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 ملدص الدراصة :

   جتمعات،تؤدي ريادة األعمال دورًا محورًيا في النمو االقتصادي، وسبًبا في تطور الم      
واإلبداع؛ لذا سعت كثير من  االبتكارنظرًا لدورىا الحيوي في استحداث فرص العمل، وتحفيز 

الدول إلى العناية بريادة األعمال من خالل إنشاء مراكز لريادة األعمال في المؤسسات 
الجامعية، والتي تساعد عمى ترجمة األفكار اإلبداعية، والتصورات المبتكرة إلى عمميات 

، ومع تزايد أىمية ريادة األعمال  قامت وزارة التعميم العالي في مصر بعدد لتطبيق واإلنتاجا
من المبادرات لتدعيم ريادة األعمال في الجامعات من خالل إنشاء حاضنات األعمال، ومراكز 

في عدد من الجامعات المصرية، ومن ضمنيا مركز التطوير الوظيفي وريادة ريادة األعمال 
في جامعة اإلسكندرية؛ لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة التحديد العممي ألدوار  األعمال

وتحديد األدوار ؛  مراكز ريادة األعمال في ضوء خبرات عدد من الجامعات األجنبية والعربية
بغية وضع رؤية مقترحة الفعمية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية 

؛ بما يسيم في التطوير والتحسين المستمر لممركز، األمر الذى ينعكس عمى  هأدوار لتعزيز 
 أدائو، ومدى تحقيق األىداف المنشودة .

 

 الكممات المفتاحية : 
 مراكز ريادة األعمال في الجامعات .  -ريادة األعمال 
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The Roles of the Centers of Entrepreneurship in Application to 

the Center for Job Development and Entrepreneurship at the 

University of Alexandria. 

Study Summary : 

Entrepreneurship plays a pivotal role in economic growth and a reason 

for the development of societies due to its vital role in creating job 

opportunities and stimulating innovation and creativity, Therefore, many 

countries have sought to take care of entrepreneurship by establishing centers 

for entrepreneurship in university institutions, which help translate creative 

ideas, and innovative perceptions into application and production processes, 

with the increasing importance of entrepreneurship, the Ministry of Higher 

Education in Egypt has undertaken a number of initiatives to support 

entrepreneurship in universities by establishing business incubators and 

entrepreneurship centers in a number of Egyptian universities, and including 

the Career Development and Entrepreneurship Center at Alexandria 

University, therefore the present study seeks to attempt scientific identification 

of the roles of entrepreneurship centers in the light of the experiences of a 

number of foreign and Arab Universities, and to identify the actual roles of the 

Center for Job Development and Entrepreneurship at the University of 

Alexandria in order to develop a proposed vision to enhance its roles, thus 

contributing to the development And the continuous improvement of the 

center, which reflects on its performance, and the extent to which the desired 

goals are achieved. 

Key Words  :  

Entrepreneurship - Entrepreneurship Centers at Universities 
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 مكدمة :

، ضحت لتشمل كافة األبعاد السياسيةيرات التى أشيد المجتمع المصرى عديد من التغي       
وأمام ىذه ستفرض مجموعة من الفرص والتيديدات، والتى واألقتصادية، واألجتماعية، 

تحوالت  فأصبحت ىناك، وأساليب إدارية حديثة؛ يرات كان البد من استحداث نماذجالتغ
إطار المفاىيم الخاصة بإدارة المؤسسات ، فقد تحول الحديث من اإلدارة إلى أساسية في 

، فتعد ريادة األعمال من األتجاىات الحديثة، والتى أصبحت Entrepreneurshipالريادة 
متطمب رئيس فى ظل التنافس المؤسسى فى كافة المجاالت ، وضرورة إعداد الفرد لمستجدات 

المعرفة؛ األمر الذى  أقتصاد إلي التحول مع المعرفة خاصة ودور ، أىمية العصر، وازدياد
والسعى إلى ترجمة األفكار اإلبداعية إلى واقع ممموس، ، االبتكاريتطمب العناية  باإلبداع ، و 

، والتشجيع عمى العمل  األعمال ريادة ثقافة كبيًرا فى تنمية دوًرا عمييا الجامعات فإن لذلك
 الريادى.
حيث أجريت دراسة لوصف ريادة األعمال دوًرا محورًيا فى النمو األقتصادى تؤدى ريادة       

دولة ، وتوصمت إلى أن ريادة األعمال  06جامعة موجودة فى أكثر من  993األعمال فى 
، نمية برامج تمد الطالب بالمياراتتو تقدم لألفراد فرصة لبناء مين ناجحة من خالل تطوير 

 . ومديرى لمشروعات صغيرة، لجعميم رواد اعمال ناجحين  والفرص، والقدرات ، والمعرفة 
(Winkel , Jeff , William and Christine , 2013 : 1)  

وسبًبا فى تطور المجتمعات ، من مصادر الدخل لمدول  ريادة األعمال أصبحتوعميو ،     
تى من خالل فعمى المستوى الخاص تؤدى ريادة األعمال إلى تشجيع األفراد عمى التوظيف الذا

وتحسين ، األفراد  دخلاستثمار أمواليم لتمويل مشاريعيم الخاصة بشكل يؤدى إلى زيادة 
، ال فى زيادة االستثمارات المحميةظروفيم المعيشية ، وعمى المستوى العام يساعد رواد األعم

مما  خرينخالل التوظيف الذاتى ، وتوظيف األوزيادة الموارد المالية ، والقوى العاممة من 
يؤدى إلى خمق فرص عمل خاصة فى ظل غياب فرص التوظيف الحكومى ، فضال عن تعزيز 

، مناطق صناعية ، وتطوير المجتمعاتالتنمية األقميمية من خالل تحويل المناطق النائية إلى 
      (06:  9632وزيادة الخدمات بيا . ) الزبير ، ابوضيف ، 
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ناية بريادة األعمال من خالل أنشاء مراكز لريادة ولقد سعت كثير من الدول إلى الع
والتصورات ، األعمال فى المؤسسات الجامعية ، والتى تساعد عمى ترجمة األفكار اإلبداعية 
 Xإكس  مختبر المبتكرة إلى عمميات التطبيق واألنتاج ، ففى الصين عمى سبيل المثال  صمم

األعمال ، وتتبمور ميمتو  ريادة تعميمو ،  االبتكارو  ،  اإلبداع تعزيز بيدف 9639عام 
كتشاف القدرات فالخيال يسعى أل والتنفيذ ، ، االبتكارو ، األساسية فى ثالث أبعاد: الخيال 

ساسية لممرحمتين التاليتين ، وىما األلمبنة لوضع ا رتقاء بياواأل ، بداعية لدى الطالب إلا
ف التخصصات األكاديمية عمى يشجع المختبر الطالب من مختم والتنفيذ حيث،  االبتكار

، وتوسيع مساعييم لمبحث عن فرص  استكشاف الفرص الجديدة في مجاالت تخصصاتيم
، كما يسعى لتحقيق التكامل بين إدارات الجامعة ،  ىتشمل تخصصات متعددة أخر 

والوسائل الكفيمة بتحويل ، لتوفير السبل ؛ والمؤسسات األخرى بيدف الحصول عمى الموارد 
) جرين ،  .جتماعية ألعضاء المجتمع ، وتحقيق القيمة األلمشروع إلى واقع ممموس فكرة ا

 (  99،  93كانديدا ، إلين ،ىيدى ، سام : 
وتدريب رياديو األعمال  تقدم فيو تدريبات عممية ، البحرين برنامج لتنمية  ووضعت    

، ية ، كذلك تدريب وتطوير المشروعات الرياد، وتنمية ، مكثفة تركز عمى كيفية إنشاء 
والتعاون مع المؤسسات المعنية بتسييل ، ومساندة رواد األعمال المحتممين ، ، ومشاورة 

لتنمية الصناعات الناشئة ، والذى ييدف ريادة األعمال مركز ، كما أنشاءت  وتنمية الصناعات
،   المشروعات الريادية من خالل فريق عمل متخصص يضم نخبة من الخبراء إلى دعم نمو

 ( . 30-30:  9633والعالمية ) محمد ، سعدون ، ، وباالستعانة بالييئات المحمية 
أحدى الدراسات أنو لكى تتحول الجامعة إلى جامعة ريادية البد من تأسيس  أكدتولقد       

مراكز ريادية تضم المبدعين فى مختمف التخصصات ، بحيث تتولى ميمة دعم المنظمات 
واحتضانيا لحين تصبح قادرة عمى العمل ، عمال باألفكار الريادية وقطاع األ، الصناعية 

) عبد لبحث سبل تحقيق أقصى استفادة منيا بشكل مستقل مع التنسيق بين الجيات المعنية 
 (  .  72:  9632الوىاب ، 

قامت وزارة التعميم العالي فى مصر بعدد من المبادرات  ىمية ريادة األعمال ومع تزايد أ      
عدد من حاضنات األعمال فى  من خالل إنشاء ، ودعمتدعيم ريادة األعمال فى الجامعات ل

 9إنشاء ، حيث تم عدد من المؤسسات الجامعية عمى مستوى جميورية مصر العربية 
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مميون  0.7شركة بتمويل  96لدعم عدد ،  عمى سبيل المثالحاضنات في جامعة أسيوط 
ضنة في أقاليم مصر المختمفة منيا حاضنات حا 37جنيو ليصل عدد الحاضنات إلى 

مميون جنيو  7499شركة ناشئة بإجمالي  29حتضان عدد ال، ، وغير متخصصة متخصصة 
 (9:  9632) وزارة التعميم العالى والبحث العممى ، .  9637/9632حتى 
أوضح البنك الدولى أن الحكومة المصرية شرعت في تطبيق مجموعة من كما      

والمؤسسية التي تتيح بيئة مواتية لقطاع منشآت األعمال ، حيث ، التشريعية  اإلصالحات
أيضًا مبادرات متنوعة لبناء  طبقتطرحت الحكومة عدًدًا من برامج دعم ريادة األعمال ، كما 

، وغيرىا من  حيث دعمت الحكومة المصريةً  مبادرة "فكرتك شركتك" ميارات ريادة األعمال ،
ىناك زيادة ممحوظة في كما أشار البنك الدولى إلى أن ،  عم ريادة األعمالالمبادرات التى تد

الذين يقررون فتح مشروع  عاًما ( 99-32الذين تترواح أعمارىم )  النسبة المئوية لمشباب
 ، ويمكن أن ُيعزى ىذا النمو في ريادة أعمال الشباب إلى ارتفاع معدل رواد أعمال خاص بيم

، فضال عن عناية ( 0:  9632) البنك الدولى ،  البطالة لمعدالت نتيجة-الضرورة  بحكم -
فى مصر بدعم ريادة األعمال فى جميع الجامعات والقيادات الجامعية وزارة التعميم العالى 

 المصرية .
فمقد ، قتصادى فى النمو األ ريادة األعمالواستناًدا عمى ما سبق يتضح نظًرا ألىمية     

، وتحفيز نظًرا لدورىا الحيوى فى استحداث فرص لمعمل فى مصر يرة عناية كبا مؤخرً حظيت 
ومن  ، حيث أنشأت مراكز لريادة األعمال فى عدد من الجامعات المصرية بداع ،واإل االبتكار

ضمنيا مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية ، لذلك تسعى الدراسة 
عدد من ضوء خبرات فى  كز ريادة األعمالامى ألدوار مر الحالية إلى محاولة التحديد العم

مركز التطوير الوظيفى وريادة لتحديد األدوار الفعمية التى يؤدييا ،  األجنبية والعربية الجامعات
بما يسيم فى التطوير ؛ ، لوضع رؤية مقترحة لتعزيز أدواره بجامعة اإلسكندرية  األعمال

تميزفى مجال ريادة األعمال ؛ بما يجعمو قادر عمى ، لتحقيق مستوى موالتحسين المستمر 
  المنافسة عمى مستوى المؤسسات الجامعية .
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 أّاًل : مغكلة الدراصة :

ووزارة التعميم العالى والبحث العممى بريادة الرغم من عناية الحكومة المصرية ، عمى    
فضل مستوى لريادة األعمال  ألموصول إلى األعمال باعتباره توجًيا عالمًيا تسعى كافة الدول 

ريادة " ف، إال ان الواقع يشير إلى أن ىناك قصور فى ريادة األعمال فى الجامعات المصرية ، 
 العناية ضعف بجانب تحقيقو ، إلي الجامعية القيادات تسعي اإستراتيجيً  ىدفا تمثل ال األعمال
 وعدم الريادية ، الطالبية روعاتلممش منظمة لوائح وجود عدمو  المبادرة الطالبية ، روح بتنمية
 وجود عدمو الطالب ،  مستويات جميع عمي المشاريع الريادية أنشطة لدمج نموذجا وجود
، أعمال  ورجال،  تدريس أعضاءىيئة يشمل األعمال لريادة بالجامعات متخصص ىيكل

الطالب ،  لدي المبادرة روح لدعم الالزم التمويل من الذاتي كتفاءاأل  توافر ضعفو  ،وغيرىم 
 تقدميا التي والتثقيفية،  التوعوية الخدمات ضعف المعوقات ىذه أىم أن النتائج أظيرت كما

 واألعمال التوظيف لخدمات مركز وجود عدم يمييا ريادة األعمال ، ثقافة لتنمية الجامعات
 ( 922،  920:  9632) الرميدى ،  ." األنشطة بعض لمزاولة الريادية
بعض مالمح ريادة  9639تقرير المرصد العالمى لريادة األعمال عام كما أوضح         

األعمال فى مصر والتى تتمثل فى ضعف معدل النشاط الريادى فى مصر فى الفئة العمرية ) 
% ، فضال عن أن مصر من ضمن أقل الدول فى معدالت  7.29( حيث يبمغ نحو  32-09

االعمال توقفت بسبب عدم تحقيق % من  96% حيث أن أكثر من  0.92التوقف بنسبة 
أرباح ، كما جاءت مصر فى المرتبة األخيرة فى مجال التعميم والتدريب الريادى فى ظل نظام 

 التعميم الجامعى الذى يعد من أبرز العوامل المقيدة لتطوير ريادة األعمال فى مصر .
( Global Entrepreneurship Monitor Egypt Entrepreneurship Report , 2012 : 

viii)  

كما أشار التقرير العالمى لريادة األعمال إلى ضعف التوجو الريادى فى الجامعات         
المصرية ، حيث أوضح أن دولة األمارات ىى األفضل عربيا فى مؤشر ريادة األعمال ) من 

حين أن  حيث المواقف الريادية والميارات والتطمعات ( تمييا قطر ، والبحرين والسعودية ، فى
عالميا ، حيث يتراوح مؤشر 399من  22ا ، وفى المركز مصر تحتل المرتبة األخيرة عربيً 
 % . 93.3الى  99.0الريادة العالمى فى مصر  من 

  (Ács , László , Erkko , 2016 : 25-43-128)  
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 ترجعفى ريادة األعمال بالجامعات القصور ويتضح مما سبق أن ىناك عديد من أوجو       
إلى عده أسباب لعل من أبرزىا ما يتعمق بقصور مراكز ريادة األعمال ، ومن ثم فيناك حاجة 

بعض الجامعات األجنبية مراكز ريادة األعمال فى التى تؤدييا  إلى تحديد األدوار العممية
مراكز ريادة األعمال خاصة فى ألدوار  العممىالتحديد  فىنطالق ، لتكون نقطة األ  والعربية
مركز التطوير الوظيفى التطبيق عمى مع جو الجامعات إلى أن تكون جامعات ريادية ، ظل تو 

لموصول ؛ بغية تحديد األدوار الفعمية التى يمارسيا المركز  وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية
، وفى ضوء ما سبق تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة  إلى أفضل النتائج الممكنة

 :التالية 
 ؟ طبيعة مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعيةما  -3
 ما أدوار مراكز ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية والعربية ؟ -9
ما األدوار الفعمية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية  -9

 ؟  منسقى ريادة األعمال بجامعة اإلسكندريةمن وجية نظر 
أدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة لتعزيز  المقترحةما الرؤية  -9

 اإلسكندرية ؟
ًٔا : أٍداف الدراصة :  ثاى

 تيدف الدراسة إلى :
التأكيد عمى ضرورة العناية بالتوجيات اإلدارية الحديثة بما يسيم فى تحقيق مستوى  -3

 عالمى من المنافسة .
،  والعربية، ض الجامعات األجنبية أدوار مراكز ريادة األعمال فى بع تحديد -9

 . ممارساتمراكز ريادة األعمال من  ا كمؤشر لتحديد ما ينبغى ان تؤديوواستخدامي
 . تحديد األدوار الفعمية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية -9
ظيفى داء مركز التطوير الو أ ، وتعزيزلتحقيق التطوير المستمر  رؤية مقترحةوضع  -9

 وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية .
  



 ...................................................... ة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفىأدوار مراكز رياد

- 272 - 

 ثالًجا : أٍنٔة الدراصة :

 تتبمور أىمية الدراسة فيما يأتى :
تفيد ، كما التحديد العممى ألدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية   

المجتمع والمسئولين فى مؤسسات ، والقيادات الجامعية ،  السياساتالدراسة صانعى 
لتوضيح أدوار مراكز ريادة ؛ وأعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات ، والباحثين ،  المختمفة
صانعى السياسات ، بما يساعد ، لتعزيز ريادة األعمال ؛ وفيم الممارسات الفعالة ، األعمال 

عمى التطوير المستمر لمركز ريادة األعمال والوصول بو إلى والقيادات الجامعية خاصة 
 عالمية .ال

 رابًعا : ميَج الدراصة ّأدّاتُ :

، تبعا لطبيعة الدراسة استخدم المنيج الوصفى التحميمى الذى يعتنى بجمع المعمومات      
وتحميميا لوضع تصورات مستقبمية ، وذلك من خالل وصف مراكز ريادة األعمال من حيث 

 الجامعات فى بعض ادة األعمالألدوارمراكز ري وتحديدأىدافيا ، ومبرراتيا ، ومتطمباتيا ، 
األدوار الفعمية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة  تحميل، ثم  األجنبية والعربية 

 اإلسكندرية بغية تحقيق التطوير والتحسين المستمر .
مركز التطوير  التى ينبغى أن يؤدييا دواراأل ُصممت استبانة تتضمنولتحقيق أىداف الدراسة 

التطوير الوظيفى  مركزل الممارسات الفعميةبغية التوصل إلى ؛ يادة األعمال فى ور الوظي
 وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية .

 حدّد الدراصة :خامًضا : 

والبالغ عددىم بجامعة اإلسكندرية  الميدانية عمى منسقى ريادة األعمالالدراسة  طبقت     
وىو ما تم الحصول عميو عضًوا ، (  99)  واقتصرت عمى عدد،  عضو ىيئة تدريس( 99)

 . من استجابات 
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 : مصطلخات الدراصة :  صادًصا

 تتضمن الدراسة المصطمحات األتية : 
 رٓادة األعنال :

يعود أصل مصطمح الريادة فى المغة إلى الفعل راد وراد ، ويروده روًدا ، ورياًدا ، وارتاده       
واسم الفاعل منيا رائد ، وىو من كان يرسمو قومو  ارتياًدا ، أى بحث عنو ، وطمبو ،

 ( . 9:  3229الستكشاف أماكن جديدة ) الكبير ، محمد ، ىاشم ،  
وتعرف ريادة األعمال اصطالحًيا عمى أنيا " التوجو إلنشاء عمل خاص يديره  الفرد من      

مرة ، وتقبل المخاطرة خالل بذل الفكر ، والجيد ، والوقت ، والمال ، ويتجمى فييا روح المغا
المحسوبة ، وتحمل التبعات النفسية ، واألجتماعية ، والمالية لذلك ، واستثمار عوائده لتوفير 

لمتخفيف أو الحد من البطالة ، وكذلك تحقيق الرفاىية و فرص عمل جديدة لو ، ولغيره ، 
، ومستقبل الوطن األقتصادية ، واألجتماعية لنفسو ، ولغيره ، والمساىمة فى بناء مستقبمة 

" .   ) عبد الفتاح ،  والمساىمة فى إحداث تطوير، وتنمية وطنية شاممة ، ومستدامة
9630  :099  ) 
كما تعرف ريادة األعمال عمى أنيا " أى محاولة ألنشاء أعمال جديدة ، أو إيجاد رواد       

 Global Entrepreneurship Monitor )اعمال ، أو التوسع فى أعمال قائمة " .
Egypt Entrepreneurship Report  , 2012 : 2)   كما تعرف ريادة األعمال ، و

عمى أنيا " عممية ديناميكية قائمة عمى التغيير ، واإلبداع ، ويتطمب ذلك طاقة إبداعية ، 
ورغبة ذاتية نحو تبنى ، وخمق أفكار جديدة ، وحمول مبتكرة ، كما تشمل القدرة عمى 

خاطر ، وحشد الموارد الالزمة لمميارات اإلبداعية ، وىو ما يتطمب ميارة االستعداد لتحمل الم
    ( Kuratko , 2005 : 578 )                 أساسية لبناء خطط العمل ".

وتعرف ريادة األعمال" عمى أنيا عممية إنشاء شيء جديد ذي قيمة ، خاصة االستجابة      
ل الجيد ، وتحمل المخاطر ، مع توقع تمقي كما أنيا تنطوي عمى بذ لمفرص المتاحة ،

،   ( Pahuja , 2015 : 8 ) تى قد تأخذ شكل نقدى أو غير نقدىالمكافآت في النياية ال
ويشير إلى ريادة األعمال عمى أنيا " عممية ديناميكية وأجتماعية ، حيث يقوم األفراد ، 

م إلعادة تشكيل األفكار إلى بمفردىم أو في تعاون ، بتحديد الفرص ، والقيام بشيء ما معي
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 Berglund)أنشطة عممية ، أو موجية في سياقات أجتماعية أو ثقافية أو أقتصادية "   
,2013:18 )  . 

محدودة تعتمد  أنشاء مشروع جديد بإمكانيات كما تعرف ريادة األعمال عمى أنيا "      
أو منتج جديد يمبى رغبات  ،فقد تكون تقنية جديدة  واإلبداع ، االبتكاربشكل أساسى عمى 

، وأيضا توفر فرص عمل جديدة لرائد األعمال  ، ومن ثم تخمق مكانيا فى السوق ، جديدة
قتصاد ، ويمثل قيمة مضافة لألومن يعممون معو بربح كبير يحقق الثراء لرائد األعمال 

 .(  929:  9630) الحمالى ،   " الوطنى
 ، بمفردىم  واستعدادىم، القدرة الواضحة لألفراد "  نياعمى أريادة األعمال كما يشير إلى     
قتصادية جديدة )منتجات ، إلدراك وخمق فرص أوخارجيا ، في فرق ، داخل المؤسسات  أو

( ، وتقديم األفكار في ، أو غيرىابرامج تنظيمية جديدة أو طرق إنتاج جديدة ، أو جديدة ، 
   (Peneder ,2009: 88)  ."  المختمفةالعقبات وتحديد السوق ، 

ويمكن تعريف ريادة األعمال اجرائًيا فى ضوء التعريفات السابقة عمى أنيا " عممية     
مول مبتكرة ، إلنشاء إبداعية يقوم بيا الفرد أو مجموعة من األفراد إليجاد أفكار جديدة ، وح

لجيد المستمر تطوير أعمال قائمة ، مع القدرة عمى تحمل المخاطر ، وبذل ا أوأعمال جديدة، 
 لموصول إلى أفضل النتائج الممكنة .

 :فى اجلامعات  مزاكش رٓادة األعنال

ىياكل أنو يشير إلى ويرتبط بمفيوم ريادة األعمال مفيوم مراكز ريادة األعمال ، والذى      
آليات مصممة لسد "فجوة تكارى ، ونمو اقتصادى ، فيى بجامعية تساعد عمى تحقيق نشاط أ

وصناديق رأس المال االستثماري ، مرحمة االستثمار حيث يقوم المستثمرون  فيالتمويل"
 : Gulbranson , 2008 ) مرحمة الحقةكيزىم إلى استثمارات أكبر حجمًا فى بتحويل تر 
250 ) . 
أو وتنمية الشركات ، جية تقوم بتطوير وُيشار إلى مراكز ريادة األعمال عمى أنيا "       

أو ، ل األنشطة اإلبداعية والمبتكرة ، من خالل تقديم منتجات من خال المؤسسات عامة 
وقد تؤدي إلى ،   من خالل تحسين أساليب اإلنتاج أو الخدمة الحاليةو خدمات جديدة ، 

 .  ) ( Tehseen, 2015 : 53"   تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
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ادة األعمال بكل مكونات منظومة لتنمية التوجو نحو ريعمى أنو " أيًضا كما يعرف      
الجامعة ، ويظير ىذا في الييكل التنظيمي لمجامعة وفي رؤيتيا ، وأنشطتيا ، وبرامجيا 
المختمفة ، ليمتمك خريج ىذه الجامعة مجموعة من الميارات الريادية ، والتي تساعده في 

 ( . 029:  9632) موسى ،   " المستقبل عمى القيام بإجراء مشروعو الخاص
 بالجامعة وحده تنظيميةيمكن استخالص تعريف إجرائى لمراكز ريادة األعمال  عمى أنيا و     
والباحثين،  الطالب،والتى تساعد ، المبتكرة الريادية والمشروعات ، األنشطة و  األفكار، تدعم

؛ بما ينعكس بالفائدة عمى مستقبال  ةالخاص عمى القيام بمشروعاتيم وغيرىم والخريجين،
 والمجتمع عامة . جامعة، الفرد، وال

 صابًعا : خطْات الدراصة :

 وتتبمور خطوات الدراسة فيما يأتى :
 اخلطْة األّىل :

تقديم األساسى المعرفى لمراكز ريادة األعمال من خالل توضيح أىداف :  اخلطْة الجاىٔة
 تحديدلفضال عن تحميل األدبيات  مراكز ريادة األعمال ، ومبرراتيا ، ومتطمبات أنشائيا ،

 مراكز ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية والعربية . أدوار
التعرف عمى األدوار الفعمية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة :  اخلطْة الجالجة

منسقى ريادة من وجية نظر  الفعمية اإلسكندرية من خالل إعداد استبانو لتحديد األدوار
 ندرية .بجامعة اإلسك األعمال

أدوار مركز التطوير تعزيز ل رؤية مقترحة لتحقيق التطوير المستمروضع  اخلطْة الزابعة :
 الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية .

بيعة بطوعميو ، فى ضوء خطوات الدراسة السابقة ، سيتم تناول المحور األول المتعمق      
 ، ومتطمباتيا فى المحور التالى .برراتياوم، مراكز ريادة من حيث خصائصيا، وأىدافيا
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، ّاملربرات، األٍداف، ّ) اخلصائصفى املؤصضات اجلامعٔة مزاكش رٓادة األعنال طبٔعة احملْر األّل : 

 . ( ّاملتطلبات

 فيىتعد مراكز ريادة األعمال بالمؤسسات الجامعية استجابة لدعم أفكار ريادة األعمال ،      
والمنافسة عمى مستوى ، بما ينعكس عمى مستوى التميز  االبتكاراع ، و تسيم فى تحقيق اإلبد

ومبرراتيا ، والمتطمبات  ، ويمكن توضيح خصائص مراكز ريادة األعمال ، وأىدافيا ،لجامعاتا
 . التالىعمى النحو الالزمة إلنشائيا 

 خصائص مزاكش رٓادة األعنال :أّاًل : 

خالل تحميل طبيعة  راكز ريادة األعمال منتم استخالص مجموعة من الخصائص لم     
  ( Deshmukh, 2015: 7-8 ): ، والتى يمكن توضيحيا عمى النحو األتى ريادة األعمال

عمى اإلبداع  ةقائم تتضمن أنشطةاألعمال  فمراكز ريادةيعتمد عمى النشاط اإلبداعى :  -3
رص الجديدة ، وتنفيذ ، لذلك فمراكزريادة األعمال تبحث عن االستفادة من الف االبتكارو 

جراءات ، ومفاىيم إدارة ،  األفكار المبدعة ، والتقنيات الحديثة ، وتطبيق إنتاج ، وا 
، وتحقق مزيد من الرضا ، ، ومن ثم فيى تشجع اإلبداع جديدة  ومشروعاتوأسواق ، 

 .وخدمات أفضل لممستفيدين ، والمزيد من األرباح لممؤسسة
وبالتالى تسعى تمك  األعمال بتحويل المواد إلى مورد ، إنشاء مورد : تقوم مراكز ريادة -9

، المراكز إلى عممية تطوير المنفعة ، والقيمة األقتصادية ، والقدرة عمى تكوين الثروة 
 واالستفادة من رأس المال الفكرى .

العناية بالتدريب : يعتمد نجاح المشروع عمى اتخاذ القرارات ، وتنمية القدرات لرائدى   -9
عن طريق  تنمية الكفاءات الريادية، فرواد األعمال ال يولدون ، ولكن يمكن  األعمال

 .الذى يوفره المركز  والتطويرالتدريب، 
، ومعرفة رائد األعمال ، مراكز ريادة األعمال فكرتحتضن ممارسة قائمة عمى المعرفة :  -9

م فى مراكز وممارسة تت، بعد خبرة طويمة تتحقق والمشروعات الريادية، األفكارفجودة 
ريادة األعمال ، ومن ثم فمراكز ريادة األعمال ليست خدمة ، ولكن ممارسة قائمة عمى 

 المعرفة .
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 فيتحمل رواد نظام مرتبط بالبيئة الخارجية ،: ريادة األعمال  النشاط الموجو نحو البيئة -0
ادية والم، والسياسية، قتصادية، واألجتماعيةالمخاطر مع مراعاة العوامل األ األعمال
 ، ومن ثم تعد مراكز ريادة األعمال استجابة مبتكرة لمبيئة الخارجية .لمبيئة

 ومخاطر عديدة منذ بدء، ريادة األعمال تواجو عدم اليقين فمراكز : تحمل المخاطر  -0
بد من وجود نظرة ، لذلك الودائمة التغيير، وذلك ألن بيئة العمل ديناميكية ،العمل

 تحمل المخاطر الممكنة الحدوث .وقدرة عمى ، مستقبمية ثاقبة
صر النظرة الشمولية : تعتنى مراكز ريادة األعمال بجميع مجاالت الحياة ، فيى ال تقت -7

النشاطات سواء و ، فحسب عمى النشاطات األقتصادية، ولكن تتضمن جميع األعمال
 ، أوغيرىاالمتعمقة بالتعميم، أو البحث، أو الطب، أواليندسة، أو السياسة

ل عمى نتائج جيدة الحصوتركز مراكز ريادة األعمال  عمى :  لموجو نحو النتائجالسموك ا -2
وعمميم الدؤوب وىم يحققون أىدافيم من خالل قدرتيم ، رواد األعمال من خالل جيود

 .موجو نحو األىدافالسموك الو ، التخطيط السميمعمى 
، بتكاربمجرد تبنيو لأل مالالمركز مركزًا لريادة األع: ال يمكن أن يكون  المشاركة الريادية -2

القيام ، فيجب أن يكون النشاط متكرًرا أو مستمًرا ، كما ما لم يشارك في ىذا النشاط 
  .بمعاممة واحدة ال يندرج ضمن نطاق ريادة األعمال 

 ويمكن إضافة خصائص أخرى لمراكز ريادة األعمال تتمثل فى :
مع تحقيق ب ، بل تقاس باألرباح عمال فحسال تيتم مراكز ريادة األعمال بنجاح األ  -36

، التغيير ييكميةيادة األعمال ىي محفز لر فمراكز ، ةقتصاديواأل، الرفاىية الشخصية
 . (0:  9632) وزارة التعميم العالى والبحث العممى ،  والتطور المؤسسي

توفير التمويل لرائدى األعمال لمقيام بمياميم : من خالل الالزمة توفير التسييالت  -33
زم ألبحاث جديدة في مرحمة مبكرة ال يتم تمويميا في الغالب من قبل أي مصدر الال 

؛ يواصل كل من الباحثين الممولين إجراء أبحاثيم في مختبراتيم الخاصة ، تقميدي آخر
والمؤسسات المختمفة ، والصناعة، تبادل األفكار بين الجامعات وتعزيز، فضال عن تسييل

  .ين المرتبطين بالمركزواالستشاري، من خالل المرشدين
 (Gulbranson  , 2008 : 250 ) 
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ًٔا : أٍداف مزاكش رٓادة األعنال :    ثاى

 ىداف مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية عمى النحو التالى :وتتبمور أ 
جتماعية، حل القضايا األلتوجيو المشاريع الريادية  من خالل : دعه رّح املبادرة األجتناعٔة - أ

، فمثال ريادة األعمال الخضراء ىي المكان الذي لربح المالي فحسب، بداًل من االثقافية  أو
يتم فيو استكشاف المشكالت البيئية إلحداث تأثير إيجابي عمى البيئة الطبيعية باستخدام 

والخدمات الرقمية التي ، الرقمية ىي تسويق المنتجاتعمميات المستدامة، وريادة األعمال ال
ريع ريادة مشا ىذا سيجعلأن ، مع الوضع فى االعتبار ودعميا عمى اإلنترنت، اؤىام إنشيت

روح المبادرة ىي تطبيق ف ، المستفيدين، من أجل تمبية احتياجات األعمال مستدامة مالًيا
أو ، صغيرةكات شر أو مؤسسة أعمال متناىية الصغر،  داخل وميارات معينةسموكيات، 

   .  عامقطاع 
(Enterprise and entrepreneurship guidance: Guidance for UK higher education 

providers ، 2012 : 8) 

، والنمو خمق فرص العملعمى  فمراكز ريادة األعمال تساعد : نْ األقتصادىحتكٔل الي-ب
ضفاء الطابع الرسمي عمى القطاع غير الرسمي، وتخفيف وطأة الفقر، قتصادياأل فيى ، وا 

والريادة يساعد  ،ومن ثم خمق جيل جديد من اإلبداعق األفكار الريادية، عن تطبيتبحث 
 Office of the European Union , 2012 )  عمى تحقيق النمو األقتصادى  .

:17) 
ادة األعمزال تحويزل أبحزاث اليدف من مراكزز ريز االصتفادة مً رأظ املال الفكزى باجلامعات : -ج

، منتجزات وتنميزةيمكزن تطزوير،  خاللزووالزذى مزن ، إبزداع  ورأس المال الفكرى إلزى، الجامعة
الب الفرصة لالسزتفادة ممزا منح  الطاليدف منيا ف، أو غيرىا، أو صناعات جديدة، أو أعمال
تطبيقززات فززى العززالم و ، ، وتحويززل األفكززار التززى قززاموا بتوليززدىا إلززى مشززاريع تجاريززةتعممززوه
 ( ( Dube ,2012 : 2 , 6 .الواقعى

أن أبعاد الكفاءات الريادية ليا  إلى أحدى الدراساتكشفت نتائج  : رّاد األعنالفاءات كتينٔة  -د
، كما ونجاح األعمال  ،وأداء المشروع ،ين مناخ المبادرةالعالقة بتوطيد تأثير كبير عمى 

رواد األعمال الذين ، فمؤشر قوي ألداء األعمال تعدأيًضا أن الكفاءات الريادية أوضحت 
، المشاريع نجاحمن الكفاءات المطموبة يساىمون بشكل كبير في  توى عال  يتمتعون بمس

يناك حاجة لمتحسين المستمر فوبالتالي ، ،  عمى التنبؤ بأداء المشروعويمتمكون القدرة 
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من خالل التعرض الكافي لبرامج التنمية الذاتية التي تعد خطوات  لكفاءة رواد األعمال
 Lawal , OIyiola , Omotayo  , Olaleke, Akeem). حاسمة نحو نجاح األعمال

, 2018 : 13 ) 
والتى يكون لمراكز  ،أن تتوافر فييم مجموعة من الكفاءات يتعين عمى رواد األعمالو       

فيم لتفاصيل كل مجال من مجاالت الكفاءة ريادة األعمال دور فييا ، ويمكن توضيح 
                ىذه الكفاءات عمى النحو التالى : بطة بيا ، ويمكن توضيحالمرتالصحيحة السموكيات 

Tehseen, 2015 : 55-56 ) ( 
 بمعرفة التوجيات المتوقعة ، تتعمق Strategic Competencyالكفاءة االستراتيجية    -

اإلجراءات باألىداف وربط ، تحقيق األىداف بأفضل الطرقو ، عمى األداء ىاأثر التغييرات و و 
 لتحقيق األىداف .  إجراءات استراتيجية ، ووضعالتقدم المحرز ومراقبة، االستراتيجية

قدرات مفاىيمية مختمفة  وتتضمن  Conceptual Competency الكفاءة المفاىيمية-
والبحث عن معالجة المشكالت بطرق ، االبتكارك  يعكسيا رواد األعمال في سموكياتيم

تعكس ىذه  كما ،لمعمومات المعقدة ا وفيمالمخاطر، وميارات اتخاذ القرار،  وتحمل، جديدة
 الكفاءة القدرة العقمية عمى تنسيق جميع أنشطة األعمال. 

تشير إلى القدرة عمى التعرف عمى و  Opportunity Competencyالفرص كفاءة    -
دراك االحتياجات  غير المعمنة و الفرص المتاحة في السوق من خالل وسائل مختمفة، وا 

، واالستفادة لممستفيدينوالخدمات المفيدة ، لبحث عن المنتجات، وا لممستفيدين المعمنة
 . من أفضل الفرص

تشير ىذه الكفاءة إلى قدرة رواد األعمال عمى Learning Competency كفاءات التعمم -
، وبالتالي يحتاج رواد ، والتعمم بشكل استباقي التعمم من الطرق والوسائل المختمفة 

يعد التعمم أمًرا بالغ و ،  يمية لتمبية متطمبات البيئة المتغيرةاألعمال إلى الكفاءة التعم
وتقميل ، ألنو يساعد رواد األعمال في توليد المعرفة لمشاريع؛ األىمية لعممية تنظيم ا

 . المخاطر 
القدرة عمى االستجابة لمنقد، تتضمن   personal Competency الكفاءة الشخصية-

، القوة والضعف، ومواءمتيا مع التيديدات والفرصوالحفاظ عمى موقف إيجابي، ونقاط 
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وبالتالي ، تعتبر القوة ، الخاصة والعمل عمى تحسيناتيا نواحى القصوروالتعرف عمى 
 .ويعتمد النجاح عمى االستفادة من ىذه الميارة ، لشخصية أحد موارد العمل الرئيسيةا
لشفافية في التعامالت واالصدق، وتتضمن  Ethical Competency  الكفاءة األخالقية-

ة خدمات أو األعمال ذو الكفاءة األخالقي رائديقدم و  ،جارية من خالل االعتراف باألخطاءالت
يتصرف الفرد بطريقة ، و  ويتحمل مسؤولية اإلجراءات الخاصةمنتجات بأسعار معقولة، 

 .   ةوالممارسات في جميع مواقف العمل بطريقة متسق ،ىذه القواعد يطبقأخالقية عندما 
أبرز أىداف  يعد تطوير القدرات التنظيمية لمجامعة من تطْٓز قدرات اجلامعة التيظٔنٔة : -ٍـ

، وتتمثل ىذه القدرات فيما مراكز ريادة األعمال، فيى أمرميم لتحقيق الريادة، والميزة التنافسية
 (Farsi & et.al ,2012, 197-198) يمى :

 ،فى نظر المجتمع ، والخبراء ، والمنافسين ليا  مكانة وسمعة الجامعة : وتتضمن مكانتيا -
 .وذلك من أجل تحقيق الميزة التنافسية 

الموارد  وجذب، وتحسينيا، والمادية، الماليةالموارد استيعاب استقطاب الموارد : وتشمل  -
، وخمق ، واإلبداع االبتكار، وما يتطمبو ذلك من توافر قدرات معينة ك وتنميتيا،  البشرية
 .القيمة 

عمى ومن أجل تحديد ذلك يمكن التعرف  خمفية الجامعة وسموكيا فى الماضى : -
ريب ، ونخب التدتراتيجيات ريادة األعمال السابقة، وتدريب رواد األعمال في الماضياس

خمفية الجامعة ليست منفصمة عن سموكيا الحالي ، حيث واألفراد البارزين في الماضي، ف
  .يا التاريخي في المستقبلأن سموكيا الحالي سيعتبر سموك

أن وجود مراكز ريادة األعمال المجتمع :ّمؤصضات  ، عكد حتالفات اصرتاتٔجٔة بني اجلامعة-ّ
، ممثمة فى مركز ريادة األعمالتساعد عمى ايجاد تحالفات استراتيجية بين الجامعة 

ورات أو غيرىا خاصة فى ظل التط ، أو تجارية ،مؤسسات المجتمع من مؤسسات صناعيةو 
 الديناميكية التى يشيدىا المجتمع .

شركاء من أىداف الجامعة الريادية، ومراكز الريادة فى تمك وتعتبر شبكات التحالف مع ال    
، وشبكات مع شركاء أجانب ،الجامعات، وىى شبكات مع شركاء القطاع العام، والخاص

ات ديناميكًيا لمساعدة ، ويجب أن تتفاعل ىذه الشبكوشركاء من قطاعات أخرى فى المجتمع
، ويمكن لمقيادات الجامعية في مختمف المستويات االبتكارالجامعة الريادية في تكوين دورة 
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وليذا ،  (Farsi & et.al ,2012, 197) أو فشميا ،المساىمة بشكل كبير في نجاحيا
ية والمؤسسات المجتمع، والقطاعات، ، ومراكز تربط بين الجامعةتظير أىمية وجود وحدات

 مراكز ريادة األعمال . لعل من أبرزىا، ومن األخرى
بعض المنظمات  حيث ُتدعم:  االصتفادِ مً دعه املؤصضات الدّلٔة لزٓادة األعنال -س   

، وغيرىا (كما ىو الحال فى تمويلالو  ،والمنح ،برامجالتقديم  من خالل  ريادة األعمالالدولية 
 ، حيث ييدف إلى زيادةلممشروعات الرياديةالمالى   وغير، الدعم المالىتقديم البنك الدولى 
المتاح لمشركات ورأس المال المغامر ، ورأس المال في المراحل األولى، رأس المال التأسيسي

والمتوسطة حديثة العيد التي تنطوي عمى إمكانات ، والمشروعات الصغيرة، الناشئة المبتكرة
وخدمات  ،واإلرشاد ،والتوجيور التدريب، وفيتفضال عن ،  كبيرة لمنمو وخمق فرص العمل

 فالبنك الدولىومن ثم ، ، والمتوسطةوالصغيرة ،تنمية األعمال لممشروعات متناىية الصغر
عزيز الميارات التدريب عمى تو خدمات تنمية األعمال، تقديم المشروعات، و تمويل إلى يسعى 

مقترحات األعمال ) معسكرات  دعمأنشطة و وميارات التواصل الشخصية(، )الميارات التقنية، 
:  9632، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)، وغيرىا العمل، ودورات تدريبيةورش و التدريب، 

37 ،32  ،99 )  . 
ًٔا : مربرات  أىغاء مزاكش رٓادة األعنال   املؤصضات اجلامعٔة : بثاى

، ة، وأجتماعية، وتعميميةاألعمال ما بين مبررات أقتصادي تتعدد مبررات إنشاء مراكزلريادة    
 :  التالىوالتى يمكن توضيحيا عمى النحو 

 :  فما يمىوتتمثل :  املربرات األقتصادٓة - أ
واستثمار ، واألعمال الريادية، والمبادرات الفردية، ل الحراستقطاب الشباب لمعم -3أ/
وعات االتجاه إلى االستثمار فى المشر ، ومن ثم وطاقاتيم فى مشروعات صغيرة، اليمأمو 

) الحمالى ، خاصة أثناء األزمات   لمدولةقتصادى أحد أىم عوامل االستقرار األالريادية يعد 
9630  :967). 

تسيم ىذه المشروعات الحرة مجتمعة و  ،وتنظيم مئات اآلالف من المشاريع، تأسيس -9أ/
المي، كما قتصاد العاألاألمر الذى ينعكس عمى مستوى ، األداء األقتصادىإسيامًا ىائاًل في 

ات التي تؤدي إلى التغيير االبتكار ئة دورًا ميًما في والناش، الشركات الجديدةتؤدى 
 . (Kuratko   , 2007: 2) ونمو اإلنتاجية، التكنولوجي 
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من وتعزيز ميزانياتيا ، ال مصدًرا ممتاًزا لمدخل لمجامعةتكون مراكز ريادة األعم قد -9أ/
استخدام التكنولوجيا المطورة في كوتسويق التكنولوجيا ، ، والمنح، واألوقاف، خالل التبرعات

يجب أن ، لذلك  ( Finkle , 2006: 184-185 )  وتطوير شركات جديدة الجامعة 
جعل الطالب يعممون  مثل : أخرى لزيادة التمويل بدائلوتبحث عن ، تكون المراكز استباقية 

ورش و  ،الندوات  ضال عن عقدف لكتابة خطط ليم مقابل مبمغ مالي، مع شركات محمية
 ( Finkle , 2006: 203 ) . المشاركة في نقل التكنولوجياو  ،المنح و  ،العمل 

والصناعة بشكل ، تستفيد الشركات ، حيثوالصناعة، لتعاون بين الجامعاتتسييل ا  -9أ/
لذلك ركزت الجامعات عمى دعم الشركات الناشئة  ،الجامعي االبتكار، و من األبحاث كبير
ستمرار عن طرق تبحث الجامعات بأ، ومن ثم االبتكارلتسييل المزيد من التعاون و لقائمة ؛ وا

مراكز لريادة  من خالل انشاء، الصناعة الناشئة  بأىدافم الطالب وتعمي، لربط أبحاثيا 
الجامعات بشكل استراتيجي مع الشركات ، فييا خمق قيمة اقتصادية أكبرتتعاون لاألعمال 
شارك المرافق مع الشركات الناشئة، مثل ، وتت تدريبية وتدريًبا داخمًيادورا حيث تقدم
نشاء صناديق لممشاريعالمسرعات ، وكل ذلك يقود رامج الحوافز الممولة من الصناعةوب ،، وا 
وأعضاء ىيئة ، ير المنتجات من قبل طالب الجامعة، والخريجينوتطو  االبتكارإلى زيادة 
 (Georgia Tech)معيد جورجيا لمتكنولوجيا:  سات فاعميةمن بين أكثر الممار ، و التدريس

Flashpoint  عبارة عن مسرع بدء التشغيل الذي يوفر تعميم ريادة األعمال والوصول إلى
  .ومفتوحة ،والمستثمرين ذوي الخبرة في مساحة عمل مشتركة ،والخبراء ،الموجيين

(The Office of Innovation and Entrepreneurship at the Economic Development 

Administration  , October 2013 : 12 )  

إلنشاء مراكز ريادة ويمكن توضيح أبرز المبررات التعميمية  : املربرات التعلٔنٔة - ب
 عمى النحو التالى :األعمال 

، الباحثين األكاديميين كل المعرفة، و وكبار رجال األعمال، لطالب الجامعات توفر -3ب/
دارة المشاريع ، وتنفيذ، تصميم تعزيزمن خالل  أعماليملتي يحتاجونيا إلنجاح والكفاءات ا وا 
 من خالل التالى :الناجحة الريادية 
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 تعميم جيل جديد القيادة من خالل برامج الدراسات العميا لطالب الجامعة . -
والجديدة من خالل منح شيادات عميا ) ماجستير( ، دعم الشركات القائمة وت، ميمت -

 مدة لقادة األعمال .معت
 األكاديمين. لمباحثينت المستدامو عن طريق المختبرامتعمقة أكاديمية معرفة  أكساب -

(Centre for Sustainable Entrepreneurship: 6)  
عداد رواد األعمال، تعميمى لصقلالتطور الو  ،تقدم مراكز ريادة األعمال التدريب -9ب/ ، وا 

      والتسويقية، العمميات اإلنتاجية طرافالتعامل مع مختمف أ، والخبرات فى واكسابيم الميارات
 (EDII) معيد تنمية ريادة األعمال في اليند، فمثال تم إنشاء  ( 967:  9630) الحمالى ، 

، اعتباره الوكالة الرئيسية لتطوير ريادة األعمال، لتدريب المدربينب 3229في أبريل عام 
جراء برامج تدريبية وتحفيزىم جراء البحوث في مجال تطوير ريادة األعمال ، ، وا  نموذجية وا 

وبرنامج لتدريب معممي ،  EDPلتوظيف الذاتى برامج التدريبية المقدمة برنامج اومن ضمن ال
   . (TTTI) الفنون التطبيقية في معيد تدريب المعممين التقنيين

( Deshmukh , November 2015 : 153 ) 
األفكار  لجذب، وتبنىمن خالل برامج الحاضنات التكنولوجية  دعم األعمال اإلبداعية -9ب/

 ( 967:  9630) الحمالى ، األعمال . روادوين رصيد بشرى من وتك ،اإلبداعية
التركيز عمى مبدأ خمق فرص  تحويل دور الجامعة من التركيز عمى التوظيف إلى -9ب/

اتيا مع متطمبات التوظيف في ، فالجامعات التقميدية تسعى إلى البحث عن توافق مخرجالعمل
وتخصصاتيا لتخريج ، سوق العمل، في حين أن الجامعة الريادية تبني وتصمم مناىجيا 

حيث  ، من خالل دعم مركز ريادة األعمال قادرين عمى خمق فرص العمل في السوق طالب
 -%  22والتى لدييا معدل توظيف مرتفع يبمغ  - Abad Oliva جامعة آباد أوليفا تؤكد 

عمى الحاجة إلى استيفاء الشروط التالية لتتمكن من تكرار ممارساتيا في سياقات أخرى: 
ع ، والتمويل ، والدعم من فريق اإلدارة ، وشبكة االتصاالت ملنشاط المؤسسياتعزيز 

والحصول عمى مؤسسة ممتزمون بتدريس ريادة األعمال ، المتخصصين في األعمال التجارية
    ( Nogueira , 2018 : 14 )    . ميمعمى جميع مستويات التع
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الجامعات من إجراء البحوث والتعميم حول ريادة األعمال إلى ما يسمى  ولقد تحولت     
،  الحكومة -صناعة ال -جامعة ال، أي شبكة ”Triple-Helix“الحمزون الثالثي" ب"

، ىناك تأثير لذلك، جتماعيةى المعرفة، والمشاركة األعمى االقتصاد القائم عم، بناءً وبالتالي
 Nogueira , 2018 ) . أعمى لمؤسسات التعميم العالي عمى التكيف مع ىذا الدور الجديد

: 14)    
 : التالى وتتمثل أبرز المبررات األجتماعية فى املربرات األجتناعٔة : -ج
، جتماعيةيسعى المركز إلى تعزيزالقيم األ، حيث تحقيق األستقرار األجتماعى  -3ج/
 رواددورًا حيوًيا في تشكيل ميول  والتى تؤدى ، ، وغيرىاوالمفاىيم ، والمعتقدات، موكوالس

 جتماعية خاصة مع التغيرات المجتمعية الحادثة حيثالبيئة األفضال عن تأثير ، األعمال 
، لذلك قتصاديةمة المزيد من التشجيع لمتنمية األوالعول، والخصخصة، أعطت سياسة التحرير

   .قتصاد المتقدمتقترب بسرعة نحو األ أصبحت الدول
( Deshmukh , November 2015 : 125 ) 

ن المعرفة لم تعد المجال الفريد لمجامعات تطمعات المجتمعية ، والنظرة إلى أزيادة ال -9ج/
لخسائر في في إيجاد مصادر جديدة لمتوظيف لمواجية ا حيث تسيم مراكز ريادة األعمال

؛ والبحث عن حمول يجاد فرص تنافسية نتيجة لمنموفضال عن إ، القطاعين العام والخاص
والميارات األساسية  ،أرباب العمل الذين يريدون أكثر من المعرفةبطالة الخريجين ، و  مكافحةل

، ، والقدرة التنافسيةاالبتكارث يبحثون عن طرق جديدة لتعزيز من خريجي الدراسات العميا حي
لوجي ؛ والتقدم التكنو  ،االبتكارم العالي عمى أنيا محركات تعمينظر إلى مؤسسات الومن ثم يُ 

أفضل فى مستقبل غير وظيفية وخمق فرص  قوى دافعة لمنمو االقتصادي ؛وبالتالي فيى 
  ( Hannon ,  2013 : 11-12)             مؤكد .
ينبغى وفى ضوء المبررات السابقة إلنشار مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية      

التطرق إلى تمك المتطمبات التى يجب توافرىا إلنشاء تمك المراكز فى الجامعات ، والتى يمكن 
 تناوليا عمى النحو التالى .
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 متطلبات إىغاء مزاكش رٓادة األعنال باملؤصضات اجلامعٔة : ثالُجا : 

يا عمى النحو ، والتى يمكن توضيحاء مراكزريادة األعمال بالجامعاتتتعدد متطمبات إنش    
 التالى :

 :  ، ّمزاكشٍاّجْد قٔادات داعنة لجكافة رٓادة األعنال-1

والمستويات المعرفية لمتأثير عمى الجامعة ، الثقافة عمى القواعد التنظيمية  ؤثر بعدي   
تؤدى القيادات الجامعية دورًا ميًما فى تعزيز ثقافة حيث وعمى مركز ريادة األعمال،   الريادية

  جامعة ففى   ،بكفاءة   ، وتعزيز مركز ريادة األعمال لتأديو أدواره المنوطةعمالة األرياد
تنظيم لبرامج قدمت ، عمى سبيل المثال Kingston University (KUL)  كينغستو  
كان محدوًدا  ا، إال أن نشرىذا قيمة عالية برامج  اعمى الرغم من كوني ؛ ومع ذلكالمشاريع

 ت، أكد 9636في عام و ، مج تعميم المشروعات في تفكيرىا، ونظامياتدألن ثقافة الجامعة لم 
  .الحاجة إلى وحدات الصف التي تركز عمى ريادة األعمال في جميع التخصصات إلى القيادات

(Gibson , 2017 : 6) 
بعدين رئيسيين ساعدا في تشكيل النظر إلى  إلىسعت القيادات بجامعة كامبريدج  ولقد    

 : ، وىما  ل لثقافة ريادة األعمال بجامعة كامبريدجالتجاوب الفعا
تدريس بمتابعة القاعدة التمكينية "لإلىمال الحميد" التي سمحت ألعضاء ىيئة ال -3
طالما استمروا ، ما في ذلك استغالل نتائج أبحاثيم، بامات الخارجية ألدوارىم الجامعيةىتماأل

 .ية التدريسام القيام بالميو ، توالمنشورا، في متابعة األبحاث
التي كان من المتوقع أن يحضرىا ، و االتصاالت المجدولة بانتظام و  ،والتفاعالت ،التواصل -9

       . المختمفةالتواصل عبر التخصصات و  ،بناء العالقاتوالتي سيمت  ،أعضاء ىيئة التدريس
(Gibson , 2017 : 7)  

 ت الجامعية تم اقتراح ثالث جوانب ميمةولكى يتم نشر ثقافة ريادة األعمال من قبل القيادا   
 A softlyالنيج اليادئ ألنشاء الشركات "  ، وىى :تؤدى فييا القيادات دوًرا ميًما

approach to creating companies  تعزيز السموكيات الريادية، و  Enhancing 
entrepreneurial behaviors فتح الجامعة لخمق بيئة األعمال، و  Opening 

University up to a business creating environment " ( Bienfait : 7)  ،
، ، من خالل اكتساب ميارات، وتطبيق األفكار الرياديةتبسيط انشاء المشروعاتويقصد بيا 
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، وممارسة الجامعة لدورىا فى ريادة األعمال من خالل ما وممارسات تدعم ريادة األعمال
 .، وغيرىايادةونشر ثقافة الر  ،تقدمو من حاضنات

ما يطمق عميو القيادة وىو  ،ريادة األعمال تتطمب قيادة من نمط مختمفوعميو ، ف        
وسموكيات ريادة األعمال فضال عن جيودىا التنظيمية  ،التى تعزز ممارساتالريادية  

أحدى المتطمبات الميمة  أن، ومن ثم فيو المؤسسة الجامعية نحو الريادةالمستمرة لتوج
، فوجود اإلدارة الواعية م القيادات الجامعية ىذه المراكزاء مراكز ريادة األعمال أن تدعألنش

يساعد عمى نشر ثقافة  التحول نحو األقتصاد المعرفى، و بأىمية التوجو نحو ريادة األعمال
، وبرامج متنوعة ،  نشر ثقافة ريادة األعمال يتطمب وقًتا طويالخاصة أن  ، ريادة األعمال

تضع الخطط ، و رؤية، ورسالة واضحة القيادات من خالل أن تمتمكمستمرا ،  وتعيدا
، لمركزشكال التعاون بين اوتسعى الى دعم أواإلبداع،  االبتكار، وتشجع االستراتيجية المناسبة

ومؤسسات  ،وبروتوكالت لمتعاون بين المركز ،وعقد شراكات، ومؤسسات المجتمع المخمتفة
البحوث التطبيقية و ، ، وتشجيع الممارسات الريادية ، أو عامخاص المجتمع سواء أكانت قطاع

وتقديم ، عضاء ىيئة التدريس لمتعمموأ، والخريجين، والباحثين، الطالب  ، والعمل عمى تحفيز
 أفكار ريادية التى قد تتحول إلى مشروعات .

 ملزاكش رٓادة األعنال : ّاملْارد الالسمة ،تْافز البٔية التختٔة -2

رد الناعمة بمياميا البد من توافر الموا وتمتزم، ؤدى مراكز ريادة األعمال أدوارىاكى تل    
صمبة الممثمة فى الموارد فضال عن الموارد ال ،ممثمة فى موارد بشرية، وتعميم، وتدريب

بين القوة ، والمصادر التكنولوجية ، والبد من التوازن المالية، والمادية، والبنى التحتية
 ، (Farsi & et.al ,2012, 197)والصمبة حتى تتحقق األىداف المرجوة  ، الناعمة

 : عمى النحو التالى ويمكن توضيح أبرز الموارد الالزمة إلنشاء مركز ريادة األعمال
 املْارد املالٔة :-2أ/

توافر الموارد المالية الالزمة لمراكز ريادة األعمال من خالل : ) الباجورى ، البد من     
9637 : 92-96)  

ارات التمويل قصير دوات تمويمية جديدة لتحقيق استثمارات جديدة ، ومن بين خيتطوير أ -
، أما أدوات ، والتسييالت التجارية لممشروعات الريادية، التمويل الصغير األجل المتاحة
، رأس المال األجل ، فتشمل اإليجار التمويمى ، والمساىمة فى ةوطويم ةالتمويل متوسط
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وخطوط االئتمان التى تقدميا المؤسسات التمويمية الدولية إلى  ،األسيم الخاصة وصناديق
ورأس المال  ،تقرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤسسات التمويمية المحمية التى

 المخاطر لتمويل المشاريع الريادية الجديدة .
 ات األعمال ،بحضان ربط صناديق األسيم الخاصةعن آليات متطورة فى التمويل كالبحث  -

ورواد األعمال ، يجاد روابط بين تمك الصناديق ع استخدام ىذه الصناديق البد من إتشجيول
والتعرف عمى اإلمكانيات التمويمية ، ، ية االبتكار بوابة إلكترونية لعرض األفكار من خالل 

 يز قدرةوتعز  ستقطاب الصناديق ،وغير الضريبية ألالضريبية  ويجب وضع نظام لمحوافز
 حتفاظ بحسابات مالية منتظمة وفق األصول المحاسبية . المنشآت الريادية عمى األ

، حول نوافذ التمويل المتاحة التى تقدميا البنوك والمتوسطة، الصغيرة زيادة وعى المنشآت -
مجاالت إعداد  ، وتوفير معمومات عن برامج الدعم المتاحة منوالمؤسسات المالية األخرى

عداد الحسابات المالية، ودراسة الجدوى ،الخطط االستثمارية عداد طمبات القروض ،وا   ،وا 
، مثل تخفيض ادية باستخدام وسائل غير اجباريةوتعزيز تمويل المصارف لممنشآت الري

ضيا نسبة االحتياطى القانونى بالنسبة لمبنوك التى تخصص نسبة معينة من محفظة قرو 
 سات نحو التوجو نحو المنشآت الريادية .وتشجيع تمك المؤس ،لفائدة المنشآت الريادية

ريب فى مجال تقديم برامج دعم فى شكل خدمات غير تمويمية لممنشآت الريادية مثل التد -
 ، أو الخدمات االستشارية األخرى . التخطيط االستراتيجى، وتحسين قدراتيا التنافسية

مؤسسات يسيم فى االعتماد عمى ىذه الف ،متخصصة لالستعالم االئتمانىانشاء مؤسسات  -
ث تقدم معمومات عن حي زيادة أقراض البنوك إلى المنشآت الريادية الصغيرة والمتوسطة ،

وفى بعض الدول مثل اليند يتوفر فييا مؤسسات  والتاريخ االئتمانى ،عمميات القروض، 
 .الرياديةمتخصصة فى تقييم الجدارة االئتمانية لممنشآت 

 تنظيميةو ة السعودية فى ىذا الصدد بعدة خطوات تشريعية، ولقد قامت المممكة العربي      
، ودعميا لتمويل المشروعاتزيس صندوق المئوية مشكالت التمويل مثل تأس لمتغمب عل

، ومساىمة القطاع الخاص فى بعض البرامج الريادية لدعم المشروعات بشروط محددة
والمساىمة فى رأس ، اتيم الصغيرة ، فضال عن دعم رواد األعمال من خالل احتضان مشروع

 33-2المبيريك ، ) المال اإلبتدائى ، وغيرىا بما يسيم فى تشجيع ودعم رواد األعمال .
 (  96:  9639سبتمبر 
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 املْارد املادٓة :-3أ/

 وتساعد عمىعزز، وت ،تدعم التى تنظيميةالوحدات ال بعض وتتضمن الموارد المادية    
ولعل من أبرز ىذه الوحدات ) حضانات األعمال ،  ، تحقيق أىداف مركز ريادة األعمال

 ، والتى يمكن توضيحيا عمى النحو التالى :الحدائق العممية ( و 
 حضاىات األعنال :-3/1أ/

ونجاح  ،نمو لتسريعتعد حاضنة األعمال وحدة تنظيمية داخل الجامعات صممت       
 التىة والخدمات الداعم المصادر،ة من خالل سمسمة من الرياديوالمشروعات  الشركات، 
ة ، وشبكات الخدمات العام، و  والتدريب، والتمويل، لمعمل ةالمساحة الضروري توفيرتتضمن 
، ديم خدماتالزززذى يقوم بتق المكانيي ، ف، وتقديم االستشارة من المتخصصيناالتصال
د ،يس منشآت صغيرة تحت إشراف فنيلمراغبين بتأس ، وتسييالتوتجييزات، وخبرات اري وا 

ية وسيطة بين مرحمة بزززدء النشاط ومرحمة من قبل أصحاب الخبرة واألختصاص، وىي عمم
وتجييزات مكتبية  ،وخدمات ،آت األعمال ، فحضانة األعمال تتضمن سكرتارياتالنمزو لمنش
وفنية مع دعم  ،إداريةواستشارات  ،خدمات بريديةو  ،تدريب (و  طباعة ،و فاكس ، و )ىاتف ، 

 (  392-397:  9639) الشمرلى ،   .التطوير، وتقديم رأس مال مغامرة متخصص لمبحث و 
، لذلك يحظى ، والمشروعات الرياديةالحتضان األفكار يجب أن تكون الحاضنات مجيزة    

صل عمى وتحات في نيويورك تموياًل من الدولة، فمثال تتمقى الحاضن التمويل بأىمية كبيرة
عن كونيا تساعد في ربط األعمال التجارية المحتممة ، فضال بعض المساعدة من المحافظة

 -Hoyos , Jul -Dic 2015 :265 )   .بالمساعدة المالية من المستثمرين الماليين 
272) 

 احلدائل العلنٔة  :-3/2أ/

ي زيادة ثزروة المجتمع عزن طريق مينيون متخصصون ىدفيم الرئيس يدير الحديقة العممية   
المرتبطة بيا، والمؤسسزات القائمة عمى  األعمالن ، ولممنافسزة بيزكاراالبتزج لثقافة التروي

 : ة فيما يميويتمثزل دور الحديقة العممي،  ةتقدم المعرف
، ومؤسسات البحوث والتطوير، والتقنية بين الجامعات، وتنظيم سريان المعرفة  ،إنعاش -

 . ، واألسواقوالشركات
 . وتفرغيا ،عمميات حضانتيا خالل االبتكارمى وتنمية الشركات القائمة ع ،تسييل إنشاء -
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المبيريك ، ) .ومرافق عالية الجودة ،تقديم خدمات إضافية قيمة إلى جانب توفير مكان راق -
 (  99-93:  9639سبتمبر  2-33

 املْارد البغزٓة :-4أ/

 يتم االستعانو فنيين من شركات متخصصة في األعمال الرياديةتتضمن الموارد البشرية     
، عمى أن يكون راعي رسمي لتقديم المساعدات الفنية لمشاريع شباب األعمال بالجامعةبيم؛ 

من قبل رواد األعمال السابقين،  والعون، تقديم يد المساعدةلبعض مؤتمرات الجامعة ، وكذلك 
وتعزيز  ،االعمال الناجحين الذين يعيشون فى الخارج لمشورتيم روادواالستفادة  من 

 يم .االتصاالت ب
لبراءات االختراع فرصة لصياغة University of Illinois فمثال تقدم جامعة إلينوي     

يتم إحالة الطالب المبتكرين الذين لدييم و طمبات براءات االختراع لمطالب المخترعين، 
في كمية  (TEC) اختراعات إلى عيادة براءات االختراع بواسطة مركز رواد األعمال التكنولوجي

يشرع كل طالب  ثم  ،اتاالبتكار ءات االختراع بعد ذلك بمراجعة تقوم عيادة براحيث ة ، اليندس
، ومساعدة الطالب بالتشاور مع مدربختراع االفي العمل مع المخترعين لصياغة طمب براءة 

من خالل ورش عمل مختمفة والتعمم من رواد األعمال الشباب ذوي الخبرة  ،عمى االلتقاء
 ،أفكارىمحمول لممشاكل المختمفة التي تواجو ل والتوصل ،التعمم الطالب عمى تساعد

لمتدريب برنامًجا داخمًيا  90جامعة واشنطن في سانت لويس  وتقدم، ومشاريعيم الريادية
، مدفوع األجر في فصل الصيف لمطالب لمعمل في شركة ناشئة أربعة أيام في األسبوع 

 ،مع مشورة أعضاء ىيئة التدريسفي األسبوع  لتجربة يوًما واحًداوحضور ورش عمل لتعمم ا
  .وموجيي األعمال

(The Office of Innovation and Entrepreneurship at the Economic 

Development Administration  , October 2013 : 20 )  

 املْارد املعلْماتٔة :-5أ/

 ،من جمع انتقمتحيث  لقد تغيرت بيئة المعمومات بشكل كبير خالل العقد الماضي    
، إلى توفير الوصول إلى مجموعة أكبر مات محمًيا في حالة الحاجة إليياوتخزين موارد المعمو 

 University of Canterbury, October 2019 ) من موارد المعمومات حسب الحاجة
مات يربط بين مركز ريادة األعمال، والمؤسسات ، ويتطمب ذلك وجود نظام لممعمو  ( 3 :

 ، والتى تمد بالمعمومات الالزمة ) البحوثحثية ، ومؤسسات المجتمع المختمفة، والبجامعيةال
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ة عمى التوصل إلى مشروعات ، وغيرىا ( مما يعزز القدر المطموبة فى ضوء احتياجات السوق
 ، وبما يساعد عمى تحقيق المنافسة . مبتكرة
لمترويج التي يمكن استخداميا تتضمن موارد المعمومات جميع أشكال نقل المعمومات و     

، لذلك البد أن تتضمن وتشجيعيا، ، والرياديةوالمشروعات التنموية، لألنشطة البحثية الفعالة
والبرمجيات المستخدمة  ،واسترجاعيا التي تقوم بيا المستودعات الصمبة ،تخزين المعمومات

 .عمومات ذات الصمة لممستخدم االستعالم عن ابحيث يتيح لمممفات الوتخزين  ،في الفيرسة
 ( Chimah , Udo , November 2013 : 44 )  

 : املؤصضات اجلامعٔةب ّجْد إطار تغزٓعى ْٓجُ مزاكش رٓادة األعنال-3
، وميامو، وتشريعات توضح مسئولياتو، د منظمة لعمل مركز ريادة األعمالوجود قواع    

ومن جانب آخر سن القوانين التى ، ىذا من جانب، وغيرىا والكوادر البشرية المتضمنة فيو
اتخذت الحكومة ودعم المشروعات الريادية ، فمثال  ،تساعد عمى تعزيز ريادة األعمال

ودعم المشروعات ، وتنمية القطاع الخاص ،إجراءات لتحسين البيئة المواتية لنموالمصرية 
ن، وذلك إنشاء سجل رسمي لألصول المنقولة الستخداميا كضما الريادية ، حيث تضمنت:
تعديل قانون الشركات حجما، و خاصة أمام المشروعات األصغر لمتغمب عمى  المعوقات 

سن قانون استثمار جديد لتشجيع وكذلك ، تأسيس شركات الشخص الواحد رسمًيالمسماح ب
وتقديم  ،إنشاء نظام الخدمات اإللكترونية لتأسيس الشركات ، فضال عناالستثمارات الجديدة
 (  2:  9632.) البنك الدولى لإلنشاء والتعمير ، ائدات األعمال خدمات مخصصة لر 

 ّضع صٔاصة ّاضخة لزٓادة األعنال : -4

فالبد من وضع سياسة واضحة تدعم ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية ، وىذا     
التي ليا تأثير مباشر عمى ات أولوية لمتركيز عمى السياسات مجاالت ذيتضمن التركيز عمى 

حسين (ت9)( صياغة استراتيجية وطنية لريادة األعمال ؛ 3: ) ىيو  ، شاط ريادة األعمالن
تسييل تبادل  (9)؛  الريادية  المياراتدعم ريادة و تعزيز تعميم ال (9) البيئة التنظيمية ؛

قامة الشبكات (0)تحسين الوصول إلى التمويل ؛ (0) ؛  االبتكارالتكنولوجيا و  ، تعزيز الوعي وا 
 كل التالى يوضح المكونات الرئيسة لسياسة ريادة األعمال .والش

( United Nations Conference on Trade and Development UNCTD , 

2012 : 2) .  
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 ( : المكونات الرئيسية إلطار سياسة ريادة األعمال .3شكل ) 

( United Nations Conference on Trade and Development UNCTD , 2012 : 2) . 

ة ريادية تضعيا المؤسسة وجود استراتيجيومن خالل الشكل السابق يتضح ضرورة      
، والتغييرات فى بيئة العمل باحتياجات بيئة العمل المستقبمية، والتى تتضمن التنبؤ الجامعية

، كما ينبغى العناية بمشاركة رواد يميةبحيث يتم اخذىا فى االعتبار عند تحقيق األىداف التعم
، من المؤكد أن جميع األفراد الذين ىسواء كان رسمًيا أو غير رسمألعمال فى التخطيط ا

 ،والفرص ،واالستراتيجيات ،يفكرون في تأسيس مؤسسة ما يقومون بإجراء تقييم لمموارد
 ( Cox , 2014 :80).    والنتائج المحتممة قبل اتخاذ قرار بتأسيس مشروع تجاري جديد

عمى ، وتقييميا بتحديد الفرص إلى ما يتعمقعمميات التخطيط  فىنظر يجب الومن ثم        
يمكن القيام بذلك و ، أنيا عممية مستمرة يمكن لرواد األعمال من خالليا أن يظموا مشاركين

باالقتران مع عمميات التخطيط التي قد تمكنيم من تحديد الفرص التي قد ال تكون موجودة من 
التغذية المرتدة  والتى تكون بمثابةلمتعمقة بعمميات التخطيط ، تقييم الفرص ا فضال عن ، قبل

  ( Cox , 2014 :85).  ال ينبغي إجراؤىا دون مراعاة مختمف الظروف البيئية والتى 
ووفقا لما سبق يتضح أن مراكز ريادة األعمال كوحدة تنظيمية داخل الجامعات يقع عمى      

 ،أن تؤدييا بكفاءة حتى تستطع أن تحقق أىدافياعاتقيا عديد من األدوار التى البد من 
عة التى تتطمب أخذىا فى وتسعى إلى التطوير المستمر خاصة فى ظل التغييرات السري

والعمل عمى مواكبتيا ، ويمكن عرض ألدوار مراكز ريادة األعمال فى بعض الدول االعتبار، 
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اكز ريادة األعمال ، والتى يمكن أن تؤدييا مر  ينبغىكمحاولة لموقوف عمى أبرز األدوار التى 
 تناوليا فى المحور التالى.

 احملْر الجاىى: أدّار مزاكش رٓادة األعنال فى بعض اجلامعات األجيبٔة، ّالعزبٔة .
ألعمال فى بعض الجامعات األجنبية، كز ريادة اامر  أدوار بعضيركزىذا المحور عمى       
لتحديد العممى ألدوار مراكز ريادة األعمال، بما ا منيا فى، والتى يمكن االستفادة والعربية
 : التالى، ويمكن توضيحيا عمى النحو  والتحسين ،مزيد من التطوير تحقيق يسيم فى

 أّاًل : مزاكش رٓادة األعنال فى بعض اجلامعات األجيبٔة : 

معات األجنبية ، ولعل من ويمكن التطرق إلى عدد من مراكز ريادة األعمال فى الجا    
 :أبرزىا يمى

بالْالٓات املتخدة  Fair Field University  مزكش رٓادة األعنال جبامعة فري فٔلد -أ

 :األمزٓكٔة
صم ثًثبثخ حهقخ ٔمركز لريادة األعمال  Fair Field Universityأنشات جامعة فير فيمد  لقد   

يمكن توضيح أبرز أدوار مركز ريادة ، و ، ٔثٍٛ اإلداسح اندبيؼٛخنهخجشح فٙ يدبل سٚبدح األػًبل، ٔتقذٚى انذػى
  :األعمال بالجامعة عمى النحو التالى 

 Center for Entrepreneurship main office , December 2014:7-9-11) 

، ورش عمل: ُيقدم المركز   Educational Programingالبرامج التعميمية  -3أ/
ا يمد المركز بمجموعة من ، كمة األعماللميارات األساسية لريادوسيمينارات مستمرة لإلمداد با

وبرامج مرتبطة بالمناىج المقدمة فى كمية ريادة ، األعمال ومتحدثين عن ريادة، الخبراء
 . ، وغيرىا  وكمية اليندسة ،األعمال

تقدم العيادة التسويقية المشورة  :  Commercialization Clinicعيادة التسويق -9أ/
الخارجية حول ما يتعمق بالممكية الفكرية ، وتعد الممكية الفكرية  والجيات،  والكمية، لمطالب 

والمرحمة المبكرة ، ارىا البذرةوتنمية التسويق لمتكنولوجيا الجديدة باعتب ،ميمة لتطوير
واألطراف الخارجية فى  ،والجامعات ،الطالبيشارك ، ومن خالل العيادة التسويقية لمتمويل

، فالعيادة التسويقية تقدم خدمات لمعامة مع خدمات الوظيفيةلعمى ا يحصمونو  ،مركز الريادة
، وتنمية المعرفةتطوير، مالفرصة ل فيى توفر، ية متنوعة ُتقدم من خالل العيادةفرص تعميم
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وتسويق المنتجات الجديدة المطورة ، والميارات التى ستساعدىم لبناء عالقات لتطوير أفضل
 . من خالل مركز الريادة

والتى ليا  ،والخبرة، رشاد يمد الطالب بالرؤية القيمة: فاإل   Mentorships اإلرشاد -9أ/
والتطوير المينى ، ت البحثية، والمشروعات الحرةىتماما، واألبالدورات الدراسية لمطالب عالقة

، فالكمية تدعو إلى وجو الفرص المرتبطة بخطط األعمالوجود فريق ي فضال عن، المستقبمى
اد األعمال من الطالب عمى مدار العام ، فالمرشدين ُيعدوا من الخبراء الخدمة كمرشدين لرو 

لمرشدين قابمة لمتكيف مع مع األخذ فى الحساب أن دور ومسئولية افى مجال اىتمام معين ، 
 . ، والشخصية الخاصة بيم المينية الجدوال 

ج إلى لتحقيق الريادة تحتاو  :  Community Engagementالمشاركة المجتمعية -9أ/
األفكار الريادية  لكى تتحقق  لمساعدة من قبل مؤسسات المجتمع المستمردعم الو  ،التدريب

القائمة جزء من رسالة مراكز ، وتدعيم ة عمى ايجاد الريادة الجديدةخذ شكميا ، فالمساعدوتأ
، والمشاريع المحمية فى المنطقة، مد لممساعدة عمى النمو االقتصادىالريادة فى جامعة فيرفي

 ،النصح لتقديمالمركز  إلى دعوة مؤسسات المجتمع   المشاركة المجتمعيةومن أشكال 
وعات التى ليا عالقة ستكشاف الموضالمن خالل مقابالت الدائرة المستديرة  واإلرشاد

وعالقات قضايا السياسة العامة ذات ، وتنفيذ المشروعات، واختيار المستثمرين، باألخالقيات
 الصمة . 

 / Competitive grants for studentsتنافسية لمطالب والباحثين بالجامعة  منح -0أ/
faculty research  دارة التمويل ، لجذب يقدم منح تنافسية :فمركز ريادة األعمال وا 

  .والمشروعات الريادية  ،؛ بما يساعد عمى تطوير األفكاروالباحثين، المخطط لمطالب
 The von Liebig Center atورنيا  مركز فون ليبيج في جامعة كاليف -ب

UCSD   : 
 William J. von Liebig وليم فون ليبيج ، منحت مؤسسة 9663في عام     

Foundation جاكوبس لميندسة  جائزة Jacobs School of Engineering   التابعة
 فو الرئيسوأىداتتمثل لريادة األعمال  ماليين دوالر إلنشاء مركز 36بقيمة كاليفورنيا   لجامعة
وتسييل تبادل األفكار  ،في السوق ، وتشجيع اتاالبتكار و  ،إلبداعاتتسريع عممية تسويق افي 

عداد طالب اليندسة لمكان عمل ريادة األعمال ،بين الجامعة نجاز ىذه ، وإل والصناعة ، وا 
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امج ، والبر والخدمات االستشارية، : التمويل األولي، وىى يؤدى المركز ثالث ميام، األىداف
 : Gulbranson  , 2008)ويمكن توضيح أدوار المركز عمى النحو التالى :  ،التعميمية

251: 253 )         
دوالر و  30666تموياًل أولًيا يتراوح بين ريادة األعمال  يوفر مركز:  لتمويلا - 3ب/

بحث األموال ال تستخدم لمىذه  وتسويقيا ، ،والمشروعات ،اتاالبتكار دوالر لدعم  70666
لممستفيدين التركيز عمى  تمويلاليتيح و  ،، بل لتقييم اإلمكانات التجارية لمبحثاألساسي
قد يؤدي ىذا التقييم إلى التعاون في ، و أو إجراء أبحاث سوقية محددة ،أو البناء ،التطوير
 عن التكنولوجيا لمتطبيق التجاري، أو التخمي ،أو إنشاء شركة جديدة ،أو الترخيص ،المجال

ل يمو   90، والتي تراوحت بين شرة إلى اثني عشر مشروًعا سنوًيامركزعادًة ما يتراوح بين عالوِّ
الخطوة األولى في عممية التمويل ىي تقديم بيان ، ت المقدمة إلى المركز٪ من المقترحا06و

، يقوم مدير تسويق المركز بتعيين بعد تقديم بيان النواياو  ،النوايا الذي يحدد المشروع
تقوم لجنة و ،  والعرض التقديمي إلى لجنة المراجعة ،ر لممساعدة في إعداد االقتراحمستشا

توصي لجنة ، و ، بمراجعة التطبيق، وتجاريةمراجعة مكونة من خمسة أعضاء مع خبرة فنية
السوق  واحتياجات، عمى حداثة التكنولوجيا وحاجتيا المراجعة المرشحين إلى المركز بناءً 

يتم اتخاذ قرار التمويل ثم  ، ، ومصداقية الباحث المبدئيكية الفكريةالمحتمل، وموقف المم
 : Gulbranson  , 2008). وموظفي المركزفين، النيائي من خالل مدخالت من المشر 

251 )   
 Entrepreneurism التدريب عمى تنظيم المشاريعيعتنى المركز ببرامج تدريبية :  -9ب/

Trainingاعمية في شركات التكنولوجيا سريعة الحركة ، حيث : ليصبحوا مساىمين أكثر ف
عمى  -يقدميا مدربين من ذوي الخبرة األكاديمية والصناعية -تدريبية يقدم المركز دورات 

نشاء  المبادئ األساسية لريادة األعمال ، وتطوير المنتجات ، وتقييم التكنولوجيا ، وا 
 von Liebig Center المركز جلحظي سولقد ، ورش العمل القصيرة، فضال عن المشاريع

 كوفمان باىتمام واسع عمى مستوى العالم ، وقد تم االعتراف بو من قبل مؤسسة -
Kauffman  يقدم موظفو ومستشارون  الريادية ، حيث موذج لممثّبتين في إثبات المفاىيمكن

ن والمؤسسات األخرى لممساعدة في تمكي، ورش عمل ، ودورات قصيرة لمجامعات  المركز
 von Liebig Entrepreneurism)،  في جميع أنحاء العالم االبتكاروتعزيز الريادة ، و 
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Center : 1)   ومن ثم يدعم المركز دورات تدريبية إلعداد الطالب لمواجية تحديات بيئة ،
 العمل في بيئة العمل التمييدية عمى حد سواء . 

الطالب فرصة  (AIP) سان دييغو ولقد منحت برامج التدريب لجامعة كاليفورنيا في     
والمؤسسات  ،ومياراتيم األكاديمية في مختمف بيئات الشركات ،االستفادة من معارفيم

في سان دييغو شركات ( رواد األعمال )خريجو جامعة كاليفورنيا، حيث أسس   المجتمعية
 .والواليات المتحدة  ،ووالية كاليفورنيا ،مقاطعة سان دييغوعمى مستوى ناجحة 

(Educational Facility Planner Institutional Research UC San Diego 

, July 2008   : 90)  

والمؤتمرات ، حيث يستضيف المركز  ،والندوات ،تتضمن المحاضرات:  برامج تعميمية-9ب/
والخريجين ، وكذلك  ،والباحثين ،وأعضاء ىيئة التدريس ،محاضرات ، وندوات لتعميم الطالب

؛ لتقديم العروض واألوساط األكاديمية، جمع كبار المينيين من الصناعةت تدياتإقامة من
، والطالب، وتم والباحثين، ة التدريسمؤتمرات ألعضاء ىيئ كما يستضيف المركز،  والمقابالت

ىيئة التدريس من  ، وأعضاءالتعميمية لتعزيز مستويات الطالبتصميم جميع ىذه البرامج 
 .والتسويق عامة  ،مام بالقضايا العممية ذات الصمة المتعمقة بالريادة، واإللالوعي والتعميم

(Gulbranson  , 2008 : 252- 253) 
 Von Liebig Centre ، كان لدى مركز 9667فى عام :  الخدمات االستشارية -9ب/

يعممون في المركز بدوام جزئي ، يدعم ىؤالء  وثمانية ،ستة مستشارين يعممون بأجر
والي عشرة مشاريع لكل منيم ، ويتم اختيار المستشارين استناًدا إلى خمفياتيم المستشارون ح

في مجال تقني ، ولدييم خبرة كبيرة في مشاريع التكنولوجيا الناشئة والمرحمة األولى ، ولدييم 
غاية ألنيا ىذه الروابط قيمة لموتعد  ،ومصادر االستثمار ،اتصاالت كبيرة بالشركات المحمية

يعمل االستشاريون والمركز ، و والباحثين بشبكات خارجية ميمةلتكنولوجيا، تربط بين ا
المسؤولين عن  (TechTIPS) بالشراكة مع ممثمين من مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة

يعمل كما  ،أو المرخص ليم ،حماية الممكية الفكرية تنفيذ اتفاقيات الترخيص لمشركات الناشئة
وتحديد  ،تقديم التوجيوفضال عن  ،لمتدريب لمجتمعية الخارجيةالمركز أيًضا مع المنظمات ا

يجعل ىذه  ، فالمركزاري الذي سيساعد الشركات الناشئةورأس المال االستثم ،رجال األعمال
الخدمات االستشارية متاحة لمجميع حتى لو لم يتمقوا تموياًل من المركز ، كما يوفر المركز 
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ورية لشركات ما قبل التشغيل لمعمل قبل تأمين رأس ومواقع اجتماعات ضر  ،مساحة احتضان
 (  Gulbranson  , 2008 : 252 ) .المال وتنفيذ اتفاقية الترخيص

وترتبط الخدمات  Commercialization Assistanceالمساعدة التجارية -0ب/
 يقدم مستشارو التكنولوجيا واألعمال ذوي الخبرة حيث االستشارية بالمساعدات التجارية حيث

ميتمين باستكشاف تسويق والطالب ال ،المساعدة في مجال التسويق ألعضاء ىيئة التدريس
وتوجيييم حول الوصول إلى  ،خبرة في مجال تطوير المنتجات كما يوفروا ، ماختراعاتي

في مجال األعمال ىم  اج الشركات الناشئة إلى إطالقيا، ويعد المستشارينالموارد التي تحت
يتم اختيارىم لخبرتيم في تخصصات تقنية ،  كمستشارين لمجامعة رواد أعمال ناجحون

 Von Liebig)  .والكبيرة ،ولدييم خبرة في العمل في كل من الشركات الناشئة ،محددة

Entrepreneurism Center : 1)  
بالواليات   Stanford University بجامعة ستانفوردمركز ريادة األعمال  -ج

 المتحدة األمريكية :
واألدوار الرئيسة ، والتى  ،عدد من الميام ريادة األعمال بجامعة ستانفورد مركزويتضمن     

 :يمكن توضيحيا عمى النحو التالى
 Stanford technology venturesبرنامج  ستانفورد لممشاريع التكنولوجية   -3ج/

program stvp : يعد برنامج ستانفورد لممشاريع التكنولوجية (STVP) ة مختبر يقوم بمثاب
أعضاء ىيئة التدريس عمى ابتكار أبحاث عممية ، كما يدعم الدورات لمطالب وتقديم ،بإعداد

الزماالت  كما يقدم ،التكنولوجيا ذات التأثير العاليمن ضمنيا مشاريع عديدة حول مشاريع 
 المختبريوفر  حيثواألنشطة الالمنيجية لطالب جامعة ستانفورد  ،ذات المستوى العالمي

STVP  من خالل ريادة األعمال خارج الفصول الدراسية لتعميمالعديد من الطرق لمطالب 
برامج المنح الدراسية المبتكرة والعممية ، ، و تنمية الميارات، وفعاليات المجموعات الصغيرة

يمكن لطالب جامعة ستانفورد تطوير عقمية ريادية من خالل غمر أنفسيم والتى من خالليا 
  Entrepreneurship center at Stanford).ن صانعي التغييرفي مجموعات م

Engineering , 2019 ) 
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:  The Mayfield Fellows Program (MFP) برنامج زمالة مايفيمد-9ج/
طالًبا جامعًيا من طالب جامعة  39دراسة في مجال ريادة األعمال يدرب و  ،برنامج عمل

 يوفر برنامج زمالة مايفيمد، التكنولوجياليصبحوا قادة في مجال  من أى تخصص ستانفورد
(MFP)  وميارات القيادة الالزمة إلنشاء ، والمعرفة العممية ،  لتطوير الفيم النظري فرصة

، من خالل الدورات التدريبيةالقائمة ، أو الجديدةوتوسيع نطاق شركات المشروعات الريادية، 
 .ا ، وغيرىوالتدريب الداخمي، وأنشطة التواصل، والتوجيو

(Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 )  

تجربة TVF   Threshold Venture Fellowsزمالة الرياديين المبتدئيين   -9ج/
تم تصميم ، حيث يتعميم ريادة فريدة من نوعيا مصممة لطالب ماجستير ىندسة ستانفورد

شاركة في مناقشات عميقة حول زمالء لمملم  Threshold Venture Fellows برنامج
، وىو مصمم خصيًصا لعشرة طالب ماجستير في كمية ستانفورد الالريادة في مجال األعم

وجود مقعد في الصف األول إلنشاء  ، معلميندسة ممن ييتمون بمشاريع ريادة األعمال
لحصول وا، المشاريع والنمو ، يتمتع الزمالء بفرص لمراقبة أصحاب رؤوس األموال المحمية 

كان ُيطمق عمى  ،ولقد وشبكة الخريجين المتنامية، عمى إرشادات الصناعة من المتخصصين 
 Entrepreneurial Leaders " زمالة رواد األعمال اسمسابقا  ىذا البرنامج

Fellowship".. 
(Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 ) 

 AIS  Accel Innovation Scholarsدئين   برنامج أكسل لمطالب المبت -9ج/
يدعم  متميزة ، حيث ريادية إعداد طالب جامعة ستانفورد لمدكتوراه لمحصول عمى أفكار 

في  Accel Innovation Scholars (AIS) أكسل لطالب الدكتواره المبتدئين برنامج
مكانيات تسويق التكنولوجيااكتشاف ميارات  ، لريادة في األعمالوقيادة ا، وتقييم الفرص، ، وا 

ل الوصول إلى قادة من خال لمطالب يقدم ىذا البرنامج الذي مدتو تسعة أشير خبرات بحثية 
 .والشركات الناشئة المبتكرة، ريادة األعمال

 ( Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 ) 
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 SEN   Stanford Entrepreneurship  شبكة ستانفورد لريادة األعمال-0ج/
Network  :وعدد من عمال ىي اتحاد لمبرامج الجامعيةشبكة ستانفورد لريادة األ ،

، والمجموعات الطالبية التي توفر فرًصا لمجتمع ستانفورد لمتعمم المنظمات بالمجتمع ، 
المنظمات في األحداث، عدد من تتعاون  ، حيثواستكشاف مختمف جوانب ريادة األعمال

 . ومشاركة المبادرات الجديدة، ير من األحيان لمناقشةجتمع في كثوت
 Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 ) ) 

 FELP )  ) Theبرنامج قيادة ريادة األعمال ألعضاء ىيئة التدريس بستانفورد  -0ج/

Stanford Faculty Entrepreneurial Leadership Program :  
 ،ن نوعو لريادة األعمال في كمية ستانفورد في مجاالت العمومبرنامج فريد م

الميارات الالزمة لتوسيع و  ،والرياضيات والميتمين باكتساب المعرفة ،واليندسة،والتكنولوجيا
يوفر برنامج القيادة في كمية ستانفورد ، حيث كتشافات البحثية خارج المختبرنطاق األ 

حيث الوقت لتعمم كيفية تحديد فرص تنظيم المشاريع ألعضاء ىيئة التدريس فرصة فعالة من 
، والمشاريع ،كتشافات المتقدمة مع العالم من خالل المنتجات، وكيفية تبادل األ في مختبراتيم 

 ،والتكنولوجيا ،يتم اختيار اثني عشر من أعضاء ىيئة التدريس في مجاالت العمومحيث 
لالنضمام إلى مجموعة متعددة التخصصات  والرياضيات من جميع أنحاء الجامعة ،واليندسة

 .واإلرشاد ،والمناقشات ،من العمماء لفصمين )فصل الشتاء / الربيع( من التعمم
(Entrepreneurship center at Stanford  Engineering  , 2019) 

بناء ميارات تنظيم  يتم من خالليا : Sparks workshopورش عمل سبارك  -7ج/
عبارة عن ورش عمل حول مجموعة  ،عمل ألعضاء مجتمع ستانفوردالمشاريع في ورش ال

عمل بقيادة خريجي تقدم ورش ، و االبتكارالمبادرة و متنوعة من الموضوعات المتعمقة بروح 
من أمثمة ورش العمل  لعام ، و والخبراء األكاديميين  وقادة الصناعة،، جامعة ستانفورد

 Threshold Venture Fellows  زمالة الرياديين المبتدئيينبرنامج :  9632
Program Q&A   ،االنتقال من "الرؤية" إلى "المشروع    Moving from “Vision” 

to “Venture . 
 ( Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 )    
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  The   Bauhaus University’s :بالمانيا مركز ريادة األعمال في جامعة باوىاوس -د

 Entrepreneurship  Centre 
، كمبززادرة لتعزيززز ريززادة  9663فززي عززام  Neudeli  نويززدلمركززز ريززادة األعمززال  بززدأ     

لزدعم المشزاريع تشزمل أنشزطة   Bauhaus-Weimar بالمانيزا باوىاوس األعمال في جامعة
ب جميززع الطززال ودعززم بززدء التشززغيل، تعمززيم ريززادة األعمززال المركززز قززدمياالتمييديززة التززي ي

والتصزميم ، واإلعزالم ، واليندسة المدنيزة ، والخريجين والعاممين في كميات اليندسة المعمارية 
حيزث يسزاعد ، المركزز دعزمادة األعمال مؤىمون لمحصزول عمزى الذين يظيرون أفضل ما في ري

عزن األفكزار ،  )تعميم رواد األعمزال ، والكشزفمزن حيزثام رفزع مسزتوى الزوعي العز المركز عمزى
وتطززوير التززدريب ودعززم ( ، وغيرىززا والفعاليززات ،  ،تنظززيم المسززابقاتو ت االستشززارية ، الخززدماو 

 تضمن أدوار مركز ريادة األعمال ما يمى :يو ، (  وورش العمل ،التدريب (مستمرالميارات 
,2009 :36 ) (Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

:  :Prototyping” entrepreneurship educationتعمززيم "ريزززادة األعمزززال"  -3د/
تعمززل فززرق الطززالب متعززددة التخصصززات )التصززميم ، واإلعززالم ، واألعمززال التجاريززة ، وعمززوم 

، والمشززاريع، ورجززال األعمززال، ى دراسززات حالززة حقيقيززة مززن الشززركاتالحاسززوب وآخززرون( عمزز
 .براءات االختراع الجامعيةو 
 Space and infrastructure for ideaفكزارمسزاحة وبنيزة تحتيزة لتطزوير األ -9د/

development تقززززديم و ، واسززززتخدام مجززززاني لمبنيززززة التحتيززززة، : تززززوفير مسززززاحات مكتبيززززة
 من قبل فريق المركز .المساعدة 

حيزث :  idea scouting and competitionsالكشزف عزن األفكزار والمسزابقات  -9د/
 ،"ثانيزة 96و " ،"فكزرة الفكزرة" ة مثزل مسزابقاتتعقد سنوًيا مسابقات لمكشف عن األفكار الرياديز

 والمشروعات الريادية .  ،وتبنى األفكار ،وغيرىا المقدمة من قبل المركز لدعم
، : تقديم المشورة بشأن تطوير األفكزار  Consulting serviceالخدمات االستشارية  -9د/

 .خريجينوال، ، وموظفي الجامعةلمطالب، والتدريب المستمر ونماذج األعمال
حيزززث ُتعقزززد :  exchange and match-makingالتبزززادل وصزززنع المباريزززات -0د/

 ،ورجزال األعمزال، ومؤسسي األعمزال، وغير رسمية منتظمة تجمع الطالب، اجتماعات رسمية 
 .  وفي مراحل مختمفة من نشاطيم في مجال تنظيم المشاريع ،من خمفيات مختمفة والمستثمرين
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ىناك أدوار ميمة ال غنى عنيا لمراكزز ريزادة األعمزال كمزا ُعرضزت  ومما سبق يتضح أن      
واالستشارى الذى يحظى بأىميزة كبيزرة فزى مراكزز  ،، ولعل من أبرزىا ما يتعمق بالدور التعميمى

ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية ، وفى ضوء ذلك يمكن عزرض بعزض نمزاذج مراكزز 
 ية عمى النحو التالى .لدول العربريادة األعمال فى بعض ا

 ثاىًٔا : مزاكش رٓادة األعنال فى بعض الدّل العزبٔة :

مراكزريادة األعمال فى بعض الجامعات العربية عمى النحو أدوار ويمكن التطرق إلى       
 التالى :

 مزكش رٓادة األعنال جبامعة محداٌ بً ذلند الذكٔة باألمارات العزبٔة املتخدة :-أ

بتأييد من مؤسسات دولية كجامعة ستانفورد،  9639 عاميادة األعمال في مركز ر  أنشأ   
أطمقت الجامعة مركزىا الخاص لريادة األعمال استجابًة ، و  وجامعة كاليفورنيا ، وبيركمي

وتسريع عممياتيا، وىذا ما يتضح  ،لحاجة المجتمع المتزايدة إلى دعم أفكار ريادة األعمال
تغيير وال ،ل ناجحة من قبل المشاركين في برنامج إدارة اإلبداعمن خالل مشاريع أعما جّمًيا

( ، ويمكن توضيح أبرز  9632الذي تقدمو الجامعة )مركز ريادة األعمال جامعة األمارات ، 
 أدوار مركز ريادة األعمال بجامعة حمدان عمى النحو التالى : 

ادة األعمال في الجامعة عمى والتوجيو لرواد األعمال : ويعمل مركز ري ،تقديم اإلرشاد-3أ/
رشاد رواد األعمال الشباب والشركات و ، تقديم االستشارات المينية ، عن  وتوجييم، الناشئةا 

، بيدف االستفادة األمثل من إمكانات االتصاالت الرقمية، جامعةالطريق تسخير خبرات وموارد 
سترات ، كما يجياتيم، وعممياتيمووسائل اإلعالم االجتماعي إلعادة تصميم نماذج أعماليم، وا 

)مركز ريادة األعمال  .ستستفيد الشركات المختارة من خدمات اإلرشاد، والموارد التقنية لممركز
 (  9632جامعة األمارات ، 

يسعى مركز ريادة األعمال إلى تمبية احتياجات المجتمع من  الدورات التدريبية : عقد -9أ/
والشيادات  ،الدورات التدريبية بما فييا البرامج المينيةعدد من ، حيث يقدم الدورات التدريبية 
فضال عن تسويق البرامج  المجاالت التي تتناسب مع متطمبات سوق العمل، التخصصية في

 (9:  9630. ) جامعة األمارات العربية المتحدة ، التدريبية التي تطرحيا الجامعة
التى  يدعم المركز عدد من الوحدات والمشروعات الريادية :فكار، نشاء وحدات تدعم األأ-9أ/

الذى أنشأ  االبتكارلمعموم و ء منتزه جامعة األمارات كأنشا والمشروعات الريادية ،تدعم األفكار
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كجزء من الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة لعام  9630فى نوفمبر 
إلى لتعزيز التحول  ؛وريادة األعمال، االبتكارو ، لتصبح مركزا عالميا لمبحث 9637-9693
 ،ناعاتوبناء شراكات استراتيجية مع الص ،من خالل دعم البحث العممى المعرفةاقتصاد 
، وأصحاب المشاريع ، جيل جديد من المبتكرين  يدعمكما أنو ، المنتجات المبتكرةوتسويق 

رات لبدء ونمو األعمال التجارية غرس عقمية ريادة األعمال وبناء القد، و وصناع التغيير
ا  لممبتكرين لنشر نتائج أبحاثيم فرصً  االبتكارمنتزه العموم و  ، كما يوفردولة الفي  العالمية 

 ،ا لتطوير أفكارلمطالب فرصً  أيضايوفر ، كما  خارجوو الشركات الناشئة فى المنتزه  بين
لتوجيو وا ،م بفرص التواصلوميارات جديدة لبناء نموذج أعمال، فضال عن تزويدى ،ومعارف

 .( 9632،  جامعة األمارات العربية المتحدة)إلى بدأ اعماليم الخاصو 
تمويل من خالل صندوق محمد يوفر المركز  ية :االبتكار تقديم التمويل لدعم المشاريع  -9أ/

في ية االبتكار ؛ لدعم المشاريع  مميار درىم 9 وتبمغ قيمة الصندوق ، االبتكاربن راشد لدعم 
ية التي االبتكار تمويل كافة األفكار وييدف الصندوق إلى  ،، وتعزيز النمو االقتصادي الدولة

والشركات ممن يساىم بأفكار مبتكرة، سواء كانت تقنيات، أو  ،لألفراد  تحمل إمكانيات تجارية،
 ، أو خدمات ُسجمت كممكية فكرية لمفرد أو الشركة، وتجاوزت فعمياً  ، أو منتجات عمميات

القطاعات لتقييم جدوى  خبراء في كافةكما يضم الصندوق  مرحمة التطوير األساسية ،
ناء بيئة متكاممة داعمة كذلك ب،  يوفر تسييالت تمويمية وتنظيمية لممشاريع األفكار، كما 

:  والتمويمية في الدولة مثل، والجيات المالية  بتكار بالتعاون مع مختمف المؤسسات ،لأل
)حكومة   .، وغيرىا ، والشركات العائمية ، ومؤسسات التمويل االستثماري ريةالبنوك التجا
 ( .9632األمارات ، 

لدعم ؛ ادرات مركز عدد من المباليقدم  :ريادة األعمال  لدعمتقديم عدد من المبادرات  -0أ/
 (  9632) حكومة األمارات ،  :ن توضيح أبرزىا عمى النحو التالىوالتى يمك، ريادة األعمال 

؛  9630فى عام  "مبادرة أفكاري" أطمقت دولة اإلمارات حيث :  مبادرة أفكاري -0/3أ/
لدعم  ؛ومشاريعيم المبتكرة ، لتشجيع موظفي الجيات الحكومية االتحادية عمى تقديم أفكارىم 

ي جميع الجيات الحكومية، ومنح فرصة ألي موظف حكومي ات الصغيرة فاالبتكار وتحفيز 
 لتحويل فكرتو إلى حقيقة.

https://www.afkari.gov.ae/#/
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 9630في يوليو  "مسرعات دبي المستقبلمبادرة "أطمقت : مسرعات دبي المستقبل --0/9أ/
لدعم رواد األعمال والمبتكرين في تحويل أفكارىم ومشاريعيم الناشئة إلى شركات ذات قيمة ، 

 تجارية، واإلسيام في نمو أعمال ىذه الشركات من خالل تقديم عده خدمات مثل مساحات
، والنمذجة ، فضال عن الربط مع الشركاء أصحاب العالقة ، االبتكارالعمل، ومختبرات 
بيدف خمق منصة عالمية متكاممة لصناعة مستقبل القطاعات  تممينوالمستثمرين المح

االستراتيجية، وخمق قيمة اقتصادية قائمة عمى احتضان وتسريع األعمال، والحمول 
، وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتيا عمى مستوى  التكنولوجية المستقبمية

  . مدينة دبي
عمى قطاع  9630مارس  فى الذى أنشأ  " متحف المستقبل "يركز :   متحف المستقبل-5/3أ/

الروبوتات، والذكاء االصطناعي باعتباره واحدًا من أىم القطاعات الحيوية المستقبمية التي 
بما في ،  قتصادية لممجتمعات، واأل جتماعيةأثير مباشر ومحوري في الجوانب األسيكون ليا ت
 .وكافة الجوانب األخرى، ، والتعميم  ذلك الصحة

يمثل المتحف أكبر مركز دراسات لمتنبؤ بأىم االتجاىات المستقبمية في المجاالت العممية و 
يعمل عمى تطوير شراكات مع كافة الجيات الحكومية حول العالم لتطوير حمول ، و  والتقنية

ومبتكرة ،سيام في تطوير مناىج تعميمية حديثة اإل فضال عن،  تقنية لمتحديات التي تواجييا
، ومراكز األبحاث  ، بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية لمطمبة من كافة أنحاء العالم

 المتخصصة. 
 شركات دبى إحدى تيكوم حيث وضعت : في دبي االبتكارالمناطق الحرة تعزز ثقافة  -0/9أ/

 االبتكاروتحفيز  عزيز نمو القطاعات اإلبداعية ،وتيدف إلى ت 2014عام  االبتكاراستراتيجية 
)تكنولوجيا المعمومات، واإلعالم الجديد، والتعميم والعموم ،  في مختمف قطاعات األعمال

كما يوفر بيئة ،   مميارات درىم ليذا الغرض 9.0، وخصصت استثمارات بزقيمة وغيرىا ( 
  .ألفًا من الكوادر اإلبداعية 30عمل ألكثر من 

،  وتشجيع ودعم ريادة األعمال االبتكاركما أطمقت تيكوم عددًا من المبادرات لتحفيز     
أول حاضنة أعمال من نوعيا في المنطقة لخدمة الشركات الناشئة والصغيرة  وأنشاء

كما تعمل مجموعة تيكوم في المرحمة المقبمة عمى إطالق  .قطاع اإلعالم والمتوسطة في
   .حاضنات أعمال مماثمة في قطاعي التصميم والعموم

https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/dubai-future-accelerators/
http://motf.ae/
http://motf.ae/
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2016-09-06-1.2710111
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2016-09-06-1.2710111


 ...................................................... ة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفىأدوار مراكز رياد

- 3636 - 

 جامعة قطز:مزكش رٓادة األعنال فى -ب

دارة و كمبادرة من كمية األ 9639 سبتمبرفي  (CFE) تم تأسيس مركز ريادة األعمال     
و يعمل مركز والمجتمع ككل ،  ألعمال في الجامعة م ريادة الدع؛ قتصاد في جامعة قطر األ

،  ريادة األعمال عمى ربط الحياة األكاديمية مع الواقع العممي من خالل توفير خدمات التدريب
لطالب ، وخريجين ، مصممة  CFE مركز الريادة  خدمات، واألبحاث ، و  و حاضنة األعمال

والوكاالت ، والجمعيات ، لمجتمعات التجارية القطاع الخاص، واوموظفين جامعة قطر، و 
، أىمية ريادة األعمال بتقديم برامج تدريبية لخمق الوعي  خدماتالوتشمل الحكومية ، 

دعم الطالب والطالبات ويعد  ، وتطوير ميارات الطالب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين
من أبرز  يميا إلى مشاريع ناجحةوالمجتمع في جامعة قطر لتطوير األفكار التجارية وتحو 

ويمكن توضيح أدوار مركزريادة ،  ( 9632)مركز ريادة األعمال جامعة قطر ، ميام المركز 
 األعمال فى جامعة قطر عمى النحو التالى :

خدمات تعميمية :  ويمكن تصنيف الخدمات التعميمية المقدمة من قبل المركز تقديم  -3ب/
 إلى :
حيث يمتزم المركز بتوفير دورات تدريبية عالية الجودة خاصة  تدريبية:دورات تقديم  -3/3ب/

،  تنمية الميارات ودعم الكفاءات المطموبة إليجاد رواد أعمال)  : في المجاالت التالية
،  التخطيط المالي، و  المنافسة، و  التسويق والمبيعات، و  ي لمقيام بالمبادراتاالبتكار التفكير و 
 ( 06)جرين ، وأخرون : . (، وغيرىا  رات القانونية الخاصة بريادة االعمالاالعتباو  ، التمويلو 

قدم المركز عدد من البرامج لدعم وتعزيز ريادة األعمال فعمى يتقديم برامج ريادية :  -3/9ب/
سبيل المثال، أنشأ برنامج  يسمى ) برنامج الشركة ( لتشجيع الطالب الذين تترواح أعمارىم 

قتصادي ، ويقوم ىذا البرنامج بتعميم ميارات الريادة ، وكيفية نشاط األعمى بدء ال 39-99
شركة  إلقامة االستعداد لسوق العمل ويزودىم بالثقافة المالية ؛ حيث تتاح ليم الفرصة 

دارتيا )جرين   البرنامج في النياية بمسابقة سنوية إقميمية ألفضل شركة . ، ويختتم حقيقية وا 
 .(  09،09، وأخرون : 

تقديم ورش عمل : ومن ضمنيا ورشات العمل التفاعمية : حيث يتم دعوة الطالب  -3/9ب/
وغيرىا من نماذج التعمم التجريبي اإلبداعى ، ومن ن واأللعاب ، لممشاركة في األنشطة 

 . ، وغيرىا "تحدي برج الورق"و "ابتكار البيتزا"  األمثمة عمى ذلك
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ثمرين وتشكيل شركاء حقيقين وتمكين الطالب من المسابقات: تشمل الترويج لممست -3/9ب/
مواجية مخاوفيم من التحدث أمام الجميور والتعمم بشكل أسرع عن العمل الجماعي 

ويتم تشجيع ، ساسية االيمثل التواصل واحدة من ميارات الريادة ، حيث   والشركات الناشئة
لندوات وحمقات النقاش لمتعمم الطالب عمى المشاركة في عدد من فعاليات التواصل المتنوعة وا

 ( 00-00من الخبراء وبناء عالقاتيم الخاصة . )جرين ، وأخرون :
، حيث يتعمم الطالب كيفية االبتكارتدريبي لمدة نصف يوم يركز عمى المعسكر ال -3/0ب/

يجاد آلية جديدة لحميا يعمل الطالب في  ، حيث تحديد المشكمة في مشروع ما وتحميميا، وا 
ما يؤدي إلى ب،  إشراف وتوجيو مينيين متطوعين لتعميميم ونقل خبراتيم إلييممجموعات ب

 (   06)جرين ، وأخرون : .   إيجاد حمول تتسم بأنيا عممية وقابمة لمتسويق
ذلك توفر جامعة قطر عدد من الخدمات و  :لرواد األعمال توفير عدد من الخدمات -9ب/

       : تشمل تمك الخدمات االتيحاضنة األعمال و  نيا من قبل وحدةلممشروعات التي يتم احتضا
 ( 9632) مركز ريادة األعمال ، 

  صحاب المشاريعفير مساحة مكتبية مجانية لمطالب أتو. 
 المالية لممشروعو  ،لدراسات السوقيةعداد االمساعدة في إ. 
 المشروعات منالجوانب المختمفة إلدارة ، و الميارات الريادية التدريب المستمر عمى 

 .قبل مدربين محترفين
 المساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاممة عن المشروع. 
  تحديد مصادر التمويل المناسبة، و إعداد الدراسة المالية لممشروعالمساىمة في ،

 .والتواصل معيا
توفير تدريب متخصص يتناسب مع  تقديم تدريب متخصص من قبل حاضنة األعمال :-9ب/

لتزام ، ومع أىمية األ عن طريق المدربين في حاضنة األعمال احتياجات كل شخص بمفرده
 ،والوصول لألىداف التي وضعت في البداية، واالحترام المتبادل لنجاح العمل، بأخالقيات العمل

ويمكن أن تمتد إلى فصمين ، ضنة األعمال فصل دراسي عمى األقلمدة التدريب في حا وتبمغ
ب وأجيزة لمساعدتيم في الحاضنة تسييالت ومرافق من مكاتتوفر لممتدربين ، كما دراسيين

) مركز  :ويتوقع أن يقوم الشخص المتدرب في نياية مدة الحاضنة بالتالي، تطوير أعماليمو 
 (9632رياد األعمال ، 
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 إعداد خطة عمل. 
 إعداد خطة المبيعات والتسويق. 
 إجراء الدراسة السوقية. 
 خرى المطبقة لممشروعحساب الربحية واألدوات المالية األ. 
  وضع خطة لمتابعة ما بعد حاضنة األعمال في جامعة قطر بما في ذلك خطة

 .التمويل
بعض التجارب الخاصة بمراكز اإلطار النظرى لمراكز ريادة األعمال ، وتحميل  عرضبعد      

 عميةيمكن تحديد األدوار الفوما تؤديو من أدوار ،  -فى بعض الجامعات  -ريادة األعمال 
اإلطار وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية بغية االستفادة من  ،مركز التطوير الوظيفىل

فى تعزيز المركز وتطويره لمقيام بميامو وأدواره عمى األوجو بعض الجامعات تجارب النظرى، و 
فى مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ل الفعمية دواراألاألفضل ، ويمكن التعرف عمى 

 حور التالى.الم
)  زكش التطْٓز الْئفى ّرٓادة األعنال جبامعة اسإصكيدرٓة مل األدّار الفعلٔةاحملْر الجالح : 

 .مٔداىٔة (  ىظزٓة دراصة

مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ل تحديد األدوار الفعميةيركز ىذا المحور عمى     
، القوةجوانب  والميدانى، بغية التوصل إلى، وذلك عمى المستوى النظرى ، بجامعة اإلسكندرية

ضعف ، لوضع رؤية لتعزيز أدوار المركز لتحقيق التطوير المستمر لمحفاظ عمى المكانة الو 
 . التالىالميدانية عمى النحو و  النظرية، ، ويمكن تناول الدراسةلجامعة اإلسكندريةالتنافسية 

 ) دراصة ىظزٓة ( : امعة اسإصكيدرٓةجب أدّار مزكش التطْٓز الْئفى ّرٓادة األعنال -أ

، 9630تأسس مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية فى عام  ولقد    
تترواح تخصصاتيم ما  عاممين بالمركز(  2 ) الكوادر البشرية الموجودة بالمركزويبمغ عدد 

اضية ( ، ويعد المدير تربية ريو ىندسة ، و خدمة اجتماعية ، و تجارة ، و ) أداب ، بين 
التعميم ويتبع نائب رئيس الجامعة لشئون  عمى  قمة الييكل التنظيمى لممركز التنفيذى
) مركز ريادة األعمال ، جامعة  ثم العاممين بالمركز ،ويميو المدير اإلدارى ،والطالب

 ( .اإلسكندرية 
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ة األعمال بجامعة التطوير الوظيفى وريادلمركز  ويتضح من خالل الوثائق الرسمية    
) مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ، جامعة  :أنو يؤدى الممارسات التالية اإلسكندرية 
 اإلسكندرية (

عن ريادة األعمال ، حيث قامت جامعة اإلسكندرية بتدريس  مقررات تعميمية تدريس-3أ/
عدد الطالب الذين ولقد بمغ  مقرر ريادة األعمال عمى مستوى كميات جامعة اإلسكندرية ،

) بيانات رسمية من مركز التطوير   9632/9632طالبا عام  206 درسوا ىذا المقرر نحو
، وىناك توجو نحو تنفيذ مقرر إلزامي عمى  الوظيفى وريادة األعمال ، جامعة اإلسكندرية (

ة جميع طالب الجامعة عن ريادة األعمال واالبتكار من خالل مركز التطوير الوظيفي ورياد
 .األعمال بالجامعة

ورش العمل ، ودورات تدريبية، ومعسكرات  والذى يتضمن، تقديم تدريب لرواد األعمال-9أ/
منيا عمى سبيل المثال وليس الحصر ورشة  عدد من ورش العملتقديم  تعميمية ، حيث تم

ال وورشة ميارات االتصاستثمر حياتك ، وورشة عمل تصميم الشعار، وورشة التفكير الناقد، 
لتنمية فى عدد من المجاالت ؛ الدورات التدريبية كذلك تقديم عدد من ، و وغيرىا الفعال، 

كسابيم الخبرات الالزمة  ،وتنمية ميارات الطالب لتأىيميم ،الكفاءات الريادية لرواد األعمال وا 
 ،عداد المدرب المحترفالدورات التى يقدميا المركز دورة إ، ومن أمثمة لمواكبة سوق العمل

ومن أبرز الدورات المقدمة من قبل المركز دورة تدريبية بعنوان"إبدأ مشروعك "؛ بيدف 
مساعدة الطالب، والخريجين في تنفيذ أفكار مشروعاتيم، وغرس ثقافة ريادة األعمال، مع 

، وأخيرًا تقديم   فرص لمتمويل في حال أكتمال أفكار مشروعاتيم في شكل خطة قابمة لمتنفيذ
معسكر االبتكارالذى قدمو مركز التطوير الوظيفى وريادة االعمال بالتعاون مية كمعسكرات تعمي

 . مع مؤسسة انجاز مصر، وشركة جووجل العالمية، والذى اقيم عمى مدار يومين متتاليين
 (   Cdce.alexa.edu.eg) موقع مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية  

، حيث قام مركز التطوير حول ريادة األعمال  المعارضو  مبادرات،عدد من ال تقديم-9أ/
الوظيفى وريادة األعمال بعدد من المبادرات والمسابقات عن ريادة األعمال ، لعل من أبرزىا 

 منتجى، وغيرىا، والتى أقيمت فى عدد من كميات جامعة اإلسكندرية .معرض ، و مبادرة شركتك
منحة  –ح المقدمة من المركز منحة طريقك لسوق العمل ومن أمثمة المن، منح تقديم -9أ/

المقدمة من مركز  Microsoft Office Specialist (MOS))  لمخرجيين، ومنحة 



 ...................................................... ة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفىأدوار مراكز رياد

- 3639 - 

، فضال عن والخريجين حتى خمس سنوات، التطوير الوظيفي وريادة االعمال لطالب الجامعة
ير الوظيفى وريادة ) موقع مركز التطو  منحة البورصة المقدمة من البورصة المصرية .

 (   Cdce.alexa.edu.egاألعمال بجامعة اإلسكندرية 
حصمت جامعة وفى ىذا الصدد ،  نشر ثقافة ريادة األعمال بكميات الجامعة -5أ/

المركز األول ألكبر مسابقة عالمية تابعة لالتحاد األوروبي عن نشر الوعي اإلسكندرية عمى 
) مركز التطوير الوظيفى وريادة  .الفنمندية ىميسنكي والتي عقدت بالعاصمة ،بريادة األعمال

 األعمال ، جامعة اإلسكندرية ( 
يتضح مما سبق أن مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال يؤدى عدد من األدوار     

نصل إلى الواقع الفعمى ألدوار ، ولكى كما أوضحت بعض وثائق المركز  التعميمية والثقافية
تطرق إلى الجانب الميدانى الذى يركز عمى تحديد األدوارالتى ينبغى أن المركز ينبغى أن ن

يؤدييا المركز،ومدى ممارستو ليذه األدوار والتى تم تحديدىا فى ضوء اإلطار النظرى 
 لمدارسة، ويمكن عرض الدراسة الميدانية عمى النحو التالى . 

  : ( مٔداىٔة) دراصة  كيدرٓةجبامعة اسإص أدّار مزكش التطْٓز الْئفى ّرٓادة األعنال-ب

 أدوار مركززز التطززوير الززوظيفى وريززادة األعمززالُصززممت اسززتبيان تيززدف إلززى معرفززة 
، واعتمززدت ريززادة األعمززال بكميززات جامعززة اإلسززكندرية  منسززقىجامعززة اإلسززكندرية مززن وجيززة ب

أربزع أبزدًا( فزي االستبانة عمى مقياس ليكرت خماسي التقسيمات ) دائمزًا، غالبزًا، أحيانزًا، نزادرًا، 
،  أدوار ثقافيززة الثالززث:  و، أدوار استشززارية الثززاني: و ، أدوار تعميميززة :  ؛ األولأدوار رئيسززو 

   أدوار تنظيمية .الرابع: و 
 دلتنع الدراصة ّعٔيتَا:  - أ

جامعززة اإلسززكندرية والبززالغ ب منسززقى ريززادة األعمززاليشززمل مجتمززع الدراسززة جميززع    
ستبيانات عمى جميع مجتمع الدراسة ؛ ولكزن مزا تزم الحصزول ؛ حيث ُوزعت اال (99)  عددىم 
% بمزا  79.7    مزا يعزادل نسزبة  :ي، أ يمثزل عينزة الدراسزة مزااسزتبان وىزو (  99)  عميزو

توزيزع العينزة و ، والجدول اآلتي يوضح مجتمع الدراسة األصل،  يمثل حجم كافي كعينة لمدراسة
 .لمعددطبقا 
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 (1خذٔل سقى )

 ، ٔػُٛخ انذساعخ. ألصميدتًغ انذساعخ ا 

 انؼذد

 44 يدتًغ انذساعخ 

 23 انؼُٛخ

 %73.7 َغجخ انؼُٛخ يٍ يدتًغ انذساعخ

 إجزاءات تطبٔل الدراصة:  -ب

 ويمكن توضيح إجراءات تطبيق الدراسة عمى النحو األتى :
 ثبات أداة الدراسة وصدقيا:  - 3ب/
 حساب صدق االستبانة :-3/3ب/
الدراسة ُعرضت االستبان عمى عينة من المحكمين من أساتذة  لمتحقق من صدق أداة    

وسوىاج تحقيقًا لمصدق الظاىري؛ لمحكم ، وعين شمس ، كمية التربية جامعة اإلسكندرية 
 ، ومدى مالئمة المحاور التي تقيسيا االستبانة عمى مدى تمثيل العبارة المحور الذي تقيسو

ما بالحذف، أو باإلضافة، أو تعديل بعض ، وفى ضوء ىذا ُعدلت عبارات االستبانة إ
، كما ُحسب معامالت ارتباط بيرسون ، ثم ُوضعت في صورتيا النيائية  الصياغات المغوية

المحور الذى تنتمى ( معامل ارتباط العبارة مع  9) أوضح الجدول لصدق االستبانة ، حيث
قوى ، كما أوضح الجدول . ، والتى تدل عمى ارتباط 220.  :  792والتى ترواحت بين  إليو
،  6.026والتى انحصرت بين ، حور مع الدرجة الكمية لالستبيان ( درجة ارتباط كل م9) 

، وىى معامالت ارتباط قوية تدل عمى تحقق صدق االستبيان ، ويمكن توضيح ذلك  6.229
 فى الجدوال التالية  .
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(3خذٔل )  

نزٖ تُتًٗ انّٛ انًحٕسيؼبيالد استجبط ثٍٛ دسخخ انؼجبسح ٔدسخخ انًحٕس ا   

 أدٔاس تُظًٛٛخ أدٔاس ثقبفٛخ األدٔاس االعتشبسٚخ األدٔاس انتؼهًٛٛخ

 سقى انؼجبسح
يؼبيم 

 االستجبط
 سقى انؼجبسح

يؼبيم 

 االستجبط
 سقى انؼجبسح

يؼبيم 

 االستجبط
 سقى انؼجبسح

يؼبيم 

 االستجبط

1 9.9.9** 1 9.840** 1 9.937** 1 9.748* 

3 9.789** 3 9.997** 3 9.889** 3 9.793** 

2 9.8.3** 2 9..92* 2 9.880** 2 9.884** 

4 9.909** 4 9.948** 4 9.7.3** 4 9.808** 

0 9.912** 0 9.829** 0 9.832** 0 9.701* 

. 9.927** . 9.748* . 9.832** . 9.938** 

7 9.991**     7 9.99.** 

      8 9.839** 

      9 9.929** 

      19 9.884** 

      11 9.99.** 

      13 9.83.** 

 9.91**: دال ػُذ     9.90*: دال ػُذ 

 

 (2خذٔل )

 يؼبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ انكهٛخ نكم يحٕس إخًبنٙ انًحبٔس 

 يؼبيم االستجبط انًحٕس

 **9.994 اخًبنٙ األدٔاس انتؼهًٛٛخ

 **9.9.8 اخًبنٙ األدٔاس االعتشبسٚخ

 **9.8.8 اخًبنٙ أدٔاس ثقبفٛخ

 *99..9 اخًبنٙ أدٔاس تُظًٛٛخ

 9.91**: دال ػُذ     9.90*: دال ػُذ 

 حساب ثبات االستبانة: -3/9ب/
والززذي  Cronbach's Alphaُحسززب ثبززات القائمززة ككززل ؛ باسززتخدام ألفززا كرونبززاك 

؛ وىززذا %  .7ويتضززح أن معامززل ثبززات كززل عبززارة أعمززى مززن  6.209: 6.207انحصززر بززين 
 . يمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتيو ، قبولة من الثبات يدل عمى درجة م
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(4خذٔل )  

يؼبيالد ثجبد  ػجبساد يحبٔس االعتجٛبٌ   

 أدٔاس تُظًٛٛخ أدٔاس ثقبفٛخ األدٔاس االعتشبسٚخ األدٔاس انتؼهًٛٛخ

سقى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

 انثجبد

سقى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

 انثجبد

سقى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

 انثجبد

سقى 

 انؼجبسح

يم يؼب

 انثجبد

1 9.948 1 9.829 1 9.890 1 9.9.3 

3 9.9.9 3 9.813 3 9.993 3 9.9.9 

2 9.901 2 9.812 2 9.994 2 9.907 

4 9.949 4 9.898 4 9.932 4 9.908 

0 9.904 0 9.839 0 9.910 0 9.909 

. 9.901 . 9.802 . 9.910 . 9.90. 

7 9.90.     7 9.904 

      8 9.909 

      9 9.900 

      19 9.907 

      11 9.904 

      13 9.909 

 Guttman Split-Half( ُحسب معامل جوتمان لمتجزئة النصفية 0وفى الجدول )        
Coefficient  ؛ مما يعطى مؤشًرا مقبواًل عمى ثبات  20بنسبة  .200، والبالغ قيمتيا %

 فى الجدول اآلتى .االستبانة ، وصالحيتيا لمتطبيق ، ويكمن توضيح ذلك 
 (0خذٔل )

 يؼبيالد ثجبد يحبٔس االعتجٛبٌ ثطشٚقخ انفب كشَٔجبخ ٔ انتدضئخ انُصفٛخ 

 انًحٕس 
 يؼبيم ثجبد

 انفب كشَٔجبخ

 انتدضئخ انُصفٛخ

 يؼبيم انثجبد يؼبيم االستجبط

 9.900 9.9.9 9.9.1 أٔال : األدٔاس انتؼهًٛٛخ

ثبَٛب :  األدٔاس 

 االعتشبسٚخ
9.8.7 9.847 9.817 

 9.728 9.884 9.934 ثبنثب: أدٔاس ثقبفٛخ

 9.909 9.949 9.9.3 ساثؼب:  أدٔاس تُظًٛٛخ

 9.800 .9.74 9.977 انًقٛبط انكهٗ

 تطبيق األداة:  -9ب/
/ 39/  93إلززززى9632 /30/39ُطبقززززت األداة عمززززى عينززززة الدراسززززة فززززي الفتززززرة مززززن

المقياس، وقد تدرجت اإلجابزة عمزى  ، حيث تم استخدام مقياس ليكرت لإلجابة عن بنود9696
زتج اسزتجابات العينزة،  عبارات المقياس من خالل تدرج خماسزي، وبعزد جمزع االسزتبيانات، ُفْحصا

، 0ثززم ُصززححت االسززتبيانات المكتممززة وفًقززا لطريقززة " ثيرسززتون " عمززى ىززذا النحززو: دائمززًا   
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ُأخضزعت االسزتبيانات كافزة لمتحميزل  ، وأخيزرًا3، وابدًا   9، ونادرًا   9، وأحيانًا   9وغالبًا   
 اإلحصائي. 

 التحميل اإلحصائي:  - 9ب/
(، وحزمة البزرامج اإلحصزائية  Excelُعولجت البيانات إحصائيًا ؛ باستخدام برنامج ) 

 Statisticl Package of the Social Sciences(  SPSSلمعمززوم االجتماعيززة ) 
 اإلحصائي اآلتية:  ؛ باستخدام أساليب التحميل 96اإلصدار رقم 

كل عبارة معامالت ارتباط بيرسون لصدق االستبيان إليجاد العالقة االرتباطية بين  -
 بالمحور التابع لو ، وبين كل محور بالدرجة الكمية لالستبانة .

 ، ومعامل جوتمان لمتجزئة النصفية الثبات لقياس كرونباخ الفا معامل  -
 .لبحثيةا العينة لوصف المئوية والنسب األعداد -
 .المتوسطات ،االنحراف المعيارى   -
 .( One-Sample Testاختبار) ت(  ) -
 نتائج الدراسة الميدانية:  -9ب/

حددت مستوى الموافقة ألفراد العينة عمى كل عبارة من عبارات االستبيان، وفًقا لممتوسطات، 
 والتي يمكن توضيحيا في الجدول التالي

 (  .خذٔل )

 ٔفقب نهًتٕعطبد . ٕٚضح يغتٕٖ االعتدبثخ 

  يغتٕٖ االعتدبثّ ٔفقب نهًتٕعطبد

 1.8:  1 أثذا

 ..3:  1.81 َبدسا

 2.4:  1..3 أحٛبَب

 4.3:  2.41 غبنجب

 0:  4.31 دائًب

 :  ميل اإلحصائي عمى النحو التاليويمكن عرض جداول التح
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 : تعلٔنٔة الدّار أّال : األ

 (7خذٔل )

 (23األدٔاس انتؼهًٛٛخ )ٌ =  

 يتٕعظ انًٕضٕع م
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 %

 نهًتٕعظ
 انتشتٛت انتقذٚش

اختجبس 

 "د"
 انذالنخ

3 

ٚقذو انًشكض ٔسػ 

ػًم غٛش تقهٛذٚخ 

كٕسػ انؼًم انتفبػهٛخ 

، ٔغٛشْب ؛ نإليذاد 

ثبنًٓبساد األعبعٛخ 

 نشٔاد األػًبل .

 2 غبنجب 88..7 9.40 2.84
19..07*

* 
 دال

9 
ٕٚفش انًشكض يدًٕػخ 

اء  يٍ انخجش

انًتخصصٍٛ فٗ سٚبدح 

 األػًبل .

 3 غبنجب 89.9 9.01 4.99
11.12.*

* 
 دال

9 
ٚقذو انًشكض ثشايح 

تؼهًٛٛخ كجشايح صيبنخ 

 انشٚبدٍٚٛ ، ٔغٛشْب .

 7 َبدسا 2..20 ...9 1.78
19.409*

* 
 دال

9 

ٚقذو انًشكض دٔساد ، 

َٔذٔاد ، ٔيؤتًشاد 

تتؼهق ثبنًششٔػبد 

انشٚبدٚخ ثكهٛبد 

اندبيؼخ ثصفخ 

 يُتظًخ.

 دال **4.037 4 غبنجب 72.70 .9.8 9..2

0 

ٕٚاكت انًشكض 

انتطٕساد انتكُٕنٕخٛخ 

انغشٚؼخ انتٗ تدؼهّ 

قبدس ػهٗ يًبسعخ 

أػًبنّ ػهٗ انًغتٕٖ 

 انًحهٗ ٔانذٔنٗ .

 غٛش دال 97..1 . أحٛبَب 00.99 9.88 3.70

0 

ٚقذو انًشكض ػذد يٍ 

انًُح ، ٔانًغبثقبد 

انتُبفغٛخ إلتبحخ 

ًشبسكخ أفكبس انفشص ن

ٔيششٔػبد انطالة ، 

 ٔانجبحثٍٛ ، ٔغٛشْى .

 دال **4.408 0 غبنجب 73.09 9.79 2..2

7 
ٚغؼٗ انًشكض إنٗ دػى 

تذسٚظ يقشس سٚبدح 

األػًبل ثكهٛبد 

 اندبيؼخ .

 1 دائًب 98.70 9.30 4.94
44.0.0*

* 
 دال

اخًبنٙ أٔال : األدٔاس  

 انتؼهًٛٛخ
 الد **7.9.4  غبنجب .79.2 9.27 2.03

 6.63**: دال عند     6.60*: دال عند 
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 ( ما يمى  :7يتضح من الجدول )
الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية يؤدى دوره التعميمى بشكل أن مركز التطوير      

% ، كما انو دال احصائيا ، وىذا يعنى  76.90جيد حيث حصل عمى تقدير غالًبا بنسبة 
، حيث حصل البند ،  أن المركز يؤدى دوره التعميمى  بشكل جيد اتفاق أفراد العينة عمى

% ،وىذا يدل  22.70السابع " تدريس مقررات ريادة األعمال " عمى المركز األول بنسبة 
وتشجعييم عمى  ،والباحثين بماىية ريادة األعمال ،وتثقيف الطالب ،عمى عناية المركز بتعميم

ىذا من خالل حصول  جامعة اإلسكندرية عمى  الخوض فى االتجاىات الحديثة ، واتضح
 المركز األول فى تعميم ريادة األعمال .

كبرامج جديدة  بتقديم المركز برامج تعميمية" ال أنو قد حصل البند الثالث المتعمق أ        
، وربما يرجع ذلك إلى  %  90.0بتقدير نادرا وبنسبة  " عمى الترتيب األخير الرياديينزمالة 
ال يعتنى مى الرغم من حصول المركز عمى مركز متقدم فى تعميم ريادة األعمال إال أنو أنو ع

عمى ضعف مواكبة وغيرىا ، وربما يدل أيضا  ،بتطبيق برامج تعميمية حديثة كبرامج الزمالة
" بمواكبة  و ما يؤكده البند الخامس المتعمقلمتطورات المستحدثة فى التعميم ، وىالمركز 

% ، وىو  00رات التكنولوجية الحديثة " والذى حصل عمى تقدير أحيانا وبنسبة المركز لمتطو 
يشير إلى ضعف مواكبة المركز لمتطورات التكنولوجية التى تنعكس بدورىا عمى التطورات فى 

، كما أنو من المالحظ ان ىذا البند ىو البند الوحيد الغير دال وغيره  ، المجال التعميمى
ى عدم اتفاق العينة حول مدى مواكبة المركز لمتطورات التكنولوجية ، احصائًيا أى يشير إل

، وريادى وربما يرجع ذلك إلى ضعف تبادل المعمومات التى من خالليا يتمكن المنسقين
،  وغيرىم من معرفة إلى أى مدى يواكب المركز التطورات التكنولوجية الحديثةاألعمال، 

يوجد موقع لممركز بكة المعمومات العالمية حيث ويتجمى ذلك فى ضعف موقع المركز عمى ش
 ما يتم انجازه  موضح عميو فقط

 .(Cdce.alexa.edu.eg) موقع مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية 
المتخصصين فى ريادة األعمال ء يوفر المركز مجموعة من الخبرابينما حصمت البنود "        
، وغيرىا ؛ لإلمداد بالميارات ورش عمل غير تقميدية كورش العمل التفاعمية " يقدم المركز"، و

، ومؤتمرات تتعمق بالمشروعات ، وندوات، و" يقدم المركز دورات"األساسية لرواد األعمال
، والمسابقات ، و "يقدم المركز عدد من المنحالريادية بكميات الجامعة بصفة منتظمة "
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،  عمى ، وغيرىم "لفرص لمشاركة أفكار ومشروعات الطالب ، والباحثينالتنافسية إلتاحة ا
، بالترتيب ، وربما  79.06% ، و 79.70% ، و 70.22% ، و 26تقدير غالبا بنسبة 

 ،، والندوات، والدوراتيشير إلى عناية المركز بالتدريب من خالل تقديم ورش عمل
خبراء متخصصين فى ريادة  ، وتوفيراتوالمسابق ،، فضال عن تقديم المنحوالمؤتمرات
والمبادرات  ،والمنح ،وورش العمل ،ويظير ذلك فى تقديم المركز لعدد من الدورات ،األعمال

وربما يرجع ذلك إلى عناية القيادات الجامعية فى الدراسة النظرية،  اإلشارة اليياتم  اكم
 ؛وغيرىم ،والباحثين ،دى الطالبوضرورة تنمية الميارات الريادية ل ،بأىمية ريادة األعمال

 لموصول إلى مستوى أفضل عمى مستوى الجامعات المصرية.
 ثاىٔا: األدّار االصتغارٓة : 

 (8) خذٔل

 (23األدٔاس االعتشبسٚخ )ٌ =  

 يتٕعظ انًٕضٕع و
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انذالنخ اختجبس "د" انتشتٛت انتقذٚش % نهًتٕعظ

1 

ٚقذو انًشكض خذيبد 

نتطٕٚش األفكبس ، اعتشبسٚخ 

ٔانًششٔػبد ، ًَٔبرج 

األػًبل نهطالة ، ٔانجبحثٍٛ ، 

ٔانخشٚدٍٛ ، ٔأػضبء ْٛئخ 

انتذسٚظ ، ٔاندٓبد 

 انخبسخٛخ ، ٔغٛشْى .

 دال **8.479 1 غبنجب 83.09 9.70 4.12

3 

ٚذػٕ انًشكض يؤعغبد 

انًدتًغ نتقذٚى انُصح ، 

 ٔاألسشبد .

 الغٛش د 48..1 2 أحٛبَب 4.28. 9.70 2.33

2 

ٚغتؼٍٛ انًشكض ثفٍُٛٛ يٍ 

ششكبد ، ٔيؤعغبد 

يتخصصخ فٗ األػًبل 

 انشٚبدٚخ.

 غٛش دال 9.733 4 أحٛبَب 1.88. 9.72 2.99

4 

ُٚقٛى انًشكض يُتذٚبد تدًغ 

انًٍُٓٛٛ يٍ انصُبػخ ، 

ٔانًؤعغبد انًختهفخ ، 

ٔاألٔعبط األكبدًٚٛخ ٔانجحثٛخ 

. 

 غٛش دال 9.838 0 أحٛبَب 1.88. 4..9 2.99

0 

ٚغتفٛذ انًشكض يٍ سٔاد 

األػًبل انُبخحٍٛ ثًشٕستٓى 

 ، ٔتؼضٚض االتصبالد ثٓى.

 دال **4.187 3 غبنجب 2..79 9.73 2.02

. 

ٚشكم انًشكض فشٚق ٕٚضح 

انفشص انًشتجطخ ثخطظ 

 األػًبل .

 دال *3.247 . أحٛبَب 01.88 9.98 3.09

 
اخًبنٙ ثبَٛب :  األدٔاس 

 0.03. 9.01 2.38 االعتشبسٚخ
 دال **2.907  ٛبَبأح

 9.91**: دال ػُذ     9.90*: دال ػُذ 
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 ( ما يمى :2ن الجدول )يتضح م
أن األدوار االستشارية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ليست عمى المستوى     

% ، وىذا يعنى  00.09المطموب ، حيث حصل الدور االستشارى عمى تقدير أحيانا بنسبة 
حيث وىو ما يؤكده استجابة منسقى ريادة األعمال ، االستشارى لممركز ضعف وضوح الدور 

وىو يعنى اتفاق العينة عمى أن الدور االستشارى لممركز  ،كانت استجاباتيم دالو احصائيا
رية لتطوير يقدم المركز خدمات استشااألول " حصل البندان  ، بينمايمارس فى بعض األحيان 

ج األعمال لمطالب، والباحثين، والخريجين، وأعضاء ىيئة األفكار ، والمشروعات، ونماذ
" يستفيد المركز من رواد األعمال والبند الخامس، وغيرىم " التدريس، والجيات الخارجية

 76.09، %  29.06بنسبة بتقدير غالبا  الناجحين بمشورتيم ، وتعزيز االتصاالت بيم " 
تقدم خدمات وندوات  ،لمركزبتقديم دوراتعناية ا، وربما يرجع ذلك إلى  عمى التوالى  % 
والمؤتمرات  ،، وقد يتولى ىذه الندواتوغيرىم، والباحثين، ستشارية لرواد األعمال من الطالبا

 ؛ لالستفادة من خبراتيم السابقة فى المجال.ناجحين يكونوا بمثابة مستشارين رواد أعمال
" يدعو المركز مؤسسات المجتمع ، وىى البنود عمى تقدير أحياناباقى بينما حصمت      

لتقديم النصح ، واألرشاد "، و"يستعين المركز بفنيين من شركات ، ومؤسسات متخصصة فى 
، والمؤسسات نتديات تجمع المينيين من الصناعةاألعمال الريادية " ، و" ُيقيم المركز م

لفرص المرتبطة ح ا، و"يشكل المركز فريق يوضواألوساط األكاديمية والبحثية " ،المختمفة
 ،ومؤسسات المجتمع المختمفة ،ون بين المركزضعف التعا، ويشير ذلك إلى بخطط األعمال "

، والدليل عمى ذلك قمة ت المختمفة فى دعم ريادة األعمالوبالتالى ضعف االستفادة من الخبرا
 ويتضح ،، والمؤسسات المجتمعية عامةوالمصانع ،الشركات مناستعانة المركز بمتخصصين 

ذلك من خالل اقتصار االستعانة بالمؤسسات المجتمعية فى نطاق محدود متعمق بالدورات 
ضعف العناية باالستفادة  وىو يشير إلى التدريبية فقط كما تم اإلشارة فى الدراسة النظرية،

وغيرىم ،  ،وأعضاء ىيئة التدريس ،والخريجين ،والطالب ،وتبادليا مع الباحثين ، من خبراتيم
، وبين بين المركز الشراكات عدم وجود استراتيجية واضحة معمنة  لدعمرجع ذلك إلى وربما ي

 .مؤسسات المجتمع المختمفة
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 : جكافٔة الدّارثالجا: األ

 (9خذٔل )

 (23أدٔاس ثقبفٛخ )ٌ =  

 يتٕعظ انًٕضٕع و
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 %

 نهًتٕعظ
 انتشتٛت انتقذٚش

اختجبس 

 "د"
 انذالنخ

1 

ثُشش ثقبفخ ٚؼتُٗ انًشكض 

سٚبدح األػًبل ثكهٛبد خبيؼخ 

اإلعكُذسٚخ نذػى انتٕظٛف 

انزاتٗ ، ٔػذو االػتًبد ػهٗ 

 انتٕظٛف انحكٕيٗ .

 1 دائًب 92.70 9.47 9..4
39.379

** 
 دال

3 

ٚقذو ػذد يٍ انًجبدساد 

نذػى سٚبدح األػًبل كًجبدسح 

 أفكبسٖ ، ٔششكتك .
 2 غبنجب 2..89 9..9 4.92

8.290*

* 
 دال

2 

ُٗ انًشكض ثبنتغطٛخ ٚؼت

األػاليٛخ ؛ نُشش انٕػٗ ، 

ٔانثقبفخ انًدتًؼٛخ انًتؼهقخ 

ثذػى سٚبدح األػًبل ، ٔسٔاد 

األػًبل ثبندبيؼخ ، 

 ٔانًدتًغ ػبيخ  .

 3 دائًب 30..8 9..9 4.21
19.718

** 
 دال

4 

تشدٛغ ٔتٕػٛخ انًشكض 

نهقطبع انخبص ػهٗ تجُٗ 

انًششٔػبد انشٚبدٚخ 

 انُبشئخ .

 4 غبنجب 73.09 9.00 2..2
..287*

* 
 دال

0 

ٕٚفش انًشكض حبضُخ 

األػًبل ، ٔانحذائق انؼهًٛخ 

، ٔغٛشْب ؛ نتطٕٚش األفكبس 

األثذاػٛخ ، ٔانًششٔػبد 

 انشٚبدٚخ.

 0 أثذا 22.70 9.92 9..1
7.974*

* 
 دال

. 

ٕٚخذ نذٖ انًشكض ٔحذح 

نُظى انًؼهٕيبد ، ثًب ٚتٛح 

 تجبدل انًؼهٕيبد ثشفبفٛخ.

 . أثذا 22.12 9.87 ...1
8.782*

* 
 دال

  أحٛبَب 7.... 9.40 2.22 اخًبنٙ ثبنثب: أدٔاس ثقبفٛخ 
4.399*

* 
 دال

 9.91**: دال ػُذ     9.90*: دال ػُذ 

 (  ما يمى : 2يتضح من الجدول )
وىو %  00 .07استجابة عينة الدراسة عمى األدوار الثقافية بتقدير أحيانا بنسبة         
ة عمى أنو أحيانا يقوم المركز باألدوار الثقافية لدعم ريادة األعمال اتفاق العين عمى يدل

التى تساعد عمى نشر ، وربما يرجع ذلك إلى عدم توافر اليياكل بكميات جامعة اإلسكندرية 
ثقافة ريادة األعمال كعدم توافر حاضنات األعمال ، ووحدة نظم المعمومات التى تتيح نشر 
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يوفر المركز حاضنة األعمال ، لقد حصال البند الخامس " و ،  والثقافة الريادية ،المعرفة
والبند والحدائق العممية ، وغيرىا ؛ لتطوير األفكار األبداعية ، والمشروعات الريادية." 

عمى يوجد لدى المركز وحدة لنظم المعمومات ، بما يتيح تبادل المعمومات بشفافية" السادس" 
% تقريبا ، وىو يعنى عدم توافر  99بنسبة تقدير ابدا ة بالمركز األخير فى اإلدوار الثقافي

، عمى الرغم من عناية ، األمر الذى أثر عمى نشر ثقافة ريادة األعمال  ىذه اليياكل بالمركز
يعتنى المركز بنشر ثقافة ريادة المركز بنشر ثقافة ريادة األعمال كما جاء فى البند األول " 

ة لدعم التوظيف الذاتى ، وعدم االعتماد عمى التوظيف األعمال بكميات جامعة اإلسكندري
% ، كما حصل البند  29.70الذى حصل عمى المركز األول بتقدير دائما بنسبة  الحكومى " 

" المركز بالتغطية األعالمية ؛ لنشر الوعى ، والثقافة المجتمعية  المتعمق بعناية  الثالث
ال بالجامعة ، والمجتمع عامة "  عمى المركز المتعمقة بدعم ريادة األعمال ، ورواد األعم

المتعمقة ، وىو ما يدل عمى عناية المركز بالجوانب %  20.90الثانى بتقدير غالبا بنسبة 
يقدم عدد من المبادرات لدعم ريادة األعمال كمبادرة ، والبند الثانى " بنشر ثقافة ريادة األعمال

وىو ما يتفق مع ما  % 26.09ر غالبا بنسبة  أفكارى ، وشركتك " عمى المركز الثالث بتقدي
أقامو المركز من عدد من المبادرات فى عدد من كميات الجامعة وفى أخرىا مبادرة منتجى التى 

تشجيع وتوعية المركز لمقطاع الخاص ، ويمية البند الرابع "  نفذت فى كميتى التربية والتمريض
 ، عمى الرغم من % 79.06ر غالبا وبنسبة عمى تبنى المشروعات الريادية الناشئة " بتقدي

ال أنو ال توجد شراكات إتشجيع المركز لمؤسسات المجتمع لتنى المشروعات الريادية ، و توعية
 كما جاء فى الدور االستشارى .المجتمع المختمفة  ومؤسسات ،بين المركز
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 :تيظٔنٔة الدّار رابًعا : األ

 (19خذٔل )

 (23 )ٌ = ساثؼب:  أدٔاس تُظًٛٛخ 

 يتٕعظ انًٕضٕع و
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 %

 نهًتٕعظ
 انتشتٛت انتقذٚش

اختجبس 

 "د"
 انذالنّ

1 

ٕٚفش انًشكض انتًٕٚم انالصو نذػى 

اد ، ٔانًششٔػبد االثتكبسثؼض 

 انشٚبدٚخ انُبشئخ.

 دال **2.927 13 َبدسا 40.99 1.98 3.30

3 

ٔخٕد اعتشاتٛدٛخ يحذدح نشٚبدح 

انٕظٛفٗ االػًبل ثًشكض انتطٕٚش 

 ٔسٚبدح األػًبل.

 غٛش دال 9.108 8 أحٛبَب 09.28 1.13 3.97

2 

ٚضغ انًشكض قٕاػذ ، ٔنٕائح 

تُظى انؼًم ثّ ؛ نتُجٗ األفكبس ، 

 ٔانًششٔػبد انشٚبدٚخ .

 1 غبنجب 79.28 9.47 2.97
11.008*

* 
 دال

4 

ٚتٕافش نذٖ انًشكض انكٕادس 

انجششٚخ انالصيخ ألداء أدٔاسِ 

 ثكفبءح .

 دال **371.. 3 غبنجب 78.12 9.83 2.91

0 

ٚقذو انًشكض َظى نتحفٛض األفشاد 

رٖٔ األفكبس ، ٔانًششٔػبد 

 اإلثذاػٛخ .

 غٛش دال 3.992 19 أحٛبَب 02.12 9.97 ...3

. 

ٚغؼٗ انًشكض إنٗ صٚبدح دػى 

ثؼض انًؤعغبد انًدتًؼٛخ 

عٕاء يصبَغ ، أٔ ششكبد ، أٔ 

غٛشْب  يٍ خالل ػقذ ششاكبد ، 

 بد ، أٔ غٛشْب .أٔ تحبنف

 غٛش دال 1.102 9 أحٛبَب 88..0 9.77 3.84

7 

ٚغتفٛذ انًشكض يٍ دػى ثؼض 

انًُظًبد انذٔنٛخ نشٚبدح األػًبل 

 ثبندبيؼبد انًصشٚخ.

 غٛش دال 9.239 7 أحٛبَب 2..9. 9.04 2.92

8 

ٕٚفش انًشكض انؼٛبدح انتغٕٚقٛخ 

انتٗ تقذو خذيبد ٔظٛفٛخ ، 

ٔفشص تؼهًٛٛخ ، ٔتغٕٚق 

ُتدبد اندذٚذح انًطٕسح ، انً

 ٔغٛشْب . 

 دال *3.000 11 َبدسا 09.99 1.11 3.09

9 

ٚدزة انًشكض انطبقبد انجششٚخ ، 

ٔانكفبءاد انؼهًٛخ انًتًٛضح 

 انًٕخٕدح ثدبيؼخ اإلعكُذسٚخ .
 دال **2.294 4 أحٛبَب 30... 9.04 2.21

19 
ٚصًى خطظ تذسٚجٛخ ؛ نتطجٛق 

 األفكبس انشٚبدٚخ.
 دال **997.. 2 غبنجب 74.28 9.08 2.73

11 

ٚؼقذ ثبنًشكض اختًبػبد سعًٛخ ، 

ٔغٛش سعًٛخ يُتظًخ فٗ يدبل 

 تُظٛى انًشبسٚغ.

 غٛش دال 1.209 . أحٛبَب 2.70. 9.78 2.19

13 

ٚقٕو انًشكض ثتغٕٚق انًُتدبد 

انًطٕسح ، ٔانًششٔػبد انًجتكشح 

 نكهٛبد خبيؼخ اإلعكُذسٚخ .
 غٛش دال 9...1 0 أحٛبَب 2..0. .9.9 2.38

 غٛش دال 47..1  أحٛبَب 3.71. 9.47 2.14 اخًبنٙ ساثؼب:  أدٔاس تُظًٛٛخ 

 6.63**: دال عند     6.60*: دال عند 
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 (  ما يمى :36يتضح من الجدول ) 
عدم اتفاق عينة الدراسة عمى األدوار التنظيمية التى يؤدييا المركز حيث جاءت      

األدوار  بنودعمى  عمى عدم استقرار العينة عمى االستجابةوىو يدل ، استجاباتيم غير دالة 
، وربما يشير ذلك إلى عدم %  09 .73نسبة تقدير أحيانا بالتى جاءت بو ، التنظيمية 

وضوح األدوار التنظيمية لممركز بالنسبة لمنسقى ريادة األعمال بكميات جامعة اإلسكندرية ، 
ات ، االبتكار المركز التمويل الالزم لدعم بعض  بتوفيرد حصال البندان األول المتعمق " ولق

والمشروعات الريادية الناشئة" والبند الثامن المتعمق " بتوفير المركز العيادة التسويقية التى 
تقدم خدمات وظيفية ، وفرص تعميمية ، وتسويق المنتجات الجديدة المطورة ، وغيرىا " عمى 

وىذا يعنى ضعف توافر % عمى التوالى ، 06و % ،90المركز األخير بتقدير نادرا بنسبة  
وربما يشير ذلك  ،التمويل الالزم لممشروعات الريادية، وكذلك قمة تقديم الخدمات التسويقية

إلى اقتصار المركز عمى تبنى األفكار والمشروعات الريادية دون العناية بتوفير التمويل، 
 .   والتسويق الالزم لذلك 

، يضع المركز قواعد، ولوائح تنظم العمل بو؛ لتنبى األفكار"  بينما حصمت البنود     
" ، يتوافر لدى المركز الكوادر البشرية الالزمة ألداء أدواره بكفاءة " ، و  والمشروعات الريادية

% ،  72.92 " عمى تقدير غالبا بنسبة؛ لتطبيق األفكار الريادية ريبيةيصمم خطط تد
ولوائح تنظم ، وجود قواعد  إلى، وربما يشير ذلك  % عمى التوالى 79.92% ، و72.39و

 ، وتوافر الكوادر البشرية الكفؤ، والخطط التدريبية .العمل داخل المركز
مركز الطاقات يجذب ال"  حيث حصل البندبينما حصمت باقى البنود عمى تقدير أحيانا ،      

، وىو %  00.90بنسبة  درية "، والكفاءات العممية المتميزة الموجودة بجامعة اإلسكنالبشرية
جيات ك يمكن االستفادة منياوالتى ، ية المركز بجذب الكفاءات العمميةيشير إلى ضعف عنا

 .وتشجعييم  ،ضعف عناية المركز بجذب رواد أعمال متميزين، ومن جانب آخر استشارية
جامعة  ، والمشروعات المبتكرة لكمياتالمركز بتسويق المنتجات المطورة يقوم"  والبند

 ،وربما يشير إلى ضعف العناية بتسويق المنتجات ،%  00.09بنسبة اإلسكندرية " 
  ومؤسسات المجتمع المختمفة . ،بين المركز لمشروعات وىذا قد يفسر ضعف التعاون وا
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" يعقد بالمركز اجتماعات رسمية ، وغير رسمية منتظمة فى مجال تنظيم كما حصل البند      
وربما يرجع ذلك إلى عدم المعرفة الكاممة لممنسقين بعقد ، %  09.70بنسبة المشاريع" 

 ، أو قمة إقامة ىذه االجتماعات .تماعات المتعمقة بتنظيم المشاريعاالج
" يستفيد المركز من دعم بعض المنظمات الدولية لريادة األعمال وحصل البند       

إلى ضعف الشراكة عمى المستوى وربما يشير ذلك ، %  06.09بنسبة  بالجامعات المصرية"
العينة عمى أن المركز لم يستفد  تشير استجابةوالمنظمات الدولية حيث  ،الدولى بين المركز

 استفادة كاممة من دعم المنظمات الدولية لريادة األعمال .
" وجود استراتيجية محددة لريادة االعمال بمركز التطوير الوظيفى كذلك حصل البند      

معرفة إذا كان ىناك وربما يشير ذلك إلى عدم ال،  % 02.92بنسبة ألعمال" وريادة ا
ألعضاء المجتمع لممركز معمنة استراتيجية  وجوديشير إلى عدم  مماأم ال ، استراتيجية 
 .الجامعى 

المجتمعية سواء مصانع، أو " يسعى المركز إلى زيادة دعم بعض المؤسسات وحصل البند    
،   % 00.22بنسبة  ، أو غيرىا "ن خالل عقد شراكات، أو تحالفاتشركات، أو غيرىا  م

وىو ما أكدتو نتائج سابقة فى المحور  ،وىو يشير إلى ضعف الشراكة عمى المستوى المحمى
 الخاص باألدوار االستشارية .

 " يقدم المركز نظم لتحفيز األفراد ذوى األفكار ، والمشروعات اإلبداعية "وأخيرا حصل البند    
وقد يوضح ذلك ضعف العناية بوجود نظم تحفيزية تعمل عمى جذب ، %  09.39بنسبة 

 إلقامة المشروعات الريادية .وغيرىم  ،والباحثين ،الكفاءات من الطالب
وظيفى وريادة ور فى بعض أدوار مركز التطوير الويتضح مما سبق أن ىناك قص     

بدرجة عالية  ب األدوار التى يؤدييا المركزويمكن توضيح ترتياألعمال بجامعة اإلسكندرية ، 
 .التالى فى الجدول فأقل

 ( 11خذٔل )

تشتٛت األدٔاس انتٗ ًٚبسعٓب يشكض انتطٕٚش انٕظٛفٗ ٔسٚبدح األػًبل يٍ ٔخٓخ َظش يُغقٗ انًشكض  

 ثكهٛبد خبيؼخ اإلعكُذسٚخ .

 انُغجخ انتقذٚش األدٔاس انتشتٛت

 % 79.2 غبنجب األدٔاس انتؼهًٛٛخ 1

 % 7.... أحٛبَب انثقبفٛخاألدٔاس  3

 % 0.03. أحٛبَب االعتشبسٚخ األدٔاس 2

 % 3.71. أحٛبَب األدٔاس انتُظًٛٛخ 4



 ...................................................... ة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفىأدوار مراكز رياد

- 3692 - 

( اتفاق العينة عمى أداء المركز لألدوار التعميمية التى 33يتضح من الجدول )و        
ولقد ، األخرى  حصمت عمى المركز األول ، وعدم استقرار استجابة أفراد العينة عمى األدوار

جاءت األدوار الثقافية فى المركز الثانى ، واالستشارية فى المركز الثالث ، والتنظيمية فى 
وتنمية  ،تعميمالو  ،، وىو يشير إلى عناية المركز بالجوانب المتعمقة بالتدريب المركز األخير

نما نجد ضعف ممارسة ، بي ، وىو ما أكدتو الدراسة النظرية ريادة األعمالالكفاءات المتعمقة ب
 .   والخبرة اإلدارية ،وربما يرجع ذلك إلى ضعف الجوانب ،األدوار التنظيمية لممركز

جبامعة دّار مزكش التطْٓز الْئفى ّرٓادة األعنال أ لتعشٓشاحملْر الزابع : رؤٓة مكرتحة 

 .اسإصكيدرٓة 

لمركز التطوير ر لتحقيق التطوير المستم مقترحةييدف ىذا المحور إلى وضع رؤية     
من  العمل عمى تنفيذ ىذه الرؤيةو  ، وتفعيمياأدواره  تعزيزمن خالل الوظيفى وريادة األعمال ؛ 

خالل اقتراح بعض الحمول اإلجرائية ليا متمثمة فى مجموعة من األىداف العامة ، ويمكن 
التى  عفوأبرز جوانب الض، جوانب القوة لممركز أىم جزئين : األول يتضمن تناوليا عمى 

الثانى يتضمن الجانب التطوير الوظيفى وريادة األعمال ، بينما تعوق تحقيق أدوار مركز 
،  والمعوقات التى تواجييا،  والترجمة اإلجرائية لتنفيذىا،  ، وأىدافيا الرؤية المقترحة
 .عمى النحو التالى  اتناولي، ويمكن  ومتطمبات نجاحيا

 ف :ّالضع ،الكْة جْاىباجلشء األّل : 

والضعف لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال فى ، ويمكن عرض أبرز جوانب القوة     
 ضوء نتائج الدراسة الميدانية عمى النحو التالى :

 ويمكن عرض أبرز جوانب القوة عمى النحو التالى : : جْاىب الكْة -أ
بتعميم ، والعناية ة  ريادة األعمال بجميع كميات جامعة اإلسكندريالعناية بنشر ثقافة  -

من خالل العناية بتدريس مقررات لريادة  وتثقيف الطالب والباحثين بماىية ريادة األعمال
عمى األعمال بكميات جامعة اإلسكندرية ، وفى ىذا الصدد قد حصمت جامعة اإلسكندرية 

سكندرية ، بمسابقة تابعة لالتحاد األوروبى فى ريادة األعمال ) موقع جامعة اإلالمركز األول 
وأىمية العناية ، وىذا يدل عمى وعى القيادات الجامعية بأىمية ريادة األعمال  ،(  9632

 بتدريس مقررات لريادة األعمال عمى مستوى كميات جامعة اإلسكندرية . 
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العناية بالتغطية اإلعالمية ، لنشر ثقافة ريادة األعمال فى كميات جامعة اإلسكندرية ،  -
 . وورش العمل، بعدد من الندوات  فضال عن القيام

من خالل قيام عديد من األنشطة الفعالة التابعة لمركز التطويرالوظيفى وريادة األعمال  -
العناية بتطبيق عدد من المبادرات فى عدد من كميات جامعة اإلسكندرية مثل مبادرة منتجى 

ىا من المبادرات التى وغير  ، 9632كمية التمريض فى عام و التى أقيمت بكمية التربية ، 
 أقيمت فى عدد من كميات جامعة اإلسكندرية .

حيث يتميز المركز  وجود كوادر بشرية مؤىمة فى مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال-
تماعية ، وزراعة ، وتجارة ، بعدة تخصصات تترواح ما بين ) ىندسة ، وأداب ، وخدم اج

 .  وخبرات مختمفة تتكامل فيما بينيا، ود خمفياتعمى وجذلك يساعد  وقدبية رياضية ( وتر 
الييكل التنظيمى  ، ففى مقدمةوجود ىيكل تنظيمى واضح لممركز لو اختصاصات واضحة  -

وجود ويندرج تحتو العاممين بالمركز ، فضال عن ، ى والمدير اإلدار ، لممركز المدير التنفيذى 
 ريادة األعمال .  وقوانين تنظم عمل المركز المتعمقة ببيئة، لوائح 

 ويمكن عرض أبرز جوانب الضعف عمى النحو التالى : جْاىب الضعف : -ب
ضعف مواكبة المركز لمتطورات التكنولوجية ، ويتضح ذلك من عدم اتاحة المعمومات عمى  -

عدم وجود وحدة لنظم المعمومات بالمركز ، و ما ىو موقع المركز اإللكترونى ، فضال عن 
عدة بيانات بسيطة تتضمن بيانات عن الدورات التدريبية ، وأعداد الطالب متاح بالمركز قا

 المشاركين فى مقرر ريادة األعمال ، ومنسقى األعمال ، وورش العمل ، وغيرىا .
وقمة جسور التواصل  ومؤسسات المجتمع المختمفة ،، محدودية التعاون بين المركز   -

األمر الذى يحد من االستفادة مجتمعية األخرى ، والمؤسسات ال، الفعال  بين مركز التطوير 
القطاع  استعداد ضعف، وربما يرجع ذلك إلى  من تمك المؤسسات فى دعم المشروعات الرائدة
 الخاص عمى تبنى المشروعات الريادية الناشئة .

 عمى الرغم من عقد عدد من الدورات التدريبية ، اال أنو ال يتوافر بالمركز وحده  لمتدريب  -
 متعمقة بريادة األعمال .

مستحدثة كحاضنة األعمال عمى عدم وجود وحدات ويتجمى ذلك فى ، ضعف البنية التحتية  -
وجود ما يسمى ، فضال عن عدم حيث ال يوجد بالمركز حاضنة لألعمال سبيل المثال  ، 

يقية  التى ضعف العناية بوجود العيادة التسو ، فضال عن  بالحدائق العممية أو المنتزه العممى
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تعتنى بتسويق المنتجات أو المشروعات الريادية فضال عن تقديم خدمات وظيفية  ، وفرص 
 تعميمية لرواد األعمال .

ومحدودية الموارد المالية لتبنى كافة المشروعات الريادية المقدمة من ، ضعف التمويل  -
ف التمويل يحول دون أو أعضاء ىيئة التدريس ، فضال عن أن ضع، أو الطالب ، الباحثين 

ال يوفر المركز تمويل حيث ، توافر البنية التحتية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال 
الريادية  ، ولكن يتعاون المركز مع جياز تنفيذ المشروعات الصغيرة ، بحيث  لممشروعات

ىذه  ويساعدىم فى تمويل، ريادية المشروعات الفكار و األ ذوىيختار الجياز األفراد 
 .المشروعات وفق إجراءات منظمة لذلك 

، لباحثين وا، والخريجين ، الطالب  تساعد عمى تحفيزقمة وجود نظم تحفيزية  -
إلى التقدم لممركز ،  إبداعيةممن لدييم أفكار ريادية ، ومشروعات وأعضاءىيئة التدريس 

المتميزة بجامعة ويتجمى ذلك من ضعف جذب المركز لمطاقات البشرية والكفاءات العممية 
 .  اإلسكندرية

وعدم ، فى عدم اإلعالن عن استراتيجية المركز  ذلك تضحضعف الشفافية اإلدارية ، وي -
 .  عمى موقع المركز االلكترونى اتاحتيا

ضعف العناية بوضع من خالل ذلك يتضح ، و العناية بالجانب اإلدارى فى المركز  ضعف -
، وضعف العناية بالتسويق ، وضعف العناية بجذب الكوادر استراتيجية محددة لريادة االعمال 

 البشرية، والكفاءات العممية المتميزة الموجودة بجامعة اإلسكندرية . 
، ّمعْقات حتكٔكَا، ّمتطلبات ، ّالرتمجة اسإجزائٔة لتيفٔذٍااجلشء الجاىى : الزؤٓة املكرتحة

 .  جناحَا
أدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ويتضمن ىذا الجزء رؤية التطوير لتعزيز     

ومعوقات تحقيقيا ،  ، بجامعة اإلسكندرية ، وأىدافيا ، واإلجراءات التنفيذية لتحقيقيا
 .ومتطمبات تنفيذىا ، ويمكن توضيحيا عمى النحو التالى 

 :ٓةرٓادة األعنال جبامعة اسإصكيدرلتعشٓش أدّار مزكش التطْٓز الْئفى ّ؛ املكرتحة زؤٓةال - أ

 اإلطار النظرى والدراسة الميدانيةقد تم وضع ىذه الرؤية بناء عمى ما تم التوصل اليو فى    
والتى من خالليا يمكن تحقيق التجديدات والتغييرات المنشودة ، ، حيث وضعت ىذه الرؤية 
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مركز التطوير الوظيفى فى ظل توافر قيادة ريادية إبداعية قادرة عمى شحذ تعزيز أدوار ل
 ع القوى البشرية نحو تحقيق الرؤية ، ويمكن توضيح الرؤية عمى النحو التالى :جمي

بجامعة دوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال يز أالسعى إلى التطوير المستمر لتعز 
فى نشر ثقافة ريادة األعمال مبدعة قادرة عمى ريادية  قيادات اختيار من خاللاإلسكندرية 

من خالل توفير الموارد تييئة بيئة ريادية ، و تمع الجامعى خاصة المجتمع عامة والمج
يجاد قادرة عمى إالو ، ، وتعمل عمى مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة الالزمة لذلك 

الباحثين و ، الخريجين و ، لجعل الطالب ؛ ومؤسسات المجتمع المختمفة ، ن المركز يشراكات ب
وقادرين عمى خمق فرص توظيف ، المينية المستقبمية  قادرين عمى التكيف مع التغييرات

 والمجتمعى . الفردى، بما يعود بالنفع عمى المستوى مناسبة 
ويتضح من ىذه الرؤية أن ىناك دعائم أساسية ركزت عمييا لعل من أبرزىا ضرورة    

األعمال التى تسيم  فى تدعيم أدوار مراكز ريادة الريادية وأىمية وجود القيادة اإلبداعية 
تعظيم نشر الثقافة الريادية فى المجتمع عامة ، والمجتمع الجامعى خاصة ،  و والعمل عمى 

، وتقميل تأثير عناصر أقصى استفادة ممكنة من عناصر القوة الموجودة فى البيئة الداخمية 
وبما يحقق التطوير ، التى تواجو مراكز ريادة األعمال فى تأدية دورىا بكفاءة  الضعف 

 ستمر . الم
عتماد مارسات القديمة فى التوظيف ، واألىمية التخمى عن المكما أوضحت الرؤية أيضا أ   

، كما تؤكد والتى تؤكد عمى ضرورة المبادرة والمخاطرة معا ، عمى التوجيات اإلدارية الحديثة 
عمى ضرورة تعزيز أدوار مركز ريادة األعمال بما يسيم فى تحقيق نفع عمى الطالب 

  حثين والجامعة والمجتمع عامة .والبا
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 :َا تيفٔذٓة لتخكٔكجزاءات إّ ،أٍداف الزؤٓة املكرتحة-ب

 ولتحقيق الرؤية ىناك مجموعة من األىداف التى تسعى إلى تحقيقيا وىى :
 .للنزكش   رٓادٓة: اختٔار قٔادات  اهلدف األّل

دارتو ، تعتنى بتطبيق األتجاىات  لممركز قياداتينبغى اختيار           الحديثة فى التعميم وا 
اختيار قائم عمى نمط مختمف من القيادة وىى القيادة الريادية ، فالقيادات التى ال تمتمك 

 الثقافة الريادية من الصعب أن تدعميا ، ويمكن األخذ فى األعتبار األمور التالية :
، خاصة األعمال  ريادة اإلدارة عامة وفىأن تمتمك القيادات الجامعية خبرات سابقة فى  -

مارسة األنشطة الريادية وأن يكون من معايير اختيار القيادات الجامعية مدى م
 .بالجامعة

فحص خمفيات المرشحين من القيادات الجامعية لمعرفة فكرالقيادات وكمؤشر عمى مدى  -
 تطبيق لألفكار اإلدارية الجديدة .

ّاجملتنع اجلامعى األعنال فى اجملتنع عامة جكافة رٓادة ل الكٔادت اجلامعٔة : ىغز الجاىىاهلدف 

 .خاصة

والمجتمع الجامعى البد لمقيادات الجامعية أن تعمل عمى تنمية وعى المجتمع عامة          
والعمل عمى تعديل الثقافة التى تعتنى وترغب فقط فى تحقيق ، بأىمية ريادة األعمال خاصة 

تعمق بيذا د عن أى مغامرة تحكومية والبعاالستقرار الوظيفى من خالل توفير الوظائف ال
ومن ثم غرس الرغبة المجتمعية لدعم التوظيف الذاتى وعدم االعتماد عمى التوظيف  ،األمر

 ويمكن لمقيادات الجامعية أن تقوم بيذا األمر من خالل :الحكومى ، 
إقامة المؤتمرات ، والندوات داخل وخارج المجتمع الجامعى وخاصة فى مؤسسات  -

 جتمع باختالف أنماطيا .الم
زيادة التغطية األعالمية فى وسائل التواصل االجتماعى لتوضيح أىمية ريادة األعمال ،  -

وضرورة السعى إلى إيجاد فرص وظيفية والمخاطرة فى سبيل ذلك مع توضيح فائدتيا 
 عمى الفرد والمجتمع .

 عمال بالجامعة .التغطية األعالمية لمركز التطوير الوظيفى لنشر ثقافة ريادة األ -
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 .، ّاملؤصضات الدّلٔةّبزّتْكْالت  بني املزكش ّمؤصضات اجملتنع ، : عكد عزاكات  الجالحاهلدف 

ربط المركز بمؤسسات المجتمع المختمفة سواء أكانت مؤسسات العناية من قبل القيادات ب   
 ، ويتم ذلك من خالل ما يمى : خاصة أو عامة أو دولية

 فرص المتاحة المقدمة من المؤسسات الدولية فى ىذا المجال .االستفادة من ال-
فتح قنوات اتصال بين المركز وبين المؤسسات المجتمعية والدولية لمتعاون فيما بينيم  -

عمل شراكات أو تحالفات لزيادة دعم بعض المؤسسات المجتمعية لتبنى المشروعات الريادية ل
 أو غيرىا . ، أو شركات ، سواءمصانع 

 االستفادة من خبرات الطاقات البشرية والكفاءات العممية الموجودة بجامعة اإلسكندرية .  -
االستفادة من دعم الجيات الخارجية من خالل البرامج اإلعالمية التى تعزز ريادة األعمال  -

 وتعمل عمى جذب الجيات الخارجية لمجامعة 
 .  البخح عً مصادر للتنْٓل:  الزابعاهلدف 

بما يساعد المركز عمى توفير التمويل الالزم  بالبحث عن مصادر لمتمويل لمركزقيام ا  
 ، وذلك من خالل ما يمى :  لممشروعات الريادية المتميزة 

، ويعزز تخصص نسبة من ميزانية كل كمية لصالح المركز بما يساعده عمى أداء أدواره   -
 والمشروعات الريادية  .، بنى األفكار قدرتو عمى ت

 خالل تخصيص نسبة من ميزانية الجامعة  من لى المقدم من الجامعةدة الدعم المازيا  -
 لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال .

البحث عن مصادر بديمة لمتمويل كأن يخص نسبة من ميزانية الوحدات الخاصة  -
 .بالجامعة

 مً قبل املزكش .املكدمة  ّاملعلْماتٔة،  : العيآة باخلدمات االصتغارٓة اخلامطاهلدف 

 ويتم ذلك من خالل :العناية بتقديم الخدمات االستشارية والمعموماتية بالمركز ،    
من خبراء فى تخصصات مختمفة  ووالمكون، انشاء لجنة استشارات فنية بداخل المركز  -

 اإلمداد باالستشارات المبتكرة  .عمى أن تكون مياميا 
ت بين المركز وكميات الجامعة والمجتمع عامة ، العناية بالشفافية فى تداول المعموما -

وذلك من خالل وجود استراتيجية معمنة بالمركز ، ووجود قواعد منظمة معمنة ، 
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ومسئوليات واضحة ومعمنة لممجتمع الجامعى عمى أن يتم وضعيا عمى الموقع 
 االلكترونى لممركز .

ع الرؤى التطويرية ربط المركز بمؤسسات بحثية تساعده عمى تحميل الواقع ، ووض -
 بطريقة عممية محكمة .

العمل عمى االستفادة من خبرات أعضاء ىيئة التدريس ، والباحثين المتميزبن ، وخبرات  -
 .يات لألفكار والمشروعات الرياديةرائدى األعمال فى تقديم اإلرشادات والتوجي

 ٔة .: العيآة املضتنزة مبْاكبة املزكش للتطْرات التكيْلْج الضادظاهلدف 

التى فى ظل البيئات التنافسية العناية بالجانب التكنولوجى خاصة التركيز عمى ضرورة      
من خالل العمل عمى مواكبة التطورات التكنولوجية لموصول إلى مستوى متميز ، وذلك تتطمب 
            ويتم ذلكبعض الوحدات داخل المركز كوحدة نظم لممعمومات ، ووحدة لمتدريب وجود 

 من خالل :
بريادة  المتعمقتختص بكل ما يتعمق بالتدريب وحدة التدريب ينبغى أن فيما يتعمق ب -

بحيث يكون من مياميا وضع كل ما يتعمق بخطط التدريب بدءا من تحديد األعمال  ، 
االحتياجات التدريبية إلى تقويم العممية التدريبية ، ووضع خطط تدريبية مستقبمية، 

 تنظيمية تنظم عمميا .وضع لوائح فضال عن 
واإلحصاءات ، كافة البيانات والتى ينبغى أن تتوافر فييا حدة المعمومات : يتعمق بو فيما  -

توفير كافة فضال عن ضرورة عن جميع العناصر البشرية داخل الجامعة ، ، والمعمومات 
الدعم  وفريق، والشبكات ، والبرامج المختمفة  الحاسب اآللى، العناصر المادية ) اجيزة 

بناء نظام اتصاالت كفء بعمى ان تعتنى وحدة المعمومات ، (  ، وغيرىا  الفنى والصيانة
، وتوضح فيو داخل المركز بحيث يتم تصميم موقع لممركز ُتسجل عميو اإلنجازات 

األىداف ، والمسئوليات ، ورؤى واستراتيجية المركز ، والعاممين ، وأخبار المركز ، 
، والعمل عمى ربطيا بكافة وغيرىا من األمور ، والشكاوى ، اآلخرين وآراء ، المقترحات و 

 .مواقع كميات جامعة اإلسكندرية 
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 التخدٓات التى تْاجُ الزؤٓة املكرتحة : -ج

لرؤية المقترحة عمى النحو ويمكن توضيح أبرز التحديات التى تواجو تحقيق ا         
 :التالى

الثقافة المجتمعية المتعمقة بدعم رواد األعمال ، و ، ضعف الوعى التحديات الثقافية :  -
وعدم االعتماد الكمى عمى توفر ، وضعف العناية بضرورة التوجو نحو التوظيف الذاتى 

 وظائف من قبل الدولة .
والتى تتطمب ، ضعف مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة  التحديات التكنولوجية  :  -

ميارة تصميم التفكير ، وميارات تصميم اإلحصاء تعمم ميارات جديدة باستمرار مثل 
الرياضي المعاصر، وميارة التفكير اإلبداعي ، وغيرىا كميا أصبحت ميارات متطمبة 

 .لإلستمرار والنجاح كرائد أعمال ناجح
توفير الموارد المالية ، وقمة والتى تتمثل فى ضعف التمويل : التحديات األقتصادية  -

نشاء بعض الوحدات المستحدثة كحاضنة وإل الريادية ،  الالزمة لتنبى المشروعات
والمينية الضرورية فى ، إكساب الميارات الريادية ضعف األعمال ، فضال عن ضرورة 

 ومتطمبات المجتمع .، ضوء احتياجات السوق 
فى حالة ، و المركزوأدواره  التى تواجو التحديات يتضح  مما سبق أن ىناك عدد من       

ال يستطع  ، خاصة  التكنولوجيواألقتصادية ، والثقافية ، و مى مسايرة التحديات عدم قدرتو ع
القيام بأدواره بكفاءه ، األمر الذى يترتب عميو ضعف تحقيق التطوير المستمر الذى يعزز 
لى جانب عرض التحديات البد  التميزوتحقيق المنافسة عمى المستولى المحمى والعالمى ، وا 

مبات التى ينبغى توافرىا لتحقيق الرؤية المقترحة ، والتى يمكن من التطرق إلى المتط
 توضيحيا عمى النحو التالى.
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 : املكرتحةمتطلبات جناح الزؤٓة -د

إلى المقترحة لتعزيز أدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال تحقيق الرؤية  تحتاج    
 توافر المتطمبات التالية :

ضرورة دعم وتعزيز مركزريادة األعمال بما يساعد عمى قيادة مبدعة واعية بأىمية و  -
ريادة األعمال ،وتعمل عمى تييئة البيئة  تأدية أدواره بكفاءة ، وتعمل عمى نشر ثقافة

واإلبداع  االبتكاروىذا يتطمب نمط قيادة مختمف غير تقميدى يشجع عمى لمناسبة ، ا
 والمبادرة وكيفية مواجية المخاطر وغيرىا .

خاصة فى ظل ساندة المستمرة من قبل وزارة التعميم العالى والبحث العممى الدعم والم -
بريادة األعمال وبناء مراكز ريادة األعمال فى الجامعات عمى مستوى جميورية  عنايتيا 

تدعيم وزارة التعميم العالى والبجث العممى ، ومن ثم فيناك حاجة إلى  مصر العربية
 لجيود المركز.

 قياس النتائج واألىداف المحققة باستمرار .متابعة األداء ، و  -
وعى مؤسسات المجتمع المختمفة بأىمية ريادة األعمال وضرورة التعاون مع مركز  -

أىداف ريادة األعمال ، األمر الذى ينعكس عمى الفرد  بما يحقق التطوير الوظيفى
 والمجتمع عامة . 

ن من خالل العناية بتدريس تنمية القدرات والميارات الريادية لدى الطالب والباحثي -
 مقررات لريادة األعمال بكميات جامعة اإلسكندرية .
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