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امللخص:
يهدف هذا البحث إلى معرفة دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي ،وذلك من خالل
استعراض ريادتها في خدمة املجتمع ،وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية لهذا املجتمع ،وإلقاء الضوء على أهم املكاسب التي تحققت والتي يمكن
أن تتحقق للمجتمع في ظل الريادة في تقديم الخدمات والتوجيه من ق بل هذه الكليات ،ومحاولة معرفة الخطط املستقبلية لهذه الكليات في هذا املجال،
مع إعطاء فكرة واضحة وشاملة عن التطور الحادث فيها ،وما تحتويه هذه الكليات من تقنيات وأساليب حديثة يمكن االستفادة منها في تحقيق العديد
من املزايا واملكاسب للمجتمع الخليجي والسعودي بوجه خاص ،والتعرف على أهم املشاكل واملعوقات التي تواجه هذه الكليات في ريادتها في خـدمة
املـجتمع السعودي ،وذلك كله بالتركيز على كليـة إدارة األعمـال ب ـجامعة املـجمعة مـحل الدراسـة للعمـل عل ـى تقدي ـم الحـلول املناسبـة.
الكلمات املفتاحية :كليات؛ إدارة األعمال؛ املجتمع؛ توجيه؛ خدمة.

املقدمة:

َ ْ َ
ُ
َ ْ َ ْ ُ ه َ ه َ ْ َ َل َ ْ َ َ ْ َ ً ُ َ ْ َ ُ ً ْ ُ ه َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ه َ ه ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ّللَا ،امل َل ُك ال َح ُّق امل َب ُينَ .وأش َه ُد أ هن ُم َح هم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُه،
ّلِل ال َذي أنز ال َكتاب َتبيانا َلك َل ش ي ٍء وهدى َللمت َقين .وأشهد أن ال َإله َإال
الحمد َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ه
ه
َ
ه
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
لص َاد ُق َا ْ َألم ُين َ
صلى ّللَا عل ْي َه وعلى َآل َه وأ ْ
َا ه
صح َاب َه والت َاب َعين و َسل َم ت ْس َليـ ًما ك َثي ًرا.
َ
أما بعد :إن مما ال شك فيه أن كليات إدارة األعمال بالجامعات تعمل بريادة في توجيه وخدمة املجتمع ،وريادة األعمال االجتماعية هي نوع من
األعمال التي تهدف إلى تعريف و تشخيص املشاكل و الحاجات االجتماعية واستعمال مبادئ ريادة األعمال إلنشاء وتنظيم وإدارة أعمال اجتماعية
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تحقق تغييرا اجتماعيا مطلوبا .ويمكن أن نقيس أداء تلك الكليات في مدى ريادتها ونجاحها في التوجيه والخدمة االجتماعية بالقيمة االجتماعية التي
ً
قدمتها للمجتمع .وتسعى هذه الكليات خاصة السعودية منها لتحقيق أهداف متنوعة تشمل جميع املجتمع السعودي ،بما يعود بالفائدة للمجتمع
ً
إضافة إلى الربح املادي لهذه الكليات ،ويعتبر رواد األعمال االجتماعية أن الربح املادي ال يتناقض مع املنفعة العامة ،فيقاس النجاح أيضا بما حققه
العمل من فائدة للمجتمع إضافة إلى الربح املادي .وهذا البحث يوضح دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع
السعودي (بالتركيز على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة) كإحدى الكليات الهامة في التوجيه والخدمة االجتماعية ،وفيه نستعرض بعض األعمال
االجتماعية التي تعزز ارتباط هذه الكليات بريادة األعمال وبالنمو االقتصادي ،وكذلك نعرض بعض النماذج التي تقدمها هذه الكليات في خدمة وتوجيه
املجتمع السعودي ،ويقترح البحث حزمة من املقترحات والتوصيات لتعزيز دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية في توجيه وخدمة املجتمع
السعودي (بالتركيز على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة).
مشكلة البحث:
إن كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية ينبغي لها أن تواكب التطور السريع واملتواصل في جميع مناحي الحياة في عصر العوملة والثورة
ً
املعلوماتية الحديثة ،وتعطي جل اهتمامها ملشاريع الريادة في خدمة وتوجيه املجتمع السعودي ،وهذا يحقق لها فرص املض ي قدما لتحقيق أهدافها إلى
ً
أقص ى حد ممكن خاصة في رفاهية وتقدم املجتمع .ولذا فإن هذا البحث يثير األسئلة الرئيسة التالية:
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• ما هو أثر ودور كليات إدارة األعمال بجامعات اململكة العربية السعودية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟
• ما هي تلك املشاكل واملعوقات والتحديات التي تواجه تلك الكليات في ريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟
• ما هي الرؤى والخطط املستقبلية لهذه الكليات االجتماعية الريادية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟
لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها ،سنقوم  -إن شاء هللا  -بإجراء هذا البحث ومن خالله سيتم معرفة الخدمات االجتماعية الريادية التي تقدمها
هذه الكليات في خدمة وتوجيه ورفاهية مجتمعاتها ،ومعرفة املشاكل التي تواجهها مع اقتراح الحلول املناسبة لها ،بالتركيز على كلية إدارة األعمال
بجامعة املجمعة.
أهمية البحث:
أهمية هذا البحث تتمثل في املساهمات التي يحاول تقديمها حول معرفة أثر ودور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه
وخدمة املجتمع السعودي (بالتركيز على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة) ،والوقوف على مشاكل هذه الكليات مع اقتراح الحلول في معالجتها
للمساهمة في تطوير ورفاهية املجتمع السعودي ،وذلك لتكملة النقص الواضح في هذا النوع من البحوث ،وهذا ربما يجعل البحث إضافة حقيقية
للمساهمات والدراسات العلمية التي قدمت في هذا املضمار.
أهداف البحث:
هذا البحث يسعى لتحقيق األهداف التي تتمثل في النقاط التالية:
 .1معرفة أهم املشاكل واملعوقات التي تواجه كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية في ريادتها وتوجيهها وخدمتها للمجتمع السعودي.
ً
 .2اقتراح بعض املقترحات والتوصيات التي تجعل هذه الكليات االجتماعية الريادية رائدة في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.
 .3تقييم أهم املكاسب التي تحققت والتي يمكن أن تتحقق في ظل خدمات اجتماعية ريادية حديثة تقدمها كليات إدارة األعمال بالجامعات
السعودية ملجتمعاتها.
 .4معرفة الخطط والرؤى املستقبلية لهذه الكليات اإلدارية االجتماعية الريادي ة بالجامعات السعودية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.
 .5تقديم فكرة كاملة وواضحة عن التطور الذي يشهده العالم في مجال ريادة ،وتوجيه ،وخدمة ،ورفاهية ،وتقدم املجتمعات في شتى املجاالت ،وما
يحتويه هذا املجال من أعمال حديثة يمكن االستفادة منها في تحقيق الكثير من املزايا للمجتمعات.
فرضيات البحث:
قام الباحث بوضع عدد من الفرضيات لهذا البحث في محاولة الختبارها وتأكد من صحتها ،وتتمثل هذه الفرضيات في النقاط التالية:
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل
الدراسة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين رفاهية املجتمع السعودي محل
الدراسة.
 .3هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة املشاريع الريادية باملجتمع السعودي
محل الدراسة.
 .4هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعم ـ ـ ـال بالجامعات السع ـ ـودية وبين زيادة دخل الفرد باملجتمع
السـعودي محـل الدراسة.
 .5هناك عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وقلة البطالة باملجتمع السعودي محل
الدراسة.
منهج البحث:
إن منهج البحث العلمي الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي وبالتحديد أسلوب الدراسة امليدانية (املسح امليداني)
الذي يقع تحت مظلة البحث الوصفي ،وقد اختار الباحث هذا املنهج ألنه يتصف بالخصائص الرئيسة التي تساعد الباحث في انجاز بحثه بكل سهولة
ً
ويسر ،وألن هذه الخصائص بهذا املنهج تخدم الباحث في مجال بحثه فقد اختاره منهجا لبحثه موضوع الدراسة.
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مجتمع البحث:
هذا البحث يهدف إلى معرفة دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها وأثرها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي ،ولذا فإن
ً
مجتمع الدراسة يمثله مجموع طالب كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية .ونظرا لكثرة هذه الكليات بالجامعات السعودية وطالبها ،فقد ركز
الباحث بحثه على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة وطالبها دون غيرها من طالب الكليات والجامعات السعودية األخرى ،وذلك لعمل الباحث بهذه
ً
الجامعة في هذه الكلية ،مما يسهل على الباحث عمله واجراء بحثه على أكمل وجه ،وألننا نتوقع أن يوجد بهذه الجامعة وفي هذه الكلية خاصة العدد
ً
الكافي من الطالب إلجراء البحث ،مما يجعل كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة أهال إلجراء هذا البحث.
عينة البحث:
وعينة الدراسة عبارة عن عينة طبقية عشوائية تناسبية من بعض طالب كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة ،وعددهم حوالي
( 100طالب).
البيانات املطلوبة للبحث:
اعتمد الباحث على كل من البيانات األولية والبيانات الثانوية الختبار صحة الفرضيات السابقة ،وقد اعتمد الباحث في البيانات األولية على
بيانات الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث بالكلية محل الدراسة .وأما البيانات الثانوية التي تم جمعها ألغراض هذا البحث فقد لجأ الباحث إلى
املكتبات ،وشبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ،واملجالت والدوريات املتخصصة ،واملراجع العربية واألجنبية ،والبحوث السابقة.
أدوات البحث:
يستخدم الباحث الوسائل واألدوات التالية لجمع املعلومات:
 .1االستبيان.
 .2املقابلة.
 .3املالحظة.
هيكل البحث:
لقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين على النحو التالي:
• الفصل األول :الدراسة النظرية :إن الغرض من الدراسة النظرية هو وضع مجموعة من األساليب العلمية لتخدم أهداف وفرضيات البحث
وإعطاء صورة واضحة بين ما ينبغي أن يكون ومقارنته بما هو سائد .لقد تم االعتماد في هذه الدراسة النظرية على مجموعة من املراجع املهمة
والبحوث التي تمت في هذا املجال ،والدراسات التي قدمت والدوريات واملجالت العلمية املختلفة التي صدرت وتتعلق بموضوع الدراسة ،مع
االعتماد الكبير على شبكة املعلومـ ـ ـات الدولية (اإلنترنت).
• الفصل الثاني :الدراسة امليدانية :ملعرفة الواقع العملي ومقابلة طالب كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة الذين يمثلون املجتمع السعودي
موضوع الدراسة .والختبار صحة الفرضيات التي وضعها الباحث كان البد من القيام بمثل هذه الدراسة امليدانية على هؤالء الطالب.
أدبيات البحث (الدراسات السابقة):
لقد قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات السابقة التي قدمت في مجال ريادة كليات إدارة األعمال في توجيه وخدمة املجتمع ،وكذلك
الدراسات التي تناولت املجتمع السعودي ،وخلص من ذلك كله إلى فكرة البحث الذي بين ظهرانيكم وموضوعه الذي يحاول معرفة أثر ودور كليات
إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي .فمن خالل الدراسة واالطالع وجد الباحث الكثير من الدراسات
السابقة التي تحدثت في نفس املوضوع ،ولكن لم يتم للباحث أن يقف على دراسة قدمت بنفس املسمى ،فمن الدراسات السابقة التي وقف الباحث
عليها ما يـلي:
 .1دراسة عبد هللا الوهيبي ( ،)2020دور أعضاء هيئة التدريس في األداء في الجامعات السعودية ،كلية اإلقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم –
اململكة العربية السعودية ،املجلة العاملية لإلقتصاد واألعمال ،املجلد 2020 – 8م ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات يتحملون مسئولية التدريس والبحث العلمي ،وهما حجر أساس عملية التطور املستمر التي تسعى كل املجتمعات لتحقيقها .اتبع هذا
ً
البحث منهج البحث الكمي الذي استخدم عينة عشوائية بسيطة .وقد جمعت البيانات باستخدام استبيان وزع الكترونيا على أعضاء هيئة
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التدريس بالجامعات العامة السعودية وحللت البيانات باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي ،وتحليل االرتباط ،وتحليل االنحدار املتعدد
وتحليل العاملً ،
وبناء على نتائج التحاليل بينت الدراسة وجود ارتباط كاف بين متغيرات مشاركة املعرفة وبين أعضاء هيئة التدريس.
 .2دراسة عايدة باكير(  ،)2012تطور دور الجامعة في خدمة املجتمع في ضوء املسؤولية املجتمعية واالتجاهات العاملية الحديثة ،وهي دراسة
سعت الباحثة من خاللها أن توضح دور الجامعة في تطوير املجتمع وتحقيق أهدافه التنموية الشاملة ومواجهة متطلبات املستقبل باملعرفة
والثقافة ،والعلم والتعليم ،وأوضحت أن الجامعة هي من أهم منظمات صناعة العلم والتعليم في العالم ،بل هي الركيزة األساسية في بناء مكونات
اإلنسان العقلية والوجدانية وتشكيلها ،وتأهيله للتعامل مع العلم واملعرفة واستيعاب آليـات التقدم وتفهم لغة العصر .وتفرض بل وتحـتم أال
يكون دور الجامعة نقل املعرفة فقط ،وملا كانت الجامعة مؤسسة اجتماعية أنشأها املجتمع لخدمة بعض أغراضه تؤثر في املجتمع من خالل ما
تقوم به من وظائف وتتأثر بما يحـيط بهـا مـن تغيرات تفرضها أوضاع املجتمع وحركته ،لذا لم يعد من املمكن أن تعيش بمعزل عن املجتمـع.
 .3دراسة أميرة حسن (  ،)2009نحو توثيق العالقة بين الجامعة واملجتمع ،مقدمة إلى جامعة البحرين -كلية التربية ،املؤتمر السادس للتعليم
العالي ومتطلبات التنمية .هدفت هذه الدراسة الى ابراز العالقة بين الجامعة واملجتمع من خالل وظائفها وواقع هذه العالقـة مـع توضـيح اهـم
املفـاهيم التي تبرز مبـررات تـدعيم هـذه العالقـة بـين الجامعـة و املجتمـع واسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصفي واسفرت الدراسة عن النتائج االتية،
الجامع ــة لها ســمات تميزه ــا عــن غيره ــا بكونه ــا منظم ــة متع ــددة االه ــداف والتــدريس والبح ــث العلمي وخدمــة املجتمـع ،وهـى مؤسسـة تعليميــة تقـع
علـى قمـة النظـام التعليمي في املجتمـع وتعتبـر اداتـه للقيــادة الفكرية ملؤسساته املختلفـة مـن احـداث التغييـر والتنميـة والقصـد منهـا تلبيـة
احتياجـات املجتمـع وتحقيـق الـربط والتوثيق بينها وبين املجتمع في مختلف املجاالت ،إن قضـية العالقـة بـين الجامعـة واملجتمـع اصـبحت قضـية
عامليـة تجـد االهتمـام مـن الـدول املتقدمـة والناميـة.
 .4دراسة محمود كسناوي(  ،)2001توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية (ال واقع  -توجهات مستقبلية) ،كلية التربية -جامعة أم القرى ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مشاريع التنمية االقتصادية،
ً ً
واالجتماعية في هذه الفترة التي تشهد تحوال كبيرا في درجة التنويع االقتصادي والنمو املطرد السريع إلى رأس مال بشري يقود عمليات التنمية،
ذلك التقدم االقتصادي واالجتماعي ال يمكن أن يتحقق بدون توفر القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة والتي تستطيع القيام بعمليات التخطيط
والتنفيذ لبرامج التنمية ،أي أن قطاعات التنمية تحتاج إلى املهندسين والتقنيين والفنيين واإلداريين الذين لديهم اإلعداد الالزم املطلوب من
التعليم والتدريب والخبرة في مختلف مجاالت التنمية ،وتقوم رسالة الجامعات في العصر الحاضر بدور بالغ األهمية في حياة األمم والشعوب على
اختالف مراحل تطورها االقتصادي واالجتماعي ،إذ لم تعد مقتصرة على األهداف التقليدية من حيث البحث عن املعرفة والقيام بالتدريس ،بل
امتدت الرسالة لتشمل كل نواحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،األمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات املعاصرة هو أن تتفاعل مع
املجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته.

الفصل األول :كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع:

ً ً
إن كليات إدارة األعمال تؤدي دورا مهما في تطوير املجتمع وتنميته وتوجيه ،وذلك من خالل الريادة في توسيع آفاقه املعرفية والثقافيـة من خالل
إسهام هذه الكليات في تخريج طالب يملكون املعرفة والعلم ،حيث أن هذه الكليات توظف طاقاتها وامكاناتها لتحقيق أهدافها التعليمية ،في اعداد
القوى البشرية ،والبحث العلمي لخدمة وتوجيه املجتمع ،فكل كلية من هذه الكليات لها رسـالتها التي تعكس مدى أهمية خدمة وتوجيه املجتمع ،ودورها
الفعال في هذا املجال .وإن التطورات التقنية الحديثة في عالم اليوم أدت لظهور مفاهيم معاصرة للريادة في خدمة وتوجيه املجتمعات من قبل هذه
الكليات ،تحتاج إللقاء الضوء عليها وصياغة األسس واملبادئ التي تحكمها وفهم أساليبها في ظل التقدم العلمي ومتطلبات العصر الحديث.
وقد وضع الباحث هذا الفصل ليتناول كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع ،من حيث التعريف بهذه الكليات ،مع توضيح
دورها وريادتها في توجيه وخدمة املجتمعات ،مما أدى لتقدمها ورفاهيتها .وكما يستعرض هذا الفصل أهم الخدمات التي تقدمها كليات إدارة األعمال
ً
خاصة في مجال توجيه وخدمة املجتمع بريادة ،وأهم الصعوبات التي تواجهها في ذلك وكيفية حلها .وبذلك نستطيع معرفة دور كليات إدارة األعمال
بالجامعات السعودية ورياتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.

ً
أوال :كليات إدارة األعمال والريادة:
وإن كليات إدارة األعمال هي كليات علمية ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليـد أكاديمية معينة ،وتتمثل وظائفها في التدريس،
والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وتتألف من مجموعة من اإلدارات واألقسام ذات الطبيعة العلمية املتخصصة ،وهي كليات اجتماعيـة أنشأت لخدمة
املجتمع وتلبية بعض أهدافه ،فالعالقة بين التعليم في هذه الكليات واملجتمع املحيط ،تفرض على كليات إدارة األعمال في جامعاتها املختلفة أن تكون
وثيقة الصلة بحياة الناس ،ومشكالتهم وآمالهم بحيث تكن هدفـها األول تطـوير املجتمع والنهوض به إلى أفضل املستويات التقنية واالقتصادية
ً
والـصحية واالجتماعيـة ،وقد حدد (عواد )2010،بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات ممثلة في كليات إدارة األعمال بها في:
183

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 180-193

كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي

عبد الجليل إدريس

 .1النمو املعرفي ،أو ما يسمى بالثورة املعرفية أو االنفجار املعرفي الذي تسهم هذه الكليات في إحداث أساليب وأدوات تسهم في الحصول على املعرفة
وتخزينها واسترجاعها وتحليلها مما جعل قوة الجامعة وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها ،ومستوى طالبها هو املحـور األساس لدرجة التقدم
االجتماعي ومكوناته االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وتحقيق التنمية الشاملة بما تقدمه هذه الكليات من إمكانيات وخبرات للتعليم والتدريب
املستمر بحيـث يـصبح الهدف األول للتعليم الجامعي تطوير املجتمع والنهوض به إلى أفضل املستويات التقنيـة واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
 .2التقدم التقني؛ الذي فرض على الجامعات مناحي جديدة فلم يعد هناك مجال لعزل الجامعة عن التقدم والتطور الذي شـهده هـذا العـصر،
وأصبح من حتمية مسؤولياتها النهوض بمجتمعاتها ،ومتابعة التطور التكنولوجي واملساهمة فيه ،وتطوير البرامج واملناهج التعليمية وإعداد القـوى
ً
ً
ً
ً
البـشرية علميـا وفنيـا وإداريـا واجتماعيا ،في ضوء التطور التكنولوجي ومتطلباته.
ً
 .3التنمية ،يشمل دور هذه الكليات أيضا ترسيخ العالقة بين الجامعة واملجتمع ،من خـالل تنمية البحث العلمي والتطبيقي وربطه بواقع العمل ،ومـن
تـدريس مـشكالت الـصناعة والزراعة ومعوقات العمل وإعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها املجتمـع فـي مختلـف النشاطات ،وتزويدها بأحدث
املعارف والخبرات .وإذا ما أهمل دور التعلـيم العـالي فـي الخطط التنموية في املجتمع ,فالنتيجة هي تباطؤ الخطط التنموية وانتشار الجهل.
ً
ثانيا :الريادة في خدمة املجتمع:
مما ال شك فيه أن كليات إدارة األعمال بالجامعات املختلفة تهتم بالريادة في خدمتها وتوجيهها للمجتمع ،وإن الريادة في عالم اليوم أصبحت
ً
ظاهرة واضحة في جميع املجاالت ،حيث نجد االهتمام الكبير بها من قبل املؤسسات التعليمية وخاصة كليات إدارة األعمال ،وشركات األعمال واملجتمع
ككل ،وانتشرت األبحاث والدراسات املستفيضة في مجال الريادة .وإن ريادة األعمال هي التي تسهم املساهمة األبرز في النمو االقتصادي عن طريق نشر
ً
املعرفة التي ستبقى حبيسة لوال انتشارها تجاريا .والتي تعني ما الذي يباشر به الشخص وفي مفاهيم إدارة األعمال تعني خلق املغامرة الجديدة
).(Eriksson & Thunberg, 2006كما عرفت من قبل مركز مراقبة الريادة العاملية ) The Global Entrepreneurship Monitor (GEMعلى أنها
محاولة جدية في العمل أو خلق مغامرة جديدة مثل توظيف النفس وإنشاء منظمة جديدة أو توسيع املنظمة الحالية أو توسيع مجاالت العمل الحالية
من قبل األفراد أو فرق األفراد أو تأسيس أعمال تجارية" ) (Morrison & Scott, 2003والريادة اسلوب لقيادة العمل مبني على عملية تمييز اإلمكانيات
العالية وهي تقنية إليجاد فرص العمل ،وهي مصدر املوهبة واملال والنمو السريع واستعمال مهارات اتخاذ القرارات الفورية وخلق فرص عمل جذابة
ً ً
ومبتكرة وملكية عقلية قوية وإيجاد منتجات مبتكرة وامتالك ميزة تنافسية قوية ومستمرة ومركز تنافس ي قوي وهي مبنية على إحداث اختراقا ثوريا في
التقنية والتطور ) .(Byers, 2009والريادة هي عملية خلق قيمة ،سواء كان من قبل األفراد أو املنظمات وتتضمن هذه العملية تمييز الفرص واستعمال
املصادر وهي ليست عملية بسيطة بل استخدام االستراتيجيات التجارية للدخول في املغامرة وقد ظهرت كقضية رئيسة وأداة سياسية للنمو
االقتصادي وإيجاد فرص العمل ) .(Mitchell & McKeown, 2004وهكذا نجد أن الريادة في األعمال لها العديدة من املفاهيم والتعريفات ،فكل عالم
له فهمه ونظرته لهذا الفن.
ً ً
وإن كليات إدارة األعمال تكن رائدة بإنشائها أعمال جديدة تقدم خدمة ذات قيمة كبيرة لبقية أفراد املجتمع ،وتلعب هذه األعمال دورا كبيرا
في خدمة وتوجيه املجتمع ،ونعدد بعض هذه األعمال على لسان (رفاعي وأحمد:)146 :2001،
 .1توفير الوظائف الجديدة :إن الوظائف التي توفرها املشروعات الصغيرة تختلف عن تلك التي توفرها الشركات الكبرى في نواحي رئيسة عديدة
ً
فاملشروعات الصغيرة عادة ما تدفع أجورا نقدية وتقاعد وما إليهما اقل مما تقدمه الشركات الكبرى ،الن  %25من الوظائف في تلك املشروعات هي
وظائف مؤقتة ،كما أن العاملين في املشروعات الصغيرة حاصلين على مؤهالت علمية أدنى من تلك التي حصل عليها الذين يعملون في الشركات
الكبرى ،وهكذا فان املشروعات الصغيرة باستخدامها العاملين الذين ال يلبون احتياجات الشركات الكبرى إنما تكون بمثابة توفير فرص وظيفية
جديدة تقلل من البطالة.
 .2تقديم منتجات وخدمات جديدة :إن تبني املشروعات الصغيرة وتشجيعها لالختراعات يساهم بشكل كبير في تحسين املوقف التنافس ي لشركات
املشروعات الصغيرة ،إذ تشير الدراسات أن حوالي  %98من التطور الجوهري للمنتجات الجديدة التي انطلقت من املشروعات الصغيرة وهذه
النسبة تظهر حقيقة أن املشروعات الصغيرة تنفق نسبة ال تقل عن  %95من تكاليف البحث والتطوير في أمريكا.
ً ً
 .3توفير احتياجات الشركات الكبرى :باإلضافة إلى توفيرها للوظائف واملنتجات الجديدة فأن املشروعات الصغيرة تلعب دورا هاما في نشاط الشركات
الكبرى ،فهي تقوم بدور املوزع وكذلك وكالء خدمة الزبائن باإلضافة إلى دورها كمورد.
 .4تقديم املنتجات والخدمات الخاصة :إن العديد من املشروعات الصغيرة إنما وجدت وبقيت ألنها تتمكن من تلبية حاجات ومتطلبات الزبائن
الخاصة ،كون أن نظام اإلنتاج فيها يعتمد في اغلب األحيان على التنوع وليس على اإلنتاج الواسع وهذا قد ال يتماش ى مع نظم اإلنتاج في الشركات
الكبرى التي تركز على الوفورات في اإلنتاج.
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ً ً
ً
وبالتالي نجد أن كليات إدارة تعلب دورا رياديا مهما في خدمة وتوجيه املجتمع .وذلك ألن الريادة في كل ش يء قد أصبحت في عالم اليوم ظاهرة واضحة.
ً
ثالثا :دوركليات إدارة األعمال في توجيه وخدمة املجتمع:
ً
ً
ً
إن توجيه وخدمة املجتمع ،مرتبط دائما باإلنسان وبأسلوب حياته ،فكلما ازدادت حياته تقدما وتعقيدا ،كلما ظهرت حاجات ورغبات للفرد ال
ً
ً
تقل تعقيدا عن أسلوب حياته ،وتوجيه وخدمة املجتمع من أخطر وأصعب املصاعب واملشاكل التي تعاني منها جميع الجامعات وخاصة كليات إدارة
األعمال بها ،وفي هذا الصدد تشير )ويكيبيديا املوسوعة الحرة )2015 ،إلى خدمة املجتمع بأنها :الخدمات التي يقوم بها شخص أو مؤسسة من أجل
صالح املجتمع ،تطوعا أو فرضا .وقد تشمل أي من:
 .1تطوير وصيانة األماكن العامة.
 .2مساعدة كبار السن ومتحدي اإلعاقة.
ً
 .3توفير فرص عمل من خالل مساندة املشروعات الصغيرة مثال.
ً
 .4تعليم األطفال أو محو أمية الكبار مجانا.
 .5تنظيم نشاطات توعوية وثقافية.
 .6تأجير معرض لبيع املشغوالت اليدوية وتسويقها بشتى الطرق.
يتمتع العمل االجتماعي بتاريخه العريق في النهوض باملجتمع ومحاربة الفقر واملشكالت التي تنجم عنه ،ونتيجة لذلك فإن العمل االجتماعي
يرتبط إلى حد كبير بفكرة العمل الخيري ،ولكن يجب أن يتم التعامل معه من منظور أشمل .ويرجع مفهوم العمل الخيري إلى عصور قديمة ،هذا وتدعو
جميع األديان السماوية إلى فعل الخير والحض على مساعدة الفقراء وتقديم العون لهم.
إن ممارسة العمل االجتماعي  -باعتباره مهنة  -قال ( (Huff. Dan, 2008تستند إلى حد ما على أساس علمي ،حيث يرجع تطبيق ذلك إلى القرن
التاسع عشر ،وبدأت هذه املمارسة في أول األمر في الواليات املتحدة األمريكية وإنجلترا .إن خدمة املجتمع هي الجهود التي يقوم بها األفراد أو الجماعات
أو املنظمات أو بعـض أفراد املجتمع لتحسين األوضاع االجتماعية أو االقتصادية .مجدي مصطفى(  ،)2002فهي نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير
طالب الجامعة ،ويمكن عن طريق نشر املعرفة خارج جدران الجامعة ،وذلك بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة املحيطة بالجامعة
ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية املختلفة .طارق عامر( ،)2007وكما تقيم هذه الكليات املجتمع وتقدم املقترحات لحل قـضاياه ومـشكالته ،وتقترح
ً
ً
ً
ً
تصورات وبدائل تثير وتشيع فكرا تربويا داخل املجتمع .وإن كل تغيير يطرأ علـى املجتمـع ينعكس على هذه الكليات ايجابا وسلبا ،وكل تطور ونمو يحدث
لهذه الكليات يصاحبه تغيير وتحديث وتطور في املجتمع الذي نعـيش فيـه .فهذه الكليات ال تنفصل عن املجتمع ،وعالقتها باملجتمع كعالقة الجزء بالكل
 ،أما عدم التوافق فيما بينهما في بعض األمور ،فاألسباب عديدة لخصت بعضها (عايدة باكير ،)2012 ،فيما يلي:
ً
 .1أن الدور الذي تقوم به كليات إدارة األعمال بالفعل ال ينسجم تماما مع ما يجب أن تحرص عليـه.
 .2ضعف املوارد املالية الداعمة لألبحاث العلمية والتطبيقية.
 .3تجاهل الدور الذي يحتاجه املجتمع بالفعل ،والبعد عن حاجاته ومشكالته.
 .4عزل كليات إدارة األعمال عن مجتمعاتها ،وحصر نقل املعرفة داخل جدران هذه الكليات دون ارتباط وثيق باملجتمع وقضاياه.
 .5ضعف العمل التطوعي ،وضعف العالقة بين هيئة التدريس في هذه الكليات ،واملؤسـسات املحلية من مكتبات ومتاحف وأندية ومؤسسات
صناعية.
وبنهاية هذا املبحث الثالث نكون قد انتهينا من الفصل األول ،وقد تناولنا فيه كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع ،وقد تحدث
ً
الباحث في هذا الفصل عن كليات إدارة األعمال والريادة ،وعن الريادة وخدمة املجتمع ،وأخيرا تحدث الباحث عن دور كليات إدارة األعمال في توجيه
ً
وخدمة املجتمع ،خاتما بذلك الجانب النظري من هذا البحث ،لننتقل إلى الفصل الثاني ونتناول الجانب العملي من هذا البحث عبر املسح امليداني
ملعرفة أثر كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل البحث.

الفصل الثاني :إجـراءات املسـح امليـداني ،والنتائج والتوصيات:
إن اإلجراءات امليدانية تعتبر من أهم مراحل البحث العل مي ،حيث عن طريق هذه اإلجراءات يستطيع الباحث أن يصمم األدوات التي بها
يتحصل على املعلومات التي تساعد في تحديد النتائج ووضع التوصيات .وقد قام الباحث قبل تصميم أدوات املسح امليداني بالتشاور مع بعض أعضاء
هيئة التدريس بكلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة التي وقع عليها االختيار ليكون طالبها عينة الدراسة امليدانية ،حيث تشاور معهم
حول أهمية البحث وآلية جمع البيانات ،وعرفهم بالهدف املرجو تحقيقه من اجراء هذا البحث الذي يقوم به ،وفوائده املستقبلية عليهم وعلى طالبهم
ً
ً ً
وكليتهم ،وقد رحب العديد منهم بالفكرة وأبدوا استعدادا طيبا للتعاون وإبداء الرأي واملشورة ،مما ساعد كثيرا في تذليل الكثير من العقبات والصعاب
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التي واجهة الب احث ،من حيث املقابالت املوجهة وغير املوجهة التي تمت في هذا الصدد ،وكذلك في عملية توزيع وجمع صحيفة االستبيان .وقد تحصلنا -
بحمد هللا  -في هذه الزيارات األولية على الكثير من املعلومات التي أفادت البحث والباحث.
ً
أوال :أداة جمع البيانات:
أوضحنا في خالل هذا البحث أن األدوات املستخدمة إلتمام هذه الدراسة هي :املالحظة ،املقابلة ،واالستبيان ،وقد استخدمنا األداة األولى
والثانية في طي هذه الدراسة امليدانية ،أما األداة الثالثة واألخيرة ،فقد تم التركيز عليها ألنها هي األداة الفعالة التي يمكن من خاللها الحصول على
البيانات واملعلومات الكثيرة والوفيرة الالزمة إلجراء هذا البحث ،وقد بدأت في تصميم هذه األداة وهي استمارة االستبيان مع الحرص الشديد على أن
تكون هذه االستمارة حاوية ومغطية لجميع األسئلة التي من خاللها نتحصل على املعلومات املطلوبة لكل جوانب البحث ،وبذلك نستطيع أن نثبت
فرضيات الدراسة أو ننفها على حقائق ومعلومات قاطعة ومؤكدة تم جمعها بواسطة هذه الصحيفة.
ً
وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ ( )Alpha -Cronbachباعتباره مؤشرا على التجانس الداخلي للمحاور ،وقد تم توزيع حوالي ( 40استمارة)
ً
على عينة ثبات عشوائية ،حيث تبين أن اإلستبانة تتمتع بمعامالت ثبات عالية نسبيا ،فكان معامل الثبات للجزء املتعلق بفقرات محاور الدراسة
الرئيسة ،البالغ عددها ( 20فقرة) موزعة على خمسة محاور  0.901وهو معامل ثبات مناسب.
ً
ثانيا :املعالجة اإلحصائية للبيانات:
إن املعالجة اإلحصائية للبيانات تهدف إلى تحليل ال بيانات امليدانية ،وذلك بهدف تحقيق الفرضيات التي تم وضعها من قبل الباحث ،ويستخدم
ً
في هذه املعالجة اإلحصائية جهاز الحاسوب ،وتحديدا يتم استخدام برامج التحليــالت اإلحصائية والتـي تعرف ب ـ  SPSSوهي اختصار Statistical
 package for social sciencesوترجمتها بالعربية الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وهذه البرامج لها الكثير من األساليب واملعالجات اإلحصائية.
وقد اختار الباحث هذا البرنامج املعروف بـ ) (SPSSليكون هو املعالج اإلحصائي لبيانات البحث ،وذلك ملعرفته الدقيقة له من خالل استخدامه في
ً
ً
رسالة املاجستير والدكتوراه والكثير من البحوث التي قام بإعدادها مؤخرا ،وكذلك ألن كل الدراسات السابقة التي وقف عليها الباحث تستخدم تقريبا
نفس هذا البرنامج.
ً
ثالثا :عرض وتحليل نتائج االستبيان:
بعد أن قام الباحث بتوزيع االستمارات على طالب العينة محل البحث بكلية إدارة األعمال باملجمعة املعنية بالبحث ،وأعطى عينة البحث مهلة
كافية لإلجابة على األسئلة املطلوبة ،استلم من املعنيين استمارة االستقصاء بعد أن قاموا بملئها واإلجابة عليها.
بعد جمع االستمارات ،قام الباحث بمراجعتها ،وبذلك أصبحت صالحة للتحليل اإلحصائي .بعد االنتهاء من عملية املراجعة ،قام الباحث بترقيم
ً
ً
ً
االستمارات تسلسليا ،ومن ثم تفريغ البيانات واملعلومات وتبويبها يدويا في جداول أعدها الباحث خصيصا لهذا الغرض ،بعد ذلك تم إدخال لهذه
البيانات من الجداول إلى جهاز الحاسوب بواسطة بمساعدة أستاذ متخصص في مجال التحليل اإلحصائي ،حيث تم ترميز املتغيرات الواردة في البيانات
ً
بمتغيرات عددية ،وذلك بغرض معالجتها إحصائيا الختبار فرضيات البحث.
وسنقوم -إن شاء هللا -في فيما يلي بعرض وتحليل نتائج االستبانات التي تم جمعها من طالب الكلية محل الدراسة ،والتي حللت بواسطة التحليل
ً
اإلحصائي ) ،(SPSSوذلك كله تمهيدا الختبار فروض البحث ،وكان التحليل للمحاور الرئيسة للدراسة التي تمثل فرضيات البحث ،وفي املطلب أدناه،
اثبات للفرضيات وتوضيح للنتائج التي تم الحصول عليها عن طريق التحليل اإلحصائي ).(SPSS
ً
رابعا :إثبـات الفرضـيات:
في هذا املطلب يتناول الباحث الفرضيات التي وضعت من قبله في بداية هذا البحث ،وذلك من خالل التحليل اإلحصائي الذي تم لصحيفة
ً
االستقصاء ،مستخدما في ذلك اختبار جودة املطابقة (اختبار مربع كاي) ،الختبار فرضية أن التكرارات املشاهدة لكل عبارة تتبع توزيع منتظم ،أي أن
توزيع تكرار اإلجابات (أوافق بشدة ،أوافق ،غير محدد ،ال أوافق ،وال أوافق بشدة) ،يأتي بنسب متساوية ال فرق معنوي بينهم .وبعد إدخال البيانات
وإجراء االختبارات باستخدام برنامج ( (SPSSتحصلنا على قيمة (مربع كاي) ،ومستوى الداللة ،حيث تقارن مستوى الداللة بمستوى املعنوية ()0.05
ً
فإذا كانت أقل منها فهذا يعني أن توزيع التكرارات املشاهدة ليس منتظما ،أي أن هنالك فرق واضح معنوي يرجح أكثرية بعض التكرارات على غيرها ،أم
إذا كانت مستوى الداللة أكبر من أو تساوي ( )0.05فهذا يعني أن التكرارات املشاهدة تتبع التوزيع املنتظم أي أنه ليس هنالك دليل قوي على وجود
ً
فرق بين التكرارات ،فمثال إذا كانت قيمة مستوى الداللة لعبارة ما أقل من ( )0.05فهذا يعني أن تكرارات اإلجابات ليست منتظمة ،عليه يمكن
ً
استخدام الوسط الحسابي للعبارة ملعرفة أي اإلجابات األكثر تكرارا وبالتالي معرفة اتجاه العبارة .وأما الوسط الحسابي الفرض ي ،فنستطيع أن
نتحصل عليه من خالل نقاط املقياس املستخدم لوزن اإلجابات ،حيث توزع النقاط على اإلجابات كاآلتي :أوافق بشدة ( )5نقاط ،أوافق ( )4نقاط ،غير
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محدد ( )3نقاط ،ال أوافق ( )2من النقاط ،ال أوافق بشدة ( )1نقطة ،إجمالي النقاط ( )15نقطة ،إذن الوسط الحسابي الفرض ي يساوي ( )3حاصل
( 5/)1+2+3+4+5فإذا كان الوسط الحسابي للعبارة أكبر من أو يساوي الوسط الفرض ي ( ،)3فهذا يرجح أن أغلبية اإلجابات (أوافق ،وأوافق بشدة)،
ً
أي أن اتجاه العبارة سيكون إيجابا ،أما إذا كان الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرض ي للعبارة ،فهذا يرجح أن أغلبية اإلجابات (ال أوافق ،وال أوافق
بشدة) ،أي أن اتجاه العبارة سلبي في هذه العبارة.
الفرضية األولى :هنـاك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعـودية وبين توجيه وخدمة املجتمـع
السعـودي محـل الدراسة.
جدول ( :)1التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية األولى
مستوى الداللة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

.1هناك تحسن كبير في الخدمات املقدمة لك بعد انشاء الكلية.

3.41

0.55

201.60

0.000

.2زادت معرفتك وثقافتك بعد دراستك بهذه الكلية.

3.33

0.51

3112.21

0.000

.3زاد حبك ووالءك ملجتمعك بعد التحاقك بهذه الكلية.

3.21

0.42

215.1

0.000

.4قلت مشاكلك االجتماعية بعد تلقيك لدورات تقدمها الكلية.

3.38

1.06

62.20

0.000

العب ـارة

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.41أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هناك تحسن كبير في مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع بعد
أنشاء هذه الكلية محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.33أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن معرفة وثقافة الطالب قد زادت بعد ان دراستهم بهذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.21أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن حبهم ووالءهم ملجتمعهم زاد بعد أن التحقوا بهذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.38أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن املشاكل االجتماعية قد قلت بشكل كبير بعد تلقيهم لدورات
متخصصة بالكلية محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
مما تقدم يمكن أن نستنتج ،أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه
وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين رفاهية املجتمع
السعـودي محل الدراسة.
جدول ( :)2التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الثانية
الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

مستوى الداللة

.1هذه الكلية جعلت مجتمعك أكثر رفاهية من ذي قبل.
ً
 .2زادت الخدمات املقدمة جودة بعد انشاء هذه الكلية.

4.64

1.33

101.22

0.000

4.45

1.42

144.42

0.000

.3قامت كثير من املشاريع االستثمارية بعد ظهور كليتك هذه.

3.76

0.66

125.31

0.000

.4أدت هذه الكلية لقيام العديد من املدن والطرق الحديثة.

4.31

1.25

121.61

0.000

العب ـارة

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

.1
.2
.3
.4

بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.64أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن تحول لهذه الكلية جعلت املجتمع محل الدراسة أكثر رفاهية من
ذي قبل  ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.45أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى زيادة جودة الخدمات املقدمة للمجتمع بعد إنشاء هذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.76أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى قيام الكثير من املشاريع االستثمارية بعد ظهور هذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.31أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة أدت لقيام العديد من املدن والطرق
الحديثة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلـك.
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من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين رفاهية املجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة املشاريع الريادية
باملجتمع السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)3التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الثالثة
العب ـارة
.1املشاريع الريادية بمجتمعك أصبحت أكثر بعد ايجاد هذه الكلية.
ً
ً
.2هذه الكلية شجعتك في أن يكون لك مشروعا رياديا في املستقبل.
.3برامج هذه الكلية هادفة ودافعة على انشاء مشاريع ريادية.
ً
ً
.4لعبت هذه الكلية دورا جوهريا في قيام العديد من املشاريع الريادية.

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

مستوى الداللة

3.05

1.41

109.31

0.000

3.07

1.40

105.62

0.000

3.13

0.71

117.53

0.000

3.09

1.59

121.22

0.000

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.05أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن املشاريع الريادية أصبحت أكثر من ذي قبل بعد قيام هذه الكلية
محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.07أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة شجعت في أن يكون لكل فرد من أفراد
املجتمع مشروعه الريادي الخاص به ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.13أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن برامج هذه الكلية الريادية هادفة ودافعة عل انشاء مشاريع ريادية،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
ً
ً
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.09أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة لعبت دورا جوهريا في قيام العديد من
املشاريع الريادية الخاصة باملجتمع ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة
املشاريع الريادية باملجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة :هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين زيادة دخل
الفرد باملجتمع السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)4التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الرابعة
كــا2

مستوى الداللة

.1زاد دخل أسرتك بوجود خريج بها من هذه الكلية.

3.01

1.31

107.21

0.000

.2تتوقع زيادة دخلك بعد تخرجك من هذه الكلية.

3.03

1.39

115.61

0.000

.3خريجي هذه الكلية توظفوا في العديدة من الشركات الناجحة.

3.11

0.61

107.51

0.000

.4زاد عدد الشباب املتزوجين من خريجي هذه الكلية.

3.07

1.49

111.19

0.000

العبـارة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.01أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أنه زاد دخل األسرة بوجود خريج بها من هذه الكلية محل الدراسة،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.03أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن خريجي هذه الكلية محل الدراسة يتوقعون زيادة دخلهم بعد
تخرجهم ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.11أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن خريجي هذه الكلية محل الدراسة توظفوا في العديدة من الشركات
الناجحة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.07أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أنه زاد عدد الشباب املتزوجين من خريجي هذه الكلية محل الدراسة،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين زيادة دخل الفرد باملجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.
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الفرضية الخامسة :هناك عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين قلة البطالة
باملجتمع السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)5التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الخامسة
العب ـارة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

ك ـا2

مستوى الداللة

.1البرامج املعتمدة في هذه الكلية قللت من البطالة بين الشباب.

2.32

0.77

144.51

0.000

.2تعدد برامج الكلية سوف يزيد من فرصك الوظيفية.

2.41

1.04

112.22

0.000

.3برامج الكلية قادرة على تحقيق طموحك الوظيفي.

2.07

1.28

87.52

0.000

.4كلما زادت برامج الكلية كلما قل العاطلين عن العمل.

2.31

1.24

42.32

0.000

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابى يساوى  2.32أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن البرامج املعتمدة في هذه الكلية محل الدراسة قللت من البطالة بين
الشباب ،ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.41أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن تعدد برامج الكلية محل الدراسة سوف يزيد من الفرص الوظيفية،
ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.07أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن برامج الكلية محل الدراسة قادرة على تحقيق الطموح الوظيفي،
ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.31أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أنه كلما كلما زادت برامج الكلية كلما قل العاطلين عن العمل،
ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
عليه نستطيع أن نستنتج من هذه التفاسير التي تقدمت للعبارات أعاله ،أن هذه الفرضية فيها كا 2املحسوبة أقل من كا 2الجدولية ،مما يجعل الفروق
غير جوهرية ،ولكن في كل العبارات نجد الوسط املتوقع أقل من ( ،)3وهذا ما يؤكد جود عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات
إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين قلة البطالة باملجتمع السعودي محل الدراسة ،ومن هنا يتأكد لنا صحة الفرضية الخامسة .وبذلك نصل إلى
أن جميع الفرضيات قد حققت صحتها.
النتائـج:
استطاع الباحث من خالل الدراسة النظرية وامليدانية واختبار الفرضيات أن يتوصل إلى عدد من النتائج املهمة لهذا البحث ،نلخصها فيما يلي:
ً
 .1تعتبر كليات إدارة األعمال من أهم الكليات التي تقوم بدور ريادي في توجيه وخدمة املجتمع ،وذلك يظهر جليا من خالل البرامج الريادية التي
تقدمها لتحقيق رفاهية وتطوير املجتمع.
ً
ً
ً
 .2إن كليات إدارة األعمال تعطي اهتماما خاصا للمجتمع ،خاصة وأنها تستوعب جل الطالب في جميع برامجها وتخصصاتها االجتماعية املختلفة.
 .3وأن كليات إدارة األعمال ركيزة أساسية في املجتمع ،ولذلك فإن الجامعات تعمل على انشاء العديد منها ،واستيعاب كل جديد ومتطور بهذه
الكليات.
 .4استطاعت املجتمعات املتقدمة أن تحقق االستفادة القصوى من كليات إدارة األعمال في جميع مناحي الحياة ،مما كان لهذه الكليات الدور الكبير
في تقدم هذه املجتمعات ورقيها.
 .5توصلت الفرضية األولى إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه
وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة .وهذا يعني أن هذه الكليات كلما قدمت أعمال ريادية ،كلما كان لها دور كبير وريادي في توجيه وخدمة
املجتمع.
 .6أما الفرضية الثانية فقد أسفرت عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين رفاهية املجتمع السعودي محل الدراسة .أي أن هذه الكليات وكثرتها قد زادت من رفاهية املجتمع املحلي.
 .7وأما الفرضية الثالثة فقد أوضحت أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين
كثرة املشاريع الريادية باملجتمع السعودي محل الدراسة .مما يفيد أن كلما زادت كليات إدارة األعمال ،كلما ظهر في املجتمع مشاريع ريادية أكثر.
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 .8وأما الفرضية الرابعة فقد كشفت وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين زيادة دخل الفرد باملجتمع السعودي محل الدراسة .مما يدل على أن خريجي هذه الكليات يلتحقوا بوظائف ذات عائد جيد ،مما يزيد من دخل
الفرد.
ً
 .9وأخيرا استخلصنا من الفرضية الخامسة واألخيرة وجود عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات
السعودية وبين قلة البطالة باملجتمع السعودي محل الدراسة .وهذا معناه ان هذه الكليات من خالل برامجها قللت من البطالة في املجتمع.
وخالصة هذه النتائج هي أن كليات إدارة األعمال بالجامعات املختلفة لها دور ريادي وكبير في توجيه وخدمة املجتمع ،وأن املجتمع قد استفاد من هذه
الكليات ،في جميع مناحي الحياة ،مما زاد من تقدمه ورقيه ورفاهيته ،وأن لهذه الكليات خطط ورؤى وبرامج مستقبلية تساعد في توجه وخدمة املجتمع.
التوصيـات:
ً
ً
إعتمادا على االستنتاجات والنتائج السابقة ،وإستكماال ملستلزمات البحث ،فإن الباحث يتقدم ببعض التوصيات بغرض االستفادة منها ،وهذه
التوصيات تتمثل في النقاط التالية:
ً
 .1خلق نوع من التواصل والحوار املستمر بين كليات إدارة األعمال واملجتمع املحيط ،للتعاون والتكامل والعمل جنبا إلى جنب من أجل املجتمع
ورفاهيته.
 .2تفعيل برامج كليات إدارة األعمال في املجتمع واملشاركة الفعليـة فـي مـشاريع التنميـة والريادة وبرامجهـا واستراتيجيات التغيير والتطوير فيها.
 .3تعزيز امكانيات وقدرات كليات إدارة األعمال ،ومواكبة كافة التطورات التقنية الحديثة على مستوى العالم ،ومسايرتها ومحاولة االستفادة منها،
وذلك لضمان نجاح برامجها االجتماعية بكفاءة عالية.
 .4تطوير البرامج املوجه لخدمة املجتمع وزيادة مستوى إدراك طالب كليات إدارة األعمال للمنافع والفرص التي توفرها هذه البرامج من أجل دفعهم
إلى تبني مواقف إيجابية تجاها ،مع تقديم الدعم الالزم لهم التخاذ قرارات التبني والتطوير لهذه البرامج.
 .5االهتمام برفع مستوى مهارة وخبرة طالب كليات إدارة األعمال في مجال األعمال االجتماعية من خالل توفير برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو
خارجية ،مع تقديم الدعم الالزم لهم.
 .6ضرورة إيجاد مراكز متخصصة داخل كليات إدارة األعمال تهتم بتنمية وخدمة املجتمع ،مع تقديم الدعم اللوجستي الالزم ملعالجة املشاكل التي
ً
تواجهها ،وتخصيص ميزانية كافية للبحث والتطوير من أجل أن تقوم هذه املراكز بدورها كامال اتجاه املجتمع.
 .7تسهيل حصول خريجي كليات إدارة األعمال على الدعم املادي الالزم ،حتى يتمكنوا من انشاء مشاريع ريادية عالية الجودة ،تساعد على تقدم
ورفاهية املجتمع.
 .8زيادة التعاون بين كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية ،ومثيالتها بالجامعات العاملية ،لالستفادة من التقدم الذي وصلت إليها هذه الكليات
في الرقي باملجتمع ،وذلك لضمان الجودة.
 .9رفع مستوى أداء طالب كليات إدارة األعمال وزيادة الثقة بأنفسهم ملواكبة جميع املستجدات في مجال خدمة املجتمع ،وذلك من خالل اطالعهم
على كافة التطورات الحديثة في هذا املجال.
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Abstract: Objective of this research is to find out role colleges of business in Saudi universities to guide and
serve the Saudi community, through a review of its leadership in community service, and to assess the extent of
their contribution to the well-being of this community, and shed light on the most important gains that can be
realized for community under leadership in providing services and guidance from these colleges, and trying to
figure out the future plans of these colleges in this area, giving a clear idea and comprehensive development of
the incident where, and what they contain these colleges of technology and modern methods can be used to
achieve many of the advantages and benefits to community of Saudi Arabia In particular, and to identify the most
important problems and constraints faced by these colleges in Saudi leadership in community service, all focus
on the College of Business Administration at MU under study to work to provide appropriate solutions.
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