشاعر إجيابية حنو مشروعات األعمال   لدي 14
      تتوافر لدي الرغبة حنو مشروعات األعمال.  15
      تتوافر لدي القدرة ملمارسة أساليب مشروعات األعمال.  16
      أدرك أن مشروعات األعمال اخلاصة تؤمن مستقبلي.  17
      الرايدية. مهاريت السلوكية متكين من إدارة املشروعات  18
      استعداد لتحمل املسؤولية. لدي  19
      أمتلك الرغبة ف املبادرة حنو رايدة األعمال.  20
      أستطيع حتمل خماطر األعمال.  21
      أسعى دائماً لتطوير قدرايت الذاتية.  22
      أرغب ف العمل احلر   23
      ايدية. أميل لروح املغامرة جتاه املشروعات الر  24

 املقابلة: اخلانة  ف( الرجاء وضع عالمة ) رايدة األعمال،بالعبارات املرتبطة   يلي  فيما : األعمالاجلزء الرابع: رايدة  

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة العبارات  م

      لدي خطط لالستثمار ف املشروعات الصغرية.  25
      يب. رايدي خاص  أسعى لتأسيس مشروع 26
      القرارات الصحيحة حنو املشروعات الرايدية.  أختذ 27
      تشجعين اجلامعة على التوجه حنو املشروعات اخلاصة.  28
      تتوافر لدي املهارة التسويقية للمشاريع.  29
      لدي املقدرة على االندماج ف سوق العمل.  30
      خربيت العملية. ايدة تساعد رايدة األعمال ف ز  31
      . العمليالقدرة على جماراة الواقع  تنمى رايدة األعمال  32
      استفدت من توجيهات أعضاء هيئة التدريس حنو الرايدة.  33
      أعلم أن العائد من املشروعات الرايدة جمزي.  34
      أسعى لتحقيق اجلدارة ف مشروعات األعمال الرايدية.  35
      تساهم مشروعات األعمال ف تنمية اجملتمع.  36

 


