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ي العاشر الصفطلبةاتجاهات
 
مسقطمحافظةف

بيةوزارةودوراألعمالريادةنحو ي والتعليمالتر
 
اتنميتهف



أسئلة الدراسة
1- 

 
ي سلطنة ع

 
مان ما اتجاهات طلبة الصف العاشر ف

نحو ريادة األعمال؟

ي تنمية ات-2
 
بية والتعليم ف جاهات ما دور وزارة التر

مان نحو رياد
 
ي سلطنة ع

 
ة طلبة الصف العاشر ف

األعمال؟

ات اتجاههل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   -3
مان نحو رياد

 
ي سلطنة ع

 
ة طلبة الصف العاشر ف

ي تنميت
 
بية والتعليم ف ها؟األعمال ودور وزارة التر

ات اتجاهبي   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
مان نحو رياد

 
ي سلطنة ع

 
ة طلبة الصف العاشر ف

ي تنميت
 
بية والتعليم ف ها تبًعا األعمال ودور وزارة التر

؟(الوالية)لمتغت  



ةالدراسأداة

الدراسة أهداف قاما الباحثان بإعداد أداة خاصة لتحقيق •
.ابقة النظري والدراسات الساألدب عىل باالعتماد  ( استبانة)

صت فقرة بعد قياس الصدق والثبات تقل15تكونت األداة من •
.فقرة14إىل 

: األداة إىل محورينتنقسم •

.األعمالالطلبة نحو ريادة اتجاهات -1

ي تنمية اتجاهات الطلدور -2
 
بية والتعليم ف بة نحو ريادة وزارة التر

.                        األعمال



ثبات
أداة
الدراسة

قيمة معامل البعد

الثبات

التجزئة 

النصفية

اتجاهات 

الطلبة

.690.69

دور 

الوزارة

.67.70

الدرجة 

الكلية

.69.70



صدق االتساق الداخلي 

البنود
اتجاهات الطلبة 

نحو ريادة األعمل
1.489**

2.580**

3.474**

8.572**

10.554**

12.609**

13.601**

14.659**

البنود
ي تن

 
مية دور الوزارة ف

االتجاهات
4.647**

6.546**

7.679**

9.656**

11.689**

15.512**

معامالت االرتباط بي   بنود كل بعد والدرجة الكلية للبعد



المنهجية

ي •
 
دام هذه الدراسة سيتم استخف

ي 
والمنهج ، المنهج الوصف 

عد استقصاء أو 
 
، ي ي

الوصف 
استقراء ينصب عل الظاهرة
د المدروسة، كما هي قائمة بقص
وصفها وتشخيصها، وكشف
نب عالقتها بي   العنارص والجوا

ج ال وهذا المنه. المرتبطة بينها
يقترص عل جمع البيانات 
ويبها، والمعلومات وتصنيفها وتب
ي إىل تحليلها وت

ها وإنما يمض  فست 
(2013حريزي، )



المنهجية
مكن من معرفة العال•

 
قات فهو ي

ا المتبادلة بي   الحقائق مم
ه يرس فهمها وتفست 

 
ا ي

ي •
 
هذه الدراسة ندرس وف

العالقة المحتملة بي   
ات المستقلة المت مثلة المتغت 

ي 
 
ات الديمغرافيف ة المتغت 
، والوالية) ، (النوع االجتماعي

ات اتجاهوالمتغت  التابع وهو 
الطلبة نحو ريادة األعمال

طلبة الصف بأبعاده لدى 
.  بمحافظة مسقطالعاشر 



مستوى االتجاهات

، ولعرض نتائج الدراسة ومناقشته• ا، ولتحديد اعتمدت أداة الدراسة عىل مقياس ليكرت الخماسي
مان نحو ريادة األعمال، ودور وزار مستوى 

 
ي سلطنة ع

 
بية اتجاهات طلبة الصف العاشر ف ة التر

ي تنميتها 
 
:الل ما يىلي فقد تم االعتماد عىل قاعدة الستجابات عينة الدراسة من خوالتعليم ف

و االتجاهات، تم تحديد ثالثة مستويات يمكن من خاللها الحكم عىل استجابات عينة الدراسة نح•
(.منخفض، متوسط، عاىلي : )هذه المستويات هي 

(.4= 1–5)أقل قيمة لإلجابات–أكتر قيمة لإلجابات = طول الفئة : تحديد طول الفئة كما يىلي •

(.1.33= 3÷ 4)عدد المستويات ÷ طول الفئة = مدى الفئة : إيجاد مدى الفئة كما يىلي •

المستوىمدى متوسط اإلجابة:تحديد قيم كل مستوى من المستويات كما يىلي •

منخفض2.33–1.00

متوسط3.66–2.34

عاىلي 5.00–3.67



ي 
 
اإلجابة عل السؤال األول والثائ

مان نحو ريادة ا-1
 
ي سلطنة ع

 
ألعمال؟ما اتجاهات طلبة الصف العاشر ف

ي تنمية اتجاهات طلبة الص-2
 
بية والتعليم ف ف العاشر ما دور وزارة التر

مان نحو ريادة األعمال؟
 
ي سلطنة ع

 
ف

اإلنحراف المتوسطالبعد
المعياري

المستوى

اتجاهات 
الطلبة

عاىلي 4.050.55

متوسطة3.500.76دور الوزارة

عاىلي 3.810.49ةالدرجة الكلي



اإلجابة عل السؤال الثالث

ي اتجاهات طلبة الصف العاشر بي   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية •
 
 ف

ي ت
 
بية والتعليم ف مان نحو ريادة األعمال ودور وزارة التر

 
نميتها تبًعا سلطنة ع
؟(النوع االجتماعي )لمتغت  

لداللة " وإليس-كروسكال"ولإلجابة عىل هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار 
ي اتجاهات الطلبة نحو ريادة األعمال تبعا لمتغتر النوع اال 

 
:جتمايي الفروق ف

وى داللة يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مست
ي اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو ريادة األعمال تبًعا لمت( 0.05)

 
غتر النوع ف
.االجتمايي 

المتغت  
النوع 

االجتماعي 
العدد

متوسط 

الرتب

كا "قيمة 

"تربيع

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة
اتجاهات 

الطلبة

115135.51الذكور
.2181.640

150131.08األناث



اإلجابة عل السؤال الرابع

ي اتجاهات طلبة الصف العاشر بي   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية •
 
 ف

ي ت
 
بية والتعليم ف مان نحو ريادة األعمال ودور وزارة التر

 
نميتها تبًعا سلطنة ع
؟(الوالية)لمتغت  

لداللة " وإليس-كروسكال"ولإلجابة عىل هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار 
ي اتجاهات الطلبة نحو ريادة األعمال تبعا لمتغتر الوالية

 
:الفروق ف

وى داللة يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مست
ي اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو ريادة األعمال تبًعا لمت( 0.05)

 
.غتر الواليةف

المتغت  
النوع 

االجتماعي 
العدد

متوسط 

الرتب
ا ك"قيمة

"تربيع

درجات 

الحرية

مستوى 

الداللة

اتجاهات 

الطلبة

142136.95السيب
.8151.367

123128.44بوشر 



التوصيات

ي تنمية اتجاهات الطلبة•
 
بية والتعليم ف نحو ريادة تفعيل دور وزارة التر

:األعمال من خالل

.إثراء المناهج الدراسية بوحدات أو موضوعات تختص بريادة األعمال-1

.يةتفعيل اتجاهات الطلبة نحو ريادة األعمال من خالل األنشطة المدرس-2

ي بالشكل الفاعل الذي يمكنهم من ال-3
ي التوجيه المهن 

قيام إعداد أخصائ 
.بأدوارهم نحو تشجيع الطلبة عىل ريادة األعمال

ريادة التواصل والتنسيق المستمر بير  المؤسسات الحكومية المعنية ب-4
ة والمتوسطة والمدارس لالطالع عىل المس تجدات األعمال، والمؤسسات الصغتر

ي مجال ريادة األعمال
 
.الخاصة ف

ي مؤسسات المجتمع لمشاري    ع وأفكار الطالب الريادية-5
.أهمية تبن 



المراجع
ة دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفي(. 2013)موس إبراهيم , حريزي•

بوية والنفسية ي البحوث االجتماعية والتر
 
لة العلوم مج. وموضوعاتها ف

.34-23، (13)اإلنسانية واالجتماعية، 

ي للبيانات باستخدام (. 2018)الفيل، حلمي •
.  SPSSالتحليل اإلحصائ 

.مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية


