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Abstract:  
Studying entrepreneurship has grown in universities around the world, given its 
economic and social development, the creation of many jobs for young people, and the 
creation of innovative and entrepreneurial individuals. The aim of this study is to 
evaluate the role of the Egyptian universities in developing the culture of 
entrepreneurship among students, as well as obstacles faced. To achieve the objectives of 
the study, the researcher distributed 1200 electronic and paper survey forms on a random 
sample of staff in the Egyptian universities. The analysis was based on an analysis of 891 
valid forms. The study found that there is a clear lack of the role of universities in 
developing a culture of entrepreneurship among students in all areas including vision, 
mission and strategy, leadership and governance, resources and infrastructure, education 
for leadership, university support, internationalization and external university relations, 
and evaluation of entrepreneurship. The study concluded with a proposed strategy to 
improve the role of the Egyptian universities in developing a culture of entrepreneurship 
among students. 
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship, universities, entrepreneurship education, 
business incubators, Egypt 
  

ــادة األعمــال داخــل الجامعــات فــي مختلــف أنحــاء العــالم، نظــرًا لمــا تحققــه مــن تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة،  :ملخــص ازداد االهتمــام بري
وتهـدف هـذه الدراسـة إلـي تقيـيم دور الجامعـات المصـرية فـي . وخلق فرص عمل كثيرة للشباب، وخلـق أجيـال مـن المبـدعين والمبتكـرين

ولتحقيـق هـدفي الدراسـة قـام الباحـث . ل لدي الطالب، وكذلك التعـرف علـي المعوقـات التـي تواجههـا فـي ذلـكتنمية ثقافة ريادة األعما
اســتمارة استقصــاء بشــكل إلكترونــي وورقــي علــي عينــة عشــوائية مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة بالجامعــات  1200بتوزيــع 

وقـد توصـلت الدراسـة إلـي أن هنـاك قصـور واضـح فـي . ستمارة صـالحة للتحليـلا 891المصرية المختلفة، وقد تم االعتماد علي تحليل 
دور الجامعــات فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدي الطــالب فــي كــل المحــاور التــي شــملت الرؤيــة والرســالة واإلســتراتيجية، والقيــادة 

. دويل والعالقـات الجامعيـة الخارجيـة، وتقـويم ريـادة األعمـالوالحوكمة، والموارد والبنية التحتية، والتعليم للريادة، والدعم الجـامعي، والتـ
  .وقد اختتمت الدراسة بإستراتيجية مقترحة لتحسين دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب

  .ريادة األعمال، الريادي، الجامعات، التعليم للريادة، حاضنات األعمال، مصر: الكلمات الدالة
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  :دمةمق
بدأ االتجاه إلي ريادة األعمال يزداد شيئًا فشيئًا بعد أن عجزت مؤسسات القطاع العام والخاص عن استيعاب اآلالف      

من الراغبين في العمل، والذي نتج عنه زيادة نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، مما دفعهم للبحث عن عمل خاص 
وقد ازداد االهتمام أيضًا بريادة األعمال نتيجة التطورات ). 2015أبو قرن، الهابيل و (بهم يستطيعون العيش من خالله 

نظر إلي ريادة األعمال بأنها ). 2017الباجوري، (التكنولوجية الهائلة، والعولمة، والتوسع في القطاع الخاص  ُ ومن ثم بدأ ي
ة المجتمعات، ووجود أجيال مؤهلين بشكل ظاهرة يجب االهتمام بها، لدورها الهام في تحقيق التنمية االقتصادية، وتنمي

يمكنهم من استغالل الفرص المتاحة أمامهم من خالل ما يمتلكونه من إبداع وابتكار، واستثمارهم كافة الموارد المتاحة 
وعلي العكس مما يحدث في الدول النامية؛ فقد اهتمت الدول ). 2016محيالن، (أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة 

بريادة األعمال ودورها في عملية التنمية المستدامة، وبادرت بطرح العديد من الممارسات والخطط واإلجراءات المتقدمة 
والبرامج التعليمية التي تهتم بتطوير ريادة األعمال وثقافتها، ودعم األفراد الرياديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم إلنشاء 

الحديدي وسعد، (بجانب توفير كل أسباب استمرار وبقاء هذه المشروعات مشروعاتهم الخاصة، ودعم تحقيق أهدافهم، 
وكنتيجة طبيعية لتزايد أعداد خريجي الجامعات، وارتفاع نسبة البطالة فيما بينهم، فقد قامت العديد من الدول  ).2016

سابهم الخاص، وتأهيلهم بمراجعة أنظمتها التعليمية والتدريبية لتطويرها بشكل يشجع الطالب والشباب نحو العمل لح
للقيام بهذه الدور، واتجاههم لعمل مشروعات خاصة بدالً من االتجاه للعمل في القطاع العام أو الخاص، وقد قامت هذه 

  ).2016؛ الحمالي والعربي، 2014الفواز، (الدول بتوفير البيئة االقتصادية المناسبة لتطبيق أفكارهم وأعمالهم الريادية 
بي؛ فعلي الجامعات دور كبير في االهتمام بالشباب، وتأهيلهم التأهيل الكامل بهدف مشاركتهم اإليجابية وفي وطننا العر 

في تنمية مجتمعاتهم، وتخفيف حدة الفقر، واالرتقاء بمستوي معيشتهم، وتعزيز اتجاهاتهم اإليجابية نحو المجتمع، 
عبد (اتهم ووطنهم، وكذلك توجيههم نحو مصادر التنمية واستغالل طاقات هؤالء الشباب وأوقات فراغهم بما يفيد مجتمع

ُسمي بالتعليم  ).2016الفتاح،  ومع اعتراف الجامعات بأهمية ودور ريادة األعمال في مختلف المجاالت، فقد ظهر ما ي
كيفية إعداد للريادة أو تعليم ريادة األعمال لطالب التعليم العالي، والذي يتضمن إدراج مقررات خاصة بريادة األعمال، و 

باإلضافة إلي عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بهدف نشر معلومات حول . المشروعات الخاص، وتسويق منتجاتها
عبد القادر (ريادة األعمال، بجانب االستعانة بخبراء ورواد أعمال ناجحين لكي ينقلوا خبراتهم في تطوير التعليم للريادة 

  ).2015وإبراهيم، 
  :مشكلة الدراسة

في الوقت الذي يتجه فيه العالم ومختلف المؤسسات إلي االهتمام بريادة األعمال، وتشجيع مختلف الشباب علي     
االتجاه للعمل الحر والمشروعات الريادية، نظرًا لما تحققه من مزايا كثيرة مثل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

، وتحقيق الثروة، وخلق فرص عمل كثير، وتحقيق ال تنمية المستدامة، وخلق أجيال ريادية مؤهلة قادرة علي المنافسة عالميًا
كما أن . وغيرها من المزايا المتعددة التي تحققها ريادة األعمال... وتنشيط السوق، والتشجيع علي اإلبداع واالبتكار 

عولمة، وازدياد أهمية ودور المعرفة بيئة العمل قد شهدت العديد من التغيرات نتيجة التطورات التكنولوجية الهائلة، وال
خاصة مع التحول إلي اقتصاد المعرفة، مما أدي زيادة االهتمام بريادة األعمال، وتشجيع الشباب علي أن يصبحوا رواد 
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ونتيجة لذلك فإن الجامعات عليها دورًا كبيرًا في تأهيل هؤالء الشباب، وتنمية ثقافة ريادة األعمال لديهم، . أعمال
وفي الوقت الذي اهتمت فيه الجامعات . م الخصائص الريادية التي تدفعهم وتشجعهم علي العمل الرياديوإكسابه

العالمية بريادة األعمال، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها إلدخال مقررات خاصة بريادة األعمال، نجد أن الوضع في 
ن القصور الواضح في دعم ريادة األعمال، وتنمية جامعات الوطن العربي بشكل عام، ومصر بشكل خاص مازال يعاني م

ً علي ذلك تجيب الدراسة علي التساؤلين التاليين. الثقافة الريادية لدي الشباب   :وبناء
 هل تقوم الجامعات المصرية بدور فعال في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب؟ -
 افة ريادة األعمال لدي الطالب؟ما هي المعوقات التي تواجه الجامعات المصرية في تنمية ثق -

  

  :أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة في أنها

 تعقبـالتـي أضـطرابات االسـلبية و الحـداث لألظـروف اقتصـادية صـعبة نتيجـة لمـا فيـه مصـر ب مـرتتأتي في وقت صعب  -
 .2013ويونيو  2011ثورتي يناير 

 .ة ريادة األعمال، وتنمية الثقافة الريادية لديهمتوعية المسئولين، والقيادات الجامعية، وكذلك الطالب بأهمي -
تسـاعد نتـائج الدراســة القيـادات الجامعيــة والمسـئولين فـي وزارة التعلــيم علـي التعــرف علـي المعوقـات التــي تواجههـا فــي  -

 .تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب
العـالي علـي كيفيـة دمـج ثقافـة ريـادة األعمـال فـي تساعد نتائج الدراسة صناع القرار داخـل الجامعـات وفـي وزارة التعلـيم  -

 .التعليم بمختلف التخصصات
 .تفيد النتائج الدراسات المستقبلية والباحثين الذين سيتناولون موضوع ريادة األعمال داخل الجامعات -
 .لطالبتقدم الدراسة إستراتيجية مقترحة لزيادة دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي ا -

  

  أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلي

 .إبراز دور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب -
 .تقييم دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب -
ــادة األعمــال لــدي الطــال - ب، وتحولهــا إلــي طــرح إســتراتيجية مقترحــة لزيــادة دور الجامعــات المصــرية فــي تنميــة ثقافــة ري

 .جامعات ريادية
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  اإلطار النظري
  مفهوم ريادة األعمال: أوالً 

تعد ريادة األعمال أحد دعائم اإلبداع واالبتكار، وترتبط بشكل كبير بالقدرة علي االستجابة للفرص المتاحة، حيث تظهر 
ب إنتاجية جديدة تساهم في نجاح روح الريادة من خالل فتح أسواق جديدة، وخلق منتجات مبتكرة، وابتكار أسالي

بعض ) 1(ويوضح جدول رقم ). 2015الدارس، (المؤسسات، والذي ينعكس بدوره علي تحقيق التنمية االقتصادية 
  .المفاهيم الخاصة بريادة األعمال

  
  مفاهيم ريادة األعمال) 1(جدول 

  المفهوم  المؤلف
ديره الفرد من خالل بذل الفكر والجهد والوقت والمال، ويتحلي التوجه برغبة إلنشاء عمل خاص ي  632، 2016عبد الفتاح، 

فيها بروح المغامرة وتقبل المخاطرة المحسوبة، وتحمل التبعات النفسية واالجتماعية والمالية لذلك، 
واستثمار عوائده في التوسع األفقي أو الرأسي لتوفير فرص عمل جديدة له ولغيره للتخفيف أو الحد 

لك تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لنفسه ولغيره، والمساهمة في بناء مستقبله من البطالة، وكذ
  .ومستقبل وطنه، والمساهمة في إحداث تطوير وتنمية وطنية شاملة ومستدامة

؛  816، 2016المومني، 
  12، 2017العجايب، 

لرغبات من خالل اإلبداع مجموعة من األنشطة تقوم علي االهتمام وتوفير الفرص، وتلبية الحاجات وا
  .وإنشاء األعمال

مجموع اإلجراءات الالزمة إليجاد شئ مختلف ذي قيمة من خالل تكريس الوقت والجهد الالزمين   47، 2016محيالن، 
لذلك، مع األخذ في االعتبار المخاطرة المحسوبة لذلك للحصول علي مكتسبات مادية أو تحقيق 

  .ظمة قادرة علي دعم االبتكارات بشكل نظامي ومستمرالرضا الفردي بهدف الوصول إلي من
المبادرة والمبادأة في ابتكار سلع أو خدمات يكون للريادي السبق في عرضها في السوق، مع تحمل   96، 2017زيدان وخليل، 

  .المخاطر ومواجهة التهديدات، وهكذا يصبح رائدًا إذا استمر علي هذا الوضع لفترة طويلة
إنشاء عمل خاص وإدارته من خالل إنفاق الجهد والوقت والمال، وتحمل تبعاته النفسية واالجتماعية   628، 2015 العتيبي وموسي،

  .والمالية، واستثمار عوائده لتحقيق الرفاهية االجتماعية وبناء المستقبل
  من إعداد الباحث: المصدر

  العوامل المؤثرة علي ريادة األعمال ومعوقاتها: ثانياً 
تتمثــل . عوامــل تــؤثر علــي اتجــاه األفــراد نحــو ريــادة األعمــال 3إلــي أن هنــاك ) 2014( Salehو ) 2016(اني أشــار اليمــ

  :هذه العوامل فيما يلي
وتشمل الجنس، والسن، والطبقـة االجتماعيـة، والقـدوة، والـدخل، ومسـتوي التعلـيم، ومسـتوي : الخصائص الديموغرافية -أ

  .لخبرات السابقة، والدين، والحالة االجتماعية، وحجم األسرةتعليم الوالدين، ووظيفة الوالدين، وا
  .تشمل التعليم، وبيئة األعمال، والعوامل الثقافية: العوامل السياقية -ب
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وتشــمل اإلنجــاز، وقبــول المخــاطرة، وتحمــل الغمــوض، واالبتكــار، والــتحكم الــذاتي الــداخلي، : الســمات الشخصــية -ج
  .ستعداد الذاتي للعمل لساعات طويلة، التفاؤلواالستباقية، االندفاع للعمل، اال

  

بأن الطاقة الرياديـة، والثقافـة الرياديـة، والتعلـيم، والمجتمـع مـن العوامـل المـؤثرة علـي اتجـاه ) 2017(فيما أضاف المخيزيم 
  .األفراد نحو ريادة األعمال

ـــاح  ـــد الفت ـــ) 2010(والشـــميمري ) 2015(؛ العتيبـــي وموســـي )2016(كمـــا ذكـــر عب اك بعـــض المعوقـــات المرتبطـــة أن هن
ة عــدم االهتمــام بنشــر ثقافــة ريــادل، وتتمثــل هــذه المعوقــات فــي بــالتعليم، والتــي تواجــه األفــراد فــي اتجــاههم لريــادة األعمــا

، وعــدم تشــجيع التعلــيم المســتمر، عــدم وجــود بــرامج تدريبيـة مكملــة للتعلــيم الجــامعياألعمـال فــي المؤسســات التعليميــة، و 
م بهــا لتطــوير وتقــدم ونهضــة الدولــة، باألبحــاث والدراســات العلميــة كوســيلة للترقيــات فقــط، وعــدم االهتمــااالهتمــام بجانــب 

الفجــوة الكبيــرة بــين مــا يــتم تدريســه مــن مقــررات فــي بــداع واالبتكــار والتحليــل والــربط، و قصــور فــي التعلــيم القــائم علــي اإلو 
البحـــث العلمـــي، وعــدم االهتمـــام بـــه،  ضـــعف مخصصــاتي باإلضــافة إلـــ .المؤسســات التعليميـــة، ومـــا يتطلبــه ســـوق العمـــل

عــدم فيــذ أفكــارهم ومقترحــاتهم المبتكــرة، و غيـاب الــدعم المقــدم للطــالب الموهــوبين والمبــدعين، وعــدم تشــجعيهم علــي تنو 
ــــات تنفيــــذ  ــــوفير متطلب ــــادة األعمــــال، وتشــــجيع الخــــريجين لالتجــــاه ونحوهــــا، ومســــاعدتهم وت ــــة بتشــــجيع ري اهتمــــام الدول

  .ممشروعاته
  

  أهمية ريادة األعمال: ثالثاً 
  :تساهم ريادة األعمال في عملية التنمية، وتحقيق الكثير من األهداف االقتصادية واالجتماعية، والتي من بينها ما يلي

 .توفير فرص عمل -
 .استحداث أنشطة اقتصادية جديدة -
 ).2017المخيزيم، (تشجيع ثقافة ريادة األعمال بين األفراد  -
 .تحقيق األرباح -
 .االستقاللية في العمل -
 ).2017أبو هديب، (األمان مدي الحياة  -
أحــد مــدخالت عمليــة اتخــاذ القــرارات الخاصــة باســتغالل المــوارد المتاحــة للبــدء فــي المشــروع، وطــرح منــتج أو ســلعة  -

 ).2012؛ دياب، 2017زيدان وخليل، (جديدة مبتكرة 
 .تمثل فرصة للتميز وتحقيق اإلنجاز -
 .المجتمعالمساهمة في خدمة  -
 .التوظيف الذاتي -
 .زيادة الدخل -
 .دعم النمو االقتصادي واالجتماعي -
 .تقليل هجرة الكفاءات خارج الوطن -
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 .زيادة القدرة علي مواجهة كافة التحديات -
 .التكيف مع كافة التغيرات بمرونة وفاعلية -
 ).2017مرعي وحسن، (توزيع الثروات وعدم احتكارها لدي البعض  -
 .إستراتيجية هامة لتحقيق النمو السريع، والميزة التنافسيةتعد ريادة األعمال  -
 .المشروعات الريادية تمثل آلية فعالة للتغيير والتجديد اإلستراتيجي -
 .القضاء علي البيروقراطية والروتين، واالعتماد علي اإلبداع واالبتكار -
؛ حســـين، 2016الحديــدي، وســعد، ( اكتشــاف كافــة الفــرص المتاحــة فــي بيئــة العمـــل، واالســتفادة منهــا بدرجــة كبيــرة -

2013.( 
 .تنمية القدرات البشرية الهائلة، بما يفيد المشروعات، والمجتمع بأكلمه -
 .تخفيض معدل البطالة، وزيادة فرص التوظيف -
 ).2012القهيوي والوادي، (تعزيز القدرة التنافسية  -
 ).Loss and Bascunan, 2011(تحسين الدخل القومي  -
  

  عات في تنمية الثقافة الريادية للطالبدور الجام: رابعاً 
ــادة األعمــال فــي إعــادة هيكلــة الجامعــات التــي تســعي لزيــادة قــدرتها التنافســية، والتوســع فــي برامجهــا التعليميــة،  تســاهم ري
، وفي نفـس الوقـت تحقيـق التـوازن بـين كـون الجامعـة مؤسسـة  والبقاء في ظل المنافسة الكبيرة بين الجامعات محليًا وعالميًا

كمــا أن إكسـاب الطـالب المهـارات الرياديــة ). 2014محمـد ومحمـود، (تعليميـة عامـة، وكوسـيلة للتسـويق وريــادة األعمـال 
يتطلب من الجامعات بذل المزيـد مـن الجهـود إلكسـاب هـؤالء الطـالب هـذه المهـارات، وتـأهيلهم نفسـيًا وفكريـًا للبـدء فـي 

الجامعـات فـي أنحـاء العـالم إلـي تصـميم بعـض البـرامج التعليميـة  ، حيث اتجهت العديـد مـن)2015سلطان، (العمل الحر 
ـــدكتوراه فـــي ريـــادة  ـــة لمـــنح درجـــة الماجســـتير وال ـــرامج تعليمي ـــادة األعمـــال، بجانـــب تصـــميم ب والمقـــررات الدراســـية فـــي ري

ي ريـادة األعمال، كما اتجهت الكثير من المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة إلـي إعـداد بـرامج تدريبيـة ودراسـات متخصصـة فـ
ُســمي بالجامعـة الرياديــة التــي تســتهدف تــدريب وتأهيــل الطــالب حتــى ). 2013شــحاته، (األعمـال  ونتيجــة لــذلك ظهــر مــا ي

يكون رواد أعمال في المستقبل، وتدريبهم علـي كيفيـة بـدء مشـروعات الخاصـة، وإكسـابهم المهـارات الرياديـة الالزمـة، كمـا 
محمـــد (ظـــيم ومشـــاريعهم بطريقـــة رياديـــة، وتقـــديم المســـاعدات الماليـــة لهـــم يســـتهدف هـــذا النـــوع مـــن الجامعـــات إدارة وتن

كما يقع علي عاتق هذه الجامعات مهمـة تنميـة الثقافـة الرياديـة لـدي الطـالب مـن خـالل تـوفير العنصـر ). 2014ومحمود، 
م المبتكــرة إلــي البشــري المؤهــل للعمــل الحــر، والراغــب فــي تحمــل المخــاطر، وتــدريبهم علــي تحويــل أفكــارهم ومقترحــاته

لطـالب مشروعات هامة، وإكسابهم مهارات إعداد وتنفيذ المشروعات، وتقديم كافة االستشارات والدعم والتوجيه لهـؤالء ا
  ).2017المخيزيم، (

ــادة األعمــال لــدي ) 2010(وقــد أشــار الشــميمري  إلــي بعــض المرتكــزات الضــرورية لزيــادة دور الجامعــة فــي تنميــة ثقافــة ري
  :ثل هذه المرتكزات فيما يليالطالب، وتتم



 

 

 378 
 

  JFBE 2018   

تحويـل دور الجامعــة مـن التركيــز علـي التوظيــف إلـي التركيــز علـي خلــق فـرص العمــل، وذلـك مــن خـالل إعــادة النظـر فــي  -
البـــرامج األكاديميـــة والمقـــررات الدراســـية الحاليـــة، والعمـــل علـــي إدخـــال بـــرامج ومقـــررات دراســـية مرتبطـــة بريـــادة األعمـــال 

 .خلق فرص عمل لتخريج طالب قادرين علي
عقـد شـراكات وعالقـات مـع كافـة القطاعـات ذات العالقــة بالجامعـة، سـواء مؤسسـات حكوميـة أو المجتمـع المحلــي أو  -

 .الخريجين، وفتح قنوات تواصل مستمر فيما بينهم
 .التعاون مع الجامعات العالمية والمتميزة في مجال ريادة األعمال لنقل التكنولوجيا والمعارف المتطورة -
بيــق التعلـــيم القـــائم علـــي اإلبــداع واالبتكـــار، واالبتعـــاد عـــن الحفـــظ والتلقــين، وتشـــجيع الطـــالب أن يكونـــوا منتجـــين تط -

للمعرفة بدالً من تلقيها فقـط، وإتاحـة الفرصـة لهـم للتعبيـر عـن آرائهـم وأفكـارهم، وتشـجيعهم علـي اإلبـداع، ودعـم أفكـارهم 
 .ومقترحاتهم

 .يادة األعمال، ولديها الرغبة في توفير اإلمكانات المادية والمالية لرواد األعمالتوفير القيادة التي تؤمن بأهمية ر  -
  

وحتـي تســتطيع الجامعــات القيــام بـدورها بنجــاح فــي تنميــة ثقافـة ريــادة األعمــال لــدي الطـالب فعليهــا أن تركــز علــي اآلليــات 
  :التالي

 :التعليم للريادة أو التعليم الريادي  -أ 
اإلســـتراتيجيات المســـتخدمة للتعامـــل مـــع الضـــغوط الديموغرافيـــة، وتقليـــل حجـــم البطالـــة بـــين  أصــبح التعلـــيم الريـــادي أحـــد

خريجـــي الجامعـــات والشـــباب، حيـــث يـــوفر هـــذا التعلـــيم المعـــارف والمهـــارات التـــي تســـاعد هـــؤالء الشـــباب علـــي مواجهـــة 
وعات رياديـــة تســاهم فـــي الظــروف االقتصــادية واالجتماعيـــة، بجانــب تـــأهيلهم لخلــق فـــرص وظيفيــة ألنفســهم، وعمـــل مشــر 

وقـد عـرّف السـيد وإبـراهيم ). 2014مهنـاوي، (تحقيق دخل مناسب لهم، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوي المعيشـة 
اكتساب طـالب الجامعـة اتجاهـات ومهـارات العمـل الحـر، وذلـك لزيـادة الـوعي "التعليم الريادي علي أنه ) 282، 2014(

علــي مهــارات اإلبــداع واالبتكــار، وتنميــة الرغبــة للمبــادرة بــإطالق وممارســة العمــل الحــر بــإدراك الفــرص الوظيفيــة، وتــدريبهم 
والتوظيـــف الـــذاتي، وجعـــل الخـــريجين خـــالقين لفـــرص العمـــل ال بـــاحثين عنهـــا، وتزويـــدهم بالقـــدرة علـــي إدراك الطـــرق التـــي 

الت البطالـــة والفقـــر والعنـــف يســـتطيعون مـــن خاللهـــا المســـاهمة فـــي التنميـــة، وفـــي رخـــاء مجتمعـــاتهم، وذلـــك لعـــالج مشـــك
مقاربــة تربويــة تهــدف إلـي تعزيــز التقــدير الــذاتي، والثقــة "بأنــه ) 17، 2016(كمــا عرفــه أبــو الشـعر ". والتهمـيش االجتمــاعي

بالنفس عن طريق تعزيز وتغذيـة المواهـب اإلبـداعات الفرديـة، وفـي الوقـت نفسـه بنـاء القـيم والمهـارات ذات العالقـة، والتـي 
إلـي أن نشـر التعلــيم الريـادي فــي ) 2014(كمـا أشـار مبــارك ". رسـين فــي توسـيع مـداركهم مــن خـالل الدراســةستسـاعد الدا

المجتمعــات العربيـــة لــه نتائجـــه اإليجابيــة فـــي التنميــة المســـتدامة، حيــث يخلـــق قاعــدة كبيـــرة مــن األشـــخاص الريــاديين فـــي 
  . ازمختلف التخصصات، وإعداد أجيال تتسم باإلبداع واالبتكار واإلنج

  :وتهدف برامج التعليم الريادي إلي تحقيق ما يلي
 .توفير المعارف والخبرات في مجال ريادة األعمال -
 .تأهيل الشباب إلدارة المشروعات الريادية -
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 .تدريب الشباب علي كيفية إعداد خطط العمل -
 .تحفيز الشباب علي التفكير اإلبداعي -
ني، اليمـا(لقطـاع الحكـومي أو القطـاع الخـاص إلـي ثقافـة العمـل الحـر تحويل ثقافة المجتمع من السعي وراء العمل في ا -

2016.( 
 .خلق نوع جديد من السلوكيات واالتجاهات اإليجابية للحاضر والمستقبل -
 ).Akinboye and Pihie, 2014(غرس ثقافة اإلبداع  -
 ).Sandri, 2016(تدريب الشباب علي التفكير اإلستراتيجي  -
 ).2014مبارك، (فية التفاعل مع بيئة األعمال المحيطة بشكل إيجابي تنمية قدرات الشباب في كي -

؛ العبيـــدي والجـــراح )2015(؛ نوفـــل )2015(؛ إدريـــس )2016(؛ عبـــد )2016(والعربـــي  الحمـــاليكمـــا أشـــار كـــل مـــن 
رة إلــي أن مميــزات التعلــيم الريــادي تتمثــل فــي خلــق أســواق جديــدة، واالســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا المتطــو ) 2014(

لزيادة اإلنتاجية، واالعتماد علي الـذات بـدالً مـن االعتمـاد علـي اآلخـرين، وتقليـل هجـرة المواهـب، وتحسـين الوضـع المـالي 
هـذا . الحالي للفرد، وتنمية المناطق الريفية من خالل تطوير المزيد من الصناعات، وزيادة الدخل، وزيـادة النمـو االقتصـادي

، وخلــق المزيــد مــن الخــدمات بجانــب اســتخدام المــوارد المحليــة  فــي تصــنيع منتجــات وخــدمات للمجتمــع وتصــديرها أيضــًا
والمنتجــات المبتكـــرة، وإجـــراء المزيـــد مــن الدراســـات واألبحـــاث حـــول كيفيــة تطـــوير األدوات والمعـــدات المســـتخدمة فـــي 

ات، ممــا يشــجع علــي اإلنتـاج، والقــدرة علــي تحقيــق إنجــازات كبيـرة، وخلــق منافســة شــريفة بــين مختلـف الشــباب والمشــروع
  .خلق منتجات ذات جودة متميزة، وأخيرًا التحول من طلب التوظيف إلي توفير الفرص الوظيفية

عــالوة علــي ذلــك؛ فــإن تنميــة ودعــم التعلــيم الريــادي داخــل الجامعــات يتطلــب وجــود إســتراتيجية داعمــة للتعلــيم الريــادي 
تخصصــات، وتعــديل لــوائح مختلــف الكليــات وإدراج مقــررات بالجامعــات، واســتخدام أســاليب تعلــيم رياديــة فــي مختلــف ال

دراســية خاصــة بريــادة األعمــال، وإنشــاء مراكــز للتعلــيم الريــادي داخــل الجامعــات، وتحســين القــدرات المؤسســية فــي ريــادة 
  )Arasti et al., 2012(األعمال، وتدريب أعضاء هيئة التدريس علي التعليم الريادي وأنشطته 

  

 :البيئة الداعمة  -ب 
مــع ازديــاد دور المعرفــة فــي جميــع المؤسســات ومنهــا الجامعــات، ومــع التحــول مــن االقتصــادي التقليــدي إلــي اقتصــاد    

المعرفـة، كـان لزامــًا علـي الجامعـات هــي األخـري التحـول إلــي اقتصـاد المعرفـة، حتــى تـتمكن مـن تنميــة ثقافـة ريـادة األعمــال 
  ):2017المخيزيم، (تطلبات التالية كما يجب علي التركيز علي توفير الم. لدي طالبها

 .تطوير البنية التحتية، وتوفير أحدث أنواع التكنولوجيا -
 .زيادة وعي الطالب بأهمية ريادة األعمال ودورها، مما يؤدي إلي سيادة مفهوم الثقافة الريادية -
 .ة بالواقع العمليتشجيع الشراكات والتعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، لربط المقررات التدريسي -
الســماح ألعضـــاء هيئــة التـــدريس للعمـــل بعــض الوقـــت فــي مؤسســـات القطـــاع الخــاص، الكتســـاب خبــرات مـــن القطـــاع  -

 .الخاص ونقلها إلي الطالب
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 .تطوير مرافق الجامعة -
  

الخـاص فـي وهناك عدة جوانب تتطلبها تنمية الثقافـة الرياديـة داخـل الجامعـات، مثـل تشـجيع التعـاون بـين الجامعـة والقطـاع 
دعــم ريــادة األعمــال بالجامعــة، ووضــع إســتراتيجية قائمــة علــي توافــق اآلراء لتعزيــز رواح المبــادرة بــين الطــالب، دعــم النظــام 
البيئـي الريـادي وتعزيـز مشـاركة أصـحاب المصـلحة، واسـتخدام التعلـيم للريـادة كـأداة لـدعم ريـادة األعمـال، واالتجـاه بشـكل  

  ).Hofer et al., 2010؛ 2014محمد ومحمود، (لصناعات المهمة كبير إلي ريادة األعمال في ا
  

 :حاضنات األعمال  - ج 
تواجه األعمال والمشروعات الصغيرة الكثير مـن المشـكالت فـي بدايـة تنفيـذها مثـل المشـكالت الخاصـة بضـعف التمويـل، 

المشـروعات ممـا يتسـبب  وضعف الخبـرة فـي مجـال العمـل، بجانـب عـدم وجـود مهـارات إداريـة أو فنيـة لـدي القـائمين علـي
فــي توقفهــا أحيانــًا فــي األشــهر األولــي، وبالتــالي يكــون أصــحاب هــذه المشــروعات فــي موقــف صــعب ســواء بضــياع المــوارد 

ونتيجــة لــذلك؛ ظهــرت الحاجــة إلــي وجــود مؤسســات تقــدم الــدعم لهــذه . المحــدودة التــي يملكهــا أو ضــياع فرصــة العمــل
ـــالخبرات واالستشـــار  ـــرة المشـــروعات، ودعمهـــا ب ـــالزم حتـــى تســـتطيع البقـــاء واالســـتمرار والنجـــاح ألطـــول فت ات والتمويـــل ال

ممكنـة، حيــث أن بعــض هـذه المشــروعات يعتبــر مشــروعات واعـدة، وتمتلــك الــروح الرياديــة، ولـديها القــدرة علــي االســتمرار 
ُســمي بحا نوفــل، (ضــنات األعمــال والمنافســة إذا مــا تــوفرت لهــا الظــروف المناســبة، ومنــا هنــا ظهــرت الحاجــة الماســة لمــا ي

2015.(  
مؤسســات تعمــل علــي دعــم المبــادرين الــذين تتــوافر لهــم "حاضــنات األعمــال علــي أنهــا ) 89، 2015(وقــد عــرّف مهــدي 

األفكــار الطموحــة والدراســة االقتصــادية الســليمة، وبعــض المــوارد الالزمــة لتحقيــق طموحــاتهم، بحيــث تــوفر لهــم بيئــة عمــل 
الحرجـــة مـــن عمـــر المشـــروع، وزيـــادة فـــرص النجـــاح مـــن خـــالل اســـتكمال النـــواحي الفنيـــة  مناســـبة خـــالل الســـنوات األولـــي

واإلدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلي التركيـز علـي جـوهر العمـل، وذلـك لفتـرة محـددة تتضـاءل بعـدها العالقـة 
التــوجيهي ورأس المــال لألعمــال المشــروع الــذي يقــدم الخبــرة والمعــدات والــدعم "كمــا أنهــا ". لتتحــول إلــي مبــادر جديــد

ومــن خــالل هــذا التعريــف؛ يتضــح أن حاضــنات األعمــال يرتكــز دورهــا فــي ". الجديــدة التــي هــي علــي وشــك البــدء بالعمــل
ـــات، والتســـهيالت مثـــل اآلالت والمعـــدات  ـــة مثـــل تقـــديم القـــروض واإلعان تقـــديم الـــدعم والمســـاعدة للمشـــروعات الريادي

المشــروع، والخــدمات التــي تأخــذ شــكل استشــارات فنيــة وقانونيــة واقتصــادية وتســويقية  واألجهــزة واألدوات المطلوبــة فــي
  ).2015نوفل، (

وتهـدف حاضــنات األعمــال إلــي تنميــة المجتمــع المحلــي، ودعــم التنميــة االقتصــادية، ودعــم وتنميــة المــوارد البشــرية، ودعــم 
مهــدي، (عمــال، ودعــم التنميــة الصــناعية والتكنولوجيــة المشــروعات الرياديــة والصــغيرة الناشــئة، وخلــق الفــرص أمــام رواد األ

، %80وقـد أشـارت التجــارب إلـي أن نسـبة نجــاح المشـروعات التـي تــدعمها حاضـنات األعمـال تبلــغ أكثـر مــن ). 2015
؛ مهـدي، 2012القهيـوي والـوادي، % (50بينما نسبة نجاح المشروعات التي ال ترعاها حاضنات األعمـال تبلـغ أقـل مـن 

2015.(  
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  :لدراسة الميدانيةا
  

  :أداة الدراسة: أوالً 
وشــملت النــوع، والجامعــة، : قــام الباحــث بتصــميم اســتمارة استقصــاء مقســمة إلــي محــورين، األول يتنــاول المعلومــات العامــة

والثــاني ينــاقش الــدور الــذي تلعبــه الجامعــات فــي تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لــدي . والدرجــة العلميــة، وعــدد ســنوات الخبــرة
لطالب، وقد تم قياس هـذا الـدور مـن خـالل سـبع عناصـر هـم الرؤيـة والرسـالة واإلسـتراتيجي، والقيـادة والحوكمـة، والمـوارد ا

وقـد تـم . والبنية التحتية، والتعليم للريادة، والدعم الجامعي، والتدويل والعالقات الجامعية الخارجيـة، وتقـويم ريـادة األعمـال
فـــي إعـــداد ) 2014(ومحمـــد ومحمـــود ) 2016(؛ الحمـــالي والعربـــي )2017(زيم االعتمـــاد علـــي دراســـة كـــل مـــن المخيـــ

وقد تم تصميم االستمارة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي في جميع المحاور، والـذي يعتمـد علـي . عبارات هذه المحور
، = 5(وجــود خمــس درجــات مــا بــين الموافقــة وعــدم الموافقــة  = 1ر موافــق، غيــ= 2محايــد، = 3موافــق، = 4موافــق تمامــًا

  ).غير موافق إطالقاً 
  

  طبيعة وحجم العينة: ثانياً 
تصــميم االســتمارة تــم وقــد . تمثــل مجتمــع العينــة فــي أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة بالجامعــات المصــرية الحكوميــة

عــات المصــرية بلغــت أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة بالجام عينــة عشــوائية مــن بشــكل إلكترونــي، وتــم إرســالها إلــي
اســتمارة صــالحة  891وتــم االعتمــاد علــي تحليــل عــدد . اســتمارة بشــكل ورقــي 300كمــا تــم توزيــع   ،عضــو 900حــوالي 

  %.74.3لتحليل بياناتها من إجمالي ما تم توزيعه من االستمارات، حيث بلغت نسبة االستجابة 
  

  تحليل البيانات: ثالثاً 
  .بيانات استمارة االستقصاء لتحليل SPSS V.25تم استخدام برنامج 

  "معامل ألفا كرونباخ"اختبار الثبات واالتساق الداخلي الستمارة االستقصاء 
  Alpha Cronbach" ألفا كرونباخ"معامل  - نتائج اختبار الثبات واالتساق الداخلي )2(جدول 

  عدد العبارات  )ألفاكرونباخ ( قيمة معامل الثبات   العنصر
  8  0.84  ستراتيجيةالرؤية والرسالة واإل

  5  0.87  القيادة والحوكمة
  5  0.92  الموارد والبنية التحتية

  9  0.89  التعليم للريادة
  6  0.84  الدعم الجامعي

  6  0.93  التدويل والعالقات الجامعية الخارجية
  5  0.83  تقويم ريادة األعمال

  44  0.94  دور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب
  14  0.89  عوقات تنمية ثقافة ريادة األعمال في الجامعاتم
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، وهــي نســبة أكبــر مــن النســبة المقبولــة %83أن معامــل الثبــات لجميــع المتغيــرات يبلــغ أكثــر مــن ) 1(يوضـح جــدول رقــم 
اســة، ، وتعتبــر هــذه القــيم مقبولــة بالشــكل الــذي يعكــس تــوافر االعتماديــة والثقــة بمتغيــرات الدر %60والتــي يبلــغ مقــدارها 

  .وتدعم هذه النتائج الثقة في متغيرات الدراسة، وتؤكد صالحيتها لمراحل التحليل التالية
  :البيانات العامة

) 2(كما يوضح شكل رقم %. 40.2، وبلغت نسبة اإلناث %59.8أن نسبة الذكور بلغت ) 1(يوضح شكل رقم     
ة السادات كأكثر الجامعات مشاركة في الدراسة بنسبة الجامعات التي ينتمي لها أفراد العينة، وقد جاءت جامعة مدين

، ثم 6.5، يليها جامعة حلوان بنسبة %7.2، ثم جامعة المنوفية بنسبة %8.2، يليها جامعة القاهرة بنسبة 11.3%
، وكانت أقل الجامعات مشاركة جامعة العريش %6.1، ثم جامعة اإلسكندرية بنسبة %6.4جامعة عين شمس بنسبة 

، يليهم األساتذة %30.4أن أكثر الدرجات العلمية مشاركة هم المدرسين بنسبة ) 3(ويوضح شكل رقم  %.1بنسبة 
، ثم األساتذة %13.5، ثم المعيدين بنسبة %19.1، ثم المدرسين المساعدين بنسبة %22.1المساعدين بنسبة 

) 4(كما يوضح شكل رقم %. 1.9بنسبة ، وأخيرًا يأتي األساتذة المتفرغين كأقل الدرجات العلمية مشاركة %13بنسبة 
- 11عدد سنوات خبرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وقد بلغت نسبة من تتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بين 

، ثم من تتراوح %20.7سنوات بنسبة  10-5، يليهم من تتراوح عدد سنواتهم خبرتهم ما بين %33.8سنة  15
سنة بنسبة  25-21، ثم من تتراوح سنوات خبراتهم ما بين %13.2سنة بنسبة  20-16سنوات خبرتهم ما بين 

 5، وأخيرًا من تقل عدد سنوات خبرتهم عن %10سنة بنسبة  25، ثم من تزيد عدد سنوات خبرتهم عن 12.8%
  %.9.5سنوات بنسبة 

  
  

  نوع أفراد العينة) 1(شكل 
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  الجامعات التي تمثل أفراد العينة) 2(شكل 

  
  الدرجة العلمية ألفراد العينة) 3(شكل 

  
  عدد سنوات خبرة أفراد العينة) 4(شكل 
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   :دور الجامعة في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب
  سالة واإلستراتيجيةالرؤية والر : أوالً 

  الرؤية والرسالة واإلستراتيجيات الجامعية وريادة األعمال) 3(جدول 
  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1.13 2.06  توجد بالجامعة رؤية ورسالة واضحة تتبني فكرة ريادة األعمال لدي الطالب
 1.07 1.86  الطالب تعكس رؤية ورسالة الجامعة االهتمام بخلق رياديين من

 1.10 2.00  تهتم رؤية ورسالة الجامعة بالبحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا
 1.41 4.05  تعكس رؤية ورسالة الجامعة االهتمام بالمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية
 1.14 1.95  تشجع رؤية ورسالة الجامعة تطوير ثقافة العمل الحر من خالل تنمية ريادة األعمال
 1.06 1.93  تتبني الجامعة إستراتيجية تحفيز الطالب الرياديين لتشجعيهم علي أداء المبادرات

 1.02 1.84  تركز إستراتيجية الجامعة علي إضافة ريادة األعمال إلي قائمة معايير تقييم أداء الطالب
 1.07 1.83  يةتمتلك الجامعة إستراتيجية مالية مستدامة لدعم تنمية المشاريع الطالب

  0.76  2.19  الرؤية والرسالة واإلستراتيجية
أن رؤية ورسالة وإستراتيجية الجامعات ال ترتبط بشكل كبير وفعال بتنمية ريادة األعمال لدي ) 3(يوضح جدول رقم 

فالنتائج توضح أن هذه الجامعات ال تمتلك . الطالب، وعدم اهتمامها بغرس الثقافة الريادية لدي طالبها بشكل كبير
لريادية الطالبية، وعدم إعطاء أهمية لريادة األعمال عند تقييم أداء إستراتيجية مالية مستدامة لدعم وتشجيع المشاريع ا

الطالب، بجانب عدم االهتمام بخلق رياديين من الطالب، وكذلك عدم وجود إستراتيجيات لتحفيز الطالب الريادين 
لي العمل الحر، وال باإلضافة إلي أن رؤية ورسالة الجامعة ال تشجع الطالب ع. المبدعين لتشجعيهم علي أداء المبادرات

وعلي العكس من ذلك فإن رؤية ورسالة . تتبني رؤية ورسالة الجامعات الحالية تشجيع فكر ريادة األعمال بين الطالب
  .الجامعات تعكس اهتمامها بالتنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل كبير

  القيادة والحوكمة: ثانياً 
  القيادة والحوكمة وريادة األعمال) 4(جدول 

المتوسط   العبارات  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1.08 1.94  تمثل ريادة األعمال هدفًا إستراتيجيًا للقيادات الجامعية
 1.16 1.99  تنمية روح المبادرة الطالبية جزءًا رئيسيًا من اهتمامات القيادات الجامعية
 1.05 2.14  ت الطالبلدي قيادات الجامعة نموذجًا لدمج أنشطة المشاريع علي جميع مستويا

 1.23 2.15  تمنح قيادات الجامعة استقاللية لكافة الوحدات والكليات لتنمية الريادة الطالبية
 1.19 2.11  تضع القيادات الجامعية لوائح منظمة للمشاريع الطالبية
  1.01  2.07  القيادة والحوكمة
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عمال لدي الطالب، حيث توضح النتائج أن ريادة عدم اهتمام القيادات بتنمية روح ريادة األ) 4(يوضح جدول رقم 
األعمال ال تمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعي القيادات الجامعية إلي تحقيقه، بجانب عدم اهتمامهم بتنمية روح المبادرة 
الطالبية، وكذلك عدم وجود لوائح منظمة للمشروعات الطالبية الريادية، وعدم وجود نموذجًا لدمج أنشطة المشاريع 
الريادية علي جميع مستويات الطالب، باإلضافة إلي عدم استقاللية كافة الوحدات والكليات لتنمية ريادة األعمال بين 

  .الطالب
  الموارد والبنية التحتية: ثالثاً 

  مدي توافر الموارد والبنية التحتية لتنمية ريادة األعمال) 5(جدول 
  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.99 1.82  توفر الجامعة الحد األدني من الميزانية الالزمة لتنمية ريادة األعمال لدي الطالب
 1.11 1.94  توفر الجامعة االكتفاء الذاتي من التمويل الالزم لدعم روح المبادرة لدي الطالب

 1.08 1.88  توفر الجامعة الموارد الالزمة لبدء المشروعات الطالبية
 0.90 1.88  بالجامعة لريادة األعمال يتضمن أعضاء هيئة التدريس ورجال األعمال يوجد هيكل متخصص

 0.89 1.70  يتوافر بالجامعة مرافق خاصة بحاضنات أعمال لمشروعات الطالب
  0.93  1.84  الموارد والبنية التحتية

فقد أوضحت النتائج عدم وجود . قصور في الموارد والبنية التحتية الالزمة لتنمية ريادة األعمال) 5(يوضح جدول رقم 
حاضنات أعمال للمشروعات الريادية للطالب، وعدم وجود ميزانية لتنمية ريادة األعمال لدي الطالب، وكذلك عدم توفير 

الموارد الالزمة لبدء المشروعات الطالبية، بجانب عدم وجود هيكل متخصص بالجامعات لريادة األعمال يشمل أعضاء 
  .أعمال، باإلضافة إلي عدم توفير االكتفاء الذاتي من التمويل الالزم لدعم روح المبادرة لدي الطالبهيئة تدريس ورجال 

  التعلیم للریادة: رابعاً 
  مدي وجود التعليم للريادة في الجامعات) 6(جدول 

  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1.04 1.77  ماليوجد مقررات دراسية تهتم بتنمية ثقافة ريادة األع
 0.91 1.58  يتم دمج التعليم للريادة تدريجيًا في المناهج الدراسية

 1.06 1.76  توفر الجامعة دورات تدريبية قبل وأثناء بدء المشروعات الطالبية
 0.94 1.76  تحرص الجامعة علي الوصول للخريجين ومنظمات دعم األعمال التجارية للمساهمة في التعليم للريادة

 0.96 1.70  الجامعة أعضاء هيئة التدريس المعززين لروح المبادرة لدي الطالب تدعم
 0.93 1.82  تشجع الجامعة علي استخدام أساليب تربوية ريادية في مختلف التخصصات

 1.05 1.87  ترسخ الجامعة التعليم للريادة في كافة التخصصات
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 1.03 1.88  يذ المشاريع لدي الطالبتوفر الجامعة ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات تنف
 1.00 1.79  تُشرك الجامعة أصحاب المصلحة ورجال األعمال في برامج التعليم للريادة

  0.85  1.77  التعليم للريادة
الغيــاب الواضــح للتعلــيم الريــادي داخــل الجامعــات، فقــد أوضــحت النتــائج عــدم دمــج التعلــيم ) 6(يتضــح مــن جــدول رقــم 

ج الدراسية، وعدم وجود مقررات دراسية تهتم بتنمية ثقافة ريادة األعمال بشكل كبيـر، وعـدم دعـم أعضـاء للريادة في المناه
ــادة األعمــال أو حــول كيفيــة تنفيــذ  هيئــة التــدريس المحفــزين لــروح المبــادرة لــدي الطــالب، وعــدم تــدريب الطــالب علــي ري

التخصصــات، وعــدم إشــراك أصــحاب المصــلحة  المشــروعات، بجانــب عــدم اســتخدام أســاليب تعليميــة رياديــة فــي مختلــف
ــــادة لعــــدم وجودهــــا مــــن األســــاس، وعــــدم ترســــيخ التعلــــيم للريــــادة فــــي مختلــــف  ورجــــال األعمــــال فــــي بــــرامج التعلــــيم للري

  .التخصصات، وأخيرًا عدم عقد ندوات أو دورات تدريبية لتنمية مهارات الطالب في تنفيذ المشروعات الريادية
  الدعم الجامعي: خامساً 

  الدعم الجامعي وريادة األعمال) 7(دول ج
  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.99 1.87  تشجع الجامعة الطالب ليصبحوا رواد أعمال
 0.99 1.85  توفر الجامعة الدعم الكافي للطالب لتحويل أفكارهم إلي مشاريع

 0.96 1.70  تسهل الجامعة للطالب فرص الوصول إلي مصادر التمويل
 0.97 1.74  تمتلك الجامعة خطة لالنتقال من الدعم الداخلي إلي الدعم الخارجي للمشروعات الريادية

 1.11 1.75  تستخدم الجامعة التعليم للريادة كأداة لدعم ريادة األعمال لدي الطالب
 1.10 1.80  توفر الجامعة المناخ التنظيمي الداعم لمشاركة ريادة األعمال في دعم مشروعات الطالب

  0.87  1.77  الدعم الجامعي
غيــاب الــدعم الجــامعي لتنميــة ريــادة األعمــال لــدي الطــالب، فقــد أوضــحت النتــائج غيــاب الــدعم ) 7(يوضــح جــدول رقــم 

الكافي للطالب لكي يصبحوا رواد أعمال، وعدم توفير فرص للوصول إلي تمويـل المشـروعات الرياديـة، باإلضـافة إلـي عـدم 
عــات لالنتقــال مــن الــدعم الــداخلي إلــي الــدعم الخــارجي للمشــروعات الرياديــة الخاصــة بــالطالب، وعــدم وجــود خطــة بالجام

اسـتخدام التعلــيم الريــادي كــأداة لتنميــة الثقافــة الرياديــة بــين الطــالب، وكــذلك عــدم تــوفير المنــاخ التنظيمــي المناســب لــدعم 
 .فكارهم إلي مشروعاتمشروعات الطالب، وأخيرًا غياب الدعم الكافي للطالب لتحويل أ
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  التدويل والعالقات الجامعية الخارجية: سادساً 
  التدويل والعالقات الجامعية الخارجية وريادة األعمال) 8(جدول 

  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1.03 1.87  البتلتزم الجامعة بالتعاون وتبادل المعرفة مع الصناعة والقطاع الخاص في دعم مشروعات الط
 0.98 1.80  لدي الجامعة صالت قوية مع الحاضنات والمؤسسات العلمية والمبادرات الخارجية األخرى

 1.06 1.75  توفر الجامعة الفرص للطالب للمشاركة في أنشطة تنظيم المشاريع مع رجال األعمال
 0.91 1.57  رية الناجحةتدعم الجامعة انتقال الطالب بين األوساط األكاديمية والمشاريع اإلدا
 0.87 1.56  تحرص الجامعة علي إستراتيجية التدويل في مجال تنظيم المشروعات

 1.02 1.84  تشارك الجامعة بفاعلية في شبكات المشاريع الدولية
  0.84  1.73  التدويل والعالقات الجامعية الخارجية

لخارجية داخل الجامعات كعنصر فعال في تنمية ثقافة القصور في التدويل والعالقات الجامعية ا) 8(يوضح جدول رقم 
فقد أظهرت النتائج عدم حرص الجامعات علي إستراتيجية التدويل في مجال تنظيم . ريادة األعمال لدي الطالب

المشروعات، بجانب غياب الدعم التشجيع النتقال الطالب بين األوساط األكاديمية والمشاريع الريادية الناجحة، وعدم 
حة الفرصة للطالب للمشاركة في أنشطة تنظيم المشروعات مع رجال األعمال، باإلضافة إلي عدم المشاركة الفعالة في إتا

  .شبكة المشروعات الدولية الكبري، وعدم التعاون مع الصناعة والقطاع الخاص في دعم مشروعات الطالب الريادية
  تقويم ريادة األعمال: سابعاً 

  دة األعمال في الجامعاتمدي تقويم ريا) 9(جدول 
  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.96 1.62  تقيم الجامعة باستمرار أثر إستراتيجياتها الريادية علي أداء الطالب
 0.95 1.69  تقيم الجامعة باستمرار أداء المشاريع الطالبية ومعوقاتها

 0.99 1.77  مال في تنفيذ المشروعات الرياديةتقيم الجامعة بصورة دورية شراكاتها مع رجال األع
 0.95 1.68  تتخذ الجامعة اإلجراءات الكفيلة بتطوير دورها في تنمية ريادة األعمال في ضوء نتائج التقويم

 0.89 1.68  تقيم الجامعة تطوير ريادة األعمال لدي طالبها في ضوء معايير محددة
  0.90  1.69  تقويم ريادة األعمال

فالجامعات ال تقيم . غياب تقويم ريادة األعمال داخل الجامعات، نظرًا لغياب كافة متطلباتها) 9(ل رقم يوضح جدو 
باستمرار أثر إستراتيجياتها الريادية علي أداء الطالب لعدم وجود هذه اإلستراتيجيات من األساس، وعدم اتخاذ إجراءات 

عمال لدي الطالب في ضوء نتائج التقويم، وعدم تقييم تطوير ريادة واضحة وكافية لتطوير دورها في تنمية ثقافة ريادة األ
األعمال في ضوء معايير واضحة، باإلضافة إلي غياب التقييم المستمر ألداء المشروعات الطالبية ومعوقاتها لعدم وجود 
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األعمال في تنفيذ هذه المشروعات من األساس بشكل كبير، وأخيرًا غياب التقييم الدوري لشراكة الجامعات مع رجال 
  .المشروعات الريادية
  العناصر السبع لدور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة األعمال) 10(ويلخص جدول رقم 

  دور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب) 10(جدول 
المتوسط   العنصر

  الحسابي
  االنحراف المعياري

  0.76  2.19  الرؤية والرسالة واإلستراتيجية
  1.01  2.07  القيادة والحوكمة

  0.93  1.84  الموارد والبنية التحتية
  0.85  1.77  التعليم للريادة

  0.87  1.77  الدعم الجامعي
  0.84  1.73  التدويل والعالقات الجامعية الخارجية

  0.90  1.69  تقويم ريادة األعمال
  0.79  1.85  دور الجامعات في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب
  معوقات تنمية ثقافة ريادة األعمال في الجامعات

  معوقات تنمية ثقافة ريادة األعمال في الجامعات) 11(جدول 
  

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 1.10 4.60  تأخر اهتمام الجامعة بريادة األعمال مقارنة بالجامعات األخرى
 0.82 4.77  علي التمسك بالوظائف الحكومية ألنها أكثر أماناً  وجود موروثات ثقافية لدي الطالب تحثهم

 0.85 4.71  عدم وجود مقررات خاصة بريادة األعمال يدرسها طالب الجامعة
 0.98 4.63  قلة عدد المنسقين المختصين باكتشاف الطالب ذوي األفكار الريادية

 0.90 4.68  لهمضعف ثقة أصحاب المشاريع الريادية من الطالب في دعم الجامعة 
ُستجد من فعاليات وأنشطة ودورات  0.79 4.71  عدم وجود موقع إلكتروني لريادة األعمال يهتم بنشر كل ما ي

 0.87 4.70  عدم إبرام الجامعة التفاقيات مع المؤسسات الداعمة لرواد األعمال والمشاريع الصغيرة
 0.34 4.89  تنمية ثقافة ريادة األعمالضعف الخدمات التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجامعة ل

 0.68 4.80  ضعف الدعم المادي المخصص لنشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال
 0.68 4.82  قلة أعداد الموارد البشرية المتخصصة في ريادة األعمال

 0.74 4.77  عدم وجود تسهيالت لرواد األعمال لبدء مشاريعهم
 0.73 4.79  مال في المناسبات فقطاقتصار اهتمام الجامعة بريادة األع

 0.77 4.74  عدم وجود حاضنات أعمال في الجامعة
 0.57 4.83  عدم وجود مركز لخدمات التوظيف واألعمال الريادية لمزاولة بعض األنشطة
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قد ف. أن تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب تواجه عدد كبير من المعوقات داخل الجامعات) 11(يوضح جدول رقم 
أظهرت النتائج أن أهم هذه المعوقات ضعف الخدمات التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجامعات لتنمية ثقافة ريادة 
األعمال، يليها عدم وجود مركز لخدمات التوظيف واألعمال الريادية لمزاولة بعض األنشطة، ثم قلة أعداد الموارد البشرية 

عم المادي المخصص لنشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال، ثم اقتصار اهتمام المتخصصة في ريادة األعمال، وضعف الد
الجامعات بريادة األعمال في المناسبات فقط، يليها عدم وجود تسهيالت لرواد األعمال لبدء مشروعاتهم، ثم وجود 

، ثم عدم وجود حاضنات أعمال  موروثات ثقافية لدي الطالب تحسهم علي التمسك بالوظائف الحكومية ألنها أكثر أمانًا
داخل الجامعات، عدم وجود موقع إلكتروني لريادة األعمال يقوم بنشر كل ما يستجد من فعاليات ودورات وأنشطة، 
وعدم وجود مقررات خاصة بريادة األعمال يدرسها طالب الجامعات، يليها عدم إبرام الجامعات التفاقيات مع 

ات الصغيرة، وضعف ثقة أصحاب المشروعات الريادية من الطالب في المؤسسات الداعمة لرواد األعمال والمشروع
دعم الجامعة لهم، ثم قلة عدد المنسقين المختصين باكتشاف الطالب ذوي األفكار الريادية، وأخيرًا تأخر اهتمام 

  .الجامعة بريادة األعمال مقارنة بالجامعات األخري العالمية
  :النتائج والتوصيات

  :النتائج: أوالً 
عب المؤسسات التعليمية دورًا هامًا في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي طالبها، وتشجعيهم علي التوسع في تل -1

 .المشروعات الريادية
 .ال توجد لدي الجامعات المصرية رؤية ورسالة وإستراتيجية تتبني تنمية ثقافة ريادة األعمال -2
 .علي ريادة األعمال عدم اهتمام القيادات الجامعية بشكل كبير بتشجيع الطالب -3
عدم وجود حاضنات أعمال للمشروعات الريادية داخل هذه الجامعات، بجانب ضعف الموارد والبنية التحتية لدعم  -4

 . ريادة األعمال لدي الطالب
غياب التعليم الريادي بشكل كبير في مختلف التخصصات، بجانب ضعف الدعم الجامعي لريادة األعمال لدي  -5

 .الطالب
 .مام بعمل شركات مع الجهات الخارجية لدعم مشروعات ريادة األعمال لدي الطالب بشكل كبيرعدم االهت -6
غياب تقويم ريادة األعمال داخل الجامعات، نظرًا لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتنمية ثقافة ريادة األعمال لدي  -7

 .الطالب
خل الجامعات، أهمها ضعف التوعية والتثقيف تواجه عملية تنمية ثقافة ريادة األعمال عدد كبير من المعوقات دا -8

بأهمية ريادة األعمال، وعدم وجود مركز للتوظيف وريادة األعمال، وقلة أعداد الموارد البشرية المتخصصة في ريادة 
األعمال، وضعف الدعم المادي المخصص لنشر ثقافة ريادة األعمال، بجانب الموروثات الثقافية لدي الطالب والتي 

 .لتمسك بالوظائف الحكوميةتدفعهم ل
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  التوصيات: ثانياً 
في ضوء من توصلت إلي الدراسة من نتائج، فالجامعات المصرية مطالبة بالتحول إلي عصر اقتصاد المعرفة، ومن ثم 

  ):12(التحول إلي الجامعات الريادية، وذلك من خالل اإلستراتيجية المقترحة التي يوضحها جدول رقم 
  دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب لزيادةية مقترحة إستراتيج) 12(جدول 

  

  رؤية اإلستراتيجية
أن تتحول الجامعات المصرية إلي جامعات ريادية هدفها ونشر تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب 

  .حتى يصبحوا رواد أعمال عالميين
  

  رسالة اإلستراتيجية
لمصرية إلي تعظيم دورها في نشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب، بشكل تسعي الجامعات ا

يساعد في تشجيعهم علي العمل الحر بدالً من تمسك الكثير منهم بالوظائف الحكومية، بجانب دعم 
  .المشروعات الريادية لما لها من دور في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة

تحسين دور الجامعات المصرية في نشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال لدي تهدف اإلستراتيجية إلي   اتيجيةهدف اإلستر 
  .طالبها، وزيادة قدرتها علي مواجهة المعوقات التي تواجهها في توجيه الطالب للمشروعات الريادية

أهداف اإلستراتيجية 
الخيارات (الفرعية 

  )اإلستراتيجية

  .امعية فكر ريادة األعمال داخل الجامعاتتبني القيادات الج -
  .تطوير قدرات الجامعات المصرية التعليمية والتكنولوجية -
  .زيادة دور الجامعات المصرية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية -
  .وضع إستراتيجيات ريادية داخل الجامعات تستهدف نشر الثقافة الريادية -
  .ة في ريادة األعمالوجود كوادر بشرية متخصص -
  .وضع خطة تستهدف توفير كافة متطلبات دعم المشروعات الرياضية -
  .عمل برامج توعية وتثقيف للطالب حول أهمية ريادة األعمال -
  .خلق أجيال مؤهلة من رواد األعمال، ولديهم القدرة علي المنافسة عالمياً  -
  .لدعم المشروعات الرياديةمة والبشرية الالز  والملية توفير اإلمكانات المادية -
  .تعديل وتطوير البرامج الدراسية والمقررات داخل الجامعات في مختلف التخصصات -

  
  
  
  
  
  

مقومات تنفيذ 
  ونجاح اإلستراتيجية

  .قيادات جامعية مبدعة -
  .هياكل تنظيمية مرنة -
  .حاضنات أعمال -
  .برامج تعليمية متطورة -
  .التعليم للريادة -
  .ظيف وريادة أعمالمراكز تو  -
  .عالقات عامة متميزة -
  .إعالم وإعالن -
  .أعضاء هيئة تدريس مؤهلين -
  .شراكات مع القطاع الخاص -
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  .مؤسسات مصرفية للتمويل -
  .مركز استشارات فنية وقانونية واقتصادية وإدارية -
  .بنية تكنولوجية حديثة -
  .مراكز تدريب لريادة األعمال -
  .عمالخبراء في ريادة األ -

  
  
  
  
  

إجراءات تنفيذ 
  اإلستراتيجية

تعديل الرؤية والرسالة بما يتوافق مع االتجاه العالمي الذي يشجع ريادة األعمال، والمشروعات  -
 .الريادية

 .وضع إستراتيجية خاصة بريادة األعمال تشجع الطالب وتدفعهم للعمل الحر -
ألعمال، وتحفز أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجود القيادات الجامعية التي تؤمن بفكر ريادة ا -

 .والطالب علي تبني هذا الفكر
 .توفير الموارد المالية والمادية الالزمة لدعم المشروعات الريادية للطالب -
 .إنشاء حاضنات األعمال داخل الجامعات حتى تكون داعمة للمشروعات الريادية للطالب -
ل واضح من خالل تعديل البرامج الدراسية واللوائح، وإدراج االتجاه إلي التعليم الريادي بشك -

 .مقررات دراسية خاصة بريادة األعمال
لتشجيع الطالب علي توليد األفكار االبتكارية وتحويلها إلي ) مادية ومعنوية(وضع سياسات تحفيزية  -

 .مشروعات ريادية
 .عات الريادية الخاصة بالطالبعمل شراكات مع الجهات الخارجية ورجال األعمال لدعم المشرو  -
 .اهتمام الجامعات بتوعية وتثقيف طالبها بأهمية ريادة األعمال -
عقد دورات تدريبية للطالب بهدف إكسابهم الخصائص والمهارات الريادية التي تمكنهم أن يصبحوا  -

 .رواد أعمال
م أثناء تنفيذ هذه تدريب الطالب علي كيفية بدء المشروعات الخاصة بهم، وتقديم كل الدع -

 .المشروعات
، وتشجيعهم علي التحول  - محاولة تغيير ثقافة الطالب بالتمسك بالوظائف الحكومية ألنها أكثر أمانًا

 .إلي العمل الحر، وأن يكونوا رواد أعمال
 .وضع ميزانية مناسبة خاصة بنشر وتنمية الثقافة الريادية بين مختلف الطالب -
المشروعات الريادية الخاصة بالطالب في المراحل األولي، علي أن يكون لها  قيام الجامعات بتمويل -

 .نسبة من األرباح عند استقرار المشروعات ونجاحها
 .توفير االستشارات الفنية والقانونية واالقتصادية للطالب لتشجيعهم علي بدء مشروعاتهم الخاصة -
مدتها عام دراسي، تستهدف إكساب الطالب تصميم برامج تعليمية خاصة بريادة األعمال، تكون  -

المهارات الريادية، وتكسبهم المعارف الخاصة بكيفية توليد األفكار اإلبداعية وتحويلها إلي مشروعات، 
 .وإعداد دراسات الجدوي، وتنفيذ المشروعات

إلي تشجيع أعضاء هيئة التدريس علي نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب، وتحفيزهم لالتجاه  -
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 .العمل الحر
عمل شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية لتمويل المشروعات الريادية، وتقديم الدعم المالي  -

 .المطلوب، وتقديم تسهيالت في السداد، وتخفيض نسبة الفائدة علي القروض
 .إعفاء المشروعات الريادية الخاصة بالطالب من الضرائب والجمارك في المراحل األولي -
راكات مع رجال الصناعة والقطاع الخاص للتعرف علي البرامج التعليمة والتدريبية المطلوبة، عمل ش -

 .والتي من شأنها إكساب الطالب مهارات التفكير الريادي واإلبداعي
  .توفير المناخ التنظيمي المناسب لتشجيع الطالب علي التفكير الريادي -

  
  البرنامج الزمني

لوضع برنامج زمني مقترح لتطبيق اإلستراتيجية، بشرط أن يتم وضع إمكانيات  القيادات الجامعيةتجتمع 
ُقترح فترة  الجامعات في االعتبار قبل تحديد البرنامج الزمني لتطبيق اإلستراتيجية لضمان نجاحها، وي

  .سنوات كمدى زمني لتطبيق اٍإلستراتيجية 6 : 4زمنية تتراوح ما بين 
  
  
  

طرق متابعة تنفيذ 
يجية اإلسترات

  وتقييمها

لمتابعة وتقييم مدي تطبيق بنود اإلستراتيجية، والنتائج  من القيادات الجامعية تشكيل لجنة عليا -
  .المتحققة، ومقارنتها بما هو مستهدف

  .متابعة الجدول الزمني لتنفيذ اإلستراتيجية -
  .متابعة مدى التزام كل جهة باألدوار المكلفين بها -
  .والمشكالت التي تواجه تنفيذ اإلستراتيجية التعرف علي المعوقات -
  .انطباعات الطالب حول ريادة األعمالالتعرف علي  -
  .تقييم مستوي الثقافة الريادية لدي الطالب كل سنة -
  .اتجاه الطالب لتنفيذ مشروعات ريادية خاصةقياس مدى  -
  .ألعمالتقييم الدعم المقدم من الجامعات إلي الطالب لتشجعيهم علي ريادة ا -
متابعة مدى التغيير في الموروث الثقافي لدي الطالب، والتغيير في طرق تفكيرهم بمستقبلهم بعد  -

  .التخرج
  من إعداد الباحث: المصدر
 :الهوامش

جسـتير غيـر مدي توافر النية الريادية والعوامل المؤثرة فيها لدي طلبة الجامعات الحكومية في األردن، رسالة ما) 2016(أبو الشعر، حنين  .1
  .منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك

) إنتـاج(أثـر اسـتخدام نظـم دعـم القـرار علـي ريـادة األعمـال فـي جمعيـة شـركات تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت ) 2017(أبو هديب، إيمـان  .2
  .المية العالميةاألردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلس

ريـادة األعمـال وأثرهـا فـي معالجـة البطالـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، مجلـة مركـز صـالح عبـد اهللا كامـل ) 2015(إدريس، عبد الجليل  .3
  .703-663، )55(19لالقتصاد اإلسالمي، مصر، 

  .، اتحاد الغرف العربية، دائرة البحوث االقتصاديةريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية في العالم العربي) 2017(الباجوري، خالد  .4
نجاحـات وتحـديات، مجلـة كليـة التربيـة، جامعـة طنطـا، مصـر، : المرأة السعودية وريادة األعمال) 2016(الحديدي، نسرين وسعد، نيرمين  .5

64)4( ،332-362. 
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آليات تفعيلها من وجهة نظر الهيئـة التدريسـية، دراسـات واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة حائل و ) 2016(الحمالي، رشاد والعربي، هشام  .6
  .442-387، 76عربية في التربية وعلم النفس، فلسطين، 

أثـر ريــادة األعمـال فــي الشــركات الصـناعية المدرجــة فـي ســوق عمــان المـالي علــي المسـئولية االجتماعيــة، رســالة ) 2015(الـدراس، أســامه  .7
  .عة عمان العربيةماجستير غير منشورة، كلية األعمال، جام

سياسـات وبـرامج التعلـيم الريـادي وريـادة األعمـال فـي ضـوء خبـرة كـل سـنغافورة والصـين وإمكانيـة ) 2014(السـيد، لميـاء وإبـراهيم، إيمـان  .8
  .349-275، 53منها في مصر، دراسات عربية في التربية وعلي النفس، السعودية، 

لمـال الجــرئ فـي المملكــة العربيــة السـعودية، ريــادة األعمـال، منتــدى رأس المــال دور التعلـيم فــي دعــم رأس ا) 2010(الشـميمري، أحمــد  .9
  .الجرئ

دراسـة اسـتطالعية فـي عينـة مــن : رأس المـال الفكـري فـي إطـار متغيـرات بيئـة ريـادة األعمـال) 2014(العبيـدي، رأفـت والجـراح، أضـواء  .10
  .202-158، )12(6العراق، الشركات الصناعية العاملة في محافظة نينوي، مجلة دراسات إدارية، 

دراسـة ميدانيــة، : الـوعي بثقافـة ريـادة األعمـال لـدي طـالب جامعـة نجـران واتجاهـاتهم نحوهـا) 2015(العتيبـي، منصـور وموسـي، محمـد  .11
  .670-615، )2(162مجلة التربية، جامعة األزهر، مصر، 

ألردن، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة األعمـال، جامعـة أثر تمكين المـرأة علـي نمـو األعمـال الرياديـة فـي ا) 2017(العجايب، أمنة  .12
  .عمان العربية

ــادة األعمــال فــي الجامعــات األردنيــة، رســالة ماجســتير غيــر ) 2014(الفــواز، عمــران  .13 دور حاضــنات األعمــال فــي توجيــه الطلبــة نحــو ري
  .منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك

المشــاريع الرياديــة الصــغيرة والمتوســطة ودورهــا فــي عمليــة التنميــة، دار حامــد للنشــر والتوزيــع، ) 2012(، بــالل القهيــوي، ليــث والــوادي .14
  .عمان
واقــع تنميــة ثقافــة ريــادة األعمــال لطــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، رســالة ماجســتير غيــر ) 2017(المخيــزيم، حســام  .15

  .ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمنشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامع
دراســة تطبيقيــة علــي الجامعــات  -دور الخصــائص الرياديــة للعــاملين فــي الجامعــات فــي بنــاء الجامعــة الرياديــة ) 2016(المـومني، هنــادة  .16

  .825-813، )2(43األردنية الخاصة، مجلة دراسات، كلية العلوم اإلدارية والمالية،جامعة البتراء، 
دراسـة مقارنـة بـين قسـمي التعلـيم : واقـع ريـادة األعمـال فـي الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزة) 2015(وأبو قـرن، سـعيد الهابيل، وسيم  .17

  .غزة، فلسطين -، الجامعة اإلسالمية "الريادة واإلبداع في تطوير األعمال الصغيرة"المستمر في جامعتي األزهر واإلسالمية، أعمال مؤتمر 
اإلدارة المدرســية فــي تعلــيم ريــادة األعمــال لطــالب المرحلــة الثانويــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة  دور) 2016(اليمــاني، عبيــر  .18

  .التربية، جامعة الملك سعود
الريـادة فـي منظمـات األعمـال مـع اإلشـارة لتجربـة  - Entrepreneurship Businessرياديـة األعمـال ) 2013(حسـين، ميسـون  .19

  .407-385، )2(21، العراق، )العلوم اإلنسانية(امعة بابل بحث نظري، مجلة ج: بعض الدول
مدي تأثير الثقافة التنظيمية فـي نجـاح ريـادة األعمـال فـي الخطـوط الجويـة العربيـة السـعودية بـالتطبيق علـي ) 2012(دياب، عبد الحميد  .20

  .53-1، 4القتصاد والتجارة، مصر، موظفي الخدمات الفنية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، المجلة العلمية ل
متطلبات تحقيق الريادة في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحـة والتنميـة الريفيـة، مجلـة ) 2017(زيدان، عبد الرازق وخليل، عبد القادر  .21

  .101-95، 17األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، 



 

 

 394 
 

  JFBE 2018   

فــي جامعــات جنــوب الضــفة " إدارة األعمــال"ي طلبــة البكــالوريوس تخصــص مــدي تــوافر خصــائص الريــادة لــد) 2015(ســلطان، ســعدية  .22
  .غزة، فلسطين -، الجامعة اإلسالمية "الريادة واإلبداع في تطوير األعمال الصغيرة"الغربية، أعمال مؤتمر 

ــادة تنميــة جــدارات ســوق العمــل لــدي المتعلمــين فــي مؤسســات التعلــيم العــالي مــن خــالل سياســات ) 2013(شــحاته، صــفاء  .23 وبــرامج ري
  .208-33، )4(19رؤية إستراتيجية، دراسات تربوية واجتماعية، مصر، : األعمال

دراسـة : جامعـة الملـك سـعود واتجاهـاتهم نحوهـا /الوعي بثقافة ريادة األعمال لدي طلبة السنة التحضيرية ) 2016(عبد الفتاح، محمد  .24
  .654-623، )3(17ميدانية، مجلة البحث العلمي في التربية، مصر، 

دراسـة حالـة كليـة التجـارة : تقييم وتطوير ريادة األعمال فـي كليـات إدارة األعمـال السـودانية) 2015(عبد القادر، سمية وإبراهيم، أحمد  .25
  .46-35، )16(6، الواليات المتحدة األمريكية، )أماراباك(جامعية النيلين، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

دراسة استطالعية في بعـض المصـارف التجاريـة فـي : أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في تحقيق ريادة األعمال) 2016(بد، ضرغام ع .26
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