
 2020(، 9)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

تقويم منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع االساسي في سلطنة عمان في ضوء كفايات 

†ريادة االعمال  

Evaluation of the 9th grade life skills' curriculum in Sultanate of Oman 

according to entrepreneurship competencies 

 

 **شاهر عليان*، وهدى الحضرمي

Huda Al-Hadrami & Shsher Elayyan 

سلطنة  لتعليم،حالياً: وزارة التربية وا ؛جامعة صحار ،كلية التربية واآلداب: ماجستير*طالبة 

 ، سلطنة ُعمان.جامعة صحار ،كلية التربية واآلداب ُعمان.  **

 *Master student: College of Education & Arts, Sohar University; 

currently: Ministry of Education, Sultanate of Oman. ** Faculty of 

Education & Arts, Sohar University, Sultanate of Oman. 

 se72sc@gmail.com**الباحث المراسل:  

 (16/1/2019(، تاريخ القبول: )26/10/2018تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

لكشف عن مدى فاعلية منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع هدفت الدراسة الحالية إلى ا

( 61في تحقيق كفايات ريادة األعمال. تكونت عينة الدراسة من ) في سلطنة عمان األساسي

ً ومعلمة من معلمي المهارات الحياتية بمحافظة جنوب الباطنة، ومحتوى كتاب المهارات  معلما

هما مقياس الكفايات الريادية  أداتان لجمع البيانات الحياتية للصف التاسع األساسي. استخدمت

( فقرة موزعة على ثمانية محاور هي )الوعي الذاتي، اتخاذ 36) )االستبانة( التي اشتملت على

القرار، االستقاللية وتحمل المسئولية، االتصال والتواصل، اإلبداع واالبتكار، المبادرة 

طرة(، وبطاقة تحليل محتوى المنهاج. أظهرت النتائج والطموح، إنشاء وإدارة المشاريع،  المخا

وجود اتفاق بين وجهات نظر المعلمين ونتائج تحليل المحتوى في مدى تحقيق منهاج الصف 

التاسع لبعض الكفايات الريادية وهي )إدارة المشاريع، واالتصال والتواصل، واتخاذ القرار(، 

)الوعي الذاتي، االستقاللية وتحمل المسئولية  وعدم اتفاق في الكفايات الريادية األخرى وهي

واالبداع واالبتكار، والمبادرة والطموح، والمخاطرة(. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت بأهمية 

                                                           
فاعلية منهاج المهارات الحياتية "رسالة الماجستير للطالبة هدى سالم الحضرمي بعنوان هذا البحث مستل من   †

عة ي جامفوالتي تم مناقشتها  "ة عمانللصف التاسع األساسي في تحقيق كفايات ريادة األعمال في سلطن

 .28/6/2018صحار بتاريخ 
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تأهيل المعلمين من خالل ورش العمل المتخصصة، وتطوير مناهج المهارات الحياتية في 

ربية وسياسات التعليم التي تهدف إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي بما يتالءم مع أهداف الت

التنمية المستدامة المتعلقة بريادة األعمال إلكساب الطلبة الكفايات الريادية الالزمة، لتمكنهم من 

 تأسيس المشاريع الريادية مستقبالً.

 منهاج المهارات الحياتية، ريادة األعمال، كفايات ريادة االعمال. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The current study aimed to reveal the effectiveness of 9th Grade life 

skills' curriculum in Sultanate of Oman to achieve entrepreneurship 

competencies at South Batina Governate in Sultanate of Oman. The study 

sample was consisted of 61 life skills teachers (both males and females) 

in addition to the 9th life skills’ textbook. Two tools were used to collect 

raw data: the questionnaire which included 36 items that were distributed 

into 8 sections (self- awareness, decision making, taking responsibility & 

independence, communication, creativity & innovation, initiative & 

ambition, project management, and taking risk) and the curriculum 

content analysis card. The findings showed a compatible between the 

relevant teachers’ points of view and the content analysis in some 

entrepreneurship competencies such as (project management, 

communication, decision making) and non-compatible in other 

competencies such as (self-awareness, taking responsibility & 

independence, creativity & innovation, initiation & ambition, and risk-

taking). According to the findings, the study recommended holding a 

training workshops for the life skills teachers and improving the life 

skills’ curricula of all different grades taking into account the educational 

goals and policies which aim for sustainable development related to the 

entrepreneurship to enable the students to establish their leadership 

businesses in the future.  

Keywords: Life Skills’ Curriculum, Entrepreneurship, 

Entrepreneurship Competencies. 
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 المقدمة

اكتسب مفهوم ريادة األعمال في السنوات األخيرة أهمية كبيرة، نظراً لدوره الحيوي في 

التنمية المستدامة، وكذلك دوره في إشراك مختلف فئات المجتمع في الحراك االقتصادي بخاصة 

القوة الدافعة لتنمية المجتمعات  (Entrepreneurship) فئة الشباب، وتعد ريادة األعمال

ً إقت ً واجتماعيا ، مما جعل الدول تبادر إلى وضع سياسات من شأنها زيادة ميل أفراد صاديا

المجتمع ليصبحوا رواد أعمال، وذلك من خالل إدخال تعليم ريادة األعمال في المدارس وخلق 

 نوع من الثقافة الريادية.  

ف تعبر ريادة األعمال عن "القدرة على استحداث عمل حر يتسم باإلبداع ويتص

. (Ashmaimry & Almbaireek, 2011, p.26) بالمخاطرة" كما أشار الشميمري والمبيريك

وهي أحد االتجاهات الحديثة في التربية والتعليم، وأغلب النظم التعليمية تبنت هذا المفهوم 

ً لها، مما يجعل المسؤولية كبيرة على النظام التعليمي في بناء برامج  ً وطنيا وجعلته مشروعا

 ج تتضمن المعارف والمهارات واالتجاهات لدعم وتنمية ثقافة ريادة األعمال.ومناه

ومن منظور أكاديمي فإن توجيه البرامج التعليمية نحو ريادة األعمال واالبتكار يؤمن 

للطلبة القدرة على استشراف التغيرات االجتماعية واالستجابة لها، ويشجعهم على تطوير الذات 

ل المسؤولية والمخاطرة، ويعمل على تجذير ثقافة الريادة في المجتمع، واتخاذ المبادرات وتحم

جيل من الرواد القادرين على االنتاج واالبداع واالبتكار، وتحويل أفكارهم  وبالتالي إيجاد

مجتمعات منتجة ومبدعة  الريادية إلى مشاريع منتجة؛ وبالتالي االنتقال بمجتمعاتهم المستهلكة إلى

(Suliman, 2014).  يسهم التعليم الريادي في تعديل أنماط السلوك والتفكير التقليدية، كما

 ونظام القيم واالتجاهات بما يتناسب مع الطموحات التنموية في المجتمع؛ وذلك من خالل إكساب

 (.Mubarak, 2014األفراد المهارات الحياتية الالزمة والمناسبة )

المهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة تعرف المهارات الحياتية بأنها السلوكيات و

لألفراد للتعامل بصوره فاعلة مع أنفسهم ومع اآلخرين ومع المجتمع، وذلك من خالل فهم النفس 

والغير، واتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة وتحمل المسئوليات الشخصية واالجتماعية، 

والقدرة على التفكير االبتكاري وتكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين وتفادي حدوث األزمات 

(Alhajria, 2014 .) 

(، فإن مفهوم المهارات الحياتية يمتد ليشمل  ,1997WHOووفقاً لمنظمة الصحة العالمية )

جميع مجاالت الحياة فضال عن المجاالت الصحيّة. والمهارات الحياتية هي القدرة على إظهار 

 شكل فعال مع مطالب الحياة اليومية وتحدياتها،سلوك تكيفي وإيجابي يسمح لألفراد بالتعاطي ب

إتخاذ قرارات واعية، وحل واجتماعية تساعد األشخاص على وتشتمل على  مهارات نفسية 

المشكالت، والتفكير بطريقة نقدية، والتواصل الفعال، وبناء عالقات سليمة؛ مما يؤهلهم ألن 

 يصبحوا أشخاص ريادين.
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زايد بريادة األعمال، فقد سعت وزارة التربية والتعليم عمان المت هتمام سلطنةا وفي ظل

نحو تنمية نواة ريادة األعمال لدى الطلبة، من خالل تضمين مهارات ريادة األعمال واإلعداد لها 

في مناهج المهارات الحياتية بهدف بناء جيل يمتلك الكفاءات البشرية القادرة على التنمية 

ات االجتماعية، والشخصية، والمعرفية، ومهارات التكيف المستدامة؛ من خالل تنمية المهار

وأشارت الوزارة  واالتصال االيجابي والتفكير الناقد واالبتكار الالزمة إلعداد الشخصية الريادية.

في دليل تعريفي، أن منهج المهارات الحياتية يرتكز على خمسة محاور أساسية من ضمنها 

اب المتعلم المهارات، والمعارف، واالتجاهات، والقيم محور عالم العمل، الذي يهدف إلى إكس

التي تهيئة لدخول عالم العمل، وتوجهه الختيار مهنة المستقبل، وتشجعه على إنشاء مشروع 

 (.Ministry of Education, 2005) تشغيل ذاتي

 مشكلة الدراسة

 ادة تأأأأتي الدراسأأأة الحاليأأأة منسأأأجمة مأأأع الحأأأراك الأأأوطني الهأأأادف إلأأأى نشأأأر ثقافأأأة ريأأأ

األعمال. ومأن مظأاهر هأذا الحأراك مأا أشأار إليأه البيأان الختأامي للنأدوة الوطنيأة )التعلأيم لريأادة 

م بأأأن نشأأر ثقافأأة ريأأادة األعمأأال 2014سأأبتمبر/ /24-22األعمأأال واالبتكأأار( المنعقأأدة فأأي الفتأأرة

 لمعرفأأةوتعزيأأز بيئأأة االبتكأأار فأأي المأأدارس يعأأد عنصأأراً مهمأأا فأأي بنأأاء االقتصأأاد القأأائم علأأى ا

(Ministry of Education, 2014) ندوة )التعليم وكفايات القأرن العشأرين( . كذلك ما جاء في

م، حيث تناولأت فأي 2014سبتمبر/  /24-22والتي نفذتها وزارة التربية والتعليم خالل الفترة من 

أحد محاورها موضوع ريادة االعمأال، وأوصأت بضأرورة المواءمأة بأين متطلبأات سأوق العمأل 

  (. Ministry of Education, 2013) خرجات مؤسسات التعليموم

وبالرغم من أهمية التعليم لريادة األعمال التي أكدتها القرارات الوطنية والدراسات السأابقة، 

إال أنأأه يوجأأد فجأأوة بأأين مأأا تهأأدف إليأأه منأأاهج المهأأارات الحياتيأأة والمخرجأأات المرتبطأأة بريأأادة 

المختلفأأة. هأأذه الفجأأوة كشأأف عنهأأا إسأأتطالع الأأرأي الأأذي أجأأراه األعمأأال فأأي المراحأأل التعليميأأة 

( معلمأة مأن معلمأات الحلقأة الثانيأة للتعلأيم األساسأي 12الباحثأان علأى عينأة اسأتطالعية شأملت )

مأا الصأعوبات  -1بمحافظة جنأوب الباطنأة، حيأث تمأت مقابلأة المعلمأات لعجابأة عأن السأؤالين: 

ما الصعوبات  -2ة الصف التاسع مهارات ريادة األعمال؟ التي يواجهها المعلمون في اكساب طلب

 التي يواجهها الطلبة في تطبيق األنشطة المرتبطة بإنشاء مشروع تشغيل ذاتي؟

وبعد تحليل اإلجابات تبين أن المعلمات يواجهن مجموعة من الصعوبات فأي اكسأاب الطلبأة 

م وصأأعوبات متعلقأأة بمنهأأاج لمهأأارات ريأأادة األعمأأال وهأأي صأأعوبات متعلقأأة بأأالمعلمين أنفسأأه

المهأأارات الحياتيأأة للصأأف التاسأأع، وصأأعوبات تتعلأأق بالطلبأأة، وصأأعوبات تتعلأأق بالوقأأت وعأأدم 

كفايته. كما أن الطالب يواجهون صعوبات تتمثأل فأي تطبيأق األنشأطة المرتبطأة بإنشأاء مشأروع 

الطالأب نفسأه تشغيل ذاتي وهأي: صأعوبات متعلقأة بالأدعم والتمويأل المأالي، وصأعوبات متعلقأة ب

 واتجاهاته وخبراته، وصعوبات متعلقة بالمدرسة، وصعوبات متعلقة باألسرة والمجتمع.

مأأن هنأأا تأأأتي أهميأأة الدراسأأة الحاليأأة فأأي استقصأأاء تصأأورات معلمأأي ومعلمأأات المهأأارات 

الحياتيأأة حأأول فاعليأأة منهأأاج المهأأارات الحياتيأأة للصأأف التاسأأع األساسأأي فأأي سأألطنة عمأأان فأأي 
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ت ريادة األعمال، ومقارنة هذه التصورات مأع محتأوى الكتأاب، كمحاولأة الستقصأاء تحقيق كفايا

جوانب الضعف في استراتيجيات التدريس المطبقة لتنمية هذه الكفايأات، وكأذلك جوانأب الضأعف 

 في مضمون الكتاب نفسه. وتتضح مشكلة الدراسة من خالل السؤالين اآلتيين:

تحقيأق سلطنة عمان في تية للصف التاسع األساسي في ما مدى فاعلية منهاج المهارات الحيا .1

 كفايات ريادة األعمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات مادة المهارات الحياتية؟

ما مدى تضمين كتاب المهارات الحياتية للصف التاسأع األساسأي فأي سألطنة عمأان لكفايأات  .2

 ريادة األعمال؟ 

 أهداف الدراسة

اء مأدى فاعليأة منهأاج المهأارات الحياتيأة للصأف التاسأع تسعى الدراسة الحالية إلى استقصأ

األساسي في سلطنة عمان في تحقيق كفايات ريادة األعمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات مأادة 

المهارات الحياتية، كما ستبحث في مدى تضمين كتاب المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي 

 في سلطنة عمان لكفايات ريادة األعمال.

 همية الدراسة أ

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع نفسه، حيث تحاول الدراسة تسليط الضوء على 

موضوع ريادة األعمال، وضرورة تقديمه من خالل البرامج التعليمية والدورات التدريبية، 

وعيه وتضمينه في المناهج الدراسية؛ لما له من آثار إيجابية على الطالب تظهر من خالل زيادة 

وتحمله المسؤولية وقدرته على اتخاذ القرارات المتزنة فيما يخص شئونه وشئون مجتمعه. 

وضمن حدود معرفة الباحثين، ال يوجد دراسة على المستوى المحلي حاولت الربط بين 

تصورات معلمي المهارات الحياتية حول فاعلية منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع 

فايات ريادة األعمال، ومضمون )محتوى( كتاب المهارات الحياتية للصف األساسي في تحقيق ك

 التاسع األساسي في سلطنة عمان.

 حدود الدراسة 

 .الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات المهارات الحياتية 

  الحدود المكانية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على المدارس التي يوجد بها الصف التاسع

 ألساسي في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان.ا

  خالل الفصل 2018مايو  25فبراير و  7الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة في الفترة بين ،

 م.2017/2018الدراسي الثاني للعام األكاديمي 

  الحدود الموضوعية: الوحدة الخامسة "مشاريع التشأغيل الأذاتي" بمنهأاج المهأارات الحياتيأة

 ف التاسع األساسي في سلطنة عمان.للص
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 مصطلحات الدراسة 

 Ministry of) عرفت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان: منهج المهارات الحياتية

Education, 2005 منهاج المهارات الحياتية بأنها مادة دراسية تعني ببناء شخصية الفرد )

حياة اليومية على مختلف األصعدة القادر على تحمل المسؤولية والتعامل مع مقتضيات ال

الشخصية واالجتماعية والوظيفية بأعلى قدر ممكن من التفاعل الخالق مع المجتمع ومشكالته، 

 ومن خالل اكسابه مجموعة متنوعة من المهارات وما يتصل بها من معارف وقيم واتجاهات.

هج المقرر تدريسه بواقع وتعرف الدراسة الحالية منهج المهارات الحياتية إجرائيا بأنه المن

حصة واحدة أسبوعيا، كمادة أساسية من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتضمن مجموعة من 

المهارات والمعارف والقيم واالتجاهات التي تمكن الفرد من التعامل بكفاءة مع متطلبات 

صحية وتحديات الحياة اليومية، وتشمل جميع مجاالت الحياة الشخصية واالجتماعية وال

 واالقتصادية.

الريادة في اللغة: "مشتقة من الفعل راد، وراد : (Entrepreneurshipريادة األعمال )

الكأل ويروده رودا وريادا، وارتاده ارتيادا، أي بحث عنه وطلبه(. و)الرائد( هو الذي يتقدم القوم 

)ابن منظور،  "يبصر لهم الكأل ومساقط الغيث، والجمع رواد، والريادة التقدم في االنجاز

( الريادة بأنها إنشاء Annajar & Alali, 2010(. وعرف النجار والعلي )954، ص2005

شيء جديد ذي قيمة، وتخصيص الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع، وتحمل المخاطر 

( بأنها توظيف لمهارات النضج الشخصي Almalikia, 2015المصاحبة له. وعرفتها المالكية )

المهنية في المبادرة بإنشاء عمل جديد، والقدرة على االبداع واالبتكار مع تحمل والمهارات 

المخاطرة، بحيث يعمل على المساهمة في التنمية المستدامة. وتعرف الدراسة الحالية ريادة 

إدارة مشروع خاص بعد دراسة إنشاء واألعمال اجرائيا بأنها القدرة التي يكتسبها الطلبة في 

 ت الحياتية.منهاج المهارا

َكفَى َيْكِفي ِكفايةً إِذا قام باألَمر، ويقال: اْستَْكفَْيته " الكفاية في اللغة:: كفايات ريادة األعمال

أَْمراً فكفانية، ويقال: َكفاك هذا األَمُر أَي َحْسبُك، وَكفاَك هذا الشيء. وفي الحديث: من قرأَ اآليتين 

ْغنَتاه عن قيام الليل، وقيل: إِنهما أَقل ما يُجزئ من القراءة من آخر سورة البقرة في ليلة َكفَتاه أَي أَ 

. (Bin Manthoor, 2005, P. 269) في قيام الليل، وقيل: تَْكِفياِن الشرَّ وتَِقيان من المكروه"

( الكفايات بأنها مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات التي Yunis, 2016) وعرف يونس

وتعرف ه من أداء مسئولياته ومهامه بمستوى يمكن مالحظته وقياسه. يمتلكها الفرد والتي تمكن

الدراسة الحالية كفايات ريادة األعمال اجرائيا بأنها مجموعة من المعارف والمهارات 

مكنهم من واالتجاهات والقدرات التي يكتسبها الطلبة من دراسة منهاج المهارات الحياتية والتي ت

 اس من خالل استجابة العينة المستهدفة على أداة الدراسة. إدارة وانشاء مشروع خاص، وتق
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 إجراءات الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم القيام بعدة اجراءات بدأت باالطالع على األدب 

الكفايات الريادية، لالستفادة منها ألجنبية في مجال ريادة األعمال والتربوي الدراسات العربية وا

الدراسة. ثم تم تصميم أداتا الدراسة في ضوء األهداف المراد تحقيقها من  في تصميم أدوات

يد الدراسة. ومن ثم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقها، ثم تحد

األساسية بناًء على إحصائيات المديرية العامة لمحافظة جنوب أفراد العينتين االستطالعية و

تم بعد ذلك تطبيق االستبانة على  اد معلمي ومعلمات المهارات الحياتية.الباطنة، والمتعلقة بأعد

بعد  العينة االستطالعية للتحقق من خصائصها السيكومترية. ثم إعداد األداة في صورتها النهائية.

استخراج البيانات وتحليلها إحصائياً، و ذلك تم تطبيق أداتا الدراسة على العينة األساسية، ثم جمع

 وتفسيرها، وإعطاء التوصيات المناسبة في ضوء النتائج. النتائج

 الدراسات السابقةاإلطار النظري و

يُعأأد التعلأأيم الريأأادي عمليأأة تعلأأم مسأأتمرة مأأدى الحيأأاة؛ ممأأا يشأأير إلأأى أهميأأة ربأأط التعلأأيم 

الريادي بجميع المسأتويات التعليميأة، منأذ ريأاض األطفأال حتأى مرحلأة التعلأيم مأا بعأد األساسأي 

لمراحأأل وظيفيأأة متقدمأأة؛ مأأن أجأأل تطأأوير الخبأأرة كريأأادي، والتأأي تأأؤدي إلأأى نجأأاح  وصأأوال

(. تمأر عمليأة التعلأيم الريأادي بخمأس مراحأل Mubarak, 2017) المشروع الريأادي بالمسأتقبل

 The Nationalمأأأن التطأأأوير كمأأأا وردت فأأأي دراسأأأة االتحأأأاد الأأأوطني للتعلأأأيم الريأأأادي )

Consortium for Entrepreneurship Education, 2004:وهي ) 

فأأأي هأأأذه المرحلأأأة يجأأأب أن يأأأتعلم الطلبأأأة أساسأأأيات االقتصأأأاد،  :تعلمممم أساسممميات الريمممادة

ويمارسوا األنشطة المتعلقة بتأسأيس المشأاريع، وأن يتقنأوا المهأارات األساسأية فأي العمأل الحأر، 

فأأي المرحلأأة  وأهأأم نأأواتج هأأذه المرحلأأة هأأي الدافعيأأة للأأتعلم واإلحسأأاس بأأالفرص، ويأأتم تعليمهأأا

 اإلبتدائية، واإلعدادية، والثانوية.

يتم فيها التركيز على الكفاءات األولية واكتشافها لدى الطلبة، ويأتم تعليمهأا  :الوعي بالكفاءة

 في مساق خاص بالريادة أو تضمينها في المناهج األخرى.

عمأأال مأأن فأأي هأأذه المرحلأأة يستكشأأف الطأأالب األفكأأار، وتخطأأيط األ: التطبيقممات اإلبداعيممة

خأأالل القيأأام بالعديأأد مأأن التطبيقأأات اإلبداعيأأة أثنأأاء حضأأورهم العديأأد مأأن الأأدورات، وفأأي هأأذه 

المرحلة يكتسب الطالب معرفة عميقة وواسعة عن العمل الريادي، وتشجعهم هأذه المرحلأة علأى 

خلأأق وابتكأأار فكأأرة أعمأأال فريأأدة، والقيأأام بعمليأأة اتخأأاذ القأأرار فأأي بنأأاء خطأأة عمأأل متكاملأأة، 

 وتجربتها.

تأأتم هأأذه المرحلأأة مأأن خأأالل تأأوفير المسأأاعدة والأأدعم فأأي بأأرامج التعلأأيم : ابتممداء المشممرو 

التقني والمهني، وبرامج الدعم المقدمة في الكليات والجامعات؛ لتعزيز ابتداء وتأسيس المشروع، 

 وترجمة فكرة العمل الريادي إلى واقع عملي، وخلق فرص العمل.
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لأة مأن خأالل النأدوات المسأتمرة، ومجموعأات الأدعم التأي يمكأن أن وتأتم هأذه المرح: النمو

تسأأاعد الريأأادي لتمييأأز المشأأاكل المحتملأأة وكيفيأأة التعامأأل معهأأا، وحلهأأا بفعاليأأة؛ ممأأا يمكأأن مأأن 

 تطوير ونمو المشروع.

(، Lent, Brown & Hackett, 1994وضأمن هأذا اإلطأار قأام لنأت وبأراون وهاكيأت )

اآلليأأة المأأؤثرة فأأي تطأأوير المهأأارات األكاديميأأة والمهنيأأة األساسأأية، بتوحيأأد نمأأوذج نظأأري لفهأأم 

وكيأأف يأأتم تحديأأد الخيأأارات التعليميأأة والوظيفيأأة، وكيأأف يأأتم الحصأأول علأأى النجأأاح األكأأاديمي 

 The Social Cognitive careerوالمهني. لذا طورت النظرية االجتماعيأة المعرفيأة المهنيأة 

Theory(SCCT من نظرية التعلم ) االجتماعي لباندورا في المهنة، والتي لها عالقأة بالخيأارات

 (.Almalikia, 2015المهنية واألداء وتشكيل الميول )

يمكن من خالل النظرية االجتماعية المعرفية المهنية فهم العالقأة بأين زيأادة الفاعليأة الذاتيأة 

كتسأاب الخبأرات العمليأة والتعرض لتجارب تعلم جديدة مثل التأدريب علأى الكفايأات الرياديأة، وا

المناسأأبة، ومأأن ثأأم تمكأأين النأأاس مأأن تغييأأر إحساسأأهم بالفاعليأأة الذاتيأأة وتوقعأأات النتأأائج المتعلقأأة 

 بريادة األعمال وبالتالي اتجاههم نحو التخصصية في ريادة األعمال.

 ظهرت العديد من الدراسات المحلية والعربيأة والعالميأة ذات الصألة، مثأل دراسأة الحسأيني

(Alhusaini, 2015التأي أشأارت إلأى أن االهتمأام بإصأالح التعلأيم وإدراجأه للتعلأيم الريأادي ) 

)ريأأادة األعمأأال(، يضأأمن تزويأأد الطأأالب باالتجاهأأات والمهأأارات والسأألوكيات التأأي تأأؤدي إلأأى 

توسيع مدركاتهم بالمهن الوظيفية في المستقبل، وبينت الدراسة إمكانية دمأج تعلأيم ريأادة األعمأال 

ل تكأأاملي مأأع المأأواد األكاديميأأة األخأأرى، أو عبأأر المنأأاهج الدراسأأية لتأأدريس المهأأارات بشأأك

( التأي أشأارت إلأى Mubarak, 2014) والمعارف المرتبطأة بأالتعليم الريأادي. ودراسأة مبأارك

أهميأأة التعلأأيم الريأأادي فأأي تمكأأين األفأأراد مأأن التعامأأل مأأع األسأأواق، واالنخأأراط فأأي العمأأأل 

عن وظائف الدولة، وإشاعة ثقافة اقتصادية صحيحة تقوم علأى المفأاهيم العلميأة االقتصادي بعيداً 

 ,AlAmri) والواقعيأأة لتكأأوين الثأأروة الفرديأأة والمؤسسأأية وثأأروات األمأأم. ودراسأأة العمأأري

( التي أوصت بتبني استراتيجية مقترحة لتطبيق التعليم للريأادة فأي مأدارس التعلأيم مأا بعأد 2011

 & Cindy, Harryدراسأة سأندي وهأاري وونأج تشأان ). إضأافة إلأى األساسأي بسألطنة عمأان

Wang, 2010 التي بينت أن تطبيق برنامج في ريادة األعمال على الطلبة يعأزز مأن مهأاراتهم )

 العملية، ويكون له تأثير إيجابي على إنشاء المشاريع الصغيرة الخاصة بهم.

يادي ودمجه في المنأاهج التعليميأة فأي يتضح من الدراسات السابقة تركيزها على التعليم الر

مختلف المراحل الدراسية. ولعل الدراسة الحالية تأتي منسجمة مع هذا الحراك العالمي والعربي، 

مع اختالف المنهجية المتبعة، حيث تم تحليل محتوى كتاب المهارات الحياتيأة المقأرر علأى طلبأة 

تأائج التحليأل مأع تصأورات المعلمأين الصف التاسأع األساسأي فأي سألطنة عمأان، ومأن ثأم ربأط ن

والمعلمأأات الأأذين يدرسأأون المقأأرر، وصأأوالً إلأأى الكشأأف عأأن االنسأأجام بأأين المحتأأوى المقأأرر 

 والممارسات الميدانية القائمة. 
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 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة

 اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي، للكشف عن مدى فاعلية منهاج المهارات

الحياتية في تحقيق كفايات ريادة األعمال، حيث يعتبر المنهج الوصفي من المناهج البحثية التي 

تستخدم لوصف ظواهر معينة، وجمع البيانات والمعلومات حولها؛ بهدف التعرف على تلك 

الظاهرة وتحديد جوانب القوة والضعف فيها، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد على فهم 

يختص بالكشف عن الظواهر في مادة  الذيطويره. كما استخدم أسلوب تحليل المحتوى الواقع وت

و مواطن التركيز عليها، والوصول إلى نتائج ألخذ مؤشر حول  ما، برصد معدل تكرارها،

 (. Taima, 2004االتجاهات السائدة حولها )

  مجتمع الدراسة

اتية، في المدارس الحكومية تألف مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المهارات الحي

(، 2017/2018التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، للعام الدراسي )

( مدرسة )المديرية العامة للتربية والتعليم 77( معلماً ومعلمة موزعين في )116والبالغ عددهم )

 ياتية للصف التاسع األساسي.(، ومن منهاج المهارات الح2017بمحافظة جنوب الباطنة، 

كتاب المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي الطبعة األولى تشكلت عينة الدراسة من 

( معلماً ومعلمة من معلمي المهارات الحياتية بالحلقة الثانية من التعليم 61وكذلك من )(، 2017)

 Convenience األساسي بمحافظة جنوب الباطنة، تم اختيارهم بالطريقة المالئمة

Sampling 1معلمة كما هو موضح في الجدول  38معلماً، و  23، حيث تكونت من. 

 .: توزيع المعلمين والمعلمات في مجتمع و عينة الدراسة(1) جدول

 المجمو  المعلمات المعلمون 

 116 72 44 المجتمع

 61 38 23 العينة

 أداتا الدراسة 

 األعمال  األداة األولى: استبانة كفايات ريادة

تصميم استبانة تهدف إلى التعرف على  لجمع البيانات الخاصة بسؤال الدراسة األول، تم

مدى فاعلية منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع في تحقيق كفايات ريادة األعمال من وجهة 

 ;Alhabsia, 2017) نظر المعلمين، وذلك من خالل االطالع على األدب التربوي ذو الصلة

Ashabibi, 2017; Alarimia, 2016 Valerio, Parton & Robb, 2014; assalal, 

2014; alhashwe, 2012; sanjahi, 2012; Alamri, 2011) تكونت االستبانة في  .

( فقرة، تم توزيعها على ثمانية محاور هي )الوعي الذاتي، واتخاذ 43صورتها األولية من )
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ة، واالتصال والتواصل، واالبداع واالبتكار، والمبادرة القرار، واالستقاللية وتحمل المسئولي

واستخدم مقياس ليكرت الخماسي لعجابة عن  .والطموح، وإنشاء وإدارة المشاريع، والمخاطرة(

، موافق بشدة 4، موافق = 3، محايد = 2، غير موافق = 1فقرات االستبانة )غير موافق بشدة = 

 =5.) 

 الصدق الظاهري

ق الظأأاهري، تأأم عأأرض االسأأتبانة بصأأورتها األوليأأة علأأى مجموعأأة مأأن للتحقأأق مأأن الصأأد

( من المتخصصين التربويين في المناهج، والمهارات الحياتية، والدراسات 16المحكمين عددهم )

والبحأأوث، وريأأادة األعمأأال، وأنظمأأة التعلأأيم، وعلأأم الأأنفس واالرشأأاد، واللغأأة؛ بغأأرض مراجعأأة 

ثم حساب نسبة االتفاق  صدقها وقدرتها على قياس ما تهدف إليه،االستبانة وابداء آرائهم في مدى 

بين المحكمين لكأل فقأرة مأن فقأرات االسأتبانة حسأب معادلأة كأوبر، ثأم لكأل محأور مأن المحأاور 

 .2والجدول  1الثمانية كما هو موضح في الملحق 

ورتها : النسب المئوية التفاق المحكمين على فقرات االستبانة ومحاورها في ص(2)جدول 

 .األولية

 عنوان المحور المحور
 النسبة المئوية التفاق المحكمين

 انتماء الفقرات للمحور وضوح صياغة الفقرات

 %87.50 %87.50 الوعي الذاتي  األول

 %91.67 %90.63 اتخاذ القرار الثاني

 %95.83 %89.58 االستقاللية وتحمل المسئولية الثالث

 %95.31 %90.63 االتصال والتواصل الرابع

 %96.88 %89.06 اإلبداع و االبتكار الخامس

 %92.19 %79.69 المبادرة و الطموح السادس

 %93.75 %82.81 إنشاء و إدارة المشاريع السابع

 %87.5 %85.00 المخاطرة الثامن

ً  2تظهر النتائج في الجدول  مئوية مرتفعة التفاق المحكمين على المحاور الثمانيأة، وقأد  نسبا

%( مأأأن المحكمأأأين كافيأأأاً لقبأأأول الفقأأأرات، كمأأأا أشأأأار حسأأأين 80اعتبأأأر الباحثأأأان أن إجمأأأاع )

(Husain, 2018 وفي ضوء ذلك تم حذف فقرة واحدة نظراً ألن نسأبة اتفأاق المحكمأين عليهأا .)

يأأزود %(، وهأأي فقأأرة مأأن ضأأمن المحأأور األول )الأأوعي الأأذاتي( وكأأان نصأأها )80لأأم تتجأأاوز )

لزيادة خبراتهم(، تعديل الصياغة في بعض الفقرات تبعأا آلراء المحكمأين. الطلبة بقصص الرواد 

( فقأرة موزعأة علأى 42بناء على ذلك ظهرت االستبانة في صورتها النهائيأة بحيأث تتكأون مأن )

 .3المحاور الثمانية كما هو موضح في الجدول 
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .توزيع فقرات االستبانة على المحاور في صورتها النهائية :(3)جدول 

 أرقام الفقرات عدد الفقرات عنوان المحور لمحورا

 6-1 6 الوعي الذاتي 1

 12-7 6 اتخاذ القرار 2

 16-13 4 االستقاللية وتحمل المسئولية 3

 22-17 6 االتصال والتواصل 4

 26 -23 4 اإلبداع واالبتكار 5

 30 -27 4 المبادرة والطموح 6

 37 -31 7 إنشاء وإدارة المشاريع 7

 42 -38 5 خاطرةالم 8

 الصدق البنائي الستبانة كفايات ريادة األعمال

لتحديد مدى تجانس عبارات االستبانة المعدة لقياس كفايات ريادة األعمال، تم تطبيق 

االستبانة بعد تحكيمها وقياس صدقها الظاهري على عينة استطالعية )من خارج عينة الدراسة( 

ً ومعلمة موزعي26بلغ عددها ) ( مدرسة من مدارس محافظة جنوب الباطنة. 24ن في )( معلما

( معلمة. بعدها تم استخدام معامل 13( معلماً، وعدد المعلمات )13حيث بلغ عدد المعلمين )

(، لقياس العالقة بين درجة Pearson Correlation Coefficientارتباط بيرسون الثنائي )

 .4 ولالمحور والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح بالجد

 .معامل ارتباط بيرسون الثنائي بين محاور االستبانة والدرجة الكلية  :(4) جدول

 معامل االرتباط عنوان المحور المحور

 7590. الوعي الذاتي األول

 6880. اتخاذ القرار الثاني

 5640. االستقاللية وتحمل المسئولية الثالث

 6220. االتصال والتواصل الرابع

 4870. ع واالبتكاراإلبدا الخامس

 5150. المبادرة والطموح السادس

 4920. إدارة المشاريعإنشاء و السابع

 7400. المخاطرة الثامن

( أن أعلأأى قيمأأة لمعامأأل االرتبأأاط كانأأت للمحأأور األول "الأأأوعي 4) يتضأأح مأأن الجأأدول

س "اإلبأداع أقأل قيمأة لمعامأل االرتبأاط كانأت للمحأور الخأام، و(7590.الذاتي"، وبلغ مقأدارها )

وذات داللأأأة  ،(، وكمأأا هأأو مالحأأأذ فأأإن هأأذه القأأيم موجبأأة4870.واالبتكأأار"، وبلأأغ مقأأدارها )
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(. وهأذا يشأير إلأى قأوة نسأبية للفقأرات، واتسأاق 0.05( أو )0.01إحصائية عند مسأتوى الداللأة )

 داخلي بينها، وبالتالي صالحية تطبيق االستبانة.

 ستبانة كفايات ريادة األعمالحساب الثبات بطريقة الفا لكرونباخ ال

تم تطبيق االستبانة بعد التحكيم عليها على عينة استطالعية )من خارج عينة الدراسة(، بلغ 

مدرسة من مدارس محافظة جنوب الباطنة، ثم  24( معلماً ومعلمة موزعين في 26عددها )

كشف عن معامالت حساب معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل ولكل محور من محاورها؛ وذلك لل

االتساق الداخلي للمقياس ومحاوره. بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي لعستبانة 

 (، وهي قيم مرتفعة نسبياً تجعل من األداة صالحة للتطبيق..850ككل )

 األداة الثانية: بطاقة تحليل المحتوى

طاقة تحليل المحتوى، التي تهدف تم إعداد ب لجمع البيانات الخاصة بسؤال الدراسة الثاني،

إلى التعرف على مدى تضمين الكفايات الريادية في محتوى الوحدة الخامسة "مشاريع التشغيل 

الذاتي" في كتاب المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي؛ لمقارنة نتائج تحليل المحتوى بنتائج 

المهارات الحياتية للصف التاسع  وجهات نظر معلمي المهارات الحياتية في مدى فاعلية منهاج

في تحقيق كفايات ريادة األعمال، وقد تكونت بطاقة تحليل المحتوى من الكفايات الريادية التي 

 وهي:  ،تركز عليها هذه الدراسة )فئات التحليل(

يعأأد أحأأد أبعأأاد الأأذكاء العأأاطفي، الأأذي يتمثأأل فأأي  :Self- awareness)المموعي المم اتي )

لعواطفه وانفعاالته وتقييمه لذاته وتحديد نقاط القوة والضأعف لديأه، باإلضأافة  إدراك الفرد وفهمه

 ,Mohammad & Ashamariإلأى الثقأة بأالنفس المتمثلأة فأي إعطأاء الأذات قيمتهأا وقأدرها )

 ومأأأن هنأأأا نجأأأد أن الأأأوعي الأأأذاتي يشأأأتمل علأأأى ثالثأأأة مكونأأأات كمأأأا حأأأددها جولمأأأان .(2017

(1998Goleman,:وهي ،) 

الأذي يتمثأل فأي قأدرة الفأرد علأى معرفأة : Emotional Awarenessنفعمالي الموعي اال

 مشاعره وانفعاالته، وإدراك تأثيرها على ما يقوله وما يفعله.

ويتمثأأل فأأي قأأدرة الفأأرد علأأى معرفأأة نقأأاط القأأوة : Self- Assessmentتقيمميم المم ات 

م النقديأأة تجاهأأه، والضأأعف لديأأه، باإلضأأافة إلأأى انفتاحأأه علأأى اآلخأأرين، وتقبأأل وجهأأات نظأأره

 وتطويره لذاته في ضوئها. 

وتتمثأأل فأأي قأأدرة الفأأرد علأأى تقأأديم نفسأأه ل خأأرين، : Self Confidenceالثقممة بممالنف  

وتعبأر الثقأة  (.Kammor, 2007وثقته بقدراته، والقدرة علأى اتخأاذ القأرارات رغأم الضأغوط )

والثقأة العاليأة بأالنفس  م باألعمال،بالنفس عن مدى ثقة الفرد بنفسه، وبقدراته على التخطيط والقيا

 (. Azziadat & Haddad, 2012تعد من سمات رواد األعمال )

هو االختيار الواعي لبديل معين من بين مجموعة من  :Decision Makingاتخاذ القرار 

إن عمليأأة صأأنع القأأرار تعأأد كفايأأة مهمأأة لريأأادة األعمأأال، البأأدائل المهنيأأة المختلفأأة بعأأد تقييمهأأا. 
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمأأد هأأذه العمليأأة علأأى جمأأع المعلومأأات والحقأأائق وتحليأأل المشأأكلة، إليجأأاد البأأدائل المناسأأبة وتع

للحل، والقدرة علأى اختيأار البأديل المناسأب مأن بأين البأدائل المتاحأة فأي موقأف معأين، وتقويمأه 

ف وتنفيذه. وكذلك يتأثر اتخاذ القرار بجزء من العاطفة المتمثل بالحدس والتخمين لدى الفرد، بهأد

 (.Alhumairi, 2009الوصول إلى القرار الناجح بحيث يكون واقعياً وقابالً للتحقيق )

(علأأى حأأل Alhumairi, 2009وتشأأتمل عمليأأة اتخأأاذ القأأرار كمأأا وضأأحها الحميأأري )

تتمثأل فأي تحديأد وتحليأأل  المشأكالت، حيأث تنطأوي علأى مجموعأة مأن الخطأوات التخأاذ القأرار

ات وتحليلهأأا، وتحديأأد البأأدائل ومعأأايير االختيأأار، واختيأأار المشأأكلة وتشخيصأأها، وجمأأع المعلومأأ

البديل األفضل، وتنفيذ القرار، والتقييم. ويمتاز رواد األعمال بمواجهة المشأكالت، وحلهأا بطأرق 

 (.Alghalibi, 2009منظمة ومنهجية، وكذلك االلتزام العالي وعدم التراجع )

 Taking Responsibility& Independenceاالستقاللية وتحمل المسؤولية 

يميل الرواد إلى االستقاللية و إدارة أنفسهم، وإنشاء أعمالهم الصأغيرة والعمأل بجأد ومثأابرة 

( Quasem, 2008(. ويعأرف قاسأأم )Alghalibi, 2009ورغبأة كبيأرة فأأي التميأز والنجأاح )

ل تحقيأق المسؤولية بأنها مسؤولية الفأرد تجأاه نفسأه وتجأاه اآلخأرين ومجتمعأه. وتتحقأق مأن خأال

وتعأد عمليأة  أهدافه الخاصة واهتماماته باآلخرين، ومشأاركته اإليجابيأة فأي حأل قضأايا مجتمعأه.

تحمأأل المسأأؤولية إحأأدى مهأأارات التفكيأأر التأأي تنبأأع مأأن الدافعيأأة الذاتيأأة لالعتمأأاد علأأى الأأنفس، 

المسأؤولية واالستقاللية، وتحمل المسؤولية في الحياه العملية. وفي مجال ريأادة األعمأال توصأف 

بأنها نظام يسمح بالحرية اإلدارية للفعأل، فكلمأا زادت مسأؤوليات رائأد األعمأال وزادت األعمأال 

المناطة به كلمأا كأان أكثأر تحكمأاً واسأتقاللية، وكلمأا كانأت قدرتأه علأى تحمأل مسأؤولية قراراتأه 

 أكبر. 

  Communicationاالتصال والتواصل

يات اإلنسانية التي يتم من خاللها التواصل والتفاعأل تعد عملية االتصال والتواصل من العمل

(، ويقصد بها عملية إنتاج وتبأادل األفكأار واآلراء Almalikia, 2015) بين األفراد والجماعات

ويتضأمن  .(Abunnaser, 2012والمعلومات والمشأاعر مأن شأخص آلخأر بقصأد التأأثير فيأه )

اإليمأأاءات ولغأأة االسأأتماع ووالشأأفهي و االتصأأال والتواصأأل مهأأارات عأأدة، كالتواصأأل الكتأأابي

وتعد هذه المهارات من المهارات المهمة التي يجب أن يمتلكها رائد األعمال، وكلما ارتفع  الجسد.

مسأتوى ونوعيأة االتصأأال بأين األطأأراف المختلفأة فأي ريأأادة األعمأال كلمأأا زاد وتحسأن مسأأتوى 

 (.Vuuren & Nieman, 2013األداء لديهم )

  Creativity and Innovationتكاراإلبدا  واالب

( أن السألوك اإلبأداعي ملكأة مهمأة Vuuren & Nieman, 2013ويأرى فيأرن و نيمأان ) 

لرائد األعمال المتمكن. فرائد األعمال يحتاج أن يكون خالقاً، باإلضافة إلى كونأه مبأدعاً. ويقصأد 

ديمها علأأى شأأكل خأأدمات أو باإلبأأداع واالبتكأأار فأأي عأأالم ريأأادة األعمأأال إنتأأاج أفكأأار جديأأدة وتقأأ

 & .Ashmaimry, Aمنتجأات ذات قيمأة أصأيلة و مبتكأرة، وتقأديم حلأول جديأدة لمشأكلة مأا )
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Almbaireek, 2014 كمأأا يمكأأن قيأأاس االبتكأأار ومخرجاتأأه كميأأاً ونوعيأأاً مأأن خأأالل توثيأأق .)

ار بالقأدرة (. وتتضح معالم اإلبداع واالبتكBernstein, 2011براءة االختراع و تحليل الخبراء )

على إنتاج أفكار جديدة و أعمال ابتكارية، وقدرة الريادي على اكتشاف الفأرص واغتنامهأا بتقأديم 

إبأداعي متفأردة إنتاج مشاريع ذات طأابع ابتكأاري وأفكار أو خدمات جديدة لمشروعات ريادية، و

 المقدمة. عما هو موجود بالسوق، وكذلك االهتمام بالتسويق االبتكاري للمنتجات و الخدمات

  Initiative and Ambitionالمبادرة والطموح

يتميز الرواد بالمبادرة والطموح. ويقصد بالطموح الرغبة العالية في التميز وتحقيأق أهأداف 

(. كما تظهر مالمأح المبأادرة فأي أن يقأوم الفأرد مأن تلقأاء نفسأه Alghalibi, 2009غير عادية )

عمال قبل أن يطلب منه ذلأك، أو قبأل أن تفرضأها عليأه بأفعال تتجاوز متطلبات العمل، وينجز األ

األحداث، وأن يعمل على توسيع العمل ليغطي منتجات أو خدمات جديدة. ويتميز الرياديون برسم 

وبنأأأاء الأأأرسى المسأأأتقبلية فأأأي عأأأالم ريأأأادة األعمأأأال، والسأأأعي لتحقيأأأق الطموحأأأات االقتصأأأادية 

 واالجتماعية و المعرفية.

 Project managementريع إنشاء وإدارة المشا

إدارتهأأأا تعأأأد مأأأن الكفايأأأات االداريأأأة والتنفيذيأأأة التأأأي تتعلأأأق بإنشأأأاء المشأأأاريع الرياديأأأة و

التأأي تشأأتمل علأأى )اختيأأار المشأأروع، التخطأأيط المأأنظم للمشأأروع، تحديأأد وتأأأمين وتطويرهأأا، و

تأأاز الريأأادي المأأوارد، إعأأداد الجأأدوى االقتصأأادية، تنفيأأذ المشأأروع، التسأأويق(.كذلك يجأأب أن يم

بالقدرة على إدارة الوقت واستغالله، والقدرة على تحمل الغموض والضغوط، وكذلك القدرة على 

 (.AlBlushi & Alajmia, 2013االستفادة من برامج الدعم المتوفرة بالمجتمع )

 Taking Riskالمخاطرة 

تج عنأه االبتكأارات يميل الرواد للمخاطرة في المواقف التي يبدو فيها عدم تأكأد عأالم ممأا ينأ

(. وتتضأأأمن المخأأأاطرة الرغبأأأة فأأأي تأأأوفير مأأأوارد أساسأأأية Alghalibi, 2009واإلبأأأداعات )

 (. ويرى فيأرن ونيمأانRushdi, 2013الستثمار أي فرصة، مع تحمل مسؤولية الفشل وكلفته )

(Vuuren & Nieman, 2013)  كلمأا زادت كميأة المعلومأات كلمأا زاد ميأل رائأد األعمأال أنه

اطرة، حيث أن الميل لتطوير المخاطر يعتمد على كمية المعلومأات المتاحأة لأرواد األعمأال، للمخ

(.  Annajar & Alali, 2010وكلما زادت الرغبة فأي النجأاح كلمأا زاد الميأل نحأو المخأاطرة )

مهنيأة ، ونفسأية، وعائليأة، هأي: مخأاطر ماليأة، وويمكن تصنيف المخاطر إلى خمسة مجاالت، و

. ويتميز الأرواد بالقأدرة علأى حسأاب المخأاطر وتقيأيم البأدائل (Almalikia, 2015واجتماعية )

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من المخاطر أو التحكم في النتائج.

 وحدة التحليل

وحدة التحليل المستخدمة في هذه الدراسة هي وحدة الموضوع أو وحدة الفكرة، والتي على 

توى. وتمثل الفكرة أو الموضوع أكبر وأهم وحدات تحليل أساسها تم إصدار حكم على المح
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المحتوى وأكثرها فائدة، وهي عبارة عن جملة أو عبارة أو فقرة تتضمن فكرة أو مجموعة من 

األفكار التي تدور حول موضوع التحليل. وقد تمثلت وحدات التحليل في الدراسة الحالية في 

لكشف عن مدى تضمينها في محتوى الوحدة الخامسة الكفايات الالزمة لتحقيق ريادة األعمال، ل

بشكل مباشر أو ، "مشاريع التشغيل الذاتي" بمنهاج المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي

 غير مباشر )ضمني(، أو بشكل لفظي أو بشكل صورة، أو على شكل نشاط.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 معيار الحكم على النتائج

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسأة، تأم تطبيقهأا علأى عينأة الدراسأة مأن بعد التحقق من 

معلمي ومعلمات المهارات الحياتية بمحافظة جنوب الباطنة. وتأم جمأع البيانأات األوليأة، ومأن ثأم 

تم احتساب المتوسطات الحسأابية واالنحرافأات المعياريأة ودرجأة الفاعليأة لكأل فقأرة مأن فقأرات 

ور الثمانيأة. حيأث تأم تحديأد درجأة الفاعليأة مأن خأالل حسأاب الفأرق بأين أعلأى درجأة فأي المحا

علأى أعلأى درجأة فأي مقيأاس ليكأرت، مقياس ليكأرت مأع أدنأى درجأة، ثأم قسأمة الفأرق المطلأق 

  .5 بالتالي تحديد درجة الفاعلية كما هو موضح في الجدولو

 .: تحديد درجة الفاعلية(5)جدول 

 (لفاعلية)تحقق المعياردرجة ا حدود الفئة

 قليلة جداً  1- 1.8

 قليلة 2.6 -1.8ن أكبر م

 متوسطة 3.4 -2.6أكبر من 

 كبيرة 4.2 -3.4أكبر من 

 كبيرة جداً  5 – 4.2أكبر من 

 اإلجابة عن السؤال األول

لعجابأأة عأأن السأأؤال األول والأأذي يأأنص علأأى "مأأا مأأدى فاعليأأة منهأأاج المهأأارات الحياتيأأة 

معلمأي ومعلمأات مأادة مأن وجهأة نظأر  األساسي في تحقيق كفايات ريادة األعمأالللصف التاسع 

االنحرافأات المعياريأة لتقأديرات أفأراد تأم اسأتخراج المتوسأطات الحسأابية و؟" المهارات الحياتية

العينة على جميع محاور االستبانة الثمانية والمتوسأط العأام للمحأاور؛ لتحديأد مأدى فاعليأة منهأاج 

حياتية للصف التاسع األساسي في تحقيأق كفايأات ريأادة األعمأال فأي محافظأة جنأوب المهارات ال

 خالصة النتائج.  7الباطنة، ويوضح الجدول 
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 .ترتيب محاور االستبانةابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحس :(6)جدول 

 

الحياتيأة لمأدى أن المستوى العام لتقديرات معلمي ومعلمات المهأارات  6يتضح من الجدول 

تحقيق منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي لكفايات ريادة األعمال المتعلقة بالمحأاور 

(، أما المتوسطات 3.62الثمانية كان بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحاور الثمانية) 

 جاءت كلها بدرجة كبيرة. (، أي أنها3.85 -3.42الحسابية للمعايير الثمانية فقد تراوحت بين )

،  =3.85mو جاء معيار "االتصال والتواصل" في المرتبة األولى، وذلك بمتوسط حسأابي 

، و جأأاء فأأي  =3.67mو جأأاء فأأي المرتبأأة  الثانيأأة "إنشأأاء وإدارة المشأأاريع" بمتوسأأط حسأأابي 

و جأأاء فأأي ، =m 3.65المرتبأة الثالثأأة معيأأار "االسأتقاللية وتحمأأل المسأأؤولية" بمتوسأط حسأأابي 

، وجأأاء فأأي المرتبأأة =m 3.56"اإلبأأداع واالبتكأأار" بمتوسأأط حسأأابي  المرتبأأة الرابعأأة معيأأار

، و جأاء فأي المرتبأة السادسأأة =m 3.50"المبأادرة والطمأوح" بمتوسأأط حسأابي  الخامسأة معيأار

"اتخاذ القرار"  ، و جاء في المرتبة السابعة معيار=m 3.44"المخاطرة" بمتوسط حسابي  معيار

"الأوعي الأذاتي" بمتوسأط  األخيرة معيأار، وجاء في المرتبة الثامنة و=m 3.43توسط حسابي بم

 .=3.42mحسابي 

( التأي أشأارت إلأى أن اكتسأاب Alhajria, 2015تتفأق هأذه النتيجأة مأع دراسأة الحجريأة )

طلبة الصف العاشر للمهأارات المتضأمنة بمنهأاج المهأارات الحياتيأة كانأت بدرجأة مرتفعأة، فيمأا 

التأي أشأارت إلأى أن النتأائج الخاصأة بمجأال الممارسأات ( Alamri, 2011ختلفت مع دراسأة )ا

إعأأداد الطلبأأة ليكونأأوا ريأأاديين، المرتبطأأة بمتطلبأأات تعلأأيم الريأأادة المتعلقأأة بكأأل مأأن: مهأأارات 

المأوارد الماليأة فأي مرحلأة البأرامج واألنشأطة الالصأفية، والمناهج الدراسية وأسأاليب التعلأيم وو

 عليم ما بعد األساسي، جاءت بدرجة متوسطة.الت

( يتضأأح حصأأول كفايأأة "االتصأأال والتواصأأل" علأأى المرتبأأة 6ومأأن خأأالل نتأأائج الجأأدول )

األولى، وذلك ألن عملية االتصال والتواصل من العمليات اإلنسأانية المهمأة التأي يأتم مأن خاللهأا 

جتمأاعي بطبعأه، ال يسأتطيع العأي  التواصل والتفاعل بين األفأراد والجماعأات، فاإلنسأان كأائن ا

بمعزل عن اآلخرين، لذلك فهو يحتاج إلى كفاية االتصال والتواصل التي تمكنه من التواصأل مأع 

 اآلخرين، والتفاعل معهم، وتعينه على تحقيق أهدافه بنجاح.
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يجأب أن يمتلكهأا رائأد األعمأال،  وتعد كفاية االتصأال والتواصأل مأن الكفايأات المهمأة التأي

ارتفع مستوى ونوعية االتصال بين األطراف المختلفة في ريادة األعمال كلما زاد و تحسن  كلماو

وتتضأأمن كفايأأأة االتصأأال والتواصأأأل مهأأارات عأأأدة كالتواصأأل الكتأأأابي  مسأأتوى األداء لأأأديهم،

والشفهي واإللكتروني، واالستماع وااليماءات ولغة الجسد، وفنون اإلقناع والتسأويق. فلأن يأتمكن 

عمال مأن إنشأاء مشأروعه وإدارتأه بنجأاح إن لأم يمتلأك القأدر الكأافي مأن كفايأة االتصأال رائد األ

والتواصأأل الأأأذي يعينأأأه علأأأى تحقيأأق أهدافأأأه وطموحاتأأأه.  وقأأأد يعأأود حصأأأول كفايأأأة االتصأأأال 

والتواصل على المرتبة األولأى إلأى أن جميأع المعأارف والمهأارات واألنشأطة الموجأودة بمنهأاج 

 تنفيذها.تصال والتواصل كأساس الكتسابها وتمد على كفاية االالمهارات الحياتية تع

وظهرت كفاية "إنشاء وإدارة المشاريع" في المرتبة الثانية؛ و ذلك ألن هأذه الكفايأة تعأد مأن 

هأي مأن إدارتهأا وتطويرهأا، والكفايات اإلدارية والتنفيذية التي تتعلق بإنشاء المشأاريع الرياديأة و

ألعمأأال، لتمكنأأه مأأن اختيأأار مشأأروعة المناسأأب وفأأق قدراتأأه وميولأأه الكفايأأات المهمأأة لرائأأد ا

وإمكاناتأأه، ثأأم إنشأأاء المشأأروع وإدارتأأه وفأأق خطأأوات علميأأة ومنهجيأأة متسلسأألة لتحقيأأق النجأأاح 

ت عديأأدة منهأأا: اختيأأار المشأأروع، للمشأأروع وتطأأويره، وذلأأك مأأن خأأالل احتوائهأأا علأأى مهأأارا

تنفيأأذ المأأوارد، وإعأأداد الجأأدوى االقتصأأادية، و تحديأأد وتأأأمينوالتخطأأيط المأأنظم للمشأأروع، و

التسويق. وقد أفردت لها وحدة متكاملة فأي منهأاج المهأارات الحياتيأة للصأف التاسأع المشروع، و

هأأارات الالزمأأة إلعأأداد المشأأاريع األساسأأي بعنأأوان مشأأاريع التشأأغيل الأأذاتي، للتركيأأز علأأى الم

 تدريب الطلبة عليها و تطبيقها. و

تبة الثامنة واألخيرة كفاية "الوعي الذاتي". فبالرغم من أن درجأة الفاعليأة وظهرت في المر

لهذه الكفاية جاءت بدرجة كبيرة، إال أنها حصلت على المرتبة األخيرة. وربمأا يعأود ذلأك إلأى أن 

( سأنة، حيأث يكأون الطالأب فأي هأذه 15-14طلبة الصف التاسع يكونون فأي عمأر يتأراوح بأين )

مرحلة المراهقة، ولم يكتمأل لديأه النضأج العقلأي الكأافي الأذي يمكنأه مأن أن المرحلة العمرية في 

يكون لديه الوعي الذاتي العالي. وتعد كفاية الوعي الذاتي أحد أبعاد الذكاء العاطفي، الأذي يشأتمل 

على الوعي االنفعالي الذي يتمثل فأي إدراك الفأرد وفهمأه لعواطفأه وانفعاالتأه، وتقيأيم الأذات مأن 

يد نقاط القوة والضعف لدى الشخص، باإلضافة إلأى الثقأة بأالنفس، المتمثلأة فأي إعطأاء خالل تحد

الذات قيمتها وقدرها. وتعد هذه الكفاية من الكفايات المهمة التأي يجأب أن يمتلكهأا رواد األعمأال؛ 

 فيهأا، مأن خأالل معأرفتهم لأذواتهمألنها تمكنهم من إنشاء المشاريع الريادية الخاصة بهم والنجأاح 

تعزيز الشعور العالي بالقدرات الذاتية، مما يكسب األفراد قأدرة عاليأة وما يمتلكونه من قدرات، و

  الغامضة.ات دون تردد في المواقف الصعبة وعلى مواجهة المشكالت وحلها واتخاذ القرار

 اإلجابة عن السؤال الثاني

هأأارات الحياتيأأة لعجابأأة عأأن السأأؤال األول والأأذي يأأنص علأأى "مأأا مأأدى تضأأمين كتأأاب الم

للصف التاسع األساسأي فأي سألطنة عمأان لكفايأات ريأادة األعمأال؟" تأم تحليأل المحتأوى للوحأدة 

الخامسة "مشاريع التشغيل الذاتي" بمنهاج المهأارات الحياتيأة للصأف التاسأع األساسأي، فظهأرت 

 . 7التكرارات والنسب المئوية والترتيب لكفايات ريادة األعمال كما في الجدول 



 "......تقويم منهاج المهارات الحياتية للصف التاسع االساسي في ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1628

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 9)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ضمن محتوى الوحدة  لكفايات ريادة األعمال: التكرارات والمتوسطات الحسابية (7)دول ج

 .الخامسة "مشاريع التشغيل الذاتي" بمنهاج المهارات الحياتية للصف التاسع األساسي

 درجة التضمين الترتيب النسبة المئوية عدد المرات الكفايات الريادية

 ضعيفة 4 %9 7 الوعي الذاتي

 متوسطة 2 %23 18 لقراراتخاذ ا

 ضعيفة 6 %3.85 3 االستقاللية وتحمل المسؤولية

 متوسطة 3 %15.38 12 االتصال والتواصل

 ضعيفة 7 %1.28 1 اإلبداع واالبتكار

 ضعيفة 5 %5.13 4 المبادرة والطموح

 عالية 1 %42.3 33 إنشاء وإدارة المشاريع

 ضعيفة 8 %0 0 المخاطرة

الكفايات إلى )عالية ومتوسطة وضعيفة( استناداً إلى التكأرار األكبأر  تم تقسيم درجة تضمين

-11، حيث تم اعتبار أن درجة تضمين الكفايات ضعيفة إذا وقأع التكأرار ضأمن الفتأرة )33وهو 

 (.23-33(، وعاليا ضمن الفترة )22-12(، ومتوسطا ضمن الفترة )0

( 7استعراضأها فأي الوحأدة بتكأرار )يتبين أن كفاية )الوعي الذاتي( تأم  7 من خالل الجدول

%. وكمثأال علأى تضأمين كفايأة الأوعي الأذاتي مأا ورد فأي الصأفحة 9مرات، بنسبة مئوية بلغت 

من كتاب المهارات الحياتية، من خأالل جعأل الطلبأة يقيمأون ذواتهأم بتحديأد مأدى امأتالكهم  101

عف لأديهم ومأن ثأم تطويرهأا، لمجموعة من الكفايات الريادية، لمعرفة قدراتهم ونقاط القوة والضأ

 .1 الشكلكما يظهر في 

 

تضمين كفاية الوعي الذاتي في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الصف التاسع  :(1شكل )

 (.101في الصفحة ) األساسي

يتضأح أن تضأأمين كفايأة الأأوعي الأذاتي فأأي كتأاب المهأأارات الحياتيأة جأأاء بدرجأة ضأأعيفة،  

معلمين في مدى تحقيأق منهأاج المهأارات الحياتيأة للصأف التاسأع وهذا ال يتفق مع وجهات نظر ال

. تفسأير ذلأك 6األساسي لكفاية الوعي الذاتي، والتي جاءت بدرجة كبيرة، كما يظهر فأي الجأدول 
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه بالرغم من التضمين الضعيف لكفاية الوعي الذاتي في الكتاب، فإن معلمي المهارات الحياتية، 

م العملية يضمنون هذه كفاية، ويكسبونها لطالبهم من خأالل تنفيأذهم من خالل خبراتهم، وتطبيقاته

للمهارات واألنشطة المتعلقة بمشاريع التشغيل الذاتي، والتي تعزز ثقأة الطلبأة بأنفسأهم وبقأدراتهم 

في تنفيذ المشاريع الرياديأة، وذلأك ألن تنفيأذها يتطلأب القيأام بمجموعأة مأن المهأارات منهأا تقيأيم 

المشاريع التي تتناسب مع القدرات والميول والكفايات الريادية، مما يمكأن الطلبأة  الذات، واختيار

مأأن معرفأأة نقأأاط القأأوة والضأأعف لأأديهم. كمأأا تنمأأي لأأديهم اإلحسأأاس بأأالفرص المتاحأأة فأأي ريأأادة 

 األعمال واالستفادة منها، مما يسهم في تلبية الطموحات الذاتية لديهم. 

% 23( مأره بنسأبة 18فقد تم استعراضها في الوحأدة بتكأرار )لكفاية )اتخاذ القرار(  بالنسبة

(، ومأن خأأالل النشأاط الأأوارد، يتضأأح 104. فمأأثالً فأي الصأأفحة )7كمأا هأأو موضأح فأأي الجأدول 

، مأن خأالل توجيأه الطلبأة التخأاذ 2 شأكلتضمين الكتاب لمهارة اتخاذ القرار كمأا هأو موضأح بال

خأأالل تحليأأل ومقارنأأة مميأأزات كأأل نأأوع، مأأع القأأرار المناسأأب فأأي تحديأأد ملكيأأة المشأأروع، مأأن 

 مراعاة رغباتهم وقدراتهم. 

 

تضمين كفاية اتخاذ القرار في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الصف التاسع  :(2)شكل 

 .(104األساسي في الصفحة )

جاء تضمين مهارة اتخاذ القرار بدرجة متوسطة، و هي تتفق )إلى حد ما( مع وجهأات نظأر 

األساسأي لكفايأة اتخأاذ القأرار،  ي مدى تحقيق منهاج المهارات الحياتيأة للصأف التاسأعالمعلمين ف

 التي جاءت بدرجة كبيرة.و

( مأرات، 3أما كفاية )االستقاللية وتحمل المسؤولية( فقد تم استعراضها في الوحدة بتكأرار )

خأالل  (، ومأن100. فمأثالً فأي الصأفحة )7% كمأا هأو موضأح فأي الجأدول 3.85وبنسبة تكرار 

، وكأذلك فأي 3 شأكل)معلومات تهمني(، يتضح تضمين الكتأاب لهأذه الكفايأة، كمأا هأو موضأح بال

(، مأأن خأأالل جأأدول الكفايأأات الشخصأأية واالجتماعيأأة لمؤسأأس مشأأروع التشأأغيل 102الصأأفحة )

 .4 شكلالذاتي الموضح بال
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خامسة من كتاب تضمين كفاية االستقاللية وتحمل المسؤولية في محتوى الوحدة ال (: 3)شكل 

 (.100الصف التاسع األساسي في الصفحة )

 

تضمين كفاية االستقاللية و تحمل المسؤولية في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب   :(4)شكل 

 .(102الصف التاسع األساسي في الصفحة ) 

ضأعيفة بالمقارنأة مأع الكفايأات  )االستقاللية و تحمل المسؤولية( جاءت درجة تضمين كفاية

، وهأأي ال تتفأأق مأأع وجهأأات نظأأر 7ألخأأرى، واحتلأأت المرتبأأة السادسأأة كمأأا يظهرهأأا الجأأدولا

المعلمأأين والمعلمأأات فأأي مأأدى تحقيأأق منهأأاج المهأأارات الحياتيأأة للصأأف التاسأأع األساسأأي لكفايأأة 

قأد يعأزى هأذا إلأى  .7االستقاللية وتحمل المسؤولية، والتي جاءت بدرجة كبيرة كمأا فأي الجأدول 

ارات الحياتيأأة، ومأأن خأأالل خبأأراتهم العمليأأة، فأأإنهم يُضأأمنون كفايأأة االسأأتقاللية أن معلمأأي المهأأ

وتحمل المسؤولية ويكسبونها لطالبهأم مأن خأالل تنفيأذهم للمهأارات واألنشأطة المتعلقأة بمشأاريع 

التشغيل الذاتي، وخاصة أن منهاج المهارات الحياتية ال يحتوي علأى معلومأات ومعأارف كثيأرة، 

لجهود المبذولة من قبل المشرفين والمعلمين والطلبة فأي جمأع المعلومأات وإثأراء بل يعتمد على ا

 المنهاج بالمعارف والقيم الداعمة.

( مأرة، وبنسأبة 12أما كفاية )االتصال والتواصل( فقأد تأم استعراضأها فأي الوحأدة بتكأرار )

النشأاط  (، ومأن خأالل103. فمأثالً فأي الصأفحة )7%، كما هو موضح في الجدول 15.38بلغت 

، مأن خأالل 5 شأكلالوارد، يتضح تضمين الكتاب لكفاية االتصال والتواصأل كمأا هأو موضأح بال
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجيه الطلبة على التفاعل والنقاش مع بعضهم البعض للتعرف على الميول المهنية لدى الجميأع، 

ي ثم اختيار وتحديد الزمالء الذين يتشاركون فأي الميأل المهنأي، وتكأوين مجموعأة عمأل معهأم، أ

 تشجيعهم على العمل ضمن فريق، مما ينمي مهارات التواصل االجتماعي لديهم.

 

تضمين كفاية االتصال والتواصل في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الصف  (:5)شكل 

 .103التاسع األساسي في الصفحة 

مهاراتأه يركأز علأى العمأل ات الحياتيأة مأن خأالل أنشأطته وبشكل عأام، فأإن منهأاج المهأار

لتعأأاوني والتفاعأأل االجتمأأاعي والتواصأأل بشأأتى أنواعأأه؛ لهأأذا جأأاء تضأأمين كفايأأة )االتصأأال ا

بدرجة متوسطة مقارنة مع الكفايات األخرى، واحتلت المرتبأة الثالثأة كمأا يظهأر فأي  والتواصل(

. هأأذه النتيجأأة تتفأأق مأأع وجهأأات نظأأر المعلمأأين والمعلمأأات فأأي مأأدى تحقيأأق منهأأاج 7الجأأدول

ية للصف التاسع األساسي لكفاية االتصال والتواصل، والتي جاءت بدرجة كبيأرة المهارات الحيات

 .6كما يظهر في الجدول 

( مأرة، بنسأبة تكأرار 1بالنسبة لكفاية )اإلبداع واالبتكار( تم استعراضها في الوحدة بتكرار )

( مأن خأالل )معلومأات 100. حيأث وردت فأي الصأفحة )7%، كما هو موضح في الجدول1.28

ي(، من خالل توجيه الطلبأة و تشأجيعهم علأى تأسأيس مشأاريع التشأغيل الأذاتي، وذلأك ببيأان تهمن

مزايا امتالك مشروع تشغيل ذاتي. ومن ضمن مزاياه إتاحة الفرصة لعبداع واالبتكأار واسأتثمار 

 .6 شكلالقدرات الخاصة، كما هو موضح بال

 

حدة الخامسة من كتاب الصف التاسع تضمين كفاية اإلبداع واالبتكار في محتوى الو :(6)شكل 

 100األساسي في الصفحة 

ضأأعيفة مقارنأأة مأأع الكفايأأات األخأأرى،  جأأاءت درجأأة تضأأمين كفايأأة )اإلبأأداع واالبتكأأار(

هأأذه النتيجأأة ال تتفأأق مأأع وجهأأات النظأأر . و7واحتلأأت المرتبأأة السأأابعة كمأأا يظهأأر فأأي الجأأدول

الحياتيأأة للصأأف التاسأأع األساسأأي لكفايأأة المعلمأأين والمعلمأأات فأأي مأأدى تحقيأأق منهأأاج المهأأارات 
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وقأد يعأزى هأذا إلأى أن  .6االبتكار، والتي جاءت بدرجأة كبيأرة، كمأا يظهأر فأي جأدول اإلبداع و

معلمي المهارات الحياتية، ومن خالل خبراتهم العملية، فأإنهم يضأمنون كفايأة اإلبأداع واالبتكأار، 

شأأطة المتعلقأأة بمشأأاريع التشأأغيل الأأذاتي، ويكسأأبونها لطالبهأأم مأأن خأأالل تنفيأأذهم للمهأأارات واألن

وخاصة أن كتاب المهارات الحياتية ال يحتوي على معلومات ومعارف كثيأرة، وإنمأا يعتمأد علأى 

الجهأأود المبذولأأة مأأن قبأأل المشأأرفين والمعلمأأين والطلبأأة فأأي جمأأع المعلومأأات وإثأأراء المنهأأاج 

 لية و تحمل المسؤولية.بالمعارف والقيم الداعمة كما سبق ذكره في كفاية االستقال

( مأرات، وبنسأبة 4وفي كفاية )المبادرة والطموح( فقد تأم استعراضأها فأي الوحأدة بتكأرار )

(، ومأن خأالل النشأاط 102. فمأثالً فأي الصأفحة )7 %، كما هأو موضأح فأي الجأدول5.13بلغت 

لكفايأات الوارد، يتضح تضمين الكتاب لكفاية المبادرة والطموح، حيث تم إدراجهأا داخأل جأدول ا

الشخصية واالجتماعية لمؤسس مشروع التشغيل الأذاتي، والأذي يطلأب مأن الطلبأة تقيأيم مسأتوى 

 .  7 شكلامتالكهم لها، كما هو موضح بال

 

تضمين كفاية المبادرة والطموح في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الصف التاسع  :(7)شكل 

 .102األساسي في الصفحة 

ضأعيفة بالمقارنأة مأع الكفايأات األخأرى،  )المبأادرة والطمأوح( جاءت درجأة تضأمين كفايأة

. لم تتفق هذه النتيجة مع وجهات نظر المعلمأين 7 واحتلت المرتبة الخامسة كما يظهر في الجدول

والمعلمأأات فأأي مأأدى تحقيأأق منهأأاج المهأأارات الحياتيأأة للصأأف التاسأأع األساسأأي لكفايأأة المبأأادرة 

يعأأزى هأأذا إلأأى أن معلمأأي  .6 كمأأا يظهأأر فأأي الجأأدول والطمأأوح، والتأأي جأأاءت بدرجأأة كبيأأرة

المهأأارات الحياتيأأأة، ومأأأن خأأأالل خبأأأراتهم العمليأأأة، فأأأإنهم يضأأأمنون كفايأأأة المبأأأادرة والطمأأأوح 

ويكسبونها لطالبهم من خالل تنفيذهم للمهارات واألنشطة المتعلقة بمشاريع التشغيل الأذاتي، التأي 

سب مع قدراتهم وميولهم وكفاياتهم الريادية، وتحديأد تحث الطلبة على تحديد واختيار مشاريع تتنا

نأأوع ملكيأأة المشأأروع، وكأأذلك اختيأأار الموقأأع المناسأأب للمشأأروع، وإعأأداد الجأأدوى االقتصأأادية 

للمشروع، مما يمكن الطلبة من وضع تصور ورسية حول مشاريعهم الريادية، ويسهم فأي تحقيأق 

الطلبأة، ورسأم و بنأاء الطموحأات المسأتقبلية  الطموحات االقتصادية واالجتماعية والمعرفية لأدى

فأأي عأأالم ريأأادة األعمأأال، كمأأا ينمأأي لأأدى الطلبأأة المبأأادرة فأأي طأأرح األفكأأار الرياديأأة واغتنأأام 

 الفرص، وكذلك المبادرة بالقيام باألعمال من تلقاء أنفسهم.
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( 33فيمأا يخأأص كفايأة )إنشأأاء وإدارة المشأأاريع(، فقأد تأأم استعراضأأها فأي الوحأأدة بتكأأرار )

(، ومأن 107. فمأثالً فأي الصأفحة )7 %، كمأا هأو موضأح فأي الجأدول42.3مرة، وبنسأبة بلغأت 

خأأالل النشأأاط الأأوارد، يتضأأح تضأأمين الكتأأاب لكفايأأة إنشأأاء وإدارة المشأأاريع مأأن خأأالل توضأأيح 

الخطوات التي تتضمنها عملية إنشاء وإدارة المشاريع، بدءاً بتحديأد المشأروع المناسأب للخبأرات 

لمؤسس المشروع، ومتطلبات السوق، ثم تحديد الموقع المناسب للمشروع، ثم إعداد دراسأة الفنية 

لكلفأأة التقديريأأة، الجأأدوى االقتصأأادية للمشأأروع، والتأأي تتضأأمن ثأأالث خطأأوات هأأي: حسأأاب ا

 . 8 شكلكما هو موضح بال حساب العائدات المتوقعة، وتحديد ربحية المشروع.و

 

إدارة المشاريع  في محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الصف تضمين كفاية إنشاء و :(8)شكل 

 .107 التاسع األساسي صفحة

جاءت درجة تضمين كفاية )إنشاء وإدارة المشاريع( عالية بالمقارنة مأع تكأرارات الكفايأات 

. وهأأذه 7األخأأرى مأأن خأأالل تحليأأل المحتأأوى، واحتلأأت المرتبأأة األولأأى كمأأا يظهأأر فأأي الجأأدول 

ف التاسأع جهات نظر المعلمين في مأدى تحقيأق منهأاج المهأارات الحياتيأة للصأالنتيجة تتفق مع و

التي جاءت بدرجأة كبيأرة، واحتلأت المرتبأة الثانيأة كمأا األساسي لكفاية إنشاء وإدارة المشاريع، و

 . 6 يظهر في الجدول

لم يتم استعراضها في الوحدة كما هو موضح في الجأدول أخيرا تبين أن كفاية )المخاطرة( و

، ولم يرد ذكرها مطلقاً في وحدة مشاريع التشغيل الذاتي سأواء بشأكل ضأمني أم صأريح. وهأذا 7

ال يتفأأق مأأع وجهأأات نظأأر المعلمأأين فأأي مأأدى تحقيأأق منهأأاج المهأأارات الحياتيأأة للصأأف التاسأأع 

. ويعأزى هأذا 6 األساسي لكفاية المخاطرة، والتي ظهرت بدرجأة كبيأرة، كمأا يظهأر فأي الجأدول

المهأأارات الحياتيأأة، يحأأاولون اكسأأاب هأأذه الكفايأأة لطالبهأأم مأأن خأأالل تنفيأأذهم إلأأى أن معلمأأي 

للمهأأارات واألنشأأطة المختلفأأة المتعلقأأة بمشأأاريع التشأأغيل الأأذاتي، حيأأث أن تنفيأأذ هأأذه المشأأاريع 

يتطلب من الطلبة تكثيف الجهد، واستغالل الوقت، واالستغناء عن فترات الراحة، وكذلك صأرف 

المشاريع مع احتمالية خسارتها في حالة عأدم نجأاح هأذه المشأاريع؛ ممأا يهيأ   مبالغ مالية إلنشاء

 الطلبة لتحمل المخاطر المختلفة عند إنشائهم لمشاريعهم الريادية مستقبالَ. 
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة، فإنها توصي بما يأتي:

 المعارف والمهارات واألنشطة الالزمة العمل على تطوير ودعم مناهج المهارات الحياتية ب

تحمل المسؤولية، المبادرة إلبداع واالبتكار، االستقاللية والمتعلقة بكفاية )المخاطرة، ا

 أكبر.  شكلوالطموح، والوعي الذاتي( ب

  تطوير مناهج المهارات الحياتية في مختلف مراحل التعليم المدرسي، بما يتالءم مع أهداف

عليم التي تهدف إلى التنمية المستدامة المتعلقة بريادة األعمال، إلكساب التربية وسياسات الت

 الطلبة الكفايات الريادية الالزمة، لتمكينهم من تأسيس المشاريع الريادية مستقبالً.

  عقد ورش تدريبية لمعلمي المهارات الحياتية حول مشاريع التشغيل الذاتي والكفايات

كتسابها وتعزيز كفاياتهم الريادية، لتمكينهم من التخصصية الريادية؛ لمساعدة الطلبة على ا

 في ريادة األعمال مستقبالً.

 ،زيادة عدد حصص المهارات الحياتية لتكون حصتين باألسبوع بدالً من حصة واحدة 

الكفايات المتضمنة بالمنهاج وتطبيقهم لها، وكذلك لضمان اكتساب الطلبة للمهارات و

 ة و تقييم أعمال الطلبة.ليتمكن المعلمون من متابع

  تطوير منهاج المهارات الحياتية وتوسيع نطاق تدريسه ليشمل مرحلة التعليم ما بعد

عدم انقطاعها، تتابعها واألساسي، لضمان استمرار تطوير المهارات والكفايات الريادية و

 مما يسهم في ترسيخها في أذهان الطالب و تالفي نسيانها. 

 تكون مجهزة بأجهزة ووسائل مساندة ون مخصصة للمادة، وش أو قاعات تكتوفير ور

 ليتمكن الطلبة من تنفيذ مشروعاتهم و تطبيق األنشطة فيها.

  عمل معارض وفعاليات لعرض وتسويق الطلبة لمشاريعهم الريادية، وعرض منتجاتهم

 وخدماتهم داخل وخارج المدرسة، لتحفيزهم على تطوير مشاريهم والنجاح فيها.
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 1ملحق 

فقرات االستبانة في صورتها األولية واختبار الصدق الظاهري من خالل حساب معامالت االتفاق بين 

 (16المحكمين وعددهم )

 العبارة )البند( م

 انتماء الفقرة للمحور وضوح صياغة الفقرة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

 Self- awarenessالمحور األول: الوعي ال اتي 

يكسب الطلبة القدرة على  1
تقييم الذات بمعرفة نقاط 

القوة والضعف لديهم ولدى 
 اآلخرين

14 2 87.5% 16 0 100% 

يزود الطلبة بقصص الرواد  2
 لزيادة خبراتهم 

12 4 75% 11 5 68.75% 

ينمي لدى الطلبة االحساس  3
بالفرص المتاحة في ريادة 
 األعمال واالستفادة منها

15 1 93.75% 13 3 81.25% 

يلبي الطموحات الذاتية  4
 للطلبة

14 2 87.5% 13 3 81.25% 

يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم  5
 م.وبقدراته

16 0 100% 16 0 100% 

يكسب الطلبة الثقة في تنفيذ  6
المشاريع الريادية ومواجهة 

 التحديات

14 2 87.5% 14 2 87.5% 

يكسب الطلبة القدرة على  7
ضبط مشاعرهم والتحكم 

 بانفعاالتهم

13 3 81.25% 15 1 93.75% 

 %87.5 %87.5 المتوسط الحسابي 

 Decision Makingالمحور الثاني: اتخاذ القرار 

يكسب التالميذ القدرة على  8
مقارنة البدائل الممكنة قبل 

 اتخاذ القرار

15 1 93.75% 16 0 100% 

ينمي لدى الطلبة المهارات  9
 الالزمة التخاذ القرار

15 1 93.75% 16 0 100% 

يكسب القدرة على اختيار  10
 الحل األمثل

15 1 93.75% 15 1 93.75% 

االستفادة ينمي القدرة على  11
 من أفكار وآراء اآلخرين 

14 2 87.5% 14 2 87.5% 

ينمي لدى الطلبة القدرة  12
على طرح الحلول المختلفة 
والجديدة للمشكالت التي 

 يواجهونها

15 1 93.75% 13 3 81.25% 
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 العبارة )البند( م

 انتماء الفقرة للمحور وضوح صياغة الفقرة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

ينمي الحرص على متابعة  13
 تنفيذ القرارات

13 3 81.25% 14 2 87.5% 

 %91.67 %90.63 المتوسط الحسابي 

 Taking Responsibility& Independenceالمحور الثالث: االستقاللية وتحمل المسئولية 

تنمي حس المسئولية لدى  14
 الطلبة 

15 1 93.75% 16 0 100% 

يكسب الطلبة القدرة على  15
تحمل مسئولية قراراتهم 

 ونتائجها

16 0 100% 16 0 100% 

ينمي لدى الطلبة روح  16
لطة االستقالل من س
 وسيطرة األخرين

12 4 75% 14 2 87.5% 

 %95.83 %89.58 المتوسط الحسابي 

 Communicationالمحور الرابع: االتصال والتواصل

ينمي لدى الطلبة مهارات  17
 التواصل االجتماعي      

16 0 100% 16 0 100% 

يكسب الطلبة مهارات  18
 التواصل الكتابي والشفهي

15 1 93.75% 15 1 93.75% 

يكسب الطلبة القدرة على  19
استخدام اساليب التواصل 

المختلفة مع جميع األطراف 
المرتبطة بمشاريعهم 

 الريادية.

14 2 87.5% 14 2 87.5% 

ينمي القدرة على التواصل  20
مع الجهات المعنية بدعم 

 المشاريع الريادية 

13 3 81.25% 14 2 87.5% 

يكسب الطالب مهارات  21
عي )العمل مع العمل الجما

 فريق(

14 2 87.5% 15 1 93.75% 

ينمي لدى الطلبة احترام  22
 آراء اآلخرين

15 1 93.75% 16 0 100% 

 %95.31 %90.63 المتوسط الحسابي 

 Creativity and Innovationالمحور الخام : االبدا  واالبتكار

يكسب القدرة على إنتاج  23
أفكار جديدة وأعمال 

 ابتكارية.

15 1 93.75% 16 0 100% 

ينمي القدرة على اكتشاف  24
الفرص واغتنامها بتقديم 
افكار أو خدمات جديدة 

 لمشروعات ريادية.

14 2 87.5% 15 1 93.75% 
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 العبارة )البند( م

 انتماء الفقرة للمحور وضوح صياغة الفقرة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

يشجع على انتاج مشاريع  25
 ذات طابع ابتكاري وابداعي

14 2 87.5% 16 0 100% 

ينمي لدى الطلبة االهتمام  26
بالتسويق االبتكاري 

 .لمنتجاتهم

14 2 87.5% 15 1 93.75% 

 %96.88 %89.06 المتوسط الحسابي 

 Initiative and Ambitionالمحور السادس: المبادرة والطموح

ينمي لدى الطلبة المبادرة  27
في طرح األفكار الريادية 

 واغتنام الفرص.

13 3 81.25% 15 1 93.75% 

يحفز الطلبة على القيام  28
 باألعمال من تلقاء أنفسهم

13 3 81.25% 15 1 93.75% 

يشجع الطلبة على رسم  29
وبناء الطموحات المستقبلية 

 في عالم ريادة األعمال 

13 3 81.25% 15 1 93.75% 

يساهم في تحقيق  30
الطموحات االقتصادية 
 واالجتماعية والمعرفية

12 4 75% 14 2 87.5% 

 %92.19 %79.69 المتوسط الحسابي 

 Project managementوإدارة المشاريع  المحور السابع: إنشاء

يكسب الطلبة القدرة على  31
اختيار مشروع التشغيل 
الذاتي بناء على الميول 
والقدرات الخاصة بهم 

والفرص المتاحة للنجاح في 
 سوق العمل

13 3 81.25% 16 0 100% 

ينمي لدى الطلبة مهارة  32
 التخطيط المنظم للمشروع

14 2 87.5% 16 0 100% 

ينمي لدى الطلبة مهارة  33
إعداد الجدوى االقتصادية 
للمشروع بحساب )التكلفة 

العائدات  –التقديرية
 الربح( -المتوقعة

14 2 87.5% 16 0 100% 

يكسب الطلبة مهارة تنفيذ  34
مشروع تشغيل الذاتي 

 ومتابعته

12 4 75% 16 0 100% 

يزود الطلبة بطرق  35
الحصول على الدعم من 

والتمويل  برامج الدعم
 المتوفرة بالسلطنة 

12 4 75% 15 1 93.75% 
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 العبارة )البند( م

 انتماء الفقرة للمحور وضوح صياغة الفقرة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

النسبة 
المئوية 
 لالتفاق

يكسب الطلبة مهارة إدارة  36
 الوقت واستغالله

15 1 93.75% 15 1 93.75% 

ينمي لدى الطلبة القدرة  37
على تحمل الغموض 

 والضغوط

11 5 68.75% 12 4 75% 

يكسب الطلبة مهارة تسويق  38
المنتجات والخدمات بطرق 

 مبتكرة

15 1 93.75% 14 2 87.5% 

 %93.75 %82.81 المتوسط الحسابي 

 Taking Riskالمحور الثامن: المخاطرة

ينمي القدرة على تحمل  39
 المخاطرة المدروسة. 

14 2 87.5% 15 1 93.75% 

يهي  الطلبة لتحمل  40
المخاطر )المالية والمهنية 

واالجتماعية والعائلية 
 والنفسية(.

13 3 81.25% 14 2 87.5% 

يكسب الطلبة القدرة على  41
حساب المخاطر وتقيم 

البدائل، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحد من المخاطر 

 أو التحكم في النتائج.

14 2 87.5% 14 2 87.5% 

ينمي الرغبة بتنفيذ أفكار  42
جديدة حتى وان كان 

نجاحها يعد مخاطرة غير 
 مضمونة

13 3 81.25% 13 3 81.25% 

ع يكسب مهارة جم 43
المعلومات قبل تنفيذ 

 األعمال للحد من المخاطر

14 2 87.5% 14 2 87.5% 

 %87.5 %85 المتوسط الحسابي 

 


