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املمدص:
أدركػػت الوكومػػات مػػي جميػػا أنوػػاه العػػالـ أىميػػة التعمػػيـ الريػػادي ،وعمػػج جميػػا المسػػتويات
ظيرت وممة لتعزيز المشروعات مف خبلؿ تدريس ريادة األعماؿ.
ػاال بو ًيػػا نشػطًا ،ووظيػػت باىتمػػاـ متزايػػد ومناقشػػات
صػػارت الػػنظـ اإليكولوجيػة الرياديػػة مجػ ً
سياسية معاصرة ووؿ العالـ ،وبرغـ ىذه الواجية الواضوة بيف ال قامة وريادة األعمػاؿ ،إال أف
الجيود البو ية الموجية نووىما مودودة ،لذا منوف بواجة إلػج تقػديـ تفسػيرات أعمػؽ لبوػوث
إلواوا البوػث مػي
قامة ريادة األعماؿ ،وىناؾ عديد مف الدعوات مي ىذا الصدد ،وربما األك ر
ً
التوجو ال قامي ألصواب المشروعات الفردية ،وميميـ نوو ريادة األعماؿ.
توديد مدى
ّ
وتبوػػث الدراسػػة الواليػػة كيفيػػة تعزيػػز قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ م ػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي

المصرية ،ويث تُ َع ّد ل ِبنة مي األدبيات ووؿ النظـ اإليكولوجية لريادة األعمػاؿ ،خاصػة المتعمقػة
تعرؼ النيػوج التعميميػة مػي ريػادة األعمػاؿ ،وتطويرىػا ،والتػي
بال قامة الريادية ،كما تيدؼ إلج ّ
يمكف أف تػومر ىياكػؿ توميميػة لتوسػيف دور ريػادة األعمػاؿ مػي التعمػيـ العػالي ،وكيفيػة اإلمػادة

منيا مي التعميـ العالي المصري ،مستعينة مي ذلؾ بتصػميـ إطػار مقتػرح لمعناصػر الرئيسػة مػي
قامة ريادة األعماؿ ،وسػمطت الدراسػة الضػوه عمػج أبػرز الممارسػات الواليػة مػي تعزيػز قامػة
ريػػادة األعمػػاؿ ،مػػف خػػبلؿ دراسػػة الجيػػود المبذولػػػة لنشػػر قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ مػػي وػػػالتي
الدراسة؛ األكاديمية العربية لمعموـ والنقؿ والتكنولوجيا ،وجامعة اإلسكندرية.
مقتروػا مكوًنػا مػف الػدمي بػيف أبعػاد الطريقػة
منيجيػا مقارًنػا
إطار
استخدمت الدراسة ًا
ً
ً
المقارنػػة ،Comparative Educationوالمتم مػػة ميالالوصػػؼ،التوميؿ ال قامي،والمقارنػػة
التفسػيرية،والتنبؤ  ،وبنػود تقيػيـ الػنظـ البيئيػة لريػادة األعمػاؿ مػي الجامعػات

ٔ

)(U-BEEs

،وبصفة خاصة عمج إودى جوانبو والمتعمؽ بال قامة الريادية .يتـ تطبيػؽ عناصػر )(U-BEE

لتجسيد أوجو التشابو واالختبلؼ مي العمميػة التػي تتطػور بيػا تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ مػي وػالتي
الدراسػػة ؛لمركػػزي ريػػادة األعمػػاؿ لجامعػػة االسػػكندرية،ولؤلكاديمية العربيػػة لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا
والنقؿ البوري .
الكممات المفتاويةا ريادة األعماؿ – قامة ريادة األعماؿ-التعميـ الريادى.

(U-BEEs):University-Based Entrepreneurship Ecosystems
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Promoying the entrepreueurship culture in Egyptian higher education
institutions: a comparative study
Abstract
Governments around the world have recognized the importance of
entrepreneurship education; and at all levels a campaign has emerged to
promote projects through entrepreneurship education.
Entrepreneurial ecosystems have become an active area of research, and
have received increasing attention and contemporary political discussions
around the world. Despite this clear interface between culture and
entrepreneurship, the research efforts directed towards them are limited, so we
need to provide deeper interpretations of entrepreneurial culture research, and
there are many calls In this regard, perhaps the most urgent research is to
determine the extent of the cultural orientation of individual entrepreneurs, and
their tendency towards entrepreneurship.
The current study examines how to foster a culture of entrepreneurship in
Egyptian higher education institutions, as it is a building block in the literature
on the ecosystems of entrepreneurship, especially related to entrepreneurial
culture, as it aims to identify and develop educational approaches to
entrepreneurship, which can provide analytical structures to improve the role of
Entrepreneurship in higher education, and how to benefit from it in the
Egyptian higher education, with the help of designing a proposed framework
for the main elements in the culture of entrepreneurship. The study highlighted
the most prominent current practices in promoting the culture of
entrepreneurship; by studying the efforts made To spread the culture of
entrepreneurship in the two study cases: the Arab Academy for Science,
Transport and Technology, and the University of Alexandria.
The study relied on the use of a comparative methodological framework
consisting of combining the comparative education research method and
proceeds in four steps (i.e. description, interpretation, juxtaposition, and
comparison). and assessment items for university-based entrepreneurship
ecosystems (U-BEEs) , Especially on one of its aspects related to
entrepreneurial culture.The U-BEE items are applied to exemplify the
similarities and differences of the process by which entrepreneurship education
developed in two institutions in the two study cases; (the two centers of
entrepreneurship for the University of Alexandria, and the Arab Academy for
Science, Technology and Maritime Transport).
Key words: Entrepreneurship-Entrepreneurial Culture- Entrepreneurial
Education
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وكدوة:
تواجو الوكومات توديات ىائمة مػي إيجػاد ومػوؿ لمتبػاطؤ االقتصػادي ومشػكبلت البطالػة مػي
عديػد مػػف الػػدوؿ ،خاصػػة مػا الضػػلوط التػػي مرضػػيا التقػدـ التكنولػػوجي والتليػرات االجتماعيػػة،
والتي بدورىا مرضت مطالب جديدة عمج الوكومات والمجتمعات اليوـ ،وقد قبمت ريادة األعمػاؿ
كعنصر رئيس مي خمؽ مرص العمؿ والتنمية االقتصادية.
يوجػو ممارسػة ريػادة األعمػاؿ،
يؤكد عديد مف العمماه الواجة إلج وضػا إطػار لمسياسػات ّ
ويػػث تعػػد صػػياغة سياسػػة ريػػادة األعمػػاؿ رد معػػؿ عمػػج التليػػر مػػف "االقتصػػاد الصػػناعي" إلػػج
"االقتصاد القائـ عمج المعرمة"(Khattab,2017,p.80).
ومػي مواوالتيػا لتعزيػػز ريػادة األعمػاؿ ،بػػدأت الوكومػات مػي جميػػا أنوػاه العػالـ مػػي إدراؾ
أىمية التعميـ الريادي ،معمج جميا المستويات -ومي عديػد مػف البمػداف -ظيػرت وممػة لتعزيػز

ػت ريػادة
س ْ
المشروعات مف خػبلؿ تػدريس ريػادة األعمػاؿ ،مفػي الواليػات المتوػدة األمريكيػةُ ،د ِر َ
األعماؿ مي الجامعات مي أواخر األربعينيات ،بينما مػي المممكػة المتوػدة وأوروبػا اللربيػة بػدأت
مػػي وقػػت الوػػؽ ،مػػي أوائػػؿ ال مانينيػػات ،وكمػػا ىػػو الوػػاؿ مػػي الواليػػات المتوػػدة األمريكيػػة ،تػػـ
تصميميا لتشػجيا الطػبلب عمػج بػده أعمػاليـ التجاريػة الخاصػة بعػد التخػرج ،منػذ ذلػؾ الوػيف
كاف ىناؾ انتشار عالمي لمدورات والمقررات ،ونقاش مسػتمر وػوؿ طبيعػة وغػرض تعمػيـ ريػادة
األعماؿ ،كانػت النتيجػة توػوًال عػف إنشػاه مشػروع جديػد إلػج مفيػوـ أوسػا بك يػر يتعػرؼ عمػج
ريػػادة األعمػػاؿ كوسػػيمة لمتفكيػػر والتصػػرؼ ،وقػػد أوضػػر تقريػػر عػػف ريػػادة األعمػػاؿ مػػي التعمػػيـ

العػػالي مػػف قبػػؿ المفوضػػية األوروبيػػة أف "موائػػد تعمػػيـ رواد األعمػػاؿ ال تقتصػػر عمػػج الشػػركات
الناشئة والمشروعات المبتكرة والوظائؼ الجديدة" بؿ "عمج قػدرة الفػرد عمػج توويػؿ األمكػار إلػج
عمؿ ،وبالتالي ميي بم ابػة مفتػاح أساسػي لمجميػا ،ممػا يسػاعد الشػباب عمػج أف يكونػوا أك ػر
إبداعا و قة بالنفس ميما كاف ما يقوموف بو.(Kirby,2018,p.77-78).
ً
دخػػػؿ االىتمػػػاـ بريػػػادة األعمػػػاؿ ضػػػمف نطػػػاؽ اىتمػػػاـ المنظمػػػات الدوليػػػة؛ ممنػػػذ مػػػؤتمر
اليونسػػكو  ٜٜٔٛأعمنػػت الػػدوؿ األعضػػاه ميػػو أف "تطػػوير ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ ،ومبادرتيػػا
يجب أف يصبوا شواغؿ رئيسة لمتعميـ العالي ،مف أجػؿ تسػييؿ قابميػة توظيػؼ الخػريجيف ،كمػا
أشارت مي مؤتمرىا لعاـ  ٕٜٓٓإلػج ضػرورة أف يكػوف "التػدريب المقػدـ مػف مؤسسػات التعمػيـ
ومتوقعػا ليػا" ،وشػمؿ ذلػؾ تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ ،اسػتجابة
مستجيبا الوتياجات المجتما
العالي
ً
ً
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لذلؾ بدأ المنتدى االقتصادي العالمي )ٕ (WEFمي دراسة تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ  ،ومػي تقريػرها
"تعمػػيـ الموجػػة التاليػػة مػػف رواد األعمػػاؿ" أبػػرز ريػػادة األعمػػاؿ ،والتعمػػيـ باعتبارىمػػا مرصػػتيف
اسػػت نائيتيف توتاجػػػاف إلػػػج االسػػػتدامة والتػػػرابط ،ومنػػػذ ذلػػػؾ الوػػػيف تبػػػذؿ كػػػ ٌؿ مػػػف الوكومػػػات،
ػودا متسػػقة الستكشػػاؼ اسػػتراتيجيات مختمفػػة لقيػػاس برنػػامجيـ مػػا الممارسػػات
والجامعػػات جيػ ً
والخبرات الدولية(MOK, AN Yue,2013,p.183-184).

ومػػي نفػػس الصػػدد ،انتشػػر مفيػػوـ ريػػادة األعمػػاؿ مػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ
إمريقيا وتطور عمج مختمؼ المستويات ،معمج سبيؿ الم ػاؿا م َّ َػؿ مؤشػر إجمػالي أنشػطة ريػادة
اجػػا لريػػادة
األعمػػاؿ مػػي المراوػػؿ المبكػػرة )- ، (TEAوالػػذي ُيعتبػػر التقيػػيـ األك ػػر بػ ًا
ػروز ورو ً
األعمػػاؿ -نوػػو  ٕٝٔ.ٛمػػي إيػػراف ،وٗٔ ٝٔٙ.مػػي تركيػػا ،وٖ ٝٔٗ.مػػي مصػػر ،وٝ٘.ٙٙ
ؤٖ ٝ ٔٓ.مي اإلمارات العربية المتودة وتونس عمػج التػوالي ،ومػف البلمػت لمنظػر أف تطػوير
ريادة األعماؿ مي منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إمريقيا يتطمب توسيف بيئػة األعمػاؿ والتوسػا
الفعاؿ مي النظاـ اإليكولوجي ليا ،وىذا ما ودث بالفعؿ؛ مكمػا يتضػر مػف تقريػرGEM 2016
يفكر  ٖٝٓ.ٕٛمف األتراؾ -عمج سبيؿ الم اؿ -مي إطبلؽ أعماؿ تجارية جديدة للػدييـ نوايػا
رياديػػة مػػي العػػاـ المقبػػؿ ،وبالمقارنػػة مػ ف ٕٖ ٝٗ٘.مػػف اإليػرانييف و ٗٛ.ٕٙمػػف اإلمػػاراتييف
و٘ ٖٙ.ٚمف المصرييف لدييـ نوايا رياديةFaghih and Zali ,2019,p.1-3 ) .
يمكف أف تكوف النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ خارطة طريؽ مفيدة لصياغة سياسػاتيا
ػر عمػػج
مػػي بمػػداف إمريقيػػا؛ ويػػث تشػػدد خطػػة التنميػػة االقتصػػادية لمقػػرف الوػػادي والعشػػريف ك يػ ًا

الدور المووري الذي تمعبو ريادة األعماؿ مػي نمػو االقتصػادات ،وخمػؽ مػرص العمػؿ ،وتخفيػؼ
عسيرا.
وطأة الفقر ،ولكف بدوف النظـ اإليكولوجية المناسبة سيكوف توقيؽ النمو االقتصادي
ً
عمػػج الػػرغـ مػػف إج ػراه بوػػوث ك يػػرة مػػي مجػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ ،إال أف معظميػػا ترّك ػز مػػي

منطقتػػيف بػػارزتيف مػي العػػالـ؛ أمريكػػا الشػػمالية وأوروبػػا ،بينمػػا تنػػدر تمػػؾ البوػػوث مػػي أمريقيػػا،
وعميو يمزـ إ راه وتوسيا نطاؽ األدبيات مػي ىػذا الصػدد خاصػة ميمػا يتعمػؽ بالمفػاىيـ الناشػئة
الودي ػػػػة ،م ػػػػؿ الػػػػنظـ اإليكولوجيػػػػة الوطنيػػػػة لريػػػػادة األعمػػػػاؿ.

and

(Sheriff

)Muffatto,2015,p.18-19
2انًُتذي االقتصادٌ انعانًٍ ) (World Economic Forumهٍ يُظًت دونُت غُرش سحيُرت يغرخلهت يُىةرت حخيرىَش انؼر نى
ػٍ ةشَق حشجُغ االػً ل وانغُ ع ث انًخؼهلت حهزا .حأعغج ػهً َذ أعخ ر األػً ل كالوط شىاب ػر و  1971فرٍ كىنرىنٍُ
انخ حؼت نجُُر فرٍ عىَغرشا كًر افخخيرج فرٍ ػر و  2006يك حر قلهًُُرت فرٍ انؼ رًت انصرُُُت حكرٍُ وَُىَرىس فرٍ انىالَر ث
انًخيذة.
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يتم ػػؿ أوػػد الجوانػػب الميمػػة لظػػاىرة ريػػادة األعمػػاؿ مػػي كونيػػا جػػزًها ال يتج ػ أز مػػف اليياكػػؿ
االجتماعية ،مما يعني أنيا تتجاوز الفرد ،ولعؿ أود االعتبارات االجتماعية الموتممة ىو الطريقػة
التي ينظر بيا كؿ مف رواد األعمػاؿ -األمػراد وقػادة المنػاطؽ التػي يعممػوف مييػا -إلػج الجامعػات
المومية باعتبارىا مصدر دعـ ميـ لتمبية اوتياجات رواد األعمػاؿ ،وليػذا يجػب الكشػؼ عػف دور
وأنشطة الجامعة مي دما عجمػة تطػوير الػنظـ البيئيػة لريػادة األعمػاؿand Rice, Fetters .
)Patricia G. Greene,2014,p.483
أشػػارت دراسػػة الػػنظـ اإليكولوجيػة لريػػادة األعمػػاؿ مػػي البمػػداف العربيػػة والشػػرؽ األوسػػط إلػػج
جممة مف نقاط القوة والضعؼ؛ مفي الوقت الذي أُدرجػت مصػر مػي مجموعػة تضػـا السػعودية،
وليبيا ،وسوريا ،وايػراف ،وبتوميػؿ نقػاط ضػعفيا لػووظ ضػعؼ مػي التعمػيـ والتػدريب عمػج تنظػيـ
المشػػػػػروعات مػػػػػي مرومػػػػػة مػػػػػا بعػػػػػد المدرسػػػػػة.

and

Vega,

(Coduras,

)Salman,2019,p.295
ومي جميػا أنوػاه العػالـ يكػوف عمػج الجامعػات تقػديـ بػرامي لتعمػيـ ريػادة األعمػاؿ مػي
مواولػػة لزيػػادة خريجػػي المشػػروعات الرياديػػة ،وعمػػج الػػرغـ مػػف تػػأخر العػػالـ العربػػي -إلػػي وػ ٍػد
ما -مقارنة بالبمػداف األخػرى مػي ىػذا الصػدد ،إال أنػو لػيس اسػت ناه ) Kirby,2018,p.77؛
لذا كانت الدراسة الراىنة.
مركز لريػادة األعمػاؿ مػي المنطقػة؛ معمػج الػرغـ مػف الظػروؼ االقتصػادية
تعتبر مصر اآلف ًا

المقمقة ومودودية مرص الوصوؿ عمج التمويؿ ،أبدى الشباب المصري الداما والرغبة مػي بػده
ورة البده الخاصة بيـ ،وبمغ إجمالي معدؿ نشاط رواد األعماؿ بيػا -ومقًػا لتقريػر مراقػب رواد

ٖ
عامػػا والػػذيف إمػػا
األعمػػاؿ العػػالمي  - (GEM) 2015/2016لؤلم ػراد مػػا بػػيف لً ٙٗ-ٔٛ
أعماال منػذ مػدة ال تقػؿ عػف ػبلث سػنوات
يواولوف بنشاط بده عمؿ تجاري أو يمتمكوف بالفعؿ
ً

ونصؼ نوو ٗ.(Hbous, Omar,2017,p.11)ٝ ٚ.

صارت النظـ اإليكولوجية الريادية مجػاًال بو ًيػا نشػطًا ،ووظيػت باىتمػاـ متزايػد ومناقشػات
سياسية معاصرة ووؿ العالـ ،وعمج الرغـ مف الكـ اليائؿ مف األعماؿ العممية والموجية بشػأف

َ3ؼذ انًشاقة انعانًٍ نشَادج األعًال )(GEMدساعت ػ نًُت حُجشي يٍ لبم يجًىػت يرٍ انج يؼر ث .حرذأث فرٍ ػر و 9111
وحهذف قنً حيهُم يغخىي سَ دة األػً ل فٍ يجًىػت واعؼت يٍ انبهذاٌ (ي َضَذ ػٍ 00حهذا).وحلُظ انذساعت سَر دة األػًر ل
يٍ خالل انذساع ث االعخلص ئُت وانًل حالث انًُذاَُت نهخبشاء ،وانخٍ َجشَهر فرشم يرٍ كرم حهرذ،.ونهرزا انخلشَرش دوسا ه ير فرٍ
انبيث انؼهًٍ حىل سَ دة األػً ل .
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ىػػذا الموضػػوع ،إال أنػػو ال تػزاؿ أدبيػػات النظػػاـ اإليكولػػوجي الريػػادي تفتقػػر إلػػج األسػػس النظريػػة
القويةRezaei,Hill,and Liu ,2019,p.11-12).
ولقد ركز التوميؿ والنقد مف جانب المؤسسات المالية اللربية إلج ود كبيػر عمػج مػا يسػمج
باإلصبلح الييكمي ،بما مي ذلػؾ عوامػؿ م ػؿ سػيادة القػانوف ،وومايػة وقػوؽ الممكيػة ،وتطػوير
السػػوؽ الوػػرة ،واللػػاه القيػػود التنظيميػػة ،وخصخصػػة المؤسسػػات العامػػة ،غيػػر أنػػو لػػـ ي ِ
عػػط
ُ
كاميػػػا لمعبلقػػػة بػػػيف خصػػػائص الريػػػادة وال قامػػػة الوطنيػػػة ،وكػػػذلؾ العناصػػػر الييكميػػػة
امػػػا ً
اىتم ً
المرتبطة بال قامة أو المرتبطة بيا مباشػرة ،وأشػارت دراسػة ل Farid,2007إلػج أف األبوػاث

المسػػتقبمية توتػػاج إلػػج مزيػػد مػػف التركيػػز عمػػج عديػػد مػػف العوامػػؿ ال قاميػػة والبيئيػػة التػػي تػػؤ ر
عمػػػػػػػػػج ريػػػػػػػػػادة األعمػػػػػػػػػاؿ والخصػػػػػػػػػائص الفرديػػػػػػػػػة ألصػػػػػػػػػواب المشػػػػػػػػػروعات أنفسػػػػػػػػػيـ.
)(Farid,2007,P.428-429
وبرغـ ىذه الواجية الواضوة بيف ال قامة وريادة األعماؿ ،إال أف الجيػود البو يػة الموجيػة
نووىما مودودة ،لذا ميناؾ واجة إلج تقديـ تفسيرات أعمؽ عمج بوػوث قامػة ريػادة األعمػاؿ،
التوجػو
إلواوػا البوػث مػي توديػد مػدى
وىناؾ عديد مف الدعوات مي ىذا الصدد ،وربما األك ػر
ّ
ً
(Panagiotis
ال قػػػامي ألصػػػواب المشػػػروعات الفرديػػػة ،ومػػػيميـ نوػػػو ريػػػادة األعمػػػاؿ.
)Piperopoulos,2012,p.286
جيػدا لتوديػد الفجػوات المعرميػة والتليػرات البو يػة مػي األدب المعاصػر
تعد الدراسة الراىنة
ً

وػػوؿ موضػػوع النظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ وعمػػج وجػػو التوديػػد المتعمػػؽ منػػو بال قامػػة،
ويػػث تقتػػرح طريقًػػا لمبوػػث المسػػتقبمي وػػوؿ ال قامػػة الرياديػػة كجػػزه مػػف النظػػاـ البيئػػي لريػػادة

األعماؿ.

وشكمة الدزاضة-:
َك ُػ َػر النقػػاش مػػي األوسػػاط األكاديمي ػة وػػوؿ الواجػػة إلػػج أنظمػػة بيئي ػة أمضػػؿ لريػػادة
جػر بالفعػؿ سػوى قميػؿ مػف
األعماؿ ،وبينما يتفؽ الجميػا عمػج أىميػة م ػؿ ىػذه الكيانػات ،لػـ تُ َ
الدراسات خاصة مي معظـ بمداف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إمريقيا.
وتزام ًنػػا مػػا اتجػػاه العػػالـ إلػػج االىتماـ بشيادة األعماؿ ،وتشجيا الشباب عمػػج االتجاه لمعمم

الوش والمششوعات الشيادية ،خاصػػػة مػػػا التليػػػرات المصػػػاوبة لمتوػػػوؿ إلػػػج اقتصاد المعشمة،
أضػػػػػػػيؼ لمجامعػػػػػػػات دور كبير مي تأىيم الشباب واكسابيى الخصائﺺ الشيادية ،وتنمية قامة
- ٕٖ٘ -

تعزيز ثقافة ريادة االعمال في مؤسسات التعليم العالي المصرية .....................................................

ريادة األعماؿ لػػدييـ ،وبػػدأت الجامعات العالمية مػػي تطػػوير بشامجيا الدراسػػية؛ إلدخاؿ مقشرات
خاصة بشيادة األعماؿ ،غيػػر أف الىضا مي جامعات الىﻃٍ العشبي بشﻜم عاـ ،ومصش بشﻜم
خاص ما زاؿ يعاني مٍ قصػػػػور مي دعى ريادة األعماؿ ،وتنمية ال قامة الشيادية لػػػػدى الشباب
لالرميدي،ٕٓٔٛ،ص  ، 373-374وتتناوؿ الدراسة مركزي ريػادة األعمػاؿ التػابعيف لجامعػة
االسكندرية ،واألكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البوري
وبنا ًه عمج ذلؾ تجيب الدراسة عمج السؤاؿ الرئيسا
كيؼ يمكف تعزيز قامة ريادة األعماؿ مي مؤسسات التعميـ العالي المصرية؟
ويتفرع منو جممة مف التساؤالتا
ٔ.ما االسس النظرية لتعميـ ريادة األعماؿ؟
ٕ .ما دور مؤسسات التعميـ العالي المصرية مي تدعيـ قامة ريادة االعماؿ والتعميـ الريادي؟
ٖ .ما أىـ التجارب العالمية مي مجاؿ نشر ودعـ قامة ريادة األعماؿ والتعميـ الريادي ؟
ٗ.ما الجيود المبذولة لنشر ودعـ قامة ريادة االعماؿ بجامعة االسكندرية ؟
٘ .مػػػػا الجيػػػػود المبذولػػػػة لنشػػػػر ودعػػػػـ قامػػػػة ريػػػػادة االعمػػػػاؿ باالكاديميػػػػة العربيػػػػة لمعمػػػػوـ
والتكنولوجيا والنقؿ البوري؟
 .ٙمػػا اآلليػػات المقتروػػة لتعزيػػز قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ والتعمػػيـ الريػػادي مػػي مؤسسػػات التعمػػيـ
العالي المصرية؟

أِداف الدزاضة-:
تسعج الدراسة لتوقيؽ األىداؼ التاليةا
ٔ.سد ال لرات مي األدبيات ووؿ النظـ اإليكولوجيػة لريػادة األعمػاؿ ،خاصػة المتعمقػة بال قامػة
الريادية.
ٕ.تعرؼ النيوج التعميمية مي ريادة األعماؿ ،وتطويرىػا ،والتػي يمكػف أف تػومر ىياكػؿ توميميػة
لتوسػػيف دور ريػػادة األعمػػاؿ مػػي التعمػػيـ العػػالي ،وكيفيػػة اإلمػػادة منيػػا مػػي التعمػػيـ العػػالي
المصري.
ٖ.تصميـ إطار مقترح لمعناصر الرئيسة مي قامة ريادة األعماؿ.
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ٗ.تطبيػػؽ اسػػتخداـ إطػػار منيجػػي مقػػارف مقتػػرح مكػ ّػو ٍف مػػف عناصػػر ال قامػػة الرياديػػة لالتػػي
المشػػػ ّكمة لمقارنػػػة الػػػنظـ الرياديػػػة المسػػػتندة إلػػػج الجامعػػػة
وضػػػعيا البػػػاو وف والعناصػػػر ُ
 ،UBBEsومناقشتو مي رصد الظاىرة موؿ الدراسة ،وتطبيقيا عمج واالت المقارنة.

٘.تسػػميط الضػػوه عمػػج أبػػرز الممارسػػات الواليػػة مػػي تعزيػػز قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ ،والتعمػػػيـ
الريادي.
دراسػػة الجيػػود المبذولػػة لنشػػر قامػػة ريػػادة االعمػػاؿ مػػي وػػالتي الدراسػػة؛مركزي ريػػادة االعمػػاؿ
باالكاديمية العربية لمعموـ والنقؿ والتكنولوجيا ،وجامعة االسكندرية.
.ٙطػػرح يليػػات مقتروػػة لتعزيػػز قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ والتعمػػيـ الريػػادي مػػي مؤسسػػات التعمػػيـ
العالي المصرية

أِىية الدزاضة-:
تنبا أىمية الدراسة مما يميا
ٔ.تعػػد تطبيقًػػا لممػػداخؿ البو يػػة الجديػػدة مػػي ميػػداف التربيػػة المقارنػػة ،واالبتعػػاد ع ػف البوػػوث
النمطيػػة مػػي ىػػذا الميػػداف ،والتػػي تسػػتند -إلػػج وػػد كبيػػر -إلػػج الدراسػػات عمػػج المسػػتوى

المكبر  ،macro levelمالدراسة الراىنة تتـ عمػج المسػتوى المسػتوى المصػلر Micro
وتوديػدا قامػة
 ،levelوالمتم ؿ مي دراسة عناصر مف النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ،
ً
ريادة األعماؿ.
ٕ.تعػػد إوػػدى المبػػادرات التػػي تُوجػػو صػػناع القػرار التعميمػػي نوػػو الػػدور الػػذي تمعبػػو مؤسسػػات
التعميـ العالي مي تعزيز قامة ريادة األعماؿ؛ خاصة ما تزايد دور التعميـ مػف أجػؿ ريػادة
األعماؿ.
ٖ.تزداد أىمية الدراسة نتيجة لقمة الدراسات –وخاصة العربية منيا -التي تتناوؿ قامػة ريػادة
األعماؿ بمؤسسات التعميـ العالي.
ٗ.تبػػزغ أىميػػة الدراسػػة نتيجة؛لقمػػة الدراسػػات– وخاصػػػة العربيػػة منيػػا-التػػي تتنػػاوؿ النيػػػوج
التعميمية لمتعميـ الريادي وتطبيقاتيا مي السياؽ المصري.
٘.تساعد نتائجيا صناع القرار التعميمي عمج تعرؼ المعوقػات التػي تواجييػا مؤسسػات التعمػيـ
العالي مي نشر ودعـ قامة ريادة األعماؿ.
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.ٙتفيػػد مػػي تقػػديـ يليػػات مقتروػػة لتعزيػػز قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ والتعمػػيـ الريػػادي مػػي مؤسسػػات
التعميـ العالي المصرية.
.ٚتُشكؿ الدراسة الراىنة نقطة انطػبلؽ نوػو دراسػات أخػرى مسػتقبمية مػي تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ
وتعزيز قامتيا.
.ٛتصميـ إطار مقارف لمقارنة قامة ريادة األعماؿ مي مؤسسات التعميـ العالي.
.ٜسػػتفيد الدراسػػة القػػائميف عمػػج وضػػا الػػرؤى التنمويػػة المسػػتقبمية لريػػادة األعمػػاؿ بػػالتعميـ
العػػالي المصػػري عبػػر دراسػػة األوضػػاع الراىنػػة لػػو ،والتوػػديات التػػي تجابيػػو مػػي الوقػػت
ومستقببل.
الوالي
ً

سدود الدزاضة:
اقتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػج موػػػص ال قامػػػة الرياديػػػة لوػػػالتي الدراسػػػةامركزي ريػػػادة األعمػػػاؿ
بجامعة االسكندرية ،واالكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البوري وتػج العػاـ الجػامعي
.ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔ

وٍّر الدزاضة ،وأدواتّا:
تتوػػدد منيجيػػة الدراسػػة مػػي ضػػوه طبيعػػة المشػػكمة ،مضػ ًػبل عػػف البيانػػات المتاوػػة ،واختيػػار

أنسػػب السػػبؿ لمعالجتيػػا ،وعميػػو م ػ ف الطريقػػة المقارنػػة  Comparative Methodتُ َعػػد
األصػػوب -مػػف زاويػػة منيجيػػة -لمػػا تتيوػػو مػػف توميػ ٍػؿ وتفسػ ٍ
ػير لمظػػاىرة موضػػوع الدراسػػة مػػي
ضوه السياؽ ال قامي ،وما يتسيده مف قوى وعوامؿ ماعمة ومؤ رة.
وباستقراه تصػنيؼ الدراسػات المقارنػة الػذي قدمػو كػؿ مػف "تومػاس" و"بػراي" مػي دراسػتيما
المعنونػػة بػػػ"مستويات المقارنػػة مػػي الدراسػػات التربويػػةا منظػػورات مختمفػػة مػػف أدبيػػات مختمفػػة
وقيمػػة التوميػػؿ متعػػدد المسػػتويات" Levels of Comparison in Educational
Studies: Different Insights from Different Literatures and the Value
 ،of Multilevel Analysisيمكػف القػوؿ بػأف الميػداف اعتمػد مػي الجانػب األكبػر منػو عمػج
ػيبل مػػنيـ مػػف أقػػاـ
ػددا قمػ ً
ميػػـ وتوميػػؿ الظ ػواىر عمػػج المسػػتوى المكبػػر ،Macro-levelوأف عػ ً
دراسػػتو عمػػج المسػػتوى المصػػلر  ،Micro-levelمػػي وػػيف أكػػد "تومػػاس" و"ب ػراي" ضػػرورة
تكامؿ الطرميف؛ األمر الػذي سػمّط الضػوه عمػج قيمػة التوميػؿ متعػدد المسػتويات Multilevel
 Analysesلمدراسات المقارنة(Thomas,1995,p.473-475) .
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وقػػد توصػػؿ "تومػػاس" و"بػراي" مػػي الدراسػػة السػػابؽ اإلشػػارة إلييػػا إلػج إطػػار عمػػؿ لمتوميػػؿ
المقػارف متعػدد المسػتويات A Framework for Comparative and Multilevel
 Analysisيمكف لمباو يف االعتماد عميو ،واجػراه الدراسػات المقارنػة ومقًػا ليػذا الصػدد ،بػؿ

أيضا ليمكف الباو يف مف التعرؼ عمج قوة وودود كؿ مستوى.
و ً
وما بزوغ القرف الوادي والعشريف بدأ االتجػاه إلػج عػدد مػف المقاربػات البو يػة الجديػدة؛
بػديبل عػف النظػرة الضػيقة لمميػداف واعتمػاده عمػج الكيانػات الجلراميػة كبػؤرة لبلستقصػاه
ليكوف ً

المقارف.
Mark

and

Adamson

Bob

Bray,

Mark

)Mason,2007,368),(Mason,2007,p.85
وانطبلقًا مف التأكيد عمػج قيمػة التوميػؿ متعػدد المسػتويات ،وضػرورة التعػرؼ عمػج التػأ يرات

المتعػػددة لممسػػػتويات األخػػػرى مػػػف الظػػػاىرة موضػػػا االىتمػػػاـ ،وخدمػػػة ألىػػػداؼ الدراسػػػة ،ركػػػز
البػػاو وف مػػي الدراسػػة الراىنػػة عمػػج تطبيػػؽ إطػػار عمػػؿ لمتوميػػؿ المقػػارف متعػػدد المسػػتويات
لمظاىرة التربوية المستيدمة -والمقصود قامػة ريػادة األعمػاؿ -ولمسػير مػي ىػذا االتجػاه توػدد
االطار المقارف الذي تبمور عمج ضوئو معالـ منيجيتيا عمج النوو التاليا
*إف التنػػوع مػػا بػػيف المسػػتوييف "المػػاكرو"  -قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ عامػػة وعناصػػرىا التػػي تػػـ
تجميعيػػا مػػف نظػػـ إيكولوجي ػة عديػػدة -و"المػػايكرو" عنػػد توميػػؿ الظ ػواىر التربويػػة ،يػػؤدي إلػػج
تكامبل وأك ر ات از ًنا مي تفسير الظاىرة.
توقيؽ ميـ أك ر
ً

*قدمت الدراسة النظـ اإليكولوجية لتعميـ ريادة األعماؿ كوودة لمتوميؿ المقارف.
*تشكؿ اإلطار المنيجي المقارف ىنا مػف الػدمي بػيف أبعػاد المنيجيػة المقارنػة ،والمتم مػة مػيا

الوصؼ ،والتوميؿ ال قامي ،والمقارنة التفسيرية ،والتنبؤ ،وتطبيقيا عمػج وػالتي الدراسػة لمركػز
ريػػادة األعمػػاؿ لجامعػػة اإلسػػكندرية ،ولؤلكاديميػػة العربيػػة لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا والنقػػؿ البوػػري ،
وبيف العناصػر والموضػوعات المنتخبػة لقيػاس ال قامػة الرياديػة بالجامعػات )،(U-BEEsوذلػؾ
ألف ىذا التكامؿ يمكف أف يساعد عمج تومير مقارنة أوضر

كػ براز أوجػػو التشػػابو واالخػػتبلؼ -لممارسػػات تعمػػيـ ريػادة األعمػاؿ مػػي مؤسسػػات تعمػػيـ عػ ٍػاؿ
مختمفة مي نفس البمدة ،وميما يمي سرد لكيفية توضير ذلؾ مػي الدراسػة مػف خػبلؿ جممػة مػف
الخطوات ،ويوضر الشكؿ رقـ ل 1اإلطار المنيجي المقارف المطبؽ مي الدراسة.
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ٔ.الوصؼا
سػردا لكػؿ مركػز ريػادة أعمػاؿ /والػة ،مقارنػة باتبػاع "مخطػط موضػعي
قدمت ىذه الخطػوة ً
طػا
ًا
طػا
معػدا مػف قبؿ،وبالفعػؿ أعػد البػاو وف " مخط ً
مبدئي" ،والذي يفضؿ أف يكػوف مخط ً
جػاىز ً
لمجمؿ عناصر ال قامة الريادية " ،ووصفت الدراسة قامة ريادة االعماؿ مي جامعػة االسػكندرية
واالكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البوري.
ٕ.التفسير:
"توميبل لؤلبعاد المتشابكة" ل قامة ريادة األعماؿ مي واالت الدراسة.
أقامت ىذه الخطوة
ً
إطار منيجي مقارف مقترح لتوميؿ ال قامة الريادية بالجامعات

أحؼ د انًُهجُت انًل سَت

انىصف

ػُ ش انثل فت
و
انشَ دَت حي نخٍ انذساعت
يٍ خالل يخيط يبذئٍ
يىضىع عهف

انؼُ ش وانًىضىػ ث انًُخخبت
نلُ ط انثل فت انشَ دَت ح نج يؼ ث

قائًح تسهُم عُاصش انثقافح انشَادَح

ػُ ش
انثل فت
انشَ دَت

انتسهُم انثقافٍ

حيهُم االحؼ د انًخش حكت
نثل فت سَ دة االػً ل

انًقاسَح انتفسُشَح
َخ ج حيبُق ػُ ش
انشَ دَتش
حيبُق ػُ
لَُخطج انثل فت
لُ ط انثل فت انشَ دَت
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شكؿ رقـ ل 1اإلطار المنيجي المقارف المطبؽ مي الدراسة.

 .3املكازٌة التفطريية:
أظيرت ىذه الخطوة مقارنة لواالت الدراسة مي ضوه نتائي اإلطار النظػري والنتػائي الناجمػة
عػف موػص  U-BEEsالمصػػمـ مػف قبػػؿ البػاو يف ،والتػي اعتبػػرت المعػايير التػػي تػـ االسػػتناد
إلييػػا مػػف أجػػؿ المقارنػػة ” ،the“criteria of comparability,كمػػا عنػػت ىػػذه الخطػػوة
باكتشػػاؼ أوجػػو التشػػابو واالخػػتبلؼ بػػيف الوػػاالت قصػػد الدراسػػة ،وانتيػػت الخطػػوة بجممػػة مػػف
االستنتاجات المتعمقة بجوانب مختمفة لمظاىرة مي والتي الدراسة.

 .4التٍبؤ:
قػػدمت الخطػػوة األخيػػرة جممػػة مػػف اآلليػػات المقتروػػة التػػي يمكػػف بيػػا تعزيػػز قامػػة ريػػادة
االعماؿ بمؤسسات التعميـ العالي المصري.
ووقيػػؽ بالػػذكر اإلشػػارة إلػػج أ ّنػو مػػي الدراسػػة الراىنػػة اسػػتفاد البػػاو يف مػػف بعػػض عناصػػر

قاعػػدة  U-BEEعمػػج النوػػو الػػذي اقتروتػػو دراسػػة
)G.Green,2014

Rice,Fetters and Patricia

مػػي بنػػاه أداة مقتروػػة مصػػممة مػػف قػػبميـ لفوػػص وتوميػػؿ العناصػػر

المشػػكمة ل قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ مػػي وػػالتي الدراسػػة ،والكتشػػاؼ أوجػػو التشػػابو واالخػػتبلؼ بػػيف
ُ
الواالت قصد الدراسة.
سػعج )Rice,Fetters and Patricia G.Green

مػي دراسػتيـ لعػاـ ٕٗٔٓ الػي

استكشػػاؼ دور وأنشػػطة الجامعػػة مػػي تطػػوير نظػػاـ بيئػػي لريػػادة األعمػػاؿ ،ـ تقػػديـ توصػػيات
موددة تستند إلج رؤى مستقاة مف الدراسة النوعيػة لوػاالت الدراسػة ،والقصػد مػف ذلػؾ ىػو أف
اإلطار المقترح والمناقشػة التاليػة لػو سػتوجو أصػواب المصػموة الموتممػيف لمػنظـ اإليكولوجيػة
لريػػادة األعمػػاؿ مػػي الجامعػػات والوكػػاالت الوكوميػػة والمنظمػػات غيػػر الوكوميػػة .وتم ػػؿ جػػوىر
بو ػ يـ مػػي األدوار الموتممػػة لمجامعػػة مػػي بنػػاه الػػنظـ اإليكولوجيػػة لريػػادة األعمػػاؿ اإلقميميػػة
والموامظة عمييػا،ومي الواقػا ،تختمػؼ المؤسسػات األكاديميػة مػي كيفيػة اسػتجابتيا لممتطمبػات
الداخمية والخارجية لتعميـ ريادة األعماؿ؛ ونشر قامتيا،وكذلؾ مي الكيفية التػي يسػتجيبوف بيػا
لمفرص والتوديات المرتبطة بالشراكة مػا أصػواب المصػموة كوسػيمة لػدعـ التنميػة االقتصػادية
واالجتماعيػػة.وقامت دراسػػتيـ بعمػػؿ توميػػؿ بعػػدي لسػػتة أنظمػػة إيكولوجيػػة لريػػادة األعمػػاؿ مػػي
الجامعة
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Meta analysis of six university-based entrepreneurship ecosystem
case studies

(Rice, Fetters and Greene,2014,p.483,485).

ػموبا مناسػ ًػبا بشػػكؿ
تشػػمؿ د ارسػػة الوالػػة دراسػػة ظػػاىرة مػػا مػػي مويطيػػا الطبيعػػي ،وتعػػد أسػ ً
خػػاص لمبوػػث مػػي مجػػاالت ومواضػػيا جديػػدة ،ويػػث ينصػػب التركيػػز عمػػج ميػػـ كيػػؼ أو لمػػاذا
توػػدث األنشػػطة واألوػػداث الجاريػػة ،واليػػدؼ مػػف ذلػػؾ ىػػو اكتسػػاب رؤى اقبػػة مػػف أجػػؿ بنػػاه
أف
النماذج واألطر ،ويمكف أف يتضمف تصميـ البوث واالت مردية أو متعػددة ،عمػج الػرغـ مػف ّ
عموما أك ر قػوة ألنيػا تسػمر بمراقبػة وتوميػؿ نفػس الظػاىرة مػي عديػد
الواالت المتعددة تعتبر
ً
مػػػف البيئػػػات؛ ويػػػث إف تقػػػديـ وجيػػػات نظػػػر مختمفػػػة يزيػػػد مػػػف اوتمػػػاؿ الوصػػػوؿ عمػػػج رؤى
جديدة(Rice, Fetters and Greene,2014,p. 485) .
وىذا يؤكد أف "رايست" تعامؿ ما الواالت السابقة كدراسػة والػة ،وعميػو طبقػت ذلػؾ الدراسػة
الراىنة مف خبلؿ موص وػالتي مركػزي ريػادة األعمػاؿ بجامعػة اإلسػكندرية واألكاديميػة العربيػة
نظر لقدـ تاريخيػا ،واتسػاع ونضػي
لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البوري ،وتـ اختيار ىذه الواالت ًا
تنو ًعػػا ميمػػا يتعمػػؽ بنػػوع ووجػػـ
ريػػادة األعمػػاؿ بيػػا ،باإلضػػامة إلػػج ذلػػؾ ،تعكػػس والتػػا الدراسػػة ّ
المؤسسة التعميمية واختبلؼ ووكمتيا لالقطاع العاـ مقابؿ القطاع الخاص .

أداة الدزاضة:
صػػمـ البػػاو وف أداة مقابمػػة تضػػـ قائمػػة لعناصػػر قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ يمكػػف اسػػتخداميا
؛لتكػػػوف بم ابػػػة إطػػػار لتوميػػػؿ دور مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي مػػػي نشػػػر ودعػػػـ قامػػػة ريػػػادة
المشػػكمة ل قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ،ومف خػػبلؿ
األعماؿ،وقػػد اسػػتبؽ ذلػػؾ تصػػميـ اطػػار لمعناصػػر ُ
االمادة مػف االطػار النظػري لمدراسػة،وبعض العناصػر الُمشػكمة لعناصػر U-BEEخرجػت األداة
بصورتيا االخيرة ،وبعد عرضيا عمج عدد مف الموكميف ،تـ إضػفاه بعػض التعػديبلت ومقًػا لمػا

أشاروا إليو.

تكونػػت األداة مػػف بل ػػة موػػاور رئيسػػة ىػػيا الجوانػػب المؤسسػػية،الجانب ال قػػامي،وأخي ار
انيااالسػمات والمعػايير
الدعـ المادي.وانقسػـ موورىػا ال ػاني الػي جػزئيف اأوًالااال ػار ال قامية،و ً
ال قامية؛واشػػػػتممت عمجاقصػػػػص النجػػػػاح ،وتػػػػاريا ريػػػػادة األعمػػػػاؿ ،والػػػػدعـ ال قػػػػامي،والبرامي
والمقررات الدراسية ،وورش العمؿ والندوات.
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املصطمشات االدسائية
*التعميي السيادي /تعميي زيادة االعىاه :
التعمػػػيـ الػػػذي يعنػػػي بتعزيػػػز اوتػػػراـ الػػػذات وال قػػػة بػػػالنفس مػػػف خػػػبلؿ تعزيػػػز المواىػػػب و
االبػػداعات الفرديػػة ،وبنػػاه القػػيـ و الميػػارات التػػي تعػػيف الطػػبلب مػػي توسػػيا نظػػرتيـ لمتعمػػيـ
الدراسي وما يعقبو مف مرص تمكنيـ مف تخطيط مسارىـ الوظيفي

*ثكافة زيادة االعىاه /الجكافة السيادية :
مجموعػة مػف القػيـ والمعتقػػدات والمواقػؼ الشػائعة مػي المجتمػػا والتػي تػدعـ ضػرورة نظػػاـ
وياة رواد األعماؿ،وبالتالي البوث عػف سػموؾ ريػادي معػاؿ مػف قبػؿ األمػراد أوالمجموعػات ،كمػا
ايجابيػػػػػػػػا نوػػػػػػػػو الملػػػػػػػػامرة الشخصػػػػػػػػية التجاريػػػػػػػػة والمخػػػػػػػػاطرة
اجتماعيػػػػػػػػا
اتجاىػػػػػػػػا
تعػػػػػػػػد
ً
ً
ً
واالستقبلؿ،واالنجاز،وغيرىا،االمر الذي يمكف مف ودوث تليرات وابتكارات جذرية مي المجتما

احملوز االوه  :األضظ الٍظسية لتعميي زيادة األعىاه
ال تعد ريادة األعماؿ ظاىرة ودي ة؛ ويث يرجا تاريخيا إلج القػرف ال ػامف عشػر ،غيػر أنػو
تليرت أشكاليا ،وجممة االىتمامات المرتبطة بيا منذ نشأتيا ووتج الوقت الراىف.

ٌ.1شأة وتطوز زيادة األعىاه:
مفيوما وظاىرة متعددة األبعاد والمستويات والتخصصػات ،قُ ّػد َـ ألوؿ مػرة
تعد ريادة األعماؿ
ً
بواسطة "كػانتيموف" مػي عػاـ ٘ ،ٔٚٚولػو تػاريا طويػؿ مػي االقتصػاد ،وبعػد االقتصػاد أُخػذ مػي
االعتبار مي التخصصات األخرى؛ كالتاريا ،وعمـ النفس ،وعمػـ االجتمػاع ،واألن روبولوجيػا ،ػـ
ُن ِس َي مي األدبيات االقتصػادية لفتػرة طويمػة ،ولكػف بفضػؿ العمػؿ الرائػد لشػومبيتر عػاـلٖٜٗٔ
ػز لمتومػػيبلت االقتصػػادية (Yu, Goh, Hao, Kao, and Wu,
صػػار مػػرة أخػػرى مركػ ًا
2017,p.1427-1428) .
ىنػػاؾ ُجممػػة مػػف المفيومػػات المختمفػػة التػػي توضػػر ماىيػػة ريػػادة األعمػػاؿ ،معمػػج سػػبيؿ
الم ػػاؿا كتػػب بومػػوؿ لٓ ٜٜٔبو ػػو األساسػػي الػػذي يركػػز عمػػج أنػواع -بػػدالً مػػف مسػػتويات-

مفصػؿ لممفيػوـ ،والعوامػؿ
ريادة األعماؿ ،وقػدـ مناقشػات وػوؿ العوامػؿ المػؤ رة عمييػا ،ولفيػـ
ّ
التػػػي تػػػؤ ر عمػػػج ريػػػادة األعمػػػاؿ ،ينبلػػػي النظػػػر مػػػي جممػػػة مػػػف المعػػػاييرا كمسػػػتوى التوميػػػؿ
الكميلالشركات  ،أو المصلرلاألمراد  ،ومستوى ونػوع لأو طبيعػة ريػادة األعمػاؿ ،بيئػة النشػاط
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التجػػػاري لالقطػػػاع العػػػاـ أو الخػػػاص ،القطػػػاع الرسػػػمي أو غيػػػر الرسػػػمي  ،دور وسػػػموؾ رواد
األعماؿ مي عممية التنمية ). Samadi,2019,p.53-59
مي عاـ  ،ٜٜٔٛمي الطبعة األولج مف كتاب "ميـ المشػروعات وريػادة األعمػاؿ والشػركات
الصليرة" ،تـ التركيػز عمػج مصػطمر "المشػروع"  enterpriseأك ػر مػف "ريػادة األعمػاؿ" ،ومػي
طرح السؤاؿ "ماذا يعني المشروع؟" أوضووا أنو تـ استخدامو بطرؽ مختمفػة مػا مجموعػة مػف
التفسػػػػيرات مػػػػف المنظػػػػور الضػػػػيؽ إلػػػػج المنظػػػػور الواسػػػػا؛ بالنسػػػػبة "لممدرسػػػػة االقتصػػػػادية"
 school economyاعتمدت عمج المنظػور الضػيؽ ،ويػث وػددتيا بكػؿ مػا يفعمػو أصػواب
المشروعات ،وأف أصػواب المشػروعات ىػـ مػف يخمقػوف األعمػاؿ والوظػائؼ وال ػروة واألشػياه،
جميعػػػا مػػػي االقتصػػػاد ،بػػػؿ إنيػػػـ يشػػػكمونو ،مػػػي وػػػيف اعتمػػػدت "مدرسػػػة
والػػػذيف يسػػػاىموف
ً
التعمػيـ" ” “education schoolعمػج المنظػور األوسػا؛ مبالنسػبة ليػـ ريػادة األعمػاؿ ليػا
معاني وتطبيقات أوسا مف ذلؾ؛ ويث تشير إلج األمراد الذيف يتصرموف "بطريقػة رياديػة" -بمػا
مػػػػي ذلػػػػؾ ،عمػػػػج سػػػػبيؿ الم ػػػػاؿ ال الوصػػػػر" ،ريػػػػادة األعمػػػػاؿ التجاريػػػػة"

“business

” -entrepreneurialismوتجدر اإلشارة إلج أنو عندما تـ التعبيػر عػف ىػذا المصػطمر ،تػـ
االعتماد عمج المنظور الضػيؽ "المنظػور التجػاري" ،والػذي يشػير إلػج إنشػاه األعمػاؿ التجاريػة
أيضػػا -خاص ػ ًة مػػي سػػياؽ التعمػػيـ -بػػأف لػػدى ريػػادة األعمػػاؿ
ونموىػػا ،عمػػج الػػرغـ مػػف اإلق ػرار ً
مجموعػػة مػػف المعػػاني التػػي تشػػير مػػي بع ػض األويػػاف إلػػج مجموعػػة مػػف المخػػاطر والسػػمات
المستخدمة بشكؿ خاص(Bridge,2017,p.740-741) .
أشارت دراسة ل Connelly,2018مي رصدىا لمفيوـ ريادة األعماؿ إلج كونياا "عمميػة
ملالبا ما ُينظر إلج العمؿ الور عػف طريػؽ الخطػأ كعبلمػة
اكتشاؼ طرؽ جديدة لجما الموارد"،
ً
دائمػا إلػج تكػويف
عمج ريادة األعماؿ ،لكف ىذا قد يؤدي ً
أيضػا إلػج توليػد دخػؿ لمفػرد وال يتػرجـ ً

نػادر
روة أوسا نطاقًا؛ ميناؾ عماؿ يعمموف لوسابيـ الخاص مػي عديػد مػف المجػاالت ،لكنيػا ًا
ما تصنا ابتكارات ذات ملزى اقتصادي ،أو أنيػا ال توظػؼ اآلخػريف (Connelly,2018,p.

) ،569-580أمػا دراسػة ل Jaafar and Maki,2017مقػد عرمػت ريػادة األعمػاؿ بأنيػاا
"قابمية األمراد ،ورغبػتيـ مػي العمػؿ ضػمف مػرؽ داخػؿ وخػارج المؤسسػات القائمػة إلدراؾ وخمػؽ
مػػرص اقتصػػادية جديػػدة لمنتجػػات جديػػدة ،طػػرؽ إنتػػاج جديػػدة ..وغيرىػػا  ،وتقػػديـ أمكػػارىـ إلػػج
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السوؽ مي مواجية العقبات مػف خػبلؿ اتخػاذ القػ اررات بشػأف الموقػا والشػكؿ واسػتخداـ المػوارد
والمؤسسات(Jaafar and Maki,2017,p.5) .
ونتيجة عدـ وجود تعريؼ صػارـ لريػادة األعمػاؿ ،مػ ف األدبيػات المرتبطػة بيػا وػددتيا
صنفَت جميا التعريفػات مػي ػبلث مجموعػاتا السػموكية والمينيػة
مي بلث مئات رئيسة ،ويث ُ
والنتػػػػػػػػػائي ،وعمػػػػػػػػػج سػػػػػػػػػبيؿ الم ػػػػػػػػػاؿا ىنػػػػػػػػػاؾ تعريفػػػػػػػػػات لريػػػػػػػػػادة األعمػػػػػػػػػاؿ المدموعػػػػػػػػػة
بػػػػالفرصentrepreneurship

 ،opportunity-drivenوريػػػػادة األعمػػػػاؿ الموتجػػػػزة

 ،necessity driven entrepreneurshipويندرج ىذاف النوعاف مف ريادة األعماؿ مػي
الفئػػة المينيػػة  ،the occupational categoryمػػي وػػيف أف الفئػػات التقميديػػة ألصػػواب
المشروعات مي تعريؼ بوموؿ ) Baumol (1990تندرج مػي مئػة النتػائي the outcome
أخير يرتبط التعريؼ المقػدـ مػف ) Schumpeter (1934بالفئػة السػموكية
 ،categoryو ًا
. Samadi,2019,p.60) the behavioral category
ممخصا لمتعػاريؼ الرئيسػة لريػادة
وقد قدمت دراسة ل heriff and Muffatto,2015
ً
األعمػػاؿ وروادىػػا لتبػػيف بػػذلؾ أوػػد أبػػرز التوػديات الرئيسػػية لبوػػوث ريػػادة األعمػػاؿ ،مػػبل يوجػػد
نوعػػا مػػا ،وىػػذا مػػا يفسػػر ظيػػور عػػدد كبيػػر جػ ًػدا مػػف العممػػاه ذوي االىتمامػػات
نمػػوذج موػػدد ً
البو يػػة المتضػػاربة ،وجػػداوؿ األعمػػاؿ التػػي بملػػت ذروتيػػا مػػي صػػياغة عديػػد مػػف النظريػػات
واألطر)ٕٕ-ٕٔ(Sheriff and Muffatto,2015,p .

.2ذلددات زيادة األعىاه:
توجػػػػد ريػػػػادة األعمػػػػاؿ مػػػػي جميػػػػا المجتمعػػػػات واألجنػػػػاس واأللػػػػواف واألديػػػػاف والظػػػػروؼ
االقتصادية واالجتماعية ،وال يرتبط ذلؾ بالموارد المتاوة مي الدولة؛ لػذلؾ مػنوف ال نتوػدث ىنػا
عف وجودىا أو غيابيا ،ولكف الشيه الميـ ىو أف مستوى وأنواع لأو طبيعػة ريػادة األعمػاؿ،
ليسػػت متطابقػػة عبػػر المجتمعػػات أو وتػػج داخػػؿ مجتمػػا واوػػد عبػػر الػػزمف ،لػػذلؾ يػػتـ عػػرض
سرعة وك امة نموىا ،وتأ يرىػا عمػج األداه االجتمػاعي والرماىيػة ،إف السػؤاؿ عػف العوامػؿ التػي
تػػؤ ر عمػػػج مسػػتوى وأنػػػواع ريػػػادة األعمػػاؿ ،ال توجػػػد لػػو إجابػػػة واضػػػوة مػػي األدبيػػػات؛ ميػػػي
مختمفة ،معمج سػبيؿ الم ػاؿا تختمػؼ العوامػؿ التػي تػؤ ر عمػج إمكانيػة أف يصػبر رواد األعمػاؿ
الموتمميف رواد أعماؿ وقيقييف لالتليرات مي مستويات ريادة األعماؿ عػف العوامػؿ التػي تػؤ ر
عمػػج اختيػػار األنشػػطة المختمفػػة مػػف قبػػؿ رجػػاؿ األعمػػاؿ الموتممػػيف لالتلييػرات مػػي نػػوع ريػػادة
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تعقيدا ىو أننا نسعج إلج توميػؿ العوامػؿ التػي تػؤ ر مػي وقػت
األعماؿ  ،غير أف الوضا األك ر
ً
واود عمػج مسػتوى ونػوع ريػادة األعمػاؿ ،يتضػمف ىػذا توديػد مػا إذا كػاف يػتـ إضػامة أشػخاص

جدد إلج مجموعة مف رواد األعماؿ الفعميػيف أـ ال ،واذا تػـ إضػامتيـ إلػج ىػذه المجموعػة ،ممػا
نوع المبادرة التي يتـ اتباعيا؟ )Samadi,2019,p.62

 .3تعميي زيادة األعىاه:
يمكػػف إرجػػاع تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ إلػػج عػػاـ  ،ٜٖٔٛوتوديػػدا لؤلسػػتاذ "شػػيجيرو مػػوجي"
 Shigeru Fujiiمػػف جامعػػة كػػوبي  Kobeمػػي اليابػػاف؛ ويػػث قػػدـ أوؿ مقػػرر مػػي ريػػادة
األعمػػاؿ والشػػركات الصػػليرة مػػي كميػػة ىارمػػارد لؤلعمػػاؿ مػػي عػػاـ  ،ٜٔٗٚػػـ قػػاـ "بيتػػر دراكػػر"
بتدريس مقرر يخر مػي جامعػة نيويػورؾ مػي عػاـ ٖ٘ ،ٜٔوقػد كػاف عمػج كميػات إدارة األعمػاؿ
أف توػػوؿ تركيزىػػا مػػف التركيػػز الضػػيؽ والنظػػري والمتخصػػص لملايػػة ،إلػػج مزيػػد مػػف الوقػػائؽ
اليومية لعالـ األعماؿ ،والروابط الوقيقية بيف النظرية والتطبيؽ ،وكانت ىناؾ واجة إلػج كميػات
إدارة األعماؿ لتشجيا وتوفيز التخيؿ الريادي ،باإلضامة إلج ضرورة تلير طبيعة مناىي كميػات
إدارة األعمػػاؿ ب دخػػاؿ منػػاىي ومنيجيػػات جديػػدة تركػػز عمػػج ريػػادة األعمػػاؿ ،وعميػػو نمػػج تعمػػيـ
ظػػا مػػي العقػػود القميمػػة الماضػػية مػػف مقػػرر واوػػد تقدمػػو وفنػػة مػػف
ريػػادة األعمػػاؿ نمػ ًػوا مموو ً
الجامعػػات مػػي الواليػػات المتوػػدة األمريكيػػة إلػػج مجموعػػة متباينػػة مػػف ب ػرامي التعمػػيـ الجػػامعي
والدراسػػػات العميػػػا ،والػػػتعمـ مػػػدى الويػػػاة مػػػي أك ػػػر مػػػف ٓٓ٘ٔ جامعػػػة وكميػػػة وػػػوؿ العػػػالـ
) ، iperopoulos,2012,p.464كمػػػا شػػػيد عقػػػدي ال مانينيػػػات والتسػػػعينيات نمػ ًػػوا غيػػػر
نمػو مما ػؿ مػي عػدد المقػررات التػي
مسبوؽ مي الطمب عمج تعميـ ريادة األعماؿ والذي يقابمػو م

تقػػػدميا كػػػؿ مػػػف المؤسسػػػات األكاديميػػػة ووكػػػاالت المؤسسػػػات األخػػػرى.

and

(Jack

)Anderson,1999,p.114
وقد جاهت نشأة وتطور تعميـ ريادة األعماؿ خارج الواليػات المتوػدة األمريكيػة متػأخرة؛ مقػد
أشػػير إلػػج أف االختبلمػػات بػػيف تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ مػػي الواليػػات المتوػػدة األمريكيػػة وأوروبػػا
ناتجػػة عػػف اختبلمػػات مػػي كيفيػػة تعريػػؼ ريػػادة األعمػػاؿ؛ ويػػث أظيػػرت النتػػائي أف الجامعػػات
رئيسػػػػا مػػػػي الػػػػنظـ االقتصػػػػادية الموميػػػػة ،وربػػػػط األوسػػػػاط األكاديميػػػػة
األمريكيػػػػة تمعػػػػب ًا
دور ً
والمؤسسات لتعزيز شبكات مف رجػاؿ األعمػاؿ ،ورؤسػاه المشػروعات ،والممارسػيف التجػارييف،
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أمػػا معظػػـ الجامعػػات األوروبيػػة -التػػي تموليػػا الوكومػػة -متميػػؿ إلػػج أف تكػػوف أك ػػر توفظًػػا

ومقاومة لم ُنيي الجديدة(Yu, Goh, Kao and Wu,2017,p.1427-1428) .

.4احلادة إىل تعميي زيادة األعىاه:
مي اآلونة األخيرة زاد عػدد المقػررات والبػرامي الدراسػية المتعمقػة بػالتعميـ الريػادي ،لمػا لػو
مف عوائد عمج المجتما ككؿ ،وليس عمج النمو االقتصادي مقط.
وقػػػد أشػػػارت دراسػػػة ل Taatila,2010إلػػػج الواجػػػة المسػػػتمرة لتخػػػريي مزيػػػد مػػػف رواد
أكاديميػػا
األعمػػاؿ مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،مينػػاؾ أدلػػة عمػػج أف رواد األعمػػاؿ المتعممػػيف
ً
يقوموف بدور ميـ مي تنمية االقتصاديات اإلقميمية عف رواد األعمػاؿ الواصػميف عمػج مسػتوى

تعميمػػي أقػػؿ؛ ويػػث كشػػفت نتػػائي البوػػوث أف رواد األعمػػاؿ الػػذيف يتمتعػػوف بخمفيػػة أكاديميػػة
ػارا ،ويسػػتخدموف نمػػاذج أعمػػاؿ ودي ػػة ،ويقومػػوف مػػي مشػػروعاتيـ عمػػج
أعمػػج ىػػـ األك ػػر ابتكػ ً
اسػتخداـ التكنولوجيػا الجديػدة ،ويػػث يػومر ليػـ التعمػيـ األكػػاديمي مرصػة لرؤيػة يخػر التطػػورات
مػي مجػػاليـ المختػػار ،ويتػػير ليػػـ رؤيػػة أوضػػر وػوؿ كيفيػػة تنفيػػذىا مػػي األعمػػاؿ التجاريػػة مػػي
المستقبؿ.(Taatila,2010,p.48-49) .

.5وداخنٌُّ /ر التعميي السياديEntrepreneurship education :
تزايػػد االىتمػػاـ التربػػوي بريػػادة األعمػػاؿ مػػي القػػرف الوػػادي والعشػػريف ،ويضػػـ تعمػػـ ريػػادة
وسػا
األعماؿ مجموعة مف األساليب التربوية التي تدعـ عمميات التعمـ الفعالػة لمطػبلب ،ولقػد ت ّ

نطاؽ التعميـ الريادي اآلف بويث تشػمؿ جميػا أنػواع التعمػيـ وعمػج جميػا المسػتويات مػي نظػـ
التعميـ.
أدى توسا نطاؽ االىتماـ بتعميـ ريادة األعماؿ إلػج ظيػور تقميػديف مختمفػيف يشػتركاف مػي
نفس األصؿ ،ويستخدـ كبلىما مفاىيـ ريادة األعماؿ  ،entrepreneurshipوالػتعمـ الريػادي
 ،entrepreneurial learningلكف بطرؽ مختمفة يمكف أف نستخدـ ىذا االخػتبلؼ لتقسػيـ
المجاؿ إلج منظوريف لتربية ريادة األعماؿ ،ىذا التقسيـ مشابو لما قاـ بػو "جػونز" و"إيريػدالي"
عػػػاـ ٕٓٔٓ ،ويػػػث اسػػػتخدما مفيػػػومي "تعمػػػيـ ريػػػادة األعمػػػاؿ" لالػػػتعمـ ألغػػػراض األعمػػػاؿ

)“entrepreneurship education” (learning for business purposes
و"تعمػيـ المشػروعات" لتطػوير واسػتخداـ الميػارات الرياديػة

”“enterprise education

) ،(develop and use enterprising skillsوبيف "كوميواليف" ويخػريف عػاـ ٕٔٔٓ،
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الػػػذيف يفرقػػػوف بػػػيف

"ريػػػادة األعمػػػاؿ الخارجيػػػة" لالػػػتعمـ ألغػػػراض تجاريػػػة

“external

) entrepreneurship” (learning for business purposesو"ريػػادة األعمػػاؿ
الداخميػة" لالػتعمـ مػف أجػؿ عقميػة ملريػة “internal entrepreneurship” (learning
 ، for an enterprising mentality).وعميػػو يعػػرض الجػػزه التػػالي كػػبل المنظػػوريفا
الضػػػيؽ -والمػػػرتبط بػػػأغراض العمػػػؿ -والمنظػػػور الواسػػػا ،والمػػػرتبط بمقاربػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿ
لمتػػدريس والػػتعمـ ،ولكػػف مػػي البدايػػة سػػوؼ نقػػدـ تصػػنيؼ

 ،FITAوالػػذي يسػػتخدـ لتوضػػير

الطرؽ المختمفة لتعميـ ريادة األعماؿ.
)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.753

.1 -5تصٍيف FITAلتعميي زيادة األعىاه:
يستخدـ ىذا التصنيؼ لتوضير الطرؽ المختمفػة لتعمػيـ ريػادة األعمػاؿ ،وقػد وضػعت أربعػة
مناىي شاممة مي ىذا الصدد ،ويث يومؿ كؿ ورؼ مف كممة  FITAالورؼ األوؿ لكؿ مدخؿ.
ِ
ػا ىػذا التصػنيؼ مػف قبػػؿ "جاميسػوف" مػي عػاـ لٗ ، ٜٔٛالػػذي وصػؼ مػي ورقتػو مػػا
ُوض َ
يسمج بالتعميـ مف أجؿ ،مي ،ووؿ ريػادة األعمػاؿ education FOR, IN, and ABOUT
 ،entrepreneurshipوبالنسػػبة لػػو كانػػت ىػػذه النيػػوج ال بل ػػة مرتبطػػة باألعمػػاؿ التجاريػػة
 ،businessأمػػا ال ػنيي المتعمػػؽ بمػػا يطمػػؽ عميػػو "خػػبلؿ" The approach through
والذي يركز عمج العمميات  ،the processو ِ
مػؤخرا ،والػذي أدى التسػاع مفيػوـ ريػادة
ػؼ
ص َ
ُ
ً
األعماؿ مي مجاالت أخرى غير األعماؿ التجارية.
)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.753
*التعميي لسيادة األعىاه FOR entrepreneurship
عػرؼ ريػادة األعمػاؿ مػف المنظػور الضػيؽ عمػج أنيػاا القػدرة عمػج بػده عمػؿ تجػاري
ويف تُ ّ
وادارتو ،م ف السؤاؿ الرئيس ىنػا سػيكوفا مػا الكفػاهات التػي يوتاجيػا الشػخص الػذي يريػد أف
يكػػوف رائػػد أعمػػاؿ؟ ىػػذا قػػد يتضػػمف -عمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿ -تخطػػيط األعمػػاؿ ،والميزانيػػة ،وادارة
جزئيػا مػي السػنوات األخيػرة ،ويػث بػدأ
الموظفيف كجزه مف التعميـ ،ولقد واجو ىذا النيي
توديا ً
ً
التعميـ ييتـ بكيفية دعمنا لتطوير نيػي ريػادة األعمػاؿ ،وعميػو مقػد توػوؿ السػؤاؿ -خػبلؿ ىػذه
االىتمامات -نوو كيؼ يمكننا تعميـ أولئؾ الذيف تتم ؿ رؤيتيـ مي تعزيز ريػادة األعمػاؿ ،عمػج
سبيؿ الم اؿا المعمموف ومستشارو األعماؿ ،ويبلوظ أف التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ FOR
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 entrepreneurshipيعتمد تصػميمو عمػج األىػداؼ التعميميػة الشػاممة ،والتػي يمكػف ويجػب
المرجوة.
أف تختمؼ ومقًا لؤلىداؼ
ّ

)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.753

*يف زيادة األعىاه IN entrepreneurship
ىػذا الػنيي يتعامػؿ مػا ريػادة األعمػاؿ كممارسػة تػـ معميػا ،as an acted practice
وىنػػا ُيطػػرح السػػؤاؿ وػػوؿ كيػػؼ يمكننػػا تعمػػيـ الطػػبلب مػػي ريػػادة األعمػػاؿ مػػف خػػبلؿ جعميػػـ
يتصرموف بشكؿ ريادي ،وييدؼ ىذا النيي بالتػالي إلػج زيػادة كفػاهة العمػؿ الريػادي مػف خػبلؿ
جعؿ الطبلب يفكروف بػوعي ودوف وعػي مػي تصػرماتيـ وبالتػالي يتعممػوف بشػكؿ متتػابا كيفيػة
تطوير مكرة لخمؽ قيمة ممموسة ،ولقد ودث توسا واضر مػي السػنوات األخيػرة ،ويػث إف خمػؽ
القيمة االجتماعية وال قامية قد استكمؿ القيمة الماليػة ،وبالتػالي يصػبر مػف الممكػف العمػؿ مػا
ىذا النيي مي عديد مف أنواع التعميـ بصػرؼ النظػر عػف األعمػاؿ التػي لػـ ُي َػر ليػا مػي السػابؽ
أي عبلقة بمفيوـ ريادة األعماؿ.
)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.753-754
*وَ خاله زيادة األعىاه THROUGH entrepreneurship
يمكف أف يرتبط ىذا النيي بزيادة االىتماـ التعميمي مػي ريػادة األعمػاؿ ،ويػث يكػوف السػؤاؿ
الرئيسي ىناا ما األىداؼ االجتماعية والكفاهات البشرية التي يمكف الوصوؿ عمييػا مػف خػبلؿ
نيػػي ريػػادي؟ مػػي ىػػذا الػػنيي ،تعػػد ريػػادة األعمػػاؿ أداة تعميميػػة تكميميػػة لتوقيػػؽ أىػػداؼ الػػتعمـ
أيضػػا مػػي مجػػاالت الموضػػوع
التػػي يصػػعب الوصػػوؿ إلييػػا مػػي أمػػاكف أخػػرى ،يمكػػف اسػػتخدامو ً
والمعرمة التي لـ تكرس مف قبؿ أي جزئية مي ريػادة األعمػاؿ ،ويمكػف تطبيػؽ ىػذا الػنيي عمػج
تقريبا ،عبلوة عمج ذلؾ يرتبط النيي "مػف خػبلؿ ريػادة األعمػاؿ" بشػكؿ واضػر بػالتعمـ
أي تعميـ
ً
رياديػػا
الريػػادي ،أي الػػتعمـ الػػذي يمكػػف توقيقػػو مػػف خػػبلؿ ريػػادة األعمػػاؿ ،ويعنػػي أف تتصػػرؼ
ً
بلض النظر عما إذا كنت طفبلً مي رياض األطفاؿ أـ رائد أعماؿ كبلسيكي كامؿ.

)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.753-754

*عَ زيادة األعىاه ABOUT entrepreneurship
يتبا ىذا النيي التقاليد األكاديمية ،وىنا يطرح السؤاؿ التاليا كيؼ يمكننا أف نشػرح ونفيػـ
ريادة األعماؿ؟ إنو نيي توميمي يتناوؿ ريادة األعماؿ كظاىرة ومفيوـ مي سياؽ مجتمعي.
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)Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p. 754
وتعميقًا عمج تمؾ النيوج يمكف التأكيد عمػج تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ مػف خػبلؿ النيجػيف "عػف"

أو "ألجػؿ" ريػادة األعمػاؿ  ،“about” or “for” entrepreneurshipعػبلوة عمػج إضػامة
الػػنيي "خػػبلؿ"  “through” entrepreneurshipكفئػػة ال ػػة موتممػػة ،وقػػد مُسػػرت تمػػؾ
النيوج عمج النوو التاليا )(Bridge,2017,p. 741

)(1ركز النيي "ووؿ" عمج دراسة تعميـ ريادة األعماؿ كدراسة أكاديمية.
) (2ىدؼ نيي " "Forإلج إعداد األمراد لوياة ريادية أو مرصة مورية مف خبلؿ إنشاه عمؿ
أو مشروع جديد.
لٖ يشػػػير نيػػػي "مػػػف خػػػبلؿ" إلػػػج أنػػػو يمكػػػف تعمػػػـ ريػػػادة األعمػػػاؿ و /أو تدريسػػػيا مػػػف خػػػبلؿ
موضوعات أخرى ،ويث يمكػف دمػي قػدراتيا مػي سػياقات غيػر األعمػاؿ أو اإلدارة مقػط ،وقػد تػـ
تطبيػػؽ ىػػذا الػػنيي لعػػدد مػف السػػنوات مػػي المػػدارس االبتدائيػػة وال انويػػة مػػي المممكػػة المتوػػدة،
ولكنو ليس مييم ًنا داخؿ مؤسسات التعميـ العالي.

وعمج ما سػبؽ يمكػف القػوؿ بػأف ىنػاؾ منظػوريف لتعمػيـ ريػادة األعمػاؿا المنظػور الضػيؽ،

ويتعمػػػؽ بتعمػػػيـ ريػػػادة األعمػػػاؿ التجاريػػػة

for

education

Entrepreneurship

 ،business–the narrow perspectiveوالمنظػور الواسػا والمعػروؼ بػالنيي الريػادي
لمتعميـ والتعمـ.Entrepreneurial approach to teaching and learning

املٍظوز الضيل :تعميي زيادة األعىاه لألعىاه التذازية
سبقت اإلشارة إلج تركيز مقػررات ريػادة األعمػاؿ المبكػرة مػي األوسػاط األكاديميػة عمػج الفيػـ
التنظيري التقميدي لريادة األعماؿ ،عمػج أف ىػذا االتجػاه قػد تليػر ،ويرجػا التلييػر مػي األسػاس
إلػػج النقػػد الخػػاطر لممق ػرات األولػػج؛ لكونيػػا نظريػػة لملايػػة لوػػوؿ ريػػادة األعمػػاؿ

ABOUT

 ،entrepreneurshipباالضػػامة إلػػج أف المعرمػػة المكتسػػبة لػػـ تكػػف مفيػػدة بالنسػػبة لمطػػبلب
عنػػػدما وػػػاولوا وػػػؿ مشػػػكبلت العػػػالـ الواقعيػػػة غيػػػر الموػػػددة ،واللامضػػػة ،والمعقػػػدة ،ومتعػػػددة
التخصصات ،وعميو تـ تطوير أساليب تربوية؛ بويث يجػب عمػج الطالػب التصػرؼ كمػا لػو كػاف
أيضػا أف يػػتعمـ كمػػا يػػتعمـ رجػػؿ األعمػػاؿ ،وقػػد صػػار ىػػذا أسػػاس لمػػا
مػػف رواد األعمػػاؿ ،وعميػػو ً
غالبا ما يتعممػوف ريػادة األعمػاؿ مػف خػبلؿ
سمي الوقًا "تعمـ ريادة األعماؿ" ،نظ ًار ألف الطبلب ً
ُ

القيػػاـ بشػػيه يقػػوـ بػػو رائػػد األعمػػاؿ ،وعميػػو م ػ ف "الب ػرامي والػػنظـ التعميميػػة مػػي مجػػاؿ ريػػادة
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األعماؿ يجب أف تستيدؼ اإلبداع ،وأف تكوف متعددة التخصصات ،وتكوف وجيات النظػر مييػا
موجية نوو العمميات ،وأف تكوف التطبيقات العممية مستندة /قائمة عمج النظرية.
أيضػػا بعػػض البػػاو يف يعارضػػوف مكػػرة الوصػػؼ العػػاـ لمػػا يجػػب اعتبػػاره ريػػادة األعمػػاؿ
ىنػػاؾ ً
وتعمػػـ ريػػادة األعمػػاؿ ،وجػػادلوا ب ػأف المجػػاؿ معقػػد ،ومتعػػدد األوجػػو ،وال يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ
إجماع لما يجب تعممو أو تعميمو لتدريسو وكيفية توقيؽ ذلؾ ،وبدالً مػف ذلػؾ ،يجػب أف نقبػؿ

أف ىنػػاؾ اوتياجػػات مختمفػػة لممعرمػػة مػػي ىػػذا الصػػدد ،والتػػي تػػؤدي مػػي وػػد ذاتيػػا إلػػج تصػػميـ
عمميػػات وأنشػػطة تربويػػة مختمفػػة ومقًػػا لمكفػػاهات واألىػػداؼ التربويػػة المختمفػػة ،وبالتػػالي ىنػػاؾ

تعقيدا لريادة األعماؿ يجب أف تكوف موجػودة عنػد وضػا المقػررات الدراسػية ،مينػاؾ
نظرة أك ر
ً
واجة إلج طرؽ إرشادية تتجاوز المفيوـ التقميدي لمػا ُيشػكؿ برنػامي ،ومقػرر دراسػي جػامعي،
ويث يجب أف يودث التعمـ لدرجة كبيرة بعد الفتػ ارت الزمنيػة الموػددة مػي مصػؿ دراسػي موػدد،

"والمقصػود أف مفيػوـ الػتعمـ يسػتمر لمػا بعػػد االنتيػاه مػف دراسػة مقػرر أو دورة معينػة"؛ وىػػذا
يفسر القوؿ بأف الطبلب يقمدوف السموؾ الريادي وينما يتعمموف خارج المنيي المخطط لػو مػي
وتماشػيا مػا ىػذا ُيصػبر مفيػوـ ريػادة األعمػاؿ نقطػة مرجعيػة م يػرة لبلىتمػاـ
الزماف والمكػاف،
ً
أيضػا
ليس ألولئؾ الذيف يرغبوف مي تليير شيه ما مػي نظػاـ وممارسػة التعمػيـ الوػالي ،ولكػف ً
ألولئؾ الذيف يريدوف توصيمو /ربطو بالتعمـ مدى الوياة .life long learning

)٘Hoppe, Westerberg and Leffler,2016,p.75ٗ-75

الٍّر السيادي لمتعميي والتعمي :املٍظوز الواضع
عديػدا مػف العناصػر التربويػة؛
يتضمف المنظور الواسا ووؿ ريادة األعماؿ والتعمـ الريادي
ً
ويػث ُييػيمف ىنػا التعمػيـ لريػادة األعمػاؿ أو خبلليػا education for and/or through

ذات اللايات المتنوعة ،عمج عكس المنظور الضػيؽ؛ ويػث تػرتبط ريػادة األعمػاؿ بشػكؿ واضػر

بنيايػة معينػة مػي ممارسػة معينػة ،واالنفتػاح عمػج تعمػيـ مػي أو وػوؿ ريػادة األعمػاؿ in or
 aboutلكعمؿ تجاري )Hoppe,Westerberg and Leffler,2016,p.763
وعمج ما سبؽ يمكف القوؿ بأنو ال يوجد سياؽ متميػز لريػادة األعمػاؿ مػي التعمػيـ العػالي،
وال توجػػد طريقػػة واوػػدة لتعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ أو تعمميػػا ،وال توجػػد رؤيػػة مشػػتركة لمػػا ينبلػػي
إدراجو مي مفاىيـ م ؿ ريادة األعماؿ ،وتعمػـ ريػادة األعمػاؿHoppe,Westerberg and .
)Leffler,2016,p.763
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ػده مػػف نشػػأتيا وتطورىػػا  ،ػػـ
تنػػاوؿ الموػػور االوؿ األسػػس النظريػػة لتعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ بػ ً
انتقػػؿ لمتركيػػز عمػػج تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ ،ونيجػػو المختمفػػة ،وخمػػص الػػي أنػػو ال توجػػد طريقػػة
واودة لتعميـ ريادة األعماؿ أو تعمميا ،كما ال توجد رؤية مشتركة لما ينبلي إدراجو مي مفػاىيـ
م ؿ ريادة األعماؿ،وتعمـ ريادة األعماؿ.

احملوز الجاٌي :الٍظي اإليكولودية لسيادة األعىاه
تتم ػػؿ إوػػدى الطػػرؽ لمتعامػػؿ مػػا إطػػار سياسػػة ريػػادة األعمػػاؿ مػػي التركيػػز عمػػج "الػػنظـ
اإليكولوجية لريادة األعماؿ" ،ويعرض الجزه التالي مفيوـ النظـ اإليكولوجية ومنشأىا.
ٌٔ.شأة وتطوز الٍظي اإليكولودية Ecosystem
اشتؽ مفيوـ النظاـ اإليكولػوجي مػف النظػاـ البيئػي الطبيعػي ،ويرجػا التعريػؼ األوؿ لمنظػاـ
اإليكولوجي الطبيعػي إلػج "ير ػر تانسػمي"  ،Arthur Tansleyالػذي عػرؼ النظػاـ اإليكولػوجي
كمجتمػػػا لمكائنػػػات الويػػػة لالويويػػػة ) ، (bioticوالبيئػػػة الماديػػػة المرتبطػػػة بػػػو "غيػػػر الويػػػة"
) physical environment (abioticمي مكاف معيف ،ويستخداـ المفيػوـ مػي تخصصػات
متنوعة م ؿا العموـ االجتماعية واالقتصاد وصنا السياسات واإلدارة.
)ٕٓSheriff and Muffatto,2015,p.ٜٔ-
بدأ باو و العموـ االجتماعية مي استخداـ مصػطمر "النظػاـ اإليكولػوجي" ألنػو يصػؼ بشػكؿ
مناسب طبيعة المجتمعات االقتصادية التػي تعمػؿ عمػج أسػاس تفاعػؿ األمػراد ،واألدوار ،والبنيػة
التوتيػػة وتفاعميػػا المعقػػد ،وكػػذا المنظمػػات لاألعمػػاؿ والوكومػػة واألوػػداث ،ويعػػد "مالػػديز" أوؿ
باوث يو ؽ مصطمر النظػاـ البيئػي لريػادة األعمػاؿ مػي ورقػة قُػدمت مػي مػؤتمر جمعيػة مػديري
معيد األعمػاؿ الصػليرة the Small Business Institute Director's Association
 conferenceمػي عػاـ  ،ٜٔٛٛومػي ىػذه الورقػة ،قػاـ بتكييػؼ نمػوذج النظػاـ اإليكولػوجي
مػػا ريػػادة األعمػػاؿ ،ووضػػا إطػػار نظػػري لفيػػـ تشػػكيؿ جديػػد لريػػادة األعمػػاؿ ،عمػػج أنػػو تزايػػد
ويعزى ىػذا إلػج وػد كبيػر إلػج
االىتماـ بالنظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ مي السنوات األخيرةُ ،
ػارا ،وريػػادة األعمػػاؿ لتلذيػػة
صػػانعي السياسػػة الػػذيف يسػػعوف إلػػج تنميػػة مجتمعػػات أك ػػر ابتكػ ً

اقتصاد االبتكار الوالي ،ما تزايد االىتماـ واندماع الممارسيف لوضػا العناصػر التػي ُيعتقػد أنيػا
تعػزز نشػاط ريػادة األعمػاؿ ) ، Saad ,Couetil , Park,2018,p.94-95ػـ صػػاغ
جيمس مػور James Mooreمصػطمر النظػاـ اإليكولػوجي مػي دراسػة بمجمػة ىارمػارد بيػزنس
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ريفيو نشرت خبلؿ التسعينيات ،وادعػج أف الشػركات ال تتطػور مػي "مػراغ" ،وأشػار إلػج الطبيعػة
المضمنة بشػكؿ عبلئقػي لكيفيػة تفاعػؿ الشػركات مػا المػورديف والعمػبله والممػوليف (Mason
) ،and Brown,2014,p.5وعميو تعد النظـ اإليكولوجيػة مػي مجػاؿ ريػادة األعمػاؿ ظػاىرة
إف مػور مػي صػياغتو األولػج لمفيػوـ النظػاـ البيئػي لؤلعمػاؿ ،كػاف يوػاوؿ شػرح
جديدة
نسبياّ ،
ً
الواجػػػة إلػػػج التطػػػور داخػػػؿ الشػػػركة ،والواجػػػة إلػػػج المنامسػػػة الدمويػػػة والتعػػػاوف الػػػودي بػػػيف
الشركات ،والشبكات والصبلت الضرورية بيف األمراد والمنظمات والمؤسسات؛ ألنيا تتعػاوف مػي
تٍظيي املشسوعات.

)(Neumeyer and Corbett,2017,p.39-40

قبػػؿ ظيػػور نمػػوذج الػػنظـ اإليكولوجي ػة لريػػادة األعمػػاؿ

the entrepreneurship

 ،ecosystems paradigmكاف النموذج الموجود ىػو التجمعػات الصػناعية industrial
 clustersوعمج مػدى العقػود ال بل ػة الماضػية ،كػاف ىنػاؾ نمػو متزايػد مػي األدبيػات المتعمقػة
بالمجموعػػػات  ،clustersتػػػرتبط طبيعػػػة التجمعػػػات الموجػػػودة مػػػي المجتمػػػا عػػػادة بأنشػػػطة
األعمػػاؿ المتعمقػػة بيػػذا المجتمػػا ،وىنػػاؾ بل ػػة نمػػاذج رئيسػػة لممجموعػػات ،وىػػي :المنػػاطؽ
الصػػػػناعية districts

 ،industrialالتجمعػػػػات الصػػػػناعيةclusters

،industrial

ومجموعات القدرة التنامسية  ، competitiveness clustersـ ظيرت الػنظـ اإليكولوجيػة
لريادة األعماؿ؛ إلظيار الدور الواضر لرواد األعماؿ وأصواب المصموة  /المسػتفديف اآلخػريف
مي زراعة المجموعات .لٕٗ(Sheriff and Muffatto,2015,p.

ٕ .وفّوً الٍظي اإليكولودية لسيادة األعىاه:
مؤخر بك يػر مػف االىتمػاـ البو ػي،
ًا
وظج مفيوـ النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ )(EEs

وقػد وػددت دراسػة ل Shwetzer, Maritz and Nguyen ,2019الػنظـ اإليكولوجيػةعمج

أنيػػػػاا مجموعػػػػة مػػػػف الجيػػػػات الفاعمػػػػة المترابطػػػػة مػػػػي مجػػػػاؿ ريػػػػادة األعمػػػػاؿ ،والمنظمػػػػات،
والمؤسسػػات ،والعمميػػات الرياديػػة ،والتػػي تتوػػد بشػػكؿ رسػػمي وغيػػر رسػػمي لمتواصػػؿ ،والتوسػػط
والػػػتوكـ مػػػي األداه داخػػػؿ بيئػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿ الموميػػػة ،بمػػػا مػػػي ذلػػػؾ الطبيعػػػة الديناميكيػػػة
والنظامية ،مي بيئة داعمةShwetzer, Maritz and Nguyen,2019,p.80) .
عمػػج الػػرغـ مػػف أف المفيػػوـ قُػػد َـ مػػي األصػػؿ مػػف ِقبػػؿ مػػور عػػاـ لٖ ، ٜٜٔوالػػذي وصػػؼ
ارتباطػػو بػػالمفيوـ البيولػػوجي ،إال أف إيسػػنبرغ مػػي عػػامي لٕٓٔٓ  ٕٓٔٔ،ىػػو مػػف شػػجا
النظـ اإليكولوجية مي األوساط الجماىيرية غير األكاديمية ،وعمج الػرغـ مػف أف ىػذا الوقػؿ مػا
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زاؿ قيد التطوير ،مبل يوجد تعريؼ أوود مقبوؿ بؿ ىناؾ مواوالت عديدة ،ويث ينطوي المفيػوـ
عمج طبيعة ديناميكية ونظامية ،ويشمؿ عديد مف الجيات الفاعمة والعمميات والمؤسسات.
لقد كاف عمؿ  Isenbergلعاـ لٕٓٔٓ  ،والمعنوفا "الفكرة الكبرىا كيفية بػده ػورة ريػادة
األعمػاؿ" entrepreneurial revolution” The big idea: how to start anمػي
مجمػػة  ،the Harvard Business Reviewأوػػد المنشػػورات األك ػػر نفػػوًذا ،والتػػي أدت
لبلىتماـ المتزايد بمفيوـ النظاـ البيئي ،كما ساىمت المنشورات األخرى ،م ؿا كتػاب Feld’s
لعػػاـ ٕٕٔٓ لمجتمعػػػات بػػػده التشػػػليؿا بنػػػاه نظػػػاـ بيئػػػي رائػػػد مػػػي مػػػدينتؾ

Startup

Entrepreneurial Ecosystem in Your City, Communities: Building an
مػػػي زيػػػادة تقػػػدير أىميػػػة بيئػػػات ريػػػادة األعمػػػاؿ بػػػيف ممارسػػػي السياسػػػات واألكػػػاديمييف ،وتػػػـ
االعتراؼ بالعبلقة التطورية المشتركة بيف رواد األعمػاؿ والمؤسسػات والجيػات الفاعمػة األخػرى
داخؿ النظاـ البيئي الذي يدعـ االقتصادات الموميػة ومعػدالت البػده ،ولقػد أصػبر تقػدير النظػاـ
البيئي لريادة األعماؿ واسا النطاؽ اآلف؛ ويث اعتُبر وسػيمة ميمػة لتعزيػز النمػو االقتصػادي،
ػػر عمػػػج ميػػػـ خصػػػائص النظػػػاـ اإليكولػػػوجي وكيفيػػػة
لػػػذلؾ ركػػػز الممارسػػػوف واألكػػػاديميوف ك يػ ًا
كبيػر إلنشػاه بيئػات مواتيػة ،تػؤدي
رعايتو ،ودعمو عمج أمضؿ وجو ،وأولت الوكومات اىتما ًمػا ًا
إلج ظيور النظاـ اإليكولوجي لريادة األعماؿ(Xu,2019,p.409) .

ومنػذ عػاـ ٕٓٔٓ ،أصػػبر مصػطمر النظػػاـ اإليكولػوجي لريػادة األعمػػاؿ جػزًها ال يتجػ أز
مػػػف المناقشػػػات وػػػوؿ ريػػػادة األعمػػػاؿ والتنميػػػة االقتصػػػاديةISENBERG AND .
)ONYEMAH,……,p.63
ووددتػػو دراسػػة ل Khattab,2017عمػػج أنػػوا "مجموعػػة مػػف الجيػػات الفاعمػػة الرياديػػةا
لالموتممػػة ،والموجػػودة  ،ومنظمػػات رواد األعمػػاؿ لم ػػؿ الشػػركات ،وأصػػواب رؤوس األم ػواؿ،
ووكبله األعماؿ ،والبنوؾ  ،والمؤسسات لالجامعات ،ووكػاالت القطػاع العػاـ ،والييئػات الماليػة
والعمميػػػات الرياديػػػةلم ؿ معػػػدؿ المواليػػػد مػػػي العمػػػؿ ،وأعػػػداد الشػػػركات ذات النمػػػو المرتفػػػا،
ومستويات "ريادة األعماؿ الرائجة" ،وعدد رواد األعماؿ التسمسػمييف ،ومسػتويات ريػادة األعمػاؿ
الطموح التي تتود بشكؿ رسمي وغير رسمي لمتواصػؿ والتوسػط والوكػـ مػي األداه داخػؿ بيئػة
ريػػادة األعمػػاؿ الموميػػة ،باختصػػار يشػػمؿ النظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ جميػػا األنشػػطة
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والعمميػػػػات واألطػػػػراؼ الفاعمػػػػة الرئيسػػػػة وكػػػػؿ مػػػػا قػػػػد يػػػػؤ ر عمػػػػج تنميػػػػة ريػػػػادة األعمػػػػاؿ.
)Khattab,2017,p.80-81
وقد قدـ  Spigel and Stamمي عاـ  ٕٓٔٙأوػد أوػدث تعريفػات النظػاـ اإليكولػوجي
لريادة األعماؿ مي عمميـ المعنوف "الػنظـ اإليكولوجيػة لريػادة األعمػاؿ" الػذي ُنشػر كفصػؿ مػف

يعػرؼ
كتيػب  ، SAGE Business Small and Entrepreneurshipمػي ىػذا العمػؿ ّ

المؤلفػػوف النظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ بأنػػوا "مجموعػػة مػػف العناصػػر الفاعمػػة المترابطػػة
والعوامػػؿ المنسػػقة بطريقػػة تم ّكػػف ريػػادة األعمػػاؿ المنتجػػة داخػػؿ إقمػػيـ معػػيف ،تػػـ وضػػا ىػػذا

مؤخر كتوليؼ لمرؤى السابقة ،وىكذا ممنذ نياية ال مانينيات إلػج العقػد األوؿ مػف ىػذا
ًا
التعريؼ
أساسا إلج بيئات وسياقات ريادة األعماؿ ،بػدالً مػف الػنظـ اإليكولوجيػة،
القرف ،أشار المؤلفوف
ً
وتػػـ التركيػػز عمػػج كميػػة مبػػادرات ريػػادة األعمػػاؿ بػػدالً مػػف التركيػػز عمػػج إنتاجيتيػػا أو جودتيػػا.
).(Coduras, Vega, and Salman,2019,p.284

أمػػػا ل Spigel,2017مأشػػػار إلػػػج أف الػػػنظـ اإليكولوجيػػػة الرياديػػػة ىػػػي مػػػزيي مػػػف
العناصر االجتماعية والسياسػية واالقتصػادية وال قاميػة داخػؿ المنطقػة التػي تػدعـ تطػوير ونمػو
الشركات الناشػئة المبتكػرة وتشػجا أصػواب المشػروعات الناشػئة وغيػرىـ مػف الجيػات الفاعمػة
عمػػػػػػػػج تومػػػػػػػػؿ مخػػػػػػػػاطر بػػػػػػػػده وتمويػػػػػػػػؿ ومسػػػػػػػػاعدة المشػػػػػػػػروعات عاليػػػػػػػػة المخػػػػػػػػاطر
) ،(Spigel,2017,p.49-51ويتشػػػابو ىػػػذا مػػػا مػػػا أقرتػػػو دراسػػػة لSuryanto,2019
ووؿ ريادة األعماؿ(Suryanto,2019,p.2) .

.3بٍاء الٍظي اإليكولودية لسيادة األعىاه:
عددا مػف العناصػر األساسػية المترابطػة التػي تتفاعػؿ باسػتمرار
يتضمف أي نظاـ بيئي ً
عػددا مػف
بعضا ،والنظاـ البيئي لريادة األعماؿ ال يختمؼ عف ذلؾ ،ويػث يشػمؿ ً
وتعزز بعضيا ً

األجزاه والمكونات التي يجب أف تتضامر لتسييؿ االبتكػار والنمػو ،لكػف يمكػف القػوؿ بػأف ىنػاؾ
نماذج مختمفة مي ىذا الصدد سترد الوقًا.

تستمد نماذج النظاـ اإليكولوجي قوتيا مف النظرة الكمية لمعوامػؿ التػي تػؤ ر عمػج رواد

األعمػػاؿ -كػػأمراد -وكػػذلؾ التػػازر الػػذي يػػدما ريػػادة األعمػػاؿ –كظػػاىرة -ومػػا ذلػػؾ ،لكػػي يعمػػؿ
النظاـ ككػؿ ،يجػب أف تمعػب األجػزاه المكونػة أدوارىػا المناسػبة ،وتتناسػب مػا بعضػيا الػبعض،
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ويجػػب تطػػوير المعرمػػػة والمػػوارد والػػدواما والقواعػػػد والفػػرص لخدمػػة وتوفيػػػز ريػػادة األعمػػػاؿ.
)(Nadgrodkiewicz,2014,p.18,25

.4أبسش مناذز الٍظي اإليكولودية لسيادة األعىاه ،ووقع الجكافة السيادية وٍّا-:
تووي األدبيات نماذج مختمفػة تنػاقش نظػـ إيكولوجيػة عديػدة لريػادة األعمػاؿ ،وتشػير ىػذه
النمػػاذج إلػػج الطػػرؽ الناشػػئة لمتفكيػػر المختمػػؼ وػػوؿ بنيػػة النظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ،
ومف بينياا نموذج الشخصػية الرياديػة The Entrepreneurial Personality Model
الػػػػذي قدمػػػػو  Valdezعػػػػاـ ل ، ٜٔٛٛنمػػػػوذج العمميػػػػات الرياديػػػػة
 Process Modelالمقػػدـ مػػف قبػػؿ

Entrepreneurial

 Gnyawali and Fogelعػػاـ ٗ ،ٜٜٔنمػػوذج

النظـ اإليكولوجية الريادية أليزنبػرج لٕٔٔٓEntrepreneurial Ecosystems ٕٓٔٓ،
 ،Model by Isenbergالػػنظـ اإليكولوجي ػة الرياديػػة المسػػتندة إلػػج الجامعػػة )(2010
 ، University-based Entrepreneurial Ecosystemsنمػوذج النظػاـ اإليكولػوجي
لريػادة األعمػاؿ مػي كولتػاي )(2014

Koltai's Entrepreneurship Ecosystem

 ، Modelونمػػوذج األركػػاف ال مانيػػة لنمػػوذج النظػػاـ اإليكولػػوجي الريػػادي لٖٕٔٓ

The

Eight Pillars of Entrepreneurial Ecosystem Model
 ،وسػػيتـ مناقشػػة بعػػض منيػػا ،والػػذي يتناسػػب مػػا طبيعػػة )ٔKhattab,2017,p.ٛٗ-ٛ
الدراسة الراىنة – والمقصود الذي يشمؿ بيف جوانبو ال قامة كمكوف رئيس.
ٗ .ٔ-منــوذز الــٍظي اإليكولودي ـة السياديــة أليصٌـ ز لٕٕٔٔٓٓٔٓ،

Entrepreneurial

Ecosystems Model by Isenberg
تعد كمية إدارة األعماؿ المزود الرئيسي لتعميـ ريػادة األعمػاؿ مػي أمريكػا ،وتعتبػر كميػة
بابسوف أشػير كميػة أعمػاؿ مػي التعمػيـ والبوػث مػي مجػاؿ إدارة ريػادة األعمػاؿ ،ويػث تأسسػت
عاـ  ،ٜٜٔٔومي عػاـ  ٜٔٙٚبػدأت أوؿ مقػرر لريػادة األعمػاؿ لطػبلب الدراسػات العميػا ،ومػي
عاـ  ٜٔٙٛامتدت مقررات ريادة األعماؿ لتشمؿ طبلب المرومة الجامعيػة األولػج ،وقػد صػنفَ ْت
الواليات المتودة كمية بابسوف مي المرتبة األولج مػي ريػادة األعمػاؿ لممػرة  ،ٜٔممػا يػدؿ عمػج
دورىا الميـ مي تعميـ ريادة األعماؿ األمريكية)LUa, Lib,2016,p.677
وقػػد أشػػار "أيزنبػػرج" أف الوكومػػات مػػي جميػػا أنوػػاه العػػالـ تػػدرؾ أف ريػػادة األعمػػاؿ يمكنيػػا
توويػػؿ اقتصػػاداتيا ،غيػػر أف معظػػـ جيػػودىـ مػػي خمػػؽ المشػػروعات تضػػيا مػػي مواولػػة إنشػػاه
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وادي سػػيميكوف يخػػر ،وىػػذا يتعػػارض مػػا مػػا الػػذي أظيرتػػو األبوػػاث والخب ػرات الودي ػػة وػػوؿ
الطبيعة المتليرة لريادة األعماؿ مي جميا أنواه العالـ ،وتجدر اإلشارة إلػج أنػو ال توجػد صػيلة
دقيقة إلنشاه اقتصاد ريػادي ،ىنػاؾ مقػط خارطػة طريػؽ عمميػة ،واف كانػت غيػر مكتممػة ،وأوػد
أبرز األم مة التي تؤكد ىذا أنو مي أودث تصنيؼ لممارسة أنشطة األعمػاؿ والػذي قدمػو البنػؾ
الدولي ،وققت روندا قفزة مذىمة  -مف المرتبة ٖٗٔ مي القائمة إلج المرتبة  ،ٙٚتمػؾ الدولػة
التي ىمؾ سكانيا ومؤسساتيا بسبب اإلبادة الجماعيػة مػي التسػعينيات ،خرجػت اآلف مػف جػوار
ىايتي وليبريا والضفة اللربية وغػزة ،وأصػبوت إلػج جػوار إيطاليػا ،وجميوريػة التشػيؾ ،وتركيػا،
وبولندا ،وىذا مي مؤشر مرعي واود ،وىو سيولة متر أعماؿ جديدة ،والتي اوتمػت روانػدا مييػا
المرتبة الوادية عشرة عمج مستوى العالـ(Isenberg,2010,p.1-2) .
نيجػا مضػمبل لبنػاه الػنظـ اإليكولوجيػة
لسػوه الوػظ ،مػ ف العديػد مػف الوكومػات تتخػذ ً
لريادة األعماؿ ،يتبعوف بعض الم ؿ العميا لنظـ بيئية بعيدة المناؿ ،ويتطمعوف إلػج االقتصػادات
تماما عف اقتصادات ببلدىـ الفعمية.
التي تختمؼ ً

.1 -1 -4ووقع الجكافة يف منوذز أيصٌ ز-:

مجتمػا مػا ،لكػف عمػج سػبيؿ الم ػاؿ كػؿ
مف الصعب لملاية تليير قامة متأصػمة بعمػؽ مػي
ٍ

مف أيرلنػدا وشػيمي أ بتتػا أنػو مػف الممكػف تلييػر األعػراؼ االجتماعيػة وػوؿ ريػادة األعمػاؿ مػي
أقػػؿ مػػف جي ػؿ ،موتػػج عػػاـ ٓ ٜٔٛكانػػت مػػرص العمػػؿ مػػي الوكومػػة أو الخػػدمات الماليػػة أو
الزراعة ىو الطموح الرئيس لشػباب أيرلنػدا ،ولػـ يكػف ىنػاؾ تسػامر عمػج اإلطػبلؽ مػا التخمػؼ
عف سػداد القػروض ،كمػا وصػـ اإلمػبلس ،وكػذلؾ ال يشػجا اآلبػاه أطفػاليـ عمػج االنطػبلؽ مػي
جػدا مػف يقومػوف ببػده أعمػاليـ التجاريػة
عػددا قمػيبلً ً
تأسيس مشروعات خاصة بيـ ،ولذا م ف ً
الخاصة ،لكف بوموؿ التسعينيات ،بعد أف ميد الرواد النػاجووف الطريػؽ ،تػـ إطػبلؽ مئػات مػف
شػػركات برمجيػػات جديػػدة م ػي أيرلنػػدا وبعػػض المنتجػػات المصػػدرة ،وتوققػػت عديػػد مػػف عائػػدات
المبيعات ،وبنفس القدر مف األىمية ،تعمـ رواد األعماؿ أنو مػف الممكػف الفشػؿ واعػادة تجميػا
صفوميـ لممواولة مرة أخرىIsenberg,2010,p.7-8) .
وقد ودد "أيزنبرج" أف ضمف الفاعميف لمنظاـ اإليكولوجي لريػادة األعمػاؿ مػا أطمػؽ عميػو
ي ػػػار ال قامػػػةimpactors

culture

ويشػػػمؿا  jurnalistsالصػػػوفييف،
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" ، culture"iconsالمدونيف ،popular bloggers ،وسائط التواصؿ االجتماعي social
 ،mediaقادة الرأي غير الرسمييف informal opinion leaders
واسػػتكماال لمعناصػػر المدرجػػة مػػي ىػػذا النمػػوذج ،والمرتبطػػة بال قامػػة نػػاقش Isenberg
ميمػا لػيس مقػط مػي االوتفػاؿ بػالفوز بتمػؾ
لٕٓٔٓ أنو يمكػف لوسػائؿ اإلعػبلـ أف تمعػب ًا
دور ً
التووالت ،بؿ مي تليير المواقؼ ،ومي بورتوريكو ،دعمت إؿ نويفػو ديػا -أكبػر جريػدة يوميػة-
ريادة األعماؿ المومية مف خػبلؿ تخصػيص صػفوة أسػبوعية لرصػد قصػص نجػاح البػده ،مفػي
ىذه الجزيرة الصليرة ،سػرعاف مػا أصػبوت ىػذه القصػص جػزًها مػف الوػوار االجتمػاعي ،وزادت
الػػػوعي وػػػوؿ الفػػػرص التػػػي تتيويػػػا ريػػػادة األعمػػػاؿ ،مضػػػبلً عػػػف األدوات التػػػي توتاجيػػػا.

)Isenberg,2010,p.7-8

ومي عػاـ ٕٔٔٓ طػور إيزنبػرج مػا عػرؼ بالنظػاـ اإليكولػوجي الريػادي لمتنميػة االقتصػادية
 ،entrepreneurship ecosystem for economic developmentوقػد وػدد سػتة
مجاالت داخؿ نظاـ ريػادة األعمػاؿ ،وىػيا قامػة مواتيػة  ،a conducive cultureسياسػات
تمكينيػػة وقيػػادة  ،enabling policies and leadershipتػػومر التمويػػؿ المناسػػب
 ،availability of appropriate financeرأس الماؿ البشري الجيد quality human
 ،capitalأسػواؽ مبلئمػة لممنتجػات ، venture friendly markets for products
ومجموعػػة مػف الػػدعـ المؤسسػػي  ،a range of institutional supportsوادعػػج
Isenbergأف كؿ سياؽ يتطمب نظامو اإليكولوجي الخاص بػو ،ويػث تشػتمؿ مكونػات النظػاـ
عمج عدد مف الوودات واألجػزاه التػي تتفاعػؿ بطػرؽ مميػزة مختمفػة تعتمػد عمػج سػياؽ أنشػطة
ريادة األعماؿ.(Khattab,2017,p.82) .
قائمػا عمػج ريػادة
تشكؿ األبعاد الستة المقتروة مػف قبػؿ )Isenberg (2011
نظامػا ً
بيئيػا ً
ً
األعمػػاؿ يخػػتص البعػػد الخػػامس ميػػو بال قامػػة المتأصػػمة التػػي يتسػػامر بواسػػطتيا المجتمػػا مػػا
األخطػػاه الصػػادقة والفشػػؿ المشػػرؼ مػػف جانػػب رواد األعمػػاؿ ويقبػػؿ موقػؼ التفكيػػر المتنػػاقض
بث قصص النجػاح يمكػف أف يميػـ الشػباب الموتممػيف وي بػت
وتومؿ المخاطر ،عبلوة عمج أف ّ
لمناس العادييف أنو يمكف لمجميا أف يصبووا رواد أعماؿ.

Maroufkhani , Wagner , Khairuzzaman and Ismail,2018,p.457)548
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ومف نمػوذج أيزنبػرج لعػاـ ٕٔٔٓ ،توظػج ال قامػة بعنصػريف ىمػاا أوالا قصػص النجػاح
 success storiesويتكػوف مػفا نجػاح مموػوظ  ، visible successمؤسسػي توليػػد
ال ػػػػروة founders

generation

 ، wealthسػػػػمعة دوليػػػػة

international

 societalوتتكػػػػوف مػػػػفا تومػػػػؿ

انيػػػػاا المعػػػػايير االجتماعيػػػػة norms
ً ، reputation
المخػػاطرة ،الخطػػأ والفشػػؿ  ، tolerance of risk,mistake,failureاإلبػػداع واالبتكػػار
 ، innovation,creavity,experimentationالوضػػػػػػػػػػػػػػا االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي لمشػػػػػػػػػػػػػػخص
الريػادي  ، social status of enterpreneurخمػؽ ال ػروة ، wealth creation
الطموح والداما ambition,drive,hunger
ويتضػػر مػػف ىػػذا أف تركيػػز نمػػوذج  Babson-Isenbergبشػػكؿ أكبػػر عمػػج البيئػػة
الخارجية ،ومنيػاا المعػايير االجتماعيػة  ،Societal normsوالتػي تعكػس تفضػيبلت السػكاف
تشبو إلج ود كبير النتائي التي جمعيا الباوث اليولندي جيرت ىومستيد مػف عػاـ  ٜٔٙٚإلػج
عػػػاـ ٖ ٜٔٚمػػػف خػػػبلؿ مقارنػػػة المعتقػػػدات الوطنيػػػة المتصػػػورة والفعميػػػة ،وكػػػذلؾ المؤسسػػػات
موػددا أو
سمبا عمػج مػا إذا كػاف نشػاط تجػاري جديػد
التعميمية والعمؿ :والتي قد تؤ ر
ً
إيجابا أو ً
ً
غير قادر عمج ترسيا جذوره ونموه بنجاح ،ولكف ىنا مػرة أخػرى ،ىػذاف العػامبلف مػؤ راف بقػوة
مي السياسة الوكومية(Rezaei, Hill, and Yipeng ,2019,p.29,31) .
وأشػارت دراسػة ل Brooks, Vorley and Gherhes,2019أف نمػوذج إيزنبػرج
كميػا إلرشػاد
موجو بطبيعتػو نوػو السياسػة؛ ويػث يػومر ًا
لمنظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ ّ
إطػار ً
نظػر لمواولتػو تبسػيط وتقميػؿ
صانعي السياسات مي تطوير النظـ اإليكولوجية لريػادة األعمػاؿ؛ ًا

األمكار والتفاعبلت المعقدة المبلزمة لمنظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ إلج سمسػمة مػف األسػئمة
وقوائـ المراجعة ،كنتيجة طبيعية ليذا ،يبدو أف ىذه "الوصفة الجػاىزة لمتنفيػذ" والشػاممة لجميػا

العناصػػػر تجعػػػؿ مػػػف الملػػػري لواضػػػعي السياسػػػات أف ينظػػػروا إلػػػج الػػػنظـ اإليكولوجيػػػة لريػػػادة
سػوريا لتعزيػز النمػو الػذي يقػوده رواد األعمػاؿ Brooks, Vorley
األعماؿ باعتبارىػا وػبلً
ً
). and Gherhes,2019,p.321
ولفتػت دراسػة ل Nadgrodkiewicz,2014النظػػر إلػج تأكيػػد  Isenbergعمػػج
أنػػو عمػػج الػػرغـ مػػف إمكانيػػة تخطػػيط النظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ مػػي أي بمػػد باسػػتخداـ
مريدا ألنو نتيجة لمئات العناصػر التػي تتفاعػؿ بطػرؽ
نفس المجاالت ،يظؿ كؿ نظاـ إيكولوجي ً
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معقدة ،ىذا ىو السػبب مػي أنػو عػادة مػا يكػوف مػف غيػر الفعػاؿ اتخػاذ نمػوذج لبمػد مػا لتطػوير
المشروعات وتطبيقو بشكؿ أعمج عمج بمد يخر(Nadgrodkiewicz,2014,p.18) .
وتعميقًػا عمػج مػا قدمػو إيزنبػرج أشػارت دراسػة ل Rezaei, Hill, and Liu.2019إلػج

أنػػػو أطمػػػؽ عمػػػج ىػػػذا الػػػنيي "نيػػػي كميػػػة بابسػػػوف لمػػػنظـ اإليكولوجيػػػة الرياديػػػة"

Babson

 College Approach to Entrepreneurial Ecosystemويمكػف القػوؿ بػأف كميػة
بابسوف تصؼ النظاـ اإليكولوجي لريادة األعماؿ مف منظور أصواب المصموة  /المسػتفيديف،
ومي ىذا الصدد ىناؾ عدة مبػادئ ميمػة ،لعػؿ أىميػا :أف الوجػـ الواوػد لمنظػاـ اإليكولػوجي ال
يناسب الجميا ،يجب تكييؼ النظاـ البيئي مػا نقػاط القػوة والضػعؼ الموميػة ،واشػراؾ أصػواب
المصػػػموة /المسػػػتفيديف مػػػف ريػػػادة األعمػػػاؿ مػػػي عمميػػػة التلييػػػر بأكمميػػػا ،ويشػػػمؿ أصػػػواب
المصػػػموة مػػػي ريػػػادة األعمػػػاؿا الوكومػػػة والمػػػدارس والجامعػػػات والقطػػػاع الخػػػاص والشػػػركات
العائمية والمست مريف والبنوؾ ورجاؿ األعماؿ والقادة االجتمػاعييف ومراكػز البوػوث والعسػكرييف
ومم مػػي العمػػاؿ والطػػبلب والموػػاميف والتعاونيػػات والكوميونػػات والمؤسسػػات متعػػددة الجنسػػيات
والخاصة ووكاالت المعونة الدوليػة ،ومػا شػابو ذلػؾ ،أي شػخص يمكنػو المسػاعدة مػي تشػجيا
ودعـ المزيد مف ريادة األعمػاؿ ورجػاؿ األعمػاؿ مػي بمػدؾ أو مػدينتؾRezaei, Hill, and .
)Liu.2019,p.28

.2 -4الٍظاً اإليكولودي السيادي املطتٍد إىل اجلاوعة
(U-

ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

UNIVERSITY-BASED
)BEE

تعد الجامعة قمب النظاـ اإليكولوجي الريادي المستند إلج الجامعة ،والذي عػرؼ بأنػوا
"مؤسسات متعددة األبعاد تدعـ تطوير ريادة األعماؿ مف خبلؿ مجموعة متنوعة مػف المبػادرات
المتعمقة بالتعميـ والبوث والتواصػؿ".(Yu, Goh, Kao and ، Khattab,2017,p.82) .
)Wu,2017,p.1427-1428
ومف المتوقا أف تعػزز الجامعػة التفكيػر الريػادي وأف تعمػؿ مػف خػبلؿ عديػد مػف األنشػطة
والمبػػػادرات التػػػي تتجػػػاوز الجامعػػػة نفسػػػيا لػػػدعـ التواصػػػؿ مػػػا أصػػػواب المصػػػموة الػػػداخمييف
والخػػارجييف ذوي الصػػمة ،ولقػػد طُػػورت ممارسػػات عالميػػة لمػػنظـ اإليكولوجيػػة لريػػادة األعمػػاؿ

المسػػتندة إلػػػج الجامعػػػة ،والتػػػي تػػومر صػػػورة شػػػاممة لتمػػػؾ األ نظمػػة ،وتأخػػػذ الجوانػػػب العمميػػػة
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والنظريػة مػي االعتبػار ،ومػػي ىػذا الصػدد تمػػت مناقشػة سػتة أنظمػػة إيكولوجيػة لريػادة األعمػػاؿ
مستندة إلج الجامعة ،وموص تاريخيػا ،ومنيػا عمػج سػبيؿ الم ػاؿا كميػة بابسػوف example
 ، Babson Collegeوجامعػة سػنلامورة  Singapore Universityوجامعػة تكسػاس
 ،Texas Universityوومقًػا ليػػذا التوميػػؿ ،الجامعػػات التػػي نجوػت مػػي نشػػر وتعزيػػز ريػػادة

األعماؿ مي منطقتيا والنيوض بيا قد خمقت أنظمة إيكولوجية وظيفية لريػادة األعمػاؿ مسػتندة
إلج الجامعةKhattab,2017,p.80-81) .
وعميػػو يمكػػف اعتبػػار النظػػاـ اإليكولػػوجي لكميػػة بابسػػوف أوػػد أم مػػة الػػنظـ اإليكولوجيػػة
المستندة إلج الجامعة ،والػذي يتكػوف مػف سػتة مجػاالت عامػة -السياسػات والقيػادة ،وال قامػة،
والتمويؿ ،ورأس الماؿ البشري ،والسوؽ ،والدعـ -ينطبػؽ ىػذا بشػكؿ خػاص عمػج كػؿ األنظمػة
اإليكولوجيػػػة المسػػػتندة إلػػػج الجامعػػػة  U-BEEsالتػػػي تُعتبػػػر مييػػػا الجامعػػػات والمؤسسػػػات
المما مة ليا بم ابة الدواما الرئيسية لنشاط ريادة األعماؿ.
مػػػي إطػػػػار أبوػػػاث النظػػػػاـ اإليكولػػػوجي الريػػػػاديُ ،يبلوػػػظ أف المجػػػػاؿ الفرعػػػي المتعمػػػػؽ
وينظر مػي الفتػرات التاليػة بشػكؿ متزايػد إلػج وجػود عبلقػة
زخماُ ،
بالجامعات ،والذي بدأ يكتسب ً

ميمػا لػدعـ قيػادة ريػادة األعمػاؿ
أك ر مرونة بيف مبتكري الجامعة والمجتمعات باعتبارىا ً
جانبػا ً
مي الجامعات وتسويقيا والتنمية االقتصادية ،وتعتبر ىػذه الػروابط بم ابػة يليػات لجمػب المعرمػة

التسػويقية إلػج المرومػة المبكػرة مػف البوػث األكػاديمي وأعضػاه ىيئػة التػدريس والطػبلب الػػذيف
يتابعوف م ؿ ىذا البوثSaad,Couetil,Park,2018,p.96) .
ػر التفػػاعبلت بػػيف الجامعػػات
تصػػؼ المواد ػػات والمقػػاالت عبػػر اإلنترنػػت مػػي الصػػوامة ك يػ ًا

والمجتمػا المػالي ،مقػدمي الخػدمات وأعضػاه ىيئػػة التػدريس ورجػاؿ األعمػاؿ الػذيف يسػػاعدوف
مي دعـ التنمية االقتصادية واالبتكار ،وما ذلؾ م ف التػاريا واألسػاس النظػري والتجريبػي ليػذا
جػدا ،كمػا لػووظ مػي دراسػات "جػريف" و"رايػس" لعػاـ ٕٓٔٓ ٕٓٔٗ ،وػوؿ الػنظـ
العمؿ وديث ً

اإليكولوجيػػة لريػػادة األعمػػاؿ مػػي الجامعػػات ) U-BEEsأف الجامعػػات ىػػي موػػور التنميػػة
االقتصػػادية مػػي جميػػا أنوػػاه العػػالـ ،ويػػث تػػومر البنيػػة األساسػػية والم ػوارد والوسػػائؿ لتطػػوير
المجتمعات الريادية ،وجادلوا بأف النظـ اإليكولوجيػة لريػادة األعمػاؿ تتطػور وتتوسػا مػف خػبلؿ
المعرمة واالبتكار.
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وعنػػد تنػػاوؿ النظػػاـ اإليكولػػوجي المسػػتند إلػػج الجامعػػة ال بػػد مػػف دراسػػة األنشػػطة الداخميػػة
لمجامعػػة باإلضػػامة إلػػج التفػػاعبلت الخارجيػػة داخػػؿ المجتمػػا ،ويشػػمؿ ىػػذا النظػػاـ مسػػتويات
متعددةا األمراد لالطبلب وأعضاه ىيئة التدريس والموظفيف والممارسػيف واإلدارة  ،والمجموعػات
لأعضػػػاه ىيئػػػة التػػػدريس والطػػػبلب  ،والمنظمػػػات لواضػػػنات ،مراكػػػز  ،واألوػػػداث ،وأصػػػواب
المصػػػموة المجتمػػػا لالوكومػػػة ،صػػػناع السياسػػػات ،الصػػػناعة الممػػػوليف  ،تُعػػػد أنشػػػطة ريػػػادة
األعمػاؿ الداخميػػة ،التػي تػػدور وػػوؿ المنػاىي الدراسػػية والمنػػاىي الدراسػية المشػػتركة واألنشػػطة
البو يػػة ،مػػف األمػػور األساسػػية مػػي  ، Brush,2014,p.29-31) U-BEEsوىػػذا مػػا
يضا دراسػة ل Tsukanova,2017 Morris, Shirokova andأنػو يمكػف تصػور
أكدتو أ ً
بيئة الجامعة كنظاـ بيئي موتمؿ لريادة األعماؿ ،وعند تطبيػؽ ذلػؾ مػي سػياؽ الجامعػة ،يمكػف
أف تشمؿ المكونات األساسيةا مقررات ريادة األعماؿ والػدرجات العمميػة التػي يػتـ توميرىػا ليػذا
الصػػدد ومشػػاركة رواد األعمػػاؿ مػػف الخػػريجيف ،وواضػػنات الطػػبلب ،وخػػدمات تطػػوير النمػػوذج
األولػي ، prototype development servicesوالتمويػػؿ األولػي لمشػػركات الناشػئة مػػي
الجامعػػػػػػػػػػة ،وخػػػػػػػػػػدمات نقػػػػػػػػػػؿ التكنولوجيػػػػػػػػػػا ،والبوػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػي ..وغيرىػػػػػػػػػػا
بناه عمػج إطػار عمػؿ  ، U-BEEيوضػر القسػـ
) ،(Morris,Shirokova,2017,p.68و ً
التالي جوانب النظاـ البيئي الداخمي لتعميـ تنظيـ المشروعات.

ٗ.1 -2 -الٍظـــــــــاً البييـــــــــي الـــــــــداخمي لتعمـــــــــيي زواد األعىـــــــــاه

INTERNAL

ECOSYSTEM ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
أساسػيا مػي الػنظـ اإليكولوجيػة
عنصػر
ًا
ُيعػد النظػاـ البيئػي الػداخمي لتعمػيـ لريػادة األعمػاؿ
ً
المسػػتندة إلػػج الجامعػػة ،لكنيػػا تركػػز مػػي المقػػاـ األوؿ عمػػج أنشػػطة ريػػادة األعمػػاؿ عبػػر الوػػرـ
الجػػامعي وداخػػؿ اإلدارات المرتبطػػة مباشػػرة بنشػػاط الريػػادة ،وتتػػألؼ مػػفا "مجػػاؿ "domain
يضػػػـا المنػػػاىي الدراسػػػية  ، Curriculumواألنشػػػطة المصػػػاوبة لممنػػػاىي الدراسػػػية Co-
 ،Curricular Activitiesوالبووث المتعمقة باألنشطة الرئيسية التي تشارؾ مييػا الجامعػات
والكميات ميما يتعمؽ بريادة األعماؿ ،وميما يمي عرض لبعض منيا.

*وٍّر زيادة األعىاه:
يتـ تنظػيـ المنػاىي الدراسػية مػف خػبلؿ برنػامي دراسػي أو قػد يكػوف التركيػز لموصػوؿ
عمج درجػة عمميػة ،ميػي عبػارة عػف مجموعػة مػف المقػررات التدريبيػة ،التػي تسػتند إلػج مػنيي
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يودد أىداؼ التعمـ والموضوعات ومعػايير التقػدير ،ويتضػمف اتخػاذ القػ اررات بشػأف المػواد التػي
يػػتـ اسػػتخداميا مػػي الػػدورات التدريبيػػة ،والوػػاالت ،وخيػػارات التػػدريبات ،والتربويػػة ،والمفػػاىيـ،
ويػػػػرتبط ىػػػػذا كمػػػػو بتعريػػػػؼ المؤسسػػػػة التعميميػػػػة لريػػػػادة األعمػػػػاؿ مػػػػي المنػػػػاىي الدراسػػػػية.
)Brush,2014,p.30-31

**األٌشطة املشرتكة لسيادة األعىاه:
ىػػذه جميعيػػا أنشػػطة ال يمػػنر الطالػػب عمػػج أ رىػػا درجػػات ،ولكنيػػا تُ ػػري تجربػػة تعمػػـ
الطبلب ،وتشمؿ عمج سبيؿ الم ػاؿ ال الوصػرا البػرامي والنػوادي والخبػرات الويػة وورش العمػؿ
والمتوػػد يف الضػػيوؼ والمنتػػديات ومسػػابقات خطػػة العمػػؿ والشػػبكات والب ػرامي األخػػرى ،ويشػػمؿ
ذلػػؾ الق ػ اررات المتعمقػػة باألنشػػطة المشػػتركة مػػي المنػػاىي الدراسػػية ،وتشػػمؿ اختيػػار القيػػادات؛
كأعضاه ىيئة التدريس ،والموارد ،وخدمة الجميور. Brush,2014,p.31-32) .

**حبوخ زيادة األعىاه:
وتشػػمؿ البوػػوث النظريػػة والتطبيقيػػة عمػػج نطػػاؽ واسػػا ،ولك ػف مػػي المقػػاـ األوؿ تخػػتص
بالجيات الفاعمة واإلجراهات والموارد والتأ يرات البيئيػة والنتػائي المرتبطػة بظيػور مػرص تنظػيـ
المشػػػػػػػروعات و /أو األنشػػػػػػػطة االقتصػػػػػػػادية الجديػػػػػػػدة مػػػػػػػي سػػػػػػػياقات تنظيميػػػػػػػة متعػػػػػػػددة.
)Brush,2014,p.31-32

. -2 -2 -4ووقع الجكافة يف الٍىوذز اإليكولودي املطتٍد إىل اجلاوعة-:
تشػػػتمؿ ال قامػػػة ىنػػػا عمػػػج الجوانػػػب الرمزيػػػة ،والمعػػػايير ،والقػػػيـ والتقاليػػػد مػػػي المؤسسػػػة
التعميميػػة ،معمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿا تم ػػؿ ال قامػػة الموجػػودات الممموسػػة ،كمظيػػر الوػػرـ الجػػامعي،
والموجودات غير الممموسة ،م ؿ القيـ األساسػية التػي توجػو العمػؿ مػي المؤسسػات التعميميػة،
وىذا يرتبط برسػالتيا ،وتعريػؼ ريػادة األعمػاؿ ،معمػج سػبيؿ الم ػاؿ ،إذا كانػت رسػالة المؤسسػة
التعميميػػػة مػػػ بلًا أف تكػػػوف "كميػػػة المجتمػػػا قبػػػؿ كػػػؿ شػػػيه مكرسػػػة لتنميػػػة األعمػػػاؿ التجاريػػػة

ػذر مػػي تأسػػيس
الصػػليرة" ،ػػـ يترتػػب عمػػج ذلػػؾ أف تعريػػؼ ريػػادة األعمػػاؿ سػػوؼ يكػػوف متجػ ًا
األعمػػاؿ التجاريػػة الصػػليرة والتوظيػػؼ الػػذاتي ،بينمػػا سػػتركز المقػػررات والمنػػاىي الدراسػػية عمػػج
إطػػػبلؽ وتنميػػػة الشػػػركات الصػػػليرة التػػػي يػػػديرىا مالكوىػػػا ،ويػػػتـ غػػػرس ال قامػػػة داخػػػؿ المجػػػاؿ
لالمقػػػػػررات الدراسػػػػػية والمنػػػػػاىي الدراسػػػػػية المشػػػػػتركة والبوػػػػػوث  ،والتػػػػػأ ير عمػػػػػج السػػػػػموؾ،
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واالتصػػاالت ،والعبلقػػات بػػيف أصػػواب المصػػموة ،أف ميػػـ ال قامػػة يمكػػف أف يسػػاعد مػػي موػػاذاة
تطمعات النظاـ اإليكولوجي لريادة األعماؿ ما بيئة الورـ الجامعيBrush,2014,p.33) .
ٗ .ٖ-األركاف ال مانية لنموذج النظاـ اإليكولوجي الريادي )(2013),(2014
The Eight Pillars of Entrepreneurial Ecosystem Model
قدـ المنتدى االقتصادي العالمي مي عامي ٕٗٔٓ ٕٖٓٔ،نموذجاف يوضػواف  ٛأعمػدة أو
أركػػاف لمنظػػاـ اإليكولػػوجي الريػػادي مػػا اخػػتبلؼ بسػػيط مػػي مكػػوف واوػػد بػػيف النمػػوذجيف ،وذلػػؾ
عمج النوو التاليا

.1 -3 -4املٍتدى االقتصادي العاملي لعاً 2013
يتكػػػوف النظػػػاـ الريػػػادي مػػػي ىػػػذا النمػػػوذج مػػػف مانيػػػة أعمػػػدة ىػػػيا
Markets

Capital/Workforce ، Accessible

األسػػػواؽ المتاوػػػة

 ، Humanالػػػػدعـ والتمويػػػػؿ

 ،Funding and Financeنظػـ الػدعـ  ،Support Systemاإلطػار التنظيمػي والبنيػة
التوتيػػػة

Infrastructure

and

Framework

 ،Regulatoryالتعمػػػيـ والتػػػدريب

 ، Education and Trainingالجامعات الكبػرى كعامػؿ مسػاعد Major Universities
 ،as Catalystsالػدعـ ال قػامي  ،Cultural Supportولطبيعػة الدراسػة سػيتـ التركيػز
عمج المكونات التي تشمميا ال بل ة أعمدة األخيرة.
جدوؿ رقـ لٔ ا بعض يكىَاخ أعًذج انُظاو انشَادٌ ان ًُشكهح نًُىرج األسكاٌ انثًاَُح اإلَكىنىخٍ
انشَادٌ .3102
انتعهُى وانتذسَة
اندايعاخ انكثشي كعايم يساعذ
انذعى انثقافٍ
Education and
Major Universities as
Cultural Support
Training
Catalysts
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*تسًييييييييم انًخييييييييا ش وانفشييييييييم
Tolerance of Risk and
Failure
*انتفضييييُم نهعًانييييح انزاتُييييح
Preference for SelfEmployment
*قصﺺ انُداذ  /انقذوج
Success
Stories/Role
Models
*Researchاقافيييييييح انثسييييييي
Culture
*صييىسج جَداتُييح نشَييادج األعًييال
Positive Image of
Entrepreneurship
*االزتفييييييييال تاالتتكيييييييياس
Celebration
of
Innovation

*تعضَييض اقافييح ازتييشاو سَييادج األعًييال
Major
Universities
Promoting a Culture of
Respect
for
Entrepreneurship
*نعييييية دوس سئُسيييييٍ فيييييٍ انفكيييييشج
Major
اندذَييييييذج نهشييييييشكاخ
Universities Playing a
Key Role in
IdeaFormation
for
New
Companies
*نعيييييية دوس سئُسييييييٍ فييييييٍ تييييييىفُش
انخشَدٍُ انديذد نهشيشكاخ Major
Universities Playing a Key
Role
in
Providing
Graduates
for
New
Companies

*انقىي انعايهح انًتازح يع
انتعهيييييييييييييييُى انديييييييييييييييايعٍ
•Available orkforce
with
University
Education
* تذسَة سواد األعًال
•EntrepreneurSpecific Training

انًصذس ( تتصشف ا )(World economic forum,2013,p.6-7
ينظػػر ىػػذا التقريػػر لمنظػػاـ اإليكولػػوجي لريػػادة األعمػػاؿ كنظػػاـ مػػف األعمػػدة المترابطػػة التػػي
تػػؤ ر عمػػج السػػرعة والقػػدرة التػػي يمكػػف لرجػػاؿ األعمػػاؿ مػػف خبلليػػا إنشػػاه وتوسػػيا مشػػروعات
جديػػدة بطريقػػة مسػػتدامة (World economic forum,2014,p.9) ،وميمػػا يتعمػػؽ
بالجامعػػات الكبػػرى كعنصػػر موفػػز ،مػػيبلوظ أف المؤسسػػات التعميميػػة م ػػؿ جامعػػات سػػتانفورد
وكاليفورنيا وبيركمي استمرت منذ البداية مي لعب دور رئيسي مي نمو ريػادة األعمػاؿ مػي وادي
السيميكوف ،وتتم ؿ وظائؼ الجامعات الكبرى التي تشكؿ مكونػات ىػذا الػركف مػي تشػجيا قامػة
اوتراـ روح المبادرة ،ولعب دور رئيسي مي تكويف األمكار لمشركات الجديػدة ،وتػومير الخػريجيف
أيضا المدامعيف الرئيسييف عػف التلييػر
ليا ،ىذا الركف يتطمب وجود ليس مقط الجامعات ،ولكف ً
داخميػػـ ،والػػذيف يتب ّن ػوف ريػػادة األعمػػاؿ كنشػػاط معػػاؿ ،وىػػو نشػػاط يخػػدـ أىػػداؼ مؤسسػػاتيـ
ويسيـ مييا(World economic forum,2014,p.12) .

أما ميما يتعمؽ بالدعـ ال قامي ،مقد تضمنت عديػد مػف المناقشػات وػوؿ الػنظـ اإليكولوجيػة
الرائػػدة مػػي مجػػاؿ األعمػػاؿ ،إف قػػوة الػػدعـ ال قػػامي لريػػادة األعمػػاؿ -والتػػي تُعػػد ميمػػة لتفسػػير
االختبلمات بيف المناطؽ مي المساىمات التي تقدميا الشركات الريادية -تتشكؿ مف جممػة مػف
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المكونات ،وىي :التسامر ما المخاطر والفشؿ ،األمضمية لمعمؿ الور ،قصص النجاح /القػدوة،
قامة البوث ،صورة إيجابية لريادة األعماؿ ،االوتفاؿ باالبتكار.
)(World economic forum,2014,p.12-13

 .2 -3 -4املٍتدى االقتصادي لعاً 2014
ال يختمػػؼ نمػػوذج النظػػاـ اإليكولػػوجي المقػػدـ ىنػػا عػػف سػػابقو إال مػػي عنصػػر واوػػد ،ويػػث
استبدؿ الركف المسمج باإلطار التنظيمي والبنية التوتية Regulatory Framework and
 Infrastructureبػػػاخر باسػػػـ الوكومػػػة واإلطػػػار التنظيمػػػي

and

Government

. Regulatory Framework
وقػػػد استعرضػػػت دراسػػػة ل  Khattab,2017نمػػػوذج األ ركػػػاف ال مانيػػػة المسػػػتمد مػػػف
المنتدى االقتصادي لعاـ ٕٗٔٓ ،وأشارت إلج أف معظـ الدراسات قد ركزت عمػج نمػاذج النظػاـ
انفصػاال ،وبالتػالي ىنػاؾ واجػة إلػج
اإليكولوجي التػي تتعامػؿ مػا روح المبػادرة مػي وضػا أك ػر
ً

مزيػػػد مػػػف الدراسػػػات الستكشػػػاؼ طػػػرؽ لتطػػػوير طريقػػػة أك ػػػر تكػػػامبلً وتعاونيػػػة لتعزيػػػز ريػػػادة

األعماؿ.

)ٗKhattab,2017,p.ٛ
وميما يمي جدوؿ يوضر بعض المكونات المشكمة لمنموذج الريادي ،ومقا لطبيعػة الدراسػة
وتركيزىا.
خذول سقى ()3
تعض يكىَاخ انشكائض انشَادَح ان ًُشكهح نًُىرج األسكاٌ انثًاَُح اإلَكىنىخٍ انشَادٌ .3102
أسىاق ًَكٍ انىصىل جنُها
اإل اس انسكىيٍ وانتُظًٍُ
Accessible markets
Government and regulatory framework
وتخﺺ انذساسح هُا انعُاصش انتانُح:
*اندايعاخ انكثشي كعايم يساعذ ،وتشًم:
Major universities as catalysts
**تعضَض اقافح ازتشاو سَادج األعًال
**نعة دوس سئُسٍ فٍ تكىٍَ انفكشج نهششكاخ اندذَذج
**نعة دوس سئُسٍ فٍ تىفُش انخشَدٍُ نهششكاخ اندذَذج
*َظى انذعى  /انًىخهٍُ
*انًىخهٍُ  /انًستشاسٍَ
*انساضُاخ  /انًسشعاخ.
*شثكح يٍ سواد األعًال األقشاٌ
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*انتعهُى وانتذسَة
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*انذعى انثقافٍ ،وَشًم:
**انتفضُم نهعًانح انزاتُح
**تسًم انًخا ش وانفشم
**قصﺺ انُداذ  /انقذوج **اقافح انثس
**االزتفال تاالتتكاس
**صىسج جَداتُح نشَادج األعًال
انًصذس(تتصشف)) Connelly,2018,p.573-574) :

.4 -4منوذز الطىات
أشػػػػار ل,2017

 Spigelأف األنظمػػػػة اإليكولوجيػػػػة تتػػػػألؼ مػػػػف ٓٔ سػػػػمات قاميػػػػة

واجتماعية ومادية التي تومر موائد وموارد لرواد األعماؿ ،وأف العبلقػات بػيف ىػذه السػمات تولػد
النظاـ البيئي.
تم ؿ النظـ اإليكولوجيػة أك ػر مػف مظمػة مفاىيميػة ،وتشػمؿ مجموعػة متنوعػة مػف وجيػات
النظر المختمفة ووؿ جلرامية ريػادة األعمػاؿ بػدالً مػف نظريػة متماسػكة وػوؿ ظيػور مجتمعػات

مسػػتدامة ألصػػواب المشػػروعات التكنولوجيػػة ،يعػػزز ذلػػؾ ميػػؿ صػػانعي السياسػػة إلػػج اسػػتيراد
أمضؿ الممارسات مف النظـ اإليكولوجية المزدىرة دوف النظر إلج السمات االقتصادية وال قاميػة
جزئيػا إلػج ميػؿ البوػث مػي الػنظـ اإليكولوجيػة
المومية التي يعتمد عمييا نجػاويـ ،وُيعػزى ذلػؾ ً
لريادة األعماؿ إلج التركيز عمج العناصر ال قامية واالقتصػادية والسياسػاتية الفرديػة مػا تجاىػؿ
كيفية قياـ العبلقات المتبادلة بيف ىػذه العناصػر ب نشػاه النظػاـ البيئػي الشػامؿ واعػادة إنتاجػو،
ويبلوػػظ أف الػػنظـ اإليكولوجي ػة الناجوػػة ال تتػػأ ر بالمعػػدالت العاليػػة لريػػادة األعمػػاؿ ،بػػؿ كيػػؼ
يخمػػؽ التفاعػػؿ بػػيف ىػػذه السػػمات بيئػػة إقميميػػة داعمػػة تزيػػد مػػف القػػدرة التنامسػػية لممشػػروعات
الجديدة(Spigel,2017,p.49-50) .
يمكف تصنيؼ سمات النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ عمػج نطػاؽ واسػا مػي ػبلث مئػاتا
ػاه عمػػج كيفيػػة إنشػػاه موائػػدىا وووكمتي ػا ،وسػػيتـ التركيػػز عمػػج
قاميػػة واجتماعيػػة وماديػػة ،بنػ ً
السمات ال قامية ،وبعض السمات المادية وسب طبيعة الدراسة.
*الطىات الجكافية:
الصفات ال قامية ىػي المعتقػدات والتوقعػات األساسػية وػوؿ ريػادة األعمػاؿ داخػؿ المنطقػة،
وىنػػػاؾ نوعػػػاف مػػػف الخصػػػائص ال قاميػػػة الرئيسػػػية لمػػػنظـ اإليكولوجيػػػة لريػػػادة األعمػػػاؿ وىػػػيا
المواقؼ ال قامية وتاريا ريادة األعماؿ ،ولقد درس عدد مف العمماه كيػؼ تػؤ ر النظػرة ال قاميػة
المومية عمج عمميػة ريػادة األعمػاؿ اإلقميميػة الكبػرى ،عمػج سػبيؿ الم ػاؿ المقارنػة التػي قػدميا
"ساكسنياف" مي دراستو لعاـ لٗ ٜٜٔلوادي السيميكوف وبوسطف ،والتي أظيػرت بشػكؿ شػيير
- ٕٛ٘ -

تعزيز ثقافة ريادة االعمال في مؤسسات التعليم العالي المصرية .....................................................

كيػػؼ أدت المواقػػؼ ال قاميػػة تجػػاه ريػػادة األعمػػاؿ والمخػػاطرة إلػػج مسػػارات اقتصػػادية ورياديػػة
متباينػػة بشػػكؿ جػػذري ،وعمػػج الجانػػب اآلخػػر تعتبػػر التػواريا البػػارزة لقصػػص النجػػاح مػػي ريػػادة
ميما مف ىذه التوقعات ال قامية؛ كقصػص مػف رواد األعمػاؿ الموميػيف النػاجويف
األعماؿ جزًها ً
الػػػذيف أوجػػػدوا شػػػركات ناشػػػئة ػػػـ أصػػػبوت كبيػػػرة ،مػػػيمكف لقػػػادة السػػػوؽ العالميػػػة إليػػػاـ رواد
األعمػػاؿ الشػػباب لمقيػػاـ بأعمػػاؿ مما مػػة ،وبػػنفس القػػدر مػػف األىميػػة ،يمكػػف لصػػانعي السياسػػة
الموميػػيف تعبئػػة ىػػذه القصػػص كجػػزه مػػف ومػػبلت أكبػػر لريػػادة األعمػػاؿ ،تػػومر أم مػػة مػػف رواد
رئيسا عمج مناقشػة موائػد وامكانػات تنظػيـ المشػروعات
ًا
األعماؿ الناجويف داخؿ المجتما
تركيز ً
واظيػػار أنػػو مسػػار وظيفػػي موتمػػؿ لمطػػبلب الخػػارجيف مػػف التعمػػيـ ال ػػانوي ،ويسػػاعد ذلػػؾ مػػي
مزيدا مػف الشػرعية عمػج
ضماف تومير إمدادات مستقرة ألصواب المشروعات الجديدة ،ويضفي ً
والة المخاطرة مي قامة المنطقة(Spigel,2017,p.50) .
وأشارت دراسة ل Spigel, Harrison,2017إلج أف التوقعات ال قاميػة اإليجابيػة يمكنيػا
تطبيا مخاطر ريػادة األعمػاؿ وتشػجيا إنشػاه الشػركات ،مػي وػيف أف التوقعػات السػمبية تخمػؽ
وواجز أماـ ترؾ عمؿ مستقر لتصبر رائد أعماؿ ،عبلوة عمج ارتباط م ػؿ ىػذه ال قامػات بوجػود
قصص نجاح وػوؿ رواد األعمػاؿ الموميػيف اآلخػريف ،األمػر الػذي يضػفي الشػرعية عمػج نشػاط
ريادة األعماؿSpigel , Harrison,2017,p.153) .
*الطىات االدتىاعية:
السػػمات االجتماعيػػة ىػػػي المػػوارد التػػػي تتكػػوف منيػػا أو يػػػتـ الوصػػوؿ عمييػػػا مػػف خػػػبلؿ
الشبكات االجتماعية داخػؿ المنطقػة ،وقػد تػـ تو يػؽ أىميػة الشػبكات االجتماعيػة ،ورأس المػاؿ
االجتمػػػاعي مػػػي عمميػػػة تنظػػػيـ المشػػػروعات ،وىنػػػاؾ أربػػػا سػػػمات اجتماعيػػػة رئيسػػػية لمػػػنظـ
اإليكولوجيػػػة لممبػػػادرات التجاريػػػةا الشػػػبكات نفسػػػيا ،ورأس المػػػاؿ االسػػػت ماري ،والموجيػػػوف،
وصانعو الصفقات ،والموىبة العمالية )(Spigel,2017,p.53
وأكدت دراسة ل Spigel , Harrison,2017أنو تزيد ال قامات والتاريا مػف رغبػة رواد
األعمػػاؿ والجيػػات الفاعمػػة األخػػرى مػػي المشػػاركة مػػي المخػػاطر المرتبطػػة بتنظػػيـ المشػػروعات
المبتكرة ،مي ويف أف اليياكؿ ال قامية األخرى يمكف أف ت بط ىذه األنواع مف األنشػطة ،إال أنػو
وبػػرغـ ذلػػؾ ،م ػ ف ال قامػػة الداعمػػة ليسػػت كاميػػة لموفػػاظ عمػػج تنميػػة المشػػروعات عمػػج المػػدى
الطويػػؿ ،يوتػػاج رواد األعمػػاؿ إلػػج االعتمػػاد عمػػج م ػوارد م ػػؿا رأس المػػاؿ المخػػاطر ،والعمػػاؿ
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الموىوبيف ،والتوجيو مف رواد األعماؿ ذوي الخبرة عند بده مشروعات جديدة وتوسيا نطاقيػا،
يمكػػف تسػػمية ىػػذه الم ػوارد "اجتماعيػػة"؛ ألنيػػا يػػتـ الوصػػوؿ إلييػػا بشػػكؿ أساسػػي مػػف خػػبلؿ
معيػػار
ًا
الشػػبكات االجتماعيػػة ،ولطالمػػا اعتبػػرت الشػػبكات االجتماعيػػة الك يفػػة داخػػؿ المنػػاطؽ
رئيسيا لريادة األعماؿ واالبتكار ألنيا تدعـ تػداوؿ المعرمػة بػالفرص الجديػدة والتقنيػات الجديػدة
ً
وعممية تنظيـ المشروعات بشكؿ أعـSpigel , Harrison,2017,p.153) .

* مسات املواد Material Attributes
تتعمػػؽ السػػمات الماديػػة بالمؤسسػػات والمؤسسػػات المتجػػذرة مػػي مكػػاف معػػيف يػػدعـ ريػػادة
األعمػػاؿ عاليػػة النمػػو ،وتشػػمؿ ىػػذه الكيانػػات الماديػػةا جامعػػات األبوػػاث وغيرىػػا مػػف منظمػػات
الػدعـ لم ػؿ الواضػػنات أو المسػرعات ،والشػركات المتخصصػػة التػي تركػز عمػػج اوتياجػات بػػده
التشػػليؿ ،والبنيػػة التوتيػػة لبلتصػػاالت والمكاتػػب مػػي المنطقػػة ،كمػػا تتضػػمف الصػػفات الماديػػة
عوامػػؿ غيػػر متبمػػورة ،م ػػؿا السياسػػات العامػػة المرتبطػػة بمكػػاف يػػدعـ روح المبػػادرة مػػف خػػبلؿ
التمويػػؿ المباشػػر أو أنشػػطة التػػدريب وقػػوة السػػوؽ الموميػػة التػػي يمكػػف ألصػػواب المشػػروعات
البيػػا مييػػا ،تشػػمؿ السػػمات الماديػػة ك ػبلً مػػف الب ػرامي التػػي ترعاىػػا الوكومػػة م ػػؿ الواضػػنات
ومراكػػز التػػدريب عمػػج تنظػػيـ المشػػروعات والمزيػػد مػػف المؤسسػػات غيػػر الرسػػمية م ػػؿ الوقػػوؽ

القانونية واألسواؽ المفتووة ) ، Spigel , Harrison,2017,p.153ولذا يمكػف القػوؿ إف
الخصائص المادية لمنظاـ اإليكولوجي ىي تمؾ التي ليا وجود ممموس مي المنطقػة ،ويمكػف أف
معميػػػا م ػػػؿ الجامعػػػة ،أو القواعػػػد الرسػػػمية م ػػػؿ سياسػػػات تنظػػػيـ
يكػػػوف ىػػػذا الوضػػػور
موقعػػػا ً
ً
موميػػا ،وىن ػاؾ أربعػػة أن ػواع مػػف السػػمات
المشػػروعات ،واألس ػواؽ المنظمػػة جيػ ًػدا والتػػي تتوقػػؽ
ً
الماديػػةا الجامعػػات ،خػػدمات الػػدعـ والمرامػػؽ ،السياسػػة والوكػػـ ،واألس ػواؽ المفتووػػة ،وتػػومر

الجامعات مصدريف رئيسييف لنظاـ بيئي ريادي ،أوالًا يطوروف تكنولوجيات جديدة تخمػؽ مػرص
تنظػػػيـ المشػػػروعات ،ويمكػػػف لرجػػػاؿ األعمػػػاؿ األكػػػاديمييف اغتنػػػاـ ىػػػذه الفػػػرص لمتسػػػويؽ ،أو
يمكػنيـ االنتقػػاؿ إلػج الشػػركات الناشػئة الواليػػة ،يمكػػف لمييئػات المنشػػأة الوصػوؿ إلػػج المعرمػػة
بالجامعػػات مػػف خػػبلؿ توظيػػؼ الخػػريجيف أو التكميػػؼ بالبوػػث أو مػػف خػػبلؿ المزيػػد مػػف نػػاقبلت
المعرمػػػة غيػػػر الرسػػػمية م ػػػؿ المناقشػػػات مػػػا أعضػػػاه ىيئػػػة التػػػدريس أو المواد ػػػات العامػػػة،
وتساعد الجامعػات مػي تطػوير رأس المػاؿ البشػري لممنطقػة بينمػا تعمػؿ مػي الوقػت نفسػو عمػج
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تعزيز عقمية الريادة مي طبلبيا ،وتشجيعيـ إما عمج بػده مشػروعات جديػدة أو العمػؿ داخميػا،
وومقًا لطبيعة الدراسة يمخص الجدوؿ لٖ العناصر التي تخصيا.

خذول سقى ()3
َىضر تعض انسًاخ انشَادَح ان ًُشكهح نًُىرج انسًاخ اإلَكىنىخٍ انشَادٌ.
انسًاخ انثقافُح cultural
انسًاخ انًادَح
material
انثقافح انذاعًح
تاسَخ سَادج األعًال
اندايعاخ
Supportive
of Histories
Universities
culture
entrepreneurship
انًىاقف انثقافُح
يثال يسهٍ تاسص عهً
اندايعاخ ويؤسساخ
انتٍ تذعى وتطثُع
انًششوعاخ انشَادَح انُاخسح
انتعهُى انعانٍ
أَشطح سَادج
األخشي انتٍ تذسب
األعًال
سخال أعًال خذد
وتُتح تذفقاخ خذَذج
تسًم انًخا ش
فٍ انًعشفح.
االتتكاس
انًصذس :يٍ جعذاد انثاز

.1 -4 -4التكويَ العالئكي لمٍظي اإليكولودية السيادية:
جنبػػا إلػج جنػب ،معمػػج
ال توجػد سػمات النظػاـ اإليكولػػوجي بمعػزؿ عػف بعضػػيا ،بػؿ تتطػور ً
سػػػبيؿ الم ػػػاؿا تػػػؤ ر معتقػػػدات المجتمػػػا األساسػػػية وػػػوؿ الوضػػػا االجتمػػػاعي األوسػػػا لريػػػادة
األعماؿ عمج رغبة الجيات الفاعمة مي تنظيـ المشروعات مي دعـ المساعي الريادية لآلخػريف
مػػف خػػبلؿ تطبيػػا واضػػفاه الش ػرعية عمػػج دعػػـ ريػػادة األعمػػاؿ داخػػؿ المجتمػػا األكبػػر ،تخمػػؽ
السمات ال قامية لمنظاـ اإليكولوجي سياقًا يمكف مف خبل لو أف تظيػر سػمات اجتماعيػة داعمػة،
وىػػذا يسػػاىـ مػػي تكػػويف شػػبكات ك يفػػة بػػيف رجػػاؿ األعمػػاؿ والمسػػت مريف والمستشػػاريف ،إف

السياسػػات والب ػرامي المصػػممة لتشػػجيا نضػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ مػػي غيػػاب مجتمػػا أساسػػي مػػف
رجاؿ األعماؿ والمستشاريف والعامميف اآلخريف الذيف يقدموف الدعـ موؽ ما تقدمػو البػرامي لػف
تنجر؛ أل ف السمات االجتماعية وال قامية الداعمة ضرورة لذلؾ.(Spigel,2017,p.55) .
بؿ إف مئات السمات يتـ إنشاؤىا واستنساخيا مف خبلؿ عبلقاتيا المتبادلػة ،عمػج سػبيؿ
الم ػاؿ ،تعتمػد بػرامي الشػبكات التػػي ترعاىػا وكومػػة إقميميػة لسػػمة ماديػة عمػػج وجػود شػػبكات
مشػػاركة المعرمػػة الموجػػودة مسػػبقًا مػػي المنطقػػة لتبنػػي عمييػػا لسػػمة اجتماعيػػة  ،األمػػر الػػذي
يتطمب بدوره بذؿ جيد مف أجؿ التواصؿ بيف الشػركات ومشػاركة المعرمػة أف تكػوف شػرعية مػي

ال قامة الموميػة لالسػمة ال قاميػة  ،ولكػف عمػج الػرغـ مػف أف تشػليؿ البرنػامي يعتمػد عمػج ىػذه
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السػػمات االجتماعيػػة وال قاميػػة ،إال أنػػو يقوييػػا ويعيػػد إنتاجيػػا مػػف خػػبلؿ المسػػاعدة مػػي إنشػػاه
مشػػروعات جديػػدة ناجوػػة ،الػػذيف يػػروف التواصػػؿ مػػا رواد األعمػػاؿ اآلخػػريف كنشػػاط تجػػاري
عػادي ،وىػذه العبلقػة يمكػف أف تتضػر موضػوة مػي الشػكؿ رقػـ ل . 2كمػا أوضػوت دراسػة (
)  Coduras, Vega, and Salman,2019أنو يجب عمج باو ي  GEMالنظػر مػي ىػذه
العبلقػػات عنػػد اسػػتخداميـ لمبيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا عػػف عوامػػؿ النظػػاـ اإليكولػػوجي لممبػػادرة
Coduras, Vega, and Salman,2019,p.286-287).

.5 -4منوذز "ضتاً" اإليكولودي السيادي-:
يركز نموذج ستاـ لٕ٘ٔٓ عمج التقاط العبلقات السببية داخؿ النظاـ البيئػي بأكممػو،
وتشػبو العناصػر التػي يتضػمنيا "سػتاـ" مػي الشػروط النظاميػة واإلطاريػة مػا ىػو معػروض مػي
نموذج "أيزنبرج" ،ويسعج إطاره إلج تقديـ شرح لكيفية إنشاه القيمة مف خبلؿ أسػباب انتقاليػة،
وكيػػؼ يمكػػف إعػػادة تػػدوير النتػػائي والمخرجػػات مػػي تمػػؾ الظػػروؼ األساسػػية ،وكيػػؼ تتفاعػػؿ
العوامؿ المختمفة داخؿ النظاـ ما بعضيا البعض(Xu,2019,p.412) .
وتػػتمخص عناصػػر النظػػاـ اإليكولػػوجي الرياديػػة

Entrepreneurial ecosystem

 elementsومقػػػػػا لنمػػػػػوذج سػػػػػتاـ لٕ٘ٔٓ مػػػػػف أ.الشػػػػػروط النظاميػػػػػة

systematic

 ،conditionsوتشػػػمؿا الشػػػبكات  ،networksوالقيػػػادة  ، leadershipوالماليػػػة
 ،financeوالموىبػػة  ، talentب.شػػروط اإلطػػار ، framework conditionsوتشػػمؿا
المؤسسػات الرسػمية  ، formal institutionsال قامػة  ،cultureالبنيػة التوتيػة الماديػة
 ،physical infrastructureالطمب .demand
)(Shwetzer, Maritz and Nguyen,2019,p.85
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الشكؿ  .2العبلقات بيف السمات مي النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ
المصدرا
(Stam ,Spigel ,2016,p.ٛ).

 .6 -4التكاون بني منوذز ضتاً ( ،)2015ومنوذز الطىات لمٍظي اإليكولودية-:
عرضت دراسػة ل  Shwetzer, Maritz and Nguyen,2019توليفًػا بػيف نمػوذجي

ستاـ لٕ٘ٔٓ  ،والسمات لمنظـ اإليكولوجية ،ويعػرض اإلطػار المفػاىيمي بالشػكؿ لٖ التكامػؿ
المستمد مف دمي جوانب النشاط الريادي ،وخمؽ القيمة والتفاعبلت والمتعمؽ بنموذج )(Stam
 ، ٕٓٔ٘ ،والمنظمػة العبلئقيػة مػف السػمات التػي وػددىا ) ، Spigel,2017باإلضػامة إلػج
جوانب الشبكات االجتماعية ووجيات النظر المؤسسية.
ينطوي العمؿ الريػادي عمػج سػموكيات تفضػي إلػج نشػاط ريػادة األعمػاؿ ،ويتضػمف السػموؾ
الريادي مجموعة مف األنشطة؛ كبده التشليؿ ،رما مستوى الموظفيف الريػادييف والتعػرؼ عمػج
الفرص وتنمية السػوؽ والتنميػة االقتصػادية ،مػالتركيز عمػج أف نيػي النظػاـ اإليكولػوجي لريػادة
األعمػػاؿ يتوسػػا ليشػػمؿ مجموعػػة متنوعػػة مػػف األ نشػػطة الرياديػػة ،بػػدالً مػػف التركيػػز مقػػط عمػػج

الشركات الناشئة مف خبلؿ خمؽ القيمػة ،وتعػد ريػادة األعمػاؿ مورًكػا لخمػؽ القيمػة االقتصػادية
واالجتماعيػػة والشخصػػية ،ىػػذه الجوانػػب بػػاالقتراف مػػا الجيػػات الفاعمػػة المترابطػػة داخػػؿ النظػػاـ
البيئي تصور مجموعة متنوعة مف التفاعبلت والعبلقات التي توػدث مػي ىػذه الػنظـ ،ويسػتخدـ

اإلطػػار السػػماتا لاالجتماعيػػة وال قاميػػة والماديػػة التػػي وػػددت مػػف قبػػؿ، Spigel (2017):
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وىػػيا المواقػػؼ ال قاميػػة ،وجيػػات النظػػر التاريخيػػة لريػػادة األعمػػاؿ ،والشػػبكات ،ورأس المػػاؿ
االسػػت ماري ،والمػػوجييف وصػػناع الصػػفقات ،والموىبػػة العماليػػة ،والجامعػػات ،وخػػدمات الػػدعـ
والبنيػػة التوتيػػة الماديػػة ،والسياسػػات والوكػػـ واألس ػواؽ.

(Shwetzer, Maritz and

)Nguyen,2019,p.87

شكؿ رقـ ل 3ايوضر تكويف وتفاعؿ النظاـ البيئي لريادة األعماؿ
املصدز بتصسف:
)Shwetzer, Maritz and Nguyen,2019,p.87

.7 -4األزكاُ األزبعة عشس لمٍظاً البييي وفكًا ملؤشس السيادة العاملي-:
The 14 Pillars of an Entrepreneurial Ecosystem
مركبػا لصػوة النظػاـ اإليكولػوجي لريػادة األعمػاؿ
ًا
يعد مؤشر ريػادة األعمػاؿ العػالمي
مؤشػر ً
مػي بمػد معػيف ،ويقػيس  GEIجػودة ريػادة األعمػاؿ ،ومػدى وعمػؽ النظػاـ اإليكولػوجي لػػدعـ
المشػػروعات ،ولقػػد تػػـ توديػػد المكونػػات األربعػػة عشػػر التػػي يعتقػػد أنيػػا ميمػػة لصػػوة الػػنظـ
اإليكولوجيػػػػػة لريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ )Szerb (Ács. Ács,Szerb,Lioyd,2018,p.3

,

),Lloyd,2018,p.3
وتعرؼ ريادة األعماؿ ومقًػا ليػذا النظػاـ البيئػي عمػج أنيػاا "التفاعػؿ الػديناميكي المتضػمف

مؤسسيا بيف مواقؼ الريادة ،وقدرات ريػادة األعمػاؿ ،وتطمعػات ريػادة األعمػاؿ مػف قبػؿ األمػراد،
ً
األمر الذي يدما تخصيص الموارد مف خبلؿ إنشاه وتشليؿ مشروعات جديدة".
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ويتكوف GEIمػف بل ػة مؤشػرات مرعيػة والتػي نسػمييا ٖ As:وىػيا المواقػؼ الرياديػة
 ، entrepreneurial attitudesوالقػػػدرات الرياديػػة ، entrepreneurial abilities
والتطمعػػػات الرياديػػػة  ، aspirations entrepreneurialوتػػػدور المواقػػػؼ الرياديػػػة وػػػوؿ
كيفيػػة تفكيػػر الدولػػة مػػي ريػػادة األعمػػاؿ ،ويتعمػػؽ المؤشػػر ال ػػاني بالقػػدرات والميػػارات ،ويتعمػػؽ
األخير بالتطمعات. Ács,Szerb,Lioyd,2018,p.31-33) .
يتعمؽ الركف الخامس بالدعـ ال قامي ،وىػو مقيػاس مركػب لكيفيػة رؤيػة سػكاف البمػد لرجػاؿ
األعماؿ مػف ويػث الوضػا واالختيػار الػوظيفي  ،status and career choiceوكيػؼ يػؤ ر
مستوى الفساد مي ىذا البمد عمج ىذا الرأي؛ مبدوف دعـ قامي قوي ،نجػد أف األمػراد النػاجويف
ال يريػػػػػدوف أف يكونػػػػػوا رجػػػػػاؿ أعمػػػػػاؿ مسػػػػػؤوليف ،ويقػػػػػرروف الػػػػػدخوؿ مػػػػػي ميػػػػػف تقميديػػػػػة
). Ács,Szerb,Lioyd,2018,p.33-34
نػػػاقش الموػػػور السػػػابؽ أبػػػرز الػػػنظـ االيكولوجيػػػة لريػػػادة األعمػػػاؿ ،وعنػػػي بموقػػػا ال قامػػػة
الريادية ،وعناصرىا مي كؿ منيا .

احملوز الجالح :الجكافة السيادية
ال يمكف تجاىؿ التأ ير ال قػامي عمػج تطػوير النظػاـ البيئػي الريػادي؛ مينػاؾ واجػة لنمػاذج
تتعرؼ عمج األمراد دوف تجاىؿ العوامؿ االجتماعية الخارجة عف سيطرتيـ ،والواجػة إلػج إطػار
واود يجما شخصية وسموؾ األمراد واألنظمة والقوانيف السياسية والعادات االجتماعية المتعمقػة
بال قامػػػة الوطنيػػػة التػػػي نشػػػأت منيػػػا (Suryanto,2019,p.3) .وسػػػوؼ ُيتنػػػاوؿ ميمػػػا يمػػػي
مفيوـ ال قامة الريادية ،وبعض عناصرىا.
تم ؿ ال قامة نمطًا مف القيـ واألمكار وغيرىا مف النظـ ذات المعنػج الرمػزي كعوامػؿ مػؤ رة

مي تشكيؿ السموؾ اإلنساني ،والبرمجة الجماعيػة لمعقػؿ ،والتػي تميػز أعضػاه مجموعػة بشػرية
عف األخرى؛ مال قامػة ىػي نظػاـ أساسػي مػف القػيـ الخاصػة بمجموعػة معينػة أو مجتمػا معػيف
يوفز األمراد عمج االنخراط مي سموكيات قد ال تكوف واضوة مي المجتمعات األخرى.

.1وفّوً الجكافة السيادية  /ثكافة زيادة األعىاه-:
جدال بويث لـ يتمكف المخططوف مػف تبنػي تعريػؼ مووػد عػالمي،
لقد واجو مفيوـ ال قامة ً

وما االىتماـ المتزايد بأبواث ريادة األعماؿ ال قاميػة ،كػاف التركيػز عمػج " قامػة ريػادة األعمػاؿ"
عرؼ قامػة ريػادة األعمػاؿ بأنيػاا
كميزة قامية موتممة يمكف أف توفز تطوير ريادة األعماؿ ،وتُ ّ
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مجموعة مف القيـ والمعتقدات والمواقؼ الشائعة مػي المجتمػا والتػي تػدعـ مكػرة أف نظػاـ ويػاة
رواد األعمػاؿ أمػر مرغػوب ميػو ،وبالتػالي يػدعـ بشػػدة البوػث عػف سػموؾ ريػادي معػاؿ مػف قبػػؿ
األمراد أو المجموعات.
)And Idemobi,…..,p.286

Madichie , Nkamnebe

وعرمتيػػا دراسػػة لعبػػد الفتػػاح ٕٓٔٙ،بأنيػػاا اتجػػاه اجتمػػاعي إيجػػابي نوػػو الملػػامرة
ازدىػار مػي أواخػر
ًا
نمػوا و
الشخصية التجارية يدعـ النشاط الريادي ،ماالقتصاديات التي شيدت ً
القػػرف العشػػريف تتصػػؼ بتمتعيػػا ب قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ ،وىػػي ال قامػػة التػػي يمكػػف أف توصػػؼ
بال قامة الريادية ،وتعد ال قامػة الرياديػة مػف العوامػؿ الميمػة التػي توػدد اتجاىػات األمػراد نوػو
مبػػادرات ريػػادة األعمػػاؿ ،ويػػث أنيػػا تشػػجا وتقػػدر السػػموكيات الرياديػػة كالمخػػاطرة واالسػػتقبلؿ،
واإل نجاز ،وغيرىا ،وتساعد مي الترويي إلمكانية ودوث تليػرات وابتكػارات جذريػة مػي المجتمػا،
ووجػػػػػػػود وكومػػػػػػػات تػػػػػػػدعـ ريػػػػػػػادة األعمػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ سياسػػػػػػػاتيا الموفػػػػػػػزة لعبػػػػػػػد
الفتاح،ٕٓٔٙ،صٕٖ ، ٖٖٙ-ٙكماعرمتيا دراسة ل خالد ،المميجػي ٕٓٔٚ،بأنيػا مجموعػة
قػػػػػيـ وأسػػػػػس ريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ التػػػػػي تسػػػػػعج الجامعػػػػػة لتأصػػػػػيميا لػػػػػدى الشػػػػػباب الجػػػػػامعي
لخالد،المميجي،عبد اهلل،ٕٓٔٚ،ص ٗ. ٚ

إف قامة ريػادة األعمػاؿ تُلػذي األمػراد بطػرؽ ميمػة ،وال ت ِ
صػـ رجػاؿ األعمػاؿ الػذيف وػاولوا
ولكنيـ مشموا ،بؿ إنيا تدرؾ التأ ير اإليجابي لريادة األعماؿ عمج المجتما وتعمؿ كواضػنة مػي

عممية بده ريادة األعماؿ ،وينطبؽ الشيه نفسػو مػي الموػيط ال قػامي مػا مواقػؼ سػمبية تجػاه
ريادة األعماؿ ،معمج سبيؿ الم اؿ ،إذا كانت ريادة األعماؿ ممو ة بػتيـ االسػتلبلؿ ،والمضػاربة،
والفساد والعنؼ واإلجراـ ،قد ال يزدىر مي م ػؿ ىػذه الظػروؼ موسػب ،بػؿ قػد يعػزز كػذلؾ القػيـ
القوية والدائمة المناىضة لريادة األعماؿ.
)Madichie , Nkamnebe And Idemobi,…..,p.290-291
ويمكػػف اإلشػػارة إلػػج تػػأ ير ال قامػػة عمػػج ريػػادة األعمػػاؿ ،مينػػاؾ شػػكبلف بػػديبل ف مػػي ىػػذا
التػػأ يرا أوالً ،ىنػػاؾ تػػأ ير إجمػػالي إيجػػابي يمكػػف أف يوػػدث عنػػدما تشػػكؿ ال قامػػة مؤسسػػات
اقتصادية واجتماعية ،وتجعميا أك ر مبلهمة لمنشاط الريادي ،وبالتالي "يكػوف مػف السػيؿ عمػج
انيػػاا عنػػدما تكػػوف ال قامػػة غيػػر مواتيػػة
ك يػػر مػػف األم ػراد ال ػراغبيف أف يصػػبووا رواد أعمػػاؿ"ً ،
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نسبيا لريادة األعماؿ ،م ف األمراد "غير الراضيف" يبو ػوف عػف توقيػؽ ذواتيػـ مػف خػبلؿ العمػؿ
ً

الور(Vivence Kalitanyi and Edwin Bbenkele,…..,p.438).

وال يمكػػف إغفػػاؿ دور ال قامػػة مػػي ريػػادة األعمػػاؿ ،وتشػػير األبوػػاث المبكػػرة ىنػػا إلػػج أف
المجتمعػػات ذات ال قامػػات التػػي تؤكػػد عمػػج اإلنجػػاز تظيػػر مسػػتويات أعمػػج مػػف ريػػادة األعمػػاؿ
مقارنة بالمجتمعات التي ال تفعؿ ذلؾ.
)Stedham and Alice ,2017,p.675

.2املفّووات املستبطة بجكافة زيادة األعىاه:
تزخػػر األدبيػػات المتعمقػػة بال قامػػة الرياديػػة بجممػػة مػػف المفيومػػات المتعمقػػة بيػػا ،والتػػي قػػد
يػر مػي معناىػا ،وقػد يكمػؿ بعضػيا اآلخػر ،ويعػرض الجػزه التػالي أبرزىػا مػي مواولػة
تتشابؾ ك ًا
لمتفرقة بينيا ،وبياف تأ يرىا عمج تكويف ال قامة الريادية.

 .1 -2املواقف السيادية-:
عرمػت دراسػة ل Othman , Hashim and Wahid,2012االسػتعداد Readiness
أيضػػا إلػػج البيئػػة
بأنػػو الرغبػػة ، willingnessوالقػػدرة  abilityعمػػج معػػؿ شػػيه مػػا ،ويشػػير ً
التي يتـ مف خبلليا إعداد الفرد أو المؤسسة لمقياـ بميمة ما ،عمج ىػذا األسػاس تعتمػد ريػادة
األعمػػاؿ الناجوػػة عمػػج كػػؿ مػػف الرغبػػة ،والقػػدرات الرياديػػة entrepreneurial abilities
والظػػروؼ البيئيػػة  ، environmental conditionsويسػػتخدـ عممػػاه الػػنفس واالجتمػػاع
عػػادة أربعػػة مفػػاىيـ مػػف أجػػؿ قيػػاس االسػػتعداد ،ىػػيا الموقػػؼ  ، attitudeوالقػػيـ ، values
والرأي  ، opinionوالمعتقد  ،beliefوىػذه البنػج قػادرة عمػج التػأ ير عمػج سػموؾ شػخص مػا،
أيضا االستعداد إلج مجاليفا المعرمي وغير المعرمػي ،ويشػير "المجػاؿ
وتقسـ الدراسات السابقة ً
المعرمي" ” “Cognitive domainإلج المعرمة والميػارات التػي يتطمبيػا الشػخص ،مػي وػيف
يشػير "المجػػاؿ غيػػر المعرمػػي"  non-cognitiveإلػػجا السػػمات الرياديػة أو االتجاىػػات التػػي
دعمػا
عنصر
ًا
توجد مي شخصُ ،يعد الموقؼ
واسما مي توقيؽ ىدؼ مػا ،عمػج ىػذا النوػو ُيعػد ً
ً
قويػػا لمواصػػمة تطػػوير رغبػػة الفػػرد مػػي الملػػامرة مػػي ريػػادة األعمػػاؿ أو تعزيػػز خصػػائص ريػػادة
ً

األعماؿ.

)( Othman , Hashim and Wahid ,2012,p.699
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ويبلوػػػظ أنػػػو تُ ػػػبط تطمعػػػات رواد األعمػػػاؿ مػػػي المجتمعػػػات التػػػي ال تُقػػػدر مييػػػا المسػػػاىمة

االجتماعيػػػػة ألصػػػػواب المشػػػػروعات ،واذا كػػػػاف الوضػػػػا االجتمػػػػاعي ألصػػػػواب المشػػػػروعات
وسينظر إلج الفشؿ بشػكؿ سػمبي ،عمػج
من ً
خفضا ،ويث يكوف ىناؾ استياه مف نجاويـ المالي ُ
سبيؿ الم اؿا مي سنلامورة ،ال يتمتا رواد األعمػاؿ بمكانػة اجتماعيػة عاليػة ،وتفضػؿ العػائبلت
أف يبوث أوالدىـ عف وظائؼ مي الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ،نتيجة لذلؾ نجد األجانػب
مصدر معظـ الشركات الناشئة الجديدة مي الجزيرة ،إف التصورات عف ريادة األعمػاؿ والتػي تػـ
قياسيا مي استطبلع مراقبة رواد األعماؿ العالمي ) (GEMمستقرة إلػج وػد مػا بمػرور الوقػت،
ػيبل
ممػػا يشػػير إلػػج أف ىػػذه المواقػػؼ متأصػػمة بعمػػؽ ،وتشػػير بعػػض األدلػػة إلػػج أنيػػا تتطمػػب جػ ً

لتلييرىا( Mason ,Brown,2014,p.5) .

.2 -2الطىات السيادية-:
اوتمػػت الدراسػػات المتعمقػػة بتوديػػد السػػمات الرياديػػة  Entrepreneurial traitsالتػػي
تاريخيػا مػف
ميما مػي أدبيػات ريػادة األعمػاؿ ،وبػدأ االىتمػاـ بيػا
ً
يتمتا بيا رواد األعماؿ مكا ًنا ً
قبػػؿ عممػػاه االقتصػػاد ،ومػػي نفػػس الصػػدد تناولػػت دراسػػة لزيػػداف ٕٓٔٓ،استكشػػاؼ السػػمات
الريادية المميزة لطبلب الجامعات المصرية والعوامؿ الموقفية الفارقػة مػي تكػويف ىػذه السػمات،
ووددت سبا سمات؛ وىيا االستعداد الريادي العاـ ،واالستقبللية ،والتوكـ الػذاتي مػي االمػور،
والداما إلج اإل نجاز ،والورص عمج تكويف ال ػروة ،وال قػة بػالنفس والميػؿ إلػج تومػؿ المخػاطر.
لزيداف،ٕٓٔٓ،ص ٕٜ

.3 -2الكيي واملعتكدات الجكافية-:
أشػػػػارت دراسػػػػة ل  Roundy,2019إلػػػػج أف ىنػػػػاؾ مكػػػػونيف قػػػػامييف موػػػػدديف لمػػػػنظـ
اإليكولوجية ،وىماا القيـ المشتركة التي تدعـ منطؽ مزج العمؿ ،والقصػص أو السػرديات التػي
تنقؿ ىذه القيـ. Roundy,2019,p.9) .

.1 -3 -2الكيي املشرتكة:
توتػػوي الػػنظـ اإليكولوجيػة لريػػادة األعمػػاؿ عمػػج قامػػات تقػػدر االبتكػػار والتجريػػب والخيػػاؿ
والرغبػػة مػػي تلييػػر الوضػػا الػػراىف ،ىػػذه ال قامػػات متجػػذرة مػػي جممػػة مػػف القػػيـ ،م ػػؿ تومػػؿ
المخػاطر ،وشػرعية خمػؽ ال ػروة  ،creation of wealth the legitimacyوالبوػث عػف
األرباح  ، wealth creationوالتي ترتبط ارتباطًا و يقًػا بػالمنطؽ االقتصػادي ،وتشػجا عمػج
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إجراه است مارات مي مشروعات المرومة المبكرة ،إف القيـ المرتبطػة بػالمنطؽ االقتصػادي تػدعـ
االست مار التقميدي لممشروع ،وما ذلؾ ميي ليست كامية لتوفيػز االسػت مار ،وذلػؾ ألف التػأ ير
عمػػػج االسػػػت مار ىػػػو نشػػػاط يوركػػػو المنطػػػؽ االقتصػػػادي والمجتمعػػػي ،باإلضػػػامة إلػػػج القػػػيـ
االقتصػادية وبعػػض المعتقػدات المشػػتركة مػػي القػيـ م ػػؿ مسػػاعدة اآلخػريف ،وتصػػوير األخطػػاه
ير
المجتمعيػػة ودعػػـ المجتمػػا المومػػي ،وتػػؤدي ىػػذه القػػيـ إلػػج متابعػػة األنشػػطة التػػي تولػػد تػػأ ًا
اجتماعيا وتتماشج ما رغبة المست مريف مػي التػأ ير إلػج توليػد عوائػد اجتماعيػة قابمػة لمقيػاس
ً

عمج است ماراتيـ ،وتتجمج مجموعة مف القيـ االقتصادية والمجتمعية مي مجموعة متنوعػة مػف

األنشػػػطة ،م ػػػؿ المسػػػؤولية االجتماعيػػػة لمشػػػركات الناضػػػجة ،وريػػػادة األعمػػػاؿ االجتماعيػػػة،
والتجريب القائـ عمج السوؽ مي القطاع غير الربوي ،لمتػأ ير عمػج النظػاـ البيئػي االسػت ماري،
مجتمعػا مػف األمػراد الػذيف يتشػاركوف مػي القػيـ
يجب أف يكوف لدى المنطقة قامة ،والتػي تنػتي
ً
االقتصادية والمجتمعية. Roundy,2019,p.9) .

 .2 -3 -2عالقة الكيي بالطموك السيادي-:
عمػػج مػػدى العقػػديف الماضػػييف ،ظيػػرت مجموعػػة مػػف الدراسػػات التجريبيػػة التػػي تبوػػث مػػي
السياقات المؤسسية ال قاميػة لريػادة األعمػاؿ عبػر البمػداف وداخميػا ،تشػكؿ القواعػد Cultural
 ، normsوالقػػيـ ال قاميػػة  Cultural valuesسػػموؾ ريػػادة األعمػػاؿ ،ويمكػػف أف تشػػكؿ
العوامػػؿ ال قاميػػة قػػ اررات اختيػػار المينػػة ،وتشػػجا أو تػػؤخر المشػػروعات ،وقػػد يكػػوف النشػػاط
الريادي لم ػؿ إنشػاه مشػروع جديػد أوػد السػموكيات التػي تختمػؼ بػاختبلؼ المجتمعػات بسػبب
االختبلمػػات مػػي القػػيـ والمعتقػػدات ال قاميػػة ،وأف عديػ ًػدا مػػف العوامػػؿ الكامنػػة وراه سػػموؾ ريػػادة
األعماؿ شائعة عبر ال قامة لم ؿ الووامز االقتصادية  ،وقد وجدت الدراسة التي قػاـ بػو ميتشػؿ
ويخروف ل ٕٓٓٚمي سبعة بمداف مطمة عمج المويط اليادئ أف القػيـ ال قاميػة تشػكؿ مفػاىيـ
الريادة مػي األعمػاؿ ،عػبلوة عمػج عبلقتيػا بػالقرار الفعمػي لبػده النشػاط التجػاري(Vivence .
)Kalitanyi and Edwin Bbenkele,…..,p.437-438
يشار إلج ريادة األعماؿ عمج أنيا عممية "مدموعة بالقيـ" ،ومي الواقا مػي سػياؽ األعمػاؿ
التجاريػػػةُ ،يقػػػاؿ إف األمػػػراد الػػػذيف يختػػػاروف التعبيػػػر عػػػف أنفسػػػيـ بشػػػكؿ مسػػػتقؿ مػػػف خػػػبلؿ
مشروعاتيـ الخاصة "رواد أعماؿ" ،كونؾ رائد أعماؿ يعنػي أف الفػرد لديػو مجموعػة داخميػة مػف
القيـ لاالوتياجات ،المعتقدات التي تسػمر ليػـ بػالتعبير عػف أنفسػيـ بطريقػة مريػدة ،وبالتػالي
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يختػػار بعػػض األم ػراد االنخ ػراط مػػي ريػػادة األعمػػاؿ كقنػػاة يمكػػف مػػف خبلليػػا اكتسػػاب االعت ػراؼ
بمكانيـ مي الييكػؿ االجتمػاعي وكوسػيمة لموفػاظ عمػج ىػويتيـ(Kirkley,2016,p.298- .
)299
توفيزيا مي السموؾ الريادي مف خبلؿ تزويد الفػرد بالقػدرة واالسػتعداد لبػذؿ
دور
تمعب القيـ ًا
ً
الجيد مي السعي لسف تمؾ القيـ ،وتأتي القيـ نفسيا مػف البيئػة االجتماعيػة لمفػرد ،ومػف خػبلؿ
ال قامػػة األوسػػا لممجتمػػا ،والتفاعػػؿ مػػا المؤسسػػات االجتماعيػػة ،ومػػف خػػبلؿ العبلقػػات التػػي
يتطػور بيػا الفػػرد مػا اآلخػػريف ،ػـ يػػتـ دمػي القػػيـ مػي الػػذات كمجموعػة مػػف المعػاني الداخميػػة
التي تساىـ مي تكويف ىوية الفرد الذاتية وتصرمو كرائد أعمػاؿ ،ويػتـ التعبيػر عػف القػيـ -واف
كانت بشكؿ بعيد -مف خبلؿ السموؾ مي التفاعبلت مػا اآلخػريف ،ومػا ذلػؾ ال يمكػف أف يكػوف
ىناؾ ادعػاه بوجػود عبلقػة سػببية بػيف قػيـ الفػرد وكػؿ قيمػو السػموكية؛ ألنػو لػيس كػؿ السػموؾ
مدموعا بالقيـ؛ مبعض السموؾ ىو ببساطة رد معؿ ال إرادي تجاه البيئة ،بينما قػد يوػدث سػموؾ
ً
اع(Kirkley,2016,p.299-300) .
يخر دوف تفكير و ٍ

.3 -3 -2الطموك السيادي-:
المشػػػكمة ل قامػػة ريػػادة األعمػػػاؿ،
شػػممت دراسػػة لُ Kirkley,2016جممػػػة مػػف العناصػػر ُ
وىػػدمت إلػػج توديػػد القػػيـ األساسػػية الت ػي يػػؤمف بيػػا األم ػراد وتفسػػيرىا مػػي سػػياؽ سػػموؾ ريػػادة
األعمػػػاؿ ،مسػػػتندة مػػػي ذلػػػؾ إلػػػج دراسػػػة "كروجػػػر" لعػػػاـ  ،ٕٓٓٚالمرتكػػػز إلػػػج مرضػػػية أف
"المعتقػدات العميقػة" ” “deep beliefsتػدعـ اتخػاذ وصػنا القػرار والسػموؾ الريػادي البلوػؽ،
وكاف اللرض مف ىذه الدراسة اكتشاؼ السػوابؽ المعرميػة لمسػموؾ الريػادي the cognitive
معتمدا مػي ذلػؾ عمػج الوجػة أعػبله
،antecedents to entrepreneurial behaviour
ً
التي تشير إلج أف بعض األمػراد يتػابعوف ريػادة األعمػاؿ القائمػة عمػج ىيكػؿ معتقػد موػدد ،وأف
م ػػؿ ىػػذه المعتقػػدات توفػػزىـ بشػػكؿ جػػوىري عمػػج التصػػرؼ بطريقػػة رياديػػة ،ويمكػػف لعديػػد مػػف
تعرؼ السموؾ الريادي ووصفو بسيولة عندما يرونو ،وما ذلؾ ميناؾ قميؿ مػف المعرمػة
الناس ّ
وػػوؿ الس ػوابؽ المعرميػػة التػػي ت ػدما الفػػرد إلػػج التصػػرؼ بشػػكؿ ريػػادي ،وتسػػيـ الدراسػػة مػػي
توضير بنية المعتقدات األساسية التي يقوـ عمييا السموؾ الريادي مػي مجػاؿ األعمػاؿ ،وتعمػؿ
أيضػػػػا كمنصػػػػة لدراسػػػػة أقػػػػرب لمسػػػػوابؽ المعرميػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف السػػػػموؾ الريػػػػادي.
نتائجيػػػػا ً
)(Kirkley,2016,p.290
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ٕ.ٗ-ٖ-نقؿ القيمة Value transmissionا-
يػووي الػدور الواسػـ الػذي تمعبػػو ال قامػة مػي تعزيػز القػػيـ التػي ترتكػز عمييػا االسػػت مارات
المؤ رة ،بالواجة إلج توديد كيفية اكتساب ىػذه القػيـ ال قاميػة وانتشػارىا ومشػاركتيا مػف خػبلؿ
التػػأ ير عمػػج المجتمعػػات االسػػت مارية ،ويعتبػػر السػػرد أو القصػػص  Narrativesإوػػدى يليػػات
االتصػػػػاؿ األساسػػػػية التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف خبلليػػػػا نقػػػػؿ القػػػػيـ وأنػػػػواع المعمومػػػػات األخػػػػرى.
)Roundy,2019,p.9

.5 -3 -2ضسديات  /قصص الٍظاً اإليكولودي السيادية-:
يعتبر السرد مف األجيزة الملوية المستخدمة لفيـ األوداث ،ولقد درس عممػاه ريػادة
األعمػػاؿ تػػأ ير السػػرد عمػػج بنػػاه ىويػػات رواد األعمػػاؿ ،وتُسػمّـ مجموعػػة متناميػػة مػػف األبوػػاث
بػػدور السػػرد مػػي الػػنظـ اإليكولوجي ػة لريػػادة األعمػػاؿ ،ولفػػت ك يػػر مػػف عممػػاه ريػػادة األعمػػاؿ
االنتباه إلييا.
إف البوث عف القصص مي دراسات النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ يستند إلج عديػد مػف
االمتراضػات الضػػمنية التػػي خمقػػت إغفػاالت ميمػػة مييػػا ،ومنيػػا (Roundy,2019,p.102-
) 103ا
أوالًا يركػػز العممػػاه مػػي المقػػاـ األوؿ عمػػج الروايػػات وػػوؿ رواد األعمػػاؿ والمشػػروعات بػػدالً مػف
الروايػػات عمػػج مسػػتوى الػػنظـ اإليكولوجي ػة لريػػادة األعمػػاؿ ،وىػػذا يعنػػي أف الدراسػػات

السػػابقة تركػػز عمػػج القصػػص داخػػؿ الػػنظـ اإليكولوجيػة ،بػػدالً مػػف السػػرد وػػوؿ الػػنظـ

اإليكولوجية.

انياا يركز البوث بشكؿ عػاـ مػي الػنظـ اإليكولوجيػة الناضػجة عػف الػنظـ اإليكولوجيػة الناشػئة
ً
أو مي المراوؿ األولج مف دورة وياة النظـ الريادية.
تشير الدراسات الخاصة بالنظـ اإليكولوجية لريادة األعمػاؿ إلػج أف ىنػاؾ عمػج األقػؿ ا نػيف
مػػػف اآل ػػػار المرتبطػػػة بالسػػػرد والتػػػي تتجػػػذر مييػػػا القػػػيـ وتصػػػبر مشػػػتركة مػػػف قبػػػؿ أعضػػػاه
المجتمعات االست مارية؛ أوالًا إف الروايػات أو القصػص التػي يػتـ تواصػميا بػيف المسػت مريف -

عمج سبيؿ الم اؿا ووؿ نتائي االست مار الناجر مػي التػأ ير -تجػذب االنتبػاه إلػج التػأ ير عمػج
االسػػت مار ،وتولػػد "ضػػجة" وػػوؿ إمكاناتيػػا ومعاليتيػػا وتعمػػؿ كقوالػػب لكيفيػػة الجمػػا بنجػػاح بػػيف
االقتصاد ومنطؽ المجتما مي االست مار ،بدالً مف ذلؾ ،إذا ركزت الرواية السائدة وػوؿ مجتمػا
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االست مار عمج تأ ير مشؿ االست مار ،ميمكنو بالتالي منا المست مريف الموتممػيف مػف االعتقػاد
بأنػػو مػػف الممكػػف الجمػػا بػػيف النجػػاح االقتصػػادي بنجػػاح وقػػيـ المجتمػػا وتوليػػد عائػػدات ماليػػة
أيضػا
واجتماعية مي وقت واود ،كما أف قصص النجػاح واإلخفػاؽ مػي االسػت مار البػارزة تخمػؽ ً

مرصا تعميمية متقاربة مف خبلؿ قصص المست مريف اآلخريف ذوي التػأ ير مػي المجتمػا ،يػتعمـ
ً
المست مروف الموتمموف تأ ير االست مار ،كما يمكف لمسرد أف يمفت االنتباه إلػج المنظمػات مػي

النظػػػاـ البيئػػػي التػػػي تولػػػد عوائػػػد ماليػػػة واجتماعيػػػة وأىػػػداؼ موتممػػػة لبلسػػػت مار مػػػي التػػػأ ير،
وبالتالي م ف الػتعمـ المتليػر مػف خػبلؿ سػرد الروايػات وػوؿ سػموكيات وتجػارب اآلخػريف يسػمر
لممشاركيف بالتعرؼ عمج قامة النظاـ اإليكولوجي وتطوير القيـ المشتركة التي تػدما االسػت مار
إلج التأ ير ،مما يزيد مف تماسؾ النظاـ اإليكولوجي). Roundy,2019,p.9-10
مف دراسة األدبيات ووؿ قصص النظاـ اإليكولوجي الريادية أكدت األبوػاث تػأ ير السػمات
أيضا عمج عمميا ،وتعتبػر قصػص الػنظـ اإليكولوجيػة سػمة قاميػة
ال قامية لمنظاـ اإليكولوجي ً

ميمة لمنظـ اإليكولوجيػة؛ ألنيػا وسػيمة تنتقػؿ بيػا العناصػر ال قاميػة األخػرى بػيف المشػاركيف،

ار أخػػرى؛ مقصػػص النجػػاح مػػي ريػػادة األعمػػاؿ تميػػـ رواد األعمػػاؿ
أيضػػا أدو ًا
وتمعػػب القصػػص
ً
الموتممػػيف ،عمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿ ،وجػػد "ماسػػوف وبػراوف" مػػي دراسػػتيما لعػػاـ ٕٗٔٓ أف توػػوؿ
شػػركة ناشػػئة موميػػة ألف تصػػبر قػػوة عالميػػة ،ىػػي قصػػة ويويػػة مػػي المجتمػػا؛ ميػػي تظيػػر
إمكانيات ريادة األعماؿ والمكامات الموتممة لترؾ وظيفة مستقرة لمخاطر بده عمؿ جديد.
قصصػا
وتؤكد دراسات أخرى عمج أىمية األوداث التي يشارؾ خبلليا المشاركوف مػي EE
ً

قصصػا مػػف تشػليؿ مشػػروعاتيـ ،معنػدما ينقػػؿ رواد األعمػاؿ تمػػؾ
عػف روػبلت رواد األعمػػاؿ ،و ً
تعميميػا مػػف خػػبلؿ خمػؽ مػػرص لمػػتعمـ غيػر المباشػػر ،عػػبلوة
غرضػػا
القصػص ،مػ ف ذلػؾ يخػػدـ
ً
ً
عمػػج ذلػػؾ ىنػػاؾ أدلػػة عمػػج أف الػػنظـ اإليكولوجيػة دوف قصػػص النجػػاح ووسػػائؿ نقميػػا تكػػوف
ضػػعيفة األداه ،وعمػػج الػػرغـ مػػف أف العممػػاه يعترمػػوف بأىميػػة الروايػػات ،إال أنيػػـ ركػػزوا مقػػط
عمج نػوع واوػد؛ قصػص رواد األعمػاؿ وػوؿ تجػاربيـ ،وبشػكؿ عػاـ نجاوػاتيـ ،ىنػاؾ دراسػات
تممر إلج أنواع أخرى مف الروايات ،ومي وظػائؼ سػردية غيػر السػماح لرجػاؿ األعمػاؿ بػالتعمـ

مف قصص اآلخريف ،عمج سبيؿ الم اؿُ ،و ِج َد أف "قصة نجػاح موػددة" يمكػف أف "تليػر موقػؼ
ومسار ريادة األعماؿ مي منطقة بأكمميا ،تؤكد ىذه النتيجة عمج أف القصػص يمكػف أف تػؤ ر
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أيضػا عمػج الػنظـ اإليكولوجيػة اإلقميميػة ،االقتصػاد
ليس مقط عمػج رواد األعمػاؿ األمػراد ولكػف ً
اإلقميمي بأكممو ).(Roundy,2019,p.104

وتجدر اإلشارة إلج أف ىناؾ مرقًا بيف قصص األمػراد المشػاركيف مػي الػنظـ اإليكولوجيػة م ػؿ

قصص نجاح رواد األعماؿ ،والتي يطمؽ عمييا قصص /سرد النظـ اإليكولوجية عمػج المسػتوى
الجزئػػي  ، “micro-level” EE narrativesوبػػيف سػػرد /قصػػص الػػنظـ اإليكولوجيػػة
والمنطقة التػي يقػا مييػا عمػج المسػتوى الكمػي  ، “macro-level” narrativesوال تمقػج
ىذه األخيرة أي اىتماـ عمج الرغـ مف االىتماـ المتزايػد بالسػرد الكمػي مػي مجػاالت أخػرى توػت
مسمج "االقتصاد السردي" ،كما أف النظـ اإليكولوجية لريادة األعماؿ والخطػاب الػذي يصػفيا ال
ينشاف بشكؿ كامؿ ،بؿ يتـ بناه النظـ اإليكولوجية ورواياتيا بمػرور الوقػت ،عػبلوة عمػج ذلػؾ،
مػػػ ف بنػػػاه السػػػرد  /القصػػػػص لػػػيس عمميػػػة خطيػػػة ،ويػػػػث تتليػػػر روايػػػات  /قصػػػص الػػػػنظـ
اإليكولوجية ،وتتطور استجاب ًة لتفاعميا ما الروايات اإلقميمية األخرى.

)(Roundy,2019,p.10ٙ-10ٚ

وم ػاال لمػا سػبؽ ،ال تػزاؿ ال قامػة الشػعبية مػػي أيرلنػدا تػدعـ النشػػاط الريػادي لملايػة ،وتوتػػؿ
أيرلندا المرتبة األولج مي أوروبا مف ويث النسبة المئويػة لمسػكاف البػالليف الػذيف يم مػوف رواد
أيضػا بشػكؿ
أعماؿ ناجويف ،وىناؾ اتفاؽ عاـ عمػج أف قصػص رواد األعمػاؿ النػاجويف تظيػر ً
متكرر مي وسائؿ اإلعبلـ ). Rezaei, Hill, and Liu,2019,p.20
ٌ.4 -2وايا زيادة األعىاه Entrepreneurial intentions
تعد النية أمضؿ مؤشر منفرد لمسموؾ الريادي ،وتعرؼ بأنيا والة ذىنية واعية تقود
االنتباه لوبالتالي التجربة والعمؿ نوو ىدؼ أو طريؽ مودد لتوقيؽ ذلؾ؛ ميي الوالة
اغبا مي بده مشروع جديد أو إنشاه قيمة أساسية
الذىنية المتنامية التي تجعؿ الشخص ر ً
جديدة مي المؤسسة الوالية ،ومي عمـ النفس المعرمي ،تعد نية ريادة األعماؿ ظاىرة ميمة
مفاجئا
موددا
كبيرا ،كما تعد نية سموكية ناتجة عف المواقؼ وتصبر
ً
ً
جذبت بو ًا إدر ً
اكيا ً
لمسموؾ ،وتعد النوايا الريادية واسمة مي عممية ريادة األعماؿ؛ ألنيا تشكؿ الخطوة األولية
مي سمسمة مف اإلجراهات المتخذة نوو التأسيس التنظيمي ،يمكف أف تكوف نوايا السموؾ
مؤشرات قوية عمج ىذا السموؾ ،ويجب اإلشادة بدور النوايا الريادية وخاصة مي بداية وياة
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المنظمة ،وكذلؾ مي ميـ عممية تنظيـ المشروعات(Vivence Kalitanyi and Edwin .
)،Bbenkele,…..,p.441
عرمتيػػا دراسػػة ل Stedham and Alice ,2017بأنيػػا "وػػاالت ذىنيػػة ألصػػواب
المشػػروعات التػػي توجػػو االىتمػػاـ والخبػػرة والعمػػؿ نوػػو مفيػػوـ األعمػػاؿ" ،وتضػػا شػػكؿ واتجػػاه
المنظمػػات مػػي بػػدايتيا ،وبشػػكؿ أك ػػر توديػ ًػدا ،م ػ ف نيػػة ريػػادة األعمػػاؿ ىػػي اوتمػػاؿ الشػػخص
الموتمؿ لبلنخػراط مػي نشػاط ريػادة األعمػاؿ ،وركػزت معظػـ األبوػاث ريػادة األعمػاؿ عمػج نوايػا
ريػادة األعمػاؿ بػدالً مػػف دراسػة السػموؾ الريػػادي الفعمػي ،ويػث تتضػػمف النوايػا عوامػؿ توفيزيػػة
تؤ ر عمج السموؾ وتشير إلج استعداد الفرد ألداه سموؾ معيف.

)ٗStedham and Alice ,2017,p.67
يمكػػػف التمييػػػز بػػػيف خطػػػيف ميمػػػيف مػػػي تطػػػوير أدبيػػػات نيػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿا أوالً :تومػػػؿ

التطػػورات النظريػػة الناتجػػة عػػف عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي النوايػػا والسػػموكيات بشػػكؿ عػػاـ ،أمػػا
الموور ال اني لمتطورات النظرية ميػو خػاص بمجػاؿ ريػادة األعمػاؿ ،ويػث ظيػرت نمػاذج نوايػا
and

ريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ المختمفػػػػػةSerrano

Andonova,

Schmutzler,

),2019,p.880,883
تُفيػػـ ريػػادة األعمػػاؿ عمػػج أنيػػا ظػػاىرة اجتماعيػة ،بػػؿ إف عمميػػة تأسػػيس مشػػروع تجػػاري
متجػػذرة مػػي التفػػاعبلت االجتماعيػػة ،ومػػي ىػػذا الصػػدد وممػػت جممػػة مػػف األدبيػػات تػػأ ير السػػياؽ
االجتماعي وأدت إلج ظيور موضوعات بو ية رئيسػة ،م ػؿ تػأ ير الشػبكات االجتماعيػة ،ورأس
المػػاؿ االجتمػػاعي ،السػػياؽ العػػائمي واألسػػري ،أصػػواب العمػػؿ ،والموجيػػوف ،واألق ػراف ،وىنػػاؾ
موضوع مشترؾ مي تمػؾ األدبيػات ىػو أف رواد األعمػاؿ لالموتممػيف قػد يسػتفيدوف مػف بيئػتيـ
االجتماعيػة القريبػػة مػػف خػػبلؿ الوصػػوؿ إلػػج كػؿ مػػف المػوارد الممموسػػة وغيػػر الممموسػػة ،ممػػف
ػػيؿ العبلقػػػات االجتماعيػػػة الوصػػػوؿ إلػػػج المعمومػػػات والمعرمػػػة والميػػػارات والمشػػػورة
ناويػػػة تسػ ّ
والمػػػوارد الماليػػػػة التػػػػي تمكػػػػف رواد األعمػػػػاؿ لالموتممػػػػيف مػػػػف التعػػػػرؼ عمػػػػج مػػػػرص تنظػػػػيـ
أيضػػػا الوصػػػوؿ إلػػػج األصػػػوؿ غيػػػر
المشػػػروعات ،ومػػػف ناويػػػة أخػػػرى تتػػػير عبلقػػػات الشػػػبكة ً
الممموسة التي تومر الدعـ الوجداني لممخاطرة مي تنظيـ المشروعات مما يسيؿ االسػتمرار مػي
البقاه مي العمػؿ ،مػي ىػذا السػياؽ ،يػتـ إرسػاه القواعػد االجتماعيػة والشػرعية وتعمػؿ كمنشػور
يلير نوايا الفرد لبلنخراط مي ريادة األعماؿ.
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)Schmutzler, Andonova, and Serrano ,2019,p.884
ارتفػػا معػػدؿ الطمػػوح إلػػج بػػده عمػػؿ تجػػاري

ASPIRATIONS TO START A

 ، BUSINESSوتوػػػوؿ األمػػػراد إلػػػج رواد أعمػػػاؿ إلػػػج  ٜٝٔمقارنػػػة بػػػػ  ٝٔٗ.ٛمػػػي العػػػاـ
السػابؽ  ،مانتقمػت أيرلنػدا إلػج المرتبػػة الخامسػة مػي جميػا أنوػػاه أوروبػا مػي ىػذا الصػػددف إف
معدؿ الطموح السائد مشابو اآلف مي أيرلندا لما ىو عميو مي الواليات المتودة.
)FITZSIMONS , O’GORMAN ,2019,p….

.1 -4 -2عالقة الٍوايا السيادية بالطموك السيادي-:
ولعؿ مف أىػـ أبوػاث النوايػا الرياديػة ،ىػو ذلػؾ الػذي أجػراه  Engleمػي عػاـ ٕٓٔٓ عبػر
ميما مي توفيػز السػموؾ الريػادي ،عػبلوة
ٕٔ دولة ،تؤكد نتائي ىذا البوث أف النية تمعب ًا
دور ً
ػر ميمػػا عمػػج ريػػادة األعمػػاؿ ي بػػت
عمػػج ذلػػؾ م ػ ف تػػأ ير المعػػايير االجتماعيػػة باعتبارىػػا مؤشػ ًا
قاميػا ،وبالم ػػؿ تؤكػػد دراسػػة
النقػػاش السػػابؽ وػػوؿ السػػموؾ الريػػادي الػػذي تػػـ بنػػاؤه
اجتماعيػا و ً
ً
أجراىػػا "جػػاس" و"تػػريمببلي" عػػاـ لٕٔٔٓ لطػػبلب الجامعػػات مػػي سػػبعة بمػػداف لػػيس مقػػط دور
أيضا التأ ير القوي لقػيـ الفػرد ومواقفػو ومعتقداتػو مػي
"القصدية" مي السموؾ الريادي ،بؿ تدرؾ ً
سموؾ الريادة(Kirkley,2016,p.294) .
وتفوػص دراسػة ل  Schmutzler, Andonova, and Serrano,2019الكيفيػة
التػػي تػػؤ ر بيػػا البيئػػات االجتماعيػػة ال قاميػػة  sociocultural environmentsالقريبػػة
والبعيدة عمج العبلقة الراسخة بيف الفعاليػة الذاتيػة لريػادة األعمػاؿentrepreneurial self-
 efficacyونوايػا ريػادة األعمػاؿ  ،entrepreneurial intentionsونبلوػظ أنػو بالنسػبة
لؤلمػػػراد ذوي الكفػػػاهة الذاتيػػػة لريػػػادة األعمػػػاؿ ،يكػػػوف التػػػأ ير اإليجػػػابي لمعرمػػػة رواد األعمػػػاؿ
الناشئيف كمورؾ لمنوايا الريادية أضعؼ مف األمراد الذيف ال يعتقدوف أنيـ قادروف عمػج إطػبلؽ
مشروع تجاري بنجاج ،ىذا التأ ير يتوقؼ عمج الطابا الفردي والجماعي لم قامة الوطنية.
)Schmutzler, Andonova, and Serrano ,2019,p.88ٓ,883

.2 -4 -2الٍوايا والطسديات السيادية-:
وتشػػػير دراسػػػة ل Serrano,2019

and

Andonova,

 Schmutzler,إلػػػج

تنادا إلػػج نظريػػة البنائيػػة االجتماعيػػة وبنػػاه اليويػػة االجتماعيػػة ،م ػ ف قصػػص ريػػادة
أنػػو اسػػ ً
األعماؿ تنقؿ الوامز واإللياـ وال قة ،وبالتالي تميػد الطريػؽ لتطػوير ريػادة األعمػاؿ بشػكؿ عػاـ
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ونوايػػا ريػػادة األعمػػاؿ بشػػكؿ خػػاص ،مػػي ظػػؿ ىػػذه الخمفيػػة ،نػػدعي أف المعػػايير االجتماعيػػة
والشػػرعية االجتماعيػػة المرتبطػػة بمعرمػػة رائػػد أعمػػاؿ ناشػػر توػػدد القيمػػة االجتماعيػػة المتصػػورة
لنشػاط ريػػادة األعمػػاؿ ،عمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿا يمكػػف أف يعبػػر عػػف نفسػػو ب عجػػاب أكبػػر أو مكانػػة
إيجابػا عمػج نيػة الفػرد مػي بػده مشػروع
اجتماعية أعمج ألصواب المشروعات ،ويمكف أف يؤ ر
ً
تجاري.
)Schmutzler, Andonova, and Serrano ,2019,p.885

ِ .5 -2وية زيادة األعىاه-:
أبػػرزت األبوػػاث الودي ػػة أىميػػة ىويػػة ريػػادة األعمػػاؿ ،entrepreneurial identity
والػػدور الػػذي تقػػوـ عميػػو أو تتضػػمنو ،األمػػر الػػذي جعػػؿ الشػػخص والسػػياؽ االجتمػػاعي the
 social contextموضػػا تركيػز مػػي أبوػػاث ريػػادة األعمػاؿ ،وتعتػػزـ كػػؿ مػػف نظريػػة ىويػػة
لالػدور

 ،(role) identity theoryونظريػة اليويػة االجتماعيػة social identity

 theoryشػرح "األسػاس االجتمػاعي لمفيػوـ الػذات وطبيعػة السػموؾ المعيػاري “the social
” ، basis of the self-concept and nature of normative behaviorوعمػج
role

ػػر مػػػف الدراسػػػات النظريػػػة والتجريبيػػػة أكػػػدت ىويػػػات الػػػدور
ػػددا كبيػ ًا
الػػػرغـ مػػػف أف عػ ً
 ،identitiesقػػػاـ يخػػػروف بتمييػػػز اليويػػػة االجتماعيػػػة عػػػف ىويػػػة الػػػدور ،أو اسػػػتعانوا بيمػػػا
كاليػػات اجتماعيػػة ونفسػػية أساسػػية مػػي شػػرح إدارة اليويػػة الرياديػػة والسػػموكيات البلوقػػة ،مػػي

اجتماعيػا عبػارة عػف
دور
نظرية ىوية لالدور  ،يتـ التركيػز عمػج ميػـ "رجػؿ األعمػاؿ" باعتبػاره ًا
ً
مجموعػػة منقوشػػة مػػف السػػموكيات والوقػػوؽ وااللتزامػػات المرتبطػػة بػػالمركز االجتمػػاعي ،ينبػػا
موتوى الدور إلج ود كبير مف التوقعات مي المجتما األكبر ،لػذلؾ مػ ف أصػواب األدوار الػذيف
يتفقػػوف مػػا ىػػذه التوقعػػات سػػوؼ يفعمػػوف ذلػػؾ ،إف األم ػراد الػػذيف يتبنػػوف أو يسػػتوعبوف دور
ريػػادة األعمػػاؿ سػػيكونوف متومسػػيف بشػػدة لمقيػػاـ بأنشػػطة متسػػقة مػػا األدوار ،وبالتػػالي م ػ ف
التركيز عمج دور منظـ األعماؿ يمكف أف يساعدنا عمج ميػـ وتوقػا السػموؾ الريػادي(Yao, .
)Farmer and McIntyre,…..,p.117-120
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 .6 -2حتىن املداطس والفشن-:
ينظػػر النػػاس عػػادة إلػػج النتػػائي عمػػج أنيػػا مكاسػػب وخسػػائر ،بػػدالً مػػف كونيػػا والػػة وقيقيػػة

إذا كػػاف لم ػػروة أو الرماىيػػة ،والتػػي يػػتـ توديػػدىا بالنسػػبة لػػبعض النقػػاط المرجعيػػة الموايػػدة،
الناس يػروف أنيػـ مػي مجػاؿ المكاسػب لأي أعمػج بك يػر مػف النقطػة المرجعيػة الخاصػة بيػـ ،
مػ نيـ يميمػػوف إلػج أف يكونػوا أك ػػر كرًىػػا لممخػػاطرة ،مػػي وػػيف أنيػػـ يميمػػوف إلػػج أف يكونػوا أقػػؿ
كرًىػػػا لممخػػػاطر مػػػي اللالػػػب ،ويصػػػبووف أك ػػػر وساسػػػية لمفشػػػؿ الموتمػػػؿ مػػػي المسػػػتقبؿ مػػػف
النجاوػػات المسػػتقبمية الموتممػػة ،مػػي ىػػذه الوالػػة ،سػػوؼ يوتػػاجوف إلػػج عوائػػد متوقعػػة أكبػػر

لموػػث عمػػج أعمػػاليـ البو يػػة عػػف المخػػاطر ،عمػػج النقػػيض مػػف ذلػػؾ ،يصػػبر األمػػراد الػػذيف
يتعرضػوف لمجػػاؿ الخسػػائر لأي اإلطػػار السػػمبي أك ػػر وساسػػية لممكاسػػب المسػػتقبمية وبالتػػالي
(Hsu , Wiklund ,يصػبووف مسػتعديف لتومػؿ المزيػد مػف المخػاطر السػتعادة خسػائرىـ.
)Cotton ,2015.p.21
ومػػػػػػي المناقشػػػػػػات وػػػػػػوؿ الػػػػػػدعـ ال قػػػػػػامي support

 Culturalتؤكػػػػػػد دراسػػػػػػة ل

ػر لمسػػياؽ التػػاريخي ،يجػػب معالجػػة العوائػػؽ ال قاميػػة الموتممػػة
 Connelly,2018أنػػو نظػ ًا

أيضػػا وظيفػػة لمػػديناميات
لريػػادة األعمػػاؿ ،إف تومػػؿ المخػػاطر والفشػػؿ عمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿ ،ىػػو ً
قصصػا عػف أمػراد األسػرة الػذيف مشػموا ووػاولوا
التاريخية  -مقد ينوػدر مػف مئػة رجػاؿ األعمػاؿ
ً
مرة أخرى ،لذلؾ م ف تصورىـ لمفشؿ والتسامر ما المخاطر قد تكوف مختمفة عف شخص يخػر

منخفضػا
ليس لديو خمفية عائمية مما مة ،وال يزاؿ تسامر المجتمػا العػاـ مػا المخػاطر والفشػؿ
ً

غالبػا مػا
إلج ود ما ،ال يزاؿ المجتما يلرس عقمية الواجة إلج "استخبلص القيمة مف الفشؿ"ً ،
ُينظػػر إلػػج الفشػػؿ عمػػج أنػػو "الكػػؿ" وينيػػي كػػؿ شػػيه بػػدالً مػػف اعتبػػاره نقطػػة انطػػبلؽ أو تجربػػة
تعميمية). Connelly,2018,p.575-577

وعمج الرغـ مف التوذيرات مف العوائؽ ال قامية الموتممة ،إال أف ىناؾ صػورة أك ػر إيجابيػة
لريػػػادة األعمػػػاؿ ،ويعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػج وػػػد كبيػػػر إلػػػج قصػػػص النجػػػاح عمػػػج الصػػػعيديف المومػػػي
والخارجي ،باإلضامة لمتأ ير المتزايد باستمرار لوسائؿ التواصؿ االجتماعي؛ ميػي بم ابػة منصػة
ألصواب المشروعات عبلوة عمج المفاىيـ التي تػدعو لتفضػيؿ العمػؿ الوػر ،م ػؿ التػوازف بػيف
العمؿ والوياة ،والعمؿ مف المنػزؿ ،والسػاعات المرنػة ،والتػي تتجػذر بػيف أولئػؾ الػذيف مػي سػف
التوظيػػؼ ،كمػػا أف الرغبػػة مػػي العمػػؿ مػػي بيئػػة أك ػػر مبلهمػػة تػػدما الك يػػريف إلػػج االنخ ػراط مػػي
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مشروعاتيـ الخاصة ،ومي ويف أف جاذبية الػدخؿ ال ابػت الػذي يقدمػو األشػخاص مػف التاسػعة
إلج الخامسة ما زالػت واضػرة إلػج وػد كبيػر ،مػ ف الرغبػة مػي أف يكػوف الشػخص مػدير نفسػو،
خاصػػػػػا قػػػػػد بػػػػػدأت تػػػػػؤ ر بشػػػػػكؿ متزايػػػػػد عمػػػػػج عديػػػػػد مػػػػػف األمػػػػػراد مػػػػػي
ويمتمػػػػػؾ عمػػػػػبل
ً
المجتما).(Connelly,201,p.577
ورجػػا؛ ويػػث "يمػػتص المجتمػػا المومػػي
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػج أنػػو لػػـ يعػػد اآلف الفشػػؿ موقفػػا ً
األشخاص المشاركيف مػي شػركات أخػرى بسػرعة؛ مرجػاؿ األعمػاؿ ال يخجمػوف عنػدما يفشػموف،
تمامػػا ،ويػػث يػػتـ الترويػػب بيػػـ عمػػج الفػػور كمستشػػاريف لشػػركات
بػػؿ يظيػػر رد معػػؿ معػػاكس ً
أخرى ،أو كموجييف أو مدراه تنفيذييف لممسرعات(Mason ,Brown,2014,p.11) .
يمكػف أف تشػكؿ العوامػؿ ال قاميػة قػ اررات اختيػار المينػة ،وتشػجا أو تػؤخر إنشػاه مؤسسػػة
ما ،كما وجد أف تصور الفرد لمسياؽ ال قامي مرتبط بك امة نيػة ريػادة األعمػاؿ نوقشػت العوامػؿ
ال قامية ميما يتعمؽ بالبوث عف الفرص ،وتقييـ سمات الريػادة مػي األعمػاؿ ،ومعتقػدات القػدرة،
وتومػػؿ المسػػؤولية والخػػوؼ مػػف المخػػاطرة أو كػػره المخػػاطر ،كمػػا يػػرتبط البوػػث عػػف الفػػرص
ب دراؾ إمكانية إنشاه عمؿ تجاري جديد أو تليير أو توسػيف عمػؿ تجػاري كبيػر" ،وتتعمػؽ قيمػة
سمات الريادة مي األعماؿ بالمزيد مف العمؿ بعد االعتػراؼ بفرصػة ،كمػا تتطمػب ريػادة األعمػاؿ
اتخاذ إجراه مردي يمكف أف يؤدي إلج إنشاه مشروع جديػد ،وقػد أبػرزت بعػض الدراسػات وجػود
صػػػػمة إيجابيػػػػة ميمػػػػة بػػػػيف نػػػػزوع المخػػػػاطرة ،ونيػػػػة ريػػػػادة األعمػػػػاؿ.

(Westhead,

)Matlay,2014,p.684

 -3دوز اجلاوعات يف تٍىية الجكافة السيادية-:
تسػػاىـ ريػػادة األعمػػاؿ مػػي إعػػادة ىيكمػػة الجامعػػات التػػي تسػػعج لزيػػادة قػػدرتيا التنامسػػية،
وعالميػا،
والتوسا مي برامجيا التعميمية ،والبقاه مي ظؿ المنامسة الكبيرة بػيف الجامعػات موميػا
ً
ومي نفس الوقت توقيؽ التوازف بيف كوف الجامعة مؤسسة تعميمية عامػة ،وكوسػيمة لمتسػويؽ

وريػػادة األعمػػاؿ ،ويتطمػػب مػػف الجامعػػات بػػذؿ مزيػػد مػػف الجيػػود إلكسػػاب الطػػبلب الميػػارات
ومكريا لمبده مي العمػؿ الوػر ،ويػث اتجيػت عديػد مػف الجامعػات مػي
نفسيا
الريادية ،وتأىيميـ
ً
ً
أنوػػاه العػػالـ إلػػج تصػػميـ بعػػض الب ػرامي التعميميػػة ،والمقػػررات الدراسػػية مػػي ريػػادة األعمػػاؿ،
وب ػرامي تعميميػػة لمػػنر درجػػة الماجسػػتير والػػدكتوراه أيضػػا ،كمػػا اتجيػػت ك يػػر مػػف المؤسسػػات
الوكومية والخاصة إلج إعػداد بػرامي تدريبيػة ودراسػات متخصصػة مػي ريػادة األعمػاؿ ،ونتيجػة
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لذلؾ ظير ما ُيسمج بالجامعة الريادية التي تستيدؼ تػدريب وتأىيػؿ الطػبلب وتػج يكونػوا رواد

أعمػػاؿ مػػي المسػػتقبؿ ،وتػػدريبيـ عمػػج كيفيػػة بػػده مشػػروعاتيـ الخاصػػة ،واكسػػابيـ الميػػارات
الريادية البلزمة ،ويقا عمج عاتؽ ىذه الجامعات ميمة تنمية ال قامة الريادية لدى الطبلب مػف
خبلؿ تومير العنصر البشري المؤىؿ لمعمؿ الور ،والراغػب مػي تومػؿ المخػاطر ،وتػدريبيـ عمػج
توويػػؿ أمكػػارىـ ومقتروػػاتيـ المبتكػػرة إلػػج مشػػروعات ميمػػة ،واكسػػابيـ ميػػارات إعػػداد وتنفيػػذ

المشػػػػػػػػػروعات ،وتقػػػػػػػػػديـ كامػػػػػػػػػة االستشػػػػػػػػػارات والػػػػػػػػػدعـ والتوجيػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػؤاله الطػػػػػػػػػػبلب
لالرميدي،ٕٓٔٛ،ص. ٖٚٛ-ٖٚٚ
ووتج تستطيا الجامعات القياـ بدورىا بنجاح مي تنميػة قامػة ريػادة األعمػاؿ لػدى الطػبلب
معمييػػا أف تركػػز االىتمػػاـ بػػالتعميـ الريػػادي ،والبيئػػة الداعمػػة لػػو؛ ممػػا ازديػػاد دور المعرمػػة مػػي
جميا المؤسسات ومنيا الجامعات ،وما التووؿ مف االقتصادي التقميدي إلج اقتصػاد المعرمػة،
ام ػا عمػػج الجامعػػات ىػػي األخػػرى التوػػوؿ إلػػج اقتصػػاد المعرمػػة ،وتػػج تػػتمكف مػػف تنميػػة
كػػاف لز ً
قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ ،إلػػج جانػػب إنشػػاه واضػػنات األعمػػاؿ :والتػػي تيػػدؼ إلػػج تنميػػة المجتمػػا
المومػػي ،ودعػػـ المشػػروعات الرياديػػة والصػػليرة الناشػػئة ،وخمػػؽ الفػػرص أمػػاـ رواد األعمػػاؿ،
ودعـ التنمية الصناعية والتكنولوجية لالرميدي،ٕٓٔٛ،ص ٓ. ٖٚٛ،ٖٛ
كمػػػا أشػػػارت دراسػػػة لمسػػػيؿ ٕٓٔٛ،إلػػػج الػػػدور الويػػػوي لم قامػػػة الرياديػػػة

cultural

 entrepreneurshipمي دعـ وتطوير ريادة األعماؿ بالتعميـ الجامعي ويثا
 تتميز ال قامػة الرياديػة بوجػود و يقػة عمػؿ تشػجا اإلبػداع ويتسػـ أمرادىػا بالقػدرة عمػج
مواجية التوديات ووب المخاطرة مي اتخاذ الق اررات.
 تشػػجا ال قامػػة الرياديػػة التوجيػػات والسػػموكيات الرياديػػة ،كالمخػػاطرة واالسػػتقبللية واإل نجػػاز
وغيرىا ،وتروج إلمكانية ودوث تليرات جذرية مي المجتما ،ويعتبر التعميـ مف العناصر التػي
تندرج توػت ال قامػة الريايػدة؛ ميػو موػور رئػيس مػي تنميػة ريػادة األعمػاؿ وتطػوير ميػارات
اإلبداع والمبادرة.
جوىريا مي تنمية المنظمات ،ميي بم ابة األصؿ السموكي مػي المنظمػة الػذي
دور
 تؤدي ًا
ً
يمكػػػف توقػػػا األوػػػداث عػػػف طريقػػػو وتعػػػد الموػػػرؾ األساسػػػي لمطاقػػػات والقػػػدرات .لمسػػػيؿ،
إسماعيؿ ،ىماـ ،ٕٓٔٛ ،صٕٕٕٖٗٗ-
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كما أكدت د ارسة )السيد ،إبراىيـ ٕٓٔٗ ،دور الجامعػة مػي دعػـ التعمػيـ الريػادي مػف
خػػبلؿ العمػػؿ عمػػج إنشػػاه أقسػػاـ رياديػػة مػػي الكميػػات والجامعػػات وووػػدات لئلبػػداع واالبتكػػار
لتكوف الموفز لنشر قامة التعميـ الريػادي وريػادة األعمػاؿ ،عػبلوة عمػج دمػي مقػررات ريػادة
األعماؿ مي المناىي الدراسػية ،مقػد أوصػت الدراسػات بضػرورة تعمػيـ مقػررات ريػادة األعمػاؿ
مي كؿ مػف الكميػات ،ومػف أم مػة ىػذه المقػرراتا ريػادة األعمػاؿ – إدارة األعمػاؿ  -أسػاليب
اإلبػػػػػداع – إدارة العمميػػػػػات  -إدارة المشػػػػػروعات – أسػػػػػاليب وميػػػػػارات التفػػػػػاوض – خمػػػػػؽ
المشروعات الجديدة ،باإلضامة إلج االىتماـ بعمؿ البػرامي التدريبيػة البلزمػة لتخػريي الكػوادر
المتخصصة لتدريس مقررات ريادة األعماؿ لالسيد ،إبراىيـ ،ٕٓٔٗ ،صٖٕٜ
ركز الموور السابؽ عمج ال قامة الريادية ،ويػث تنػاوؿ مفيوميػا ،والمفيومػات المرتبطػة
بيػػا ؛كالسػػموؾ الريػػادي ،واليويػػة الرياديػػة ،ونوايػػا ريػػادة األعمػػاؿ ،والعبلقػػات المتشػػابكة بينيػػا
واختتـ بالوديث عف دور الجامعة مي تعزيز ال قامة الريادية .

احملوز السابع :ثكافة زيادة األعىاه يف وصس
تقا مصر مي شػماؿ إمريقيػا ،ويبمػغ عػدد سػكانيا مػايفوؽ ٓٓٔ مميػوف نسػمة ،ولػذا ميػي
ظا بالسكاف مي العالـ العربي.
البمد األك ر اكتظا ً

.1حملة عاوة عَ زيادة األعىاه يف وصس-:
ىناؾ ووالي ٘ ٕ.مميوف شركة خاصة مي مصر ،وووالي ٓ ٜمي المائة مف ىػذه الشػركات
صليرة ومتناىية الصلر ،مي عاـ ٕٗٓٓ صدر قانوف الشركات الصليرة والمتوسطة(No.84
)/ 2004لتوسيف الدعـ لتطوير المشػروعات الصػليرة والمتوسػطة الوجػـ ،ويسػيـ الصػندوؽ
االجتمػػاعي لمتنميػػة مػػف خػػبلؿ ب ػرامي الػػدعـ مػػي نمػػو الشػػركات الصػػليرة والمتوسػػطة ،وأجريػػت
تلييرات ميمة لتوسيف مناخ األعماؿ ،وروب بيا مف قبػؿ مجتمػا األعمػاؿ ،توولػت الػببلد مػف
مركزيػا إلػج االقتصػاد القػائـ عمػج السػوؽ مػي أوائػؿ التسػعينات ،لكػف ال تػزاؿ
االقتصاد المخطط
ً
ىناؾ معارضة قوية لمخصخصة(Sheriff and Muffatto,2015,p.31).
ومف ناوية القوانيف المرتبطة بالريػادة والمبػادرة كػاف الوػدث األىػـ مػي العػاـ ٕٗٓٓ عنػدما
تمػػت الموامقػػة عمػػج القػػانوف الخػػاص بالمنشػػات الصػػليرة مػػي مجمػػس الشػػعب ،وتػػنص مادتػػو
ال انيػػػة عمػػػج أفا "الصػػػندوؽ االجتمػػػاعي لمتنميػػػة ىػػػو الجيػػػة المختصػػػة بالعمػػػؿ عمػػػج تنميػػػة
المنشػػات الصػػليرة والمتناىيػػة الصػػلر وبػػالتخطيط والتنسػػيؽ والتػػرويي النتشػػارىا والمعاونػػة مػػي
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الوصوؿ عمج ما توتاجو مف تمويؿ وخدمات ،وذلؾ بالتعػاوف مػا الػو ازرات وأجيزتيػا والييئػات
العامة ووودات اإلدارة المومية وغيرىا مف الجيات األخرى لبػدوي،ٕٓٔٓ،صٗٔٔ  ،وشػرعت
الوكومة المصرية مي تطبيؽ مجموعة مف اإلصػبلوات التشػريعية والمؤسسػية التػي تتػير بيئػة
ػددا مػػف ب ػرامي دعػػـ ريػػادة األعمػػاؿ ،ودشػػنت
مواتيػػة لقطػػاع منشػػات األعمػػاؿ ،ويػػث طروػػت عػ ً
يض ػا مبػػادرات متنوعػػة لبنػػاه ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ وال سػػيما مػػي ضػػوه اوتياجػػات النسػػاه
أ ً
والشػػباب لالبنػػؾ الػػدولي ،ٕٜٓٔ ،ص٘ ، ٙ-ومػػا ذلػػؾ م ػ ف المشػػروعات الصػػليرة لػػـ توػػظ

كبيػر مػف المشػروعات الصػليرة والمتوسػطة
عػددا ًا
باليياكؿ التنظيمية البل زمة لنجاويػا ،كمػا أف ً
قد واجييا اإلمبلس واالنييار نتيجة عدـ تػوامر الػدعـ الػبلزـ ،وعمػج الػرغـ مػف الصػعوبات مػ ف
المنشات الصليرة والمتوسػطة توتػؿ ٖ %ٜمػف القطػاع الخػاص ،كمػا تػومر مػرص عمػؿ ل م ػي
القوة العاممة مي مصر .لالباجوري،ٕٓٔٚ،صٕٓ

.2بعض ذلددات الٍظي اإليكولودية املصسية:
ىناؾ تصور متزايد لدى صانعي السياسة المصرييف ووؿ الواجة إلج بناه نظاـ إيكولػوجي
مصري ،ما ذلؾ ،لـ تتـ ترجمتيا إلج ممارسات معمية عمج المستوى المومػي مػي مجػاالت م ػؿ
الترخيص ،واألعماؿ التجارية مي المراوؿ المبكرة.
)Mansour, Sedita, and Apa ,2018,p.528-529
وعمج الرغـ مف تواجد خدمات دعـ وكومية وشػبكات واضػنات لمشػركات الناشػئة مػي مصػر،
لكنيا لـ تصؿ بعد إلج جميػا المنػاطؽ وليسػت مييكمػة ومتنوعػة بمػا ميػو الكفايػة ،ويػث تعتبػر
الواضػػنات والمسػػرعات إوػػدى أىػػـ الوسػػائؿ التػػي تػػـ اسػػتنباطيا لمسػػاعدة رواد األعمػػاؿ عمػػج
البػػده مػػي القيػػاـ بالمشػػروعات الخاصػػة بيػػـ ،وتوتػػوى عمػػج أطػػر عمػػؿ وبػرامي متخصصػػة مػػي
دعػػـ رواد األعمػػاؿ بعػػدة مصػػادر ،وقػػد أطمقػػت الوكومػػة سػػبا واضػػنات ،عػػف طريػػؽ الصػػندوؽ
االجتماعي لمتنمية ،وتدار بشكؿ مشترؾ ما شركاه يخػريف .لعبػد الوىػاب ،الوميمػي،ٕٓٔٚ ،
صٖ ،
)، Mansour, Sedita, and Apa ,2018,p.531

 -3الجكافة يف زيادة األعىاه املصسية:
بشػػكؿ عػػاـ ال تػػدعـ ال قامػػة المصػػرية بشػػكؿ كبيػػر النجػػاح الفػػردي الػػذي يتوقػػؽ مػػف خػػبلؿ
ػويبل
الجيػػود الشخصػػية ،ومػػا ذلػػؾ ،م ػ ف قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ مػػي مصػػر قػػد قطعػػت شػػو ً
طا طػ ً
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مقارنػ ًة بعػاـ ٕٓٔٓ و ٕٕٔٓ  ،وىػو مػا يعػزوه  GEMإلػج الشػعور بػالتمكيف الفػردي الػذي

أعقب ورة ٕ٘ يناير ،وقد أصبوت عديد مف قصص النجاح مف المؤ رات االجتماعية.

)Mansour, Sedita, and Apa ,2018,p. 529

 -4اجلّود الساٍِة لتعميي زيادة األعىاه بالتعميي العالي املصسي:
خػػػػبلؿ العقػػػػود ال بل ػػػػة الماضػػػػية اسػػػػتجاب النظػػػػاـ التعميمػػػػي المصػػػػري بفاعميػػػػة وايجابيػػػػة
لبلتجاىػات العالميػػة مػػي التعمػػيـ ،واقتصػر تػػدريس بػرامي تعمػػيـ األعمػاؿ مػػي جػػامعتيف مقػػط مػػف
الجامعػػات غيػػر الوكوميػػة ،كمػػا اقتصػػرت ىػػذه الب ػرامي عمػػج تػػدريس مجػػاالت االبتكػػار وريػػادة
األعماؿ ،أما الجامعػات الوكوميػة مػي مصػر متقتصػر عمػج ػبلث جامعػات مقػط مػي تخصصػات
اليندسػػة والواسػػبات ،مػػي وػػيف أف مقػػررات تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ مػػي الجامعػػات المصػػرية يػػتـ
تخصص ػا مػػي كميػػات التجػػارة وادارة األعمػػاؿ ،ومػػف ػػـ متػػدريس ىػػذه المقػػررات لػػيس
اعتبارى ػا
ً
غرضو نشر الوعي بتعميـ ريادة األعماؿ داخؿ ىػذه الجامعػات ،وانمػا كتخصػص أكػاديمي داخػؿ
الجامعات .لأرناؤؤط ،ٕٓٔٚ ،صٖٕٕ٘٘٘-
وىناؾ وسػيمة ميمػة لتعزيػز ريػادة األعمػاؿ بػيف طػبلب الجامعػة ،وىػي إشػراكيـ مػي أنشػطة
المنػػاىي الدراسػػية أو المنػػاىي الدراسػػية المشػػتركة التػػي تتػراوح بػػيف بػرامي التػػدريب ومسػػابقات
دور ال غنػػج عنػػو مػػي تعزيػػز قامػػة الوػػرـ
خطػػة العمػػؿ ونػػوادي ريػػادة األعمػػاؿ ،التػػي تمعػػب ًا
الجامعي وتوسيا مشاركة الطبلب ،بالنسبة لبرامي التدريب ،م ف برامي معرمة األعماؿ )(KAB
وتوليػد أعمالػؾ ) (GYBوبػده وتوسػيف أعمالػؾ ) (SIYBوتوسػيا أعمالػؾ ) (EYBالتػي
جيػدا مػي ريػادة األعمػاؿ مػف بينيػاا
طورتيا منظمة العمػؿ الدوليػة تشػكؿ نظػاـ تػدريب متكامػؿ ً
 KABىو برنامي تدريب أك ر شعبية لتعزيز وعػي الشػباب بػروح المبػادرة والقػدرات التػي تنفػذ
عمج نطاؽ واسا مي أك ر مف ٖٓ دولة مي العالـ.
)MOK, AN Yue,2013,p.ٔٛٛ

 -5دّــود داوعــة االضــكٍدزية يف تعصيــص ثكافــة زيــادة االعىــاه والتعمــيي السيــادي :دزاضــة
سالة-:
يعرض الجزه التالي جيود جامعة اإلسكندرية مي ريػادة األعمػاؿ ،ونشػر قامتيػا مػف خػبلؿ
دراسة والة لمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ.
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 .1 -5اإلطاز العاً لمٍظاً االيكولودي لسيادة األعىاه جباوعة االضكٍدزية:
عػػددا مػػف العناصػػر األساسػػية المرتبطػػة ميمػػا بينيػػا ،والتػػي
يتضػػمف أي نظػػاـ إيكولػػوجي
ً
بعضا ،وعمج الرغـ مف وجود نماذج مختمفة لؤلنظمة اإليكولوجيػة لريػادة
تتفاعؿ ويعزز بعضيا ً

األعمػػاؿ بالجامعػػات العالمي ػة ،مقػػد عكػػؼ الفريػػؽ األكػػاديمي لريػػادة األعمػػاؿ واالبتكػػار بمركػػز
التطػػوير الػػوظيفي وريػػادة األعمػػاؿ بجامعػػة اإلسػػكندرية عمػػج دراسػػة عػػدد مػػف ىػػذه األنظمػػة
وتوصػػػؿ إلػػػج أمضػػػؿ نمػػػوذج  Benchmarkيمكػػػف تنفيػػػذه بالجامعػػػات المصػػػرية مػػػا إجػػػراه

التعديبلت المناسبة بما يتناسب ما الظروؼ المومية ،وىو نموذج جامعة بابسػوف Babson
 Collegeبالواليػػػات المتوػػػدة األمريكيػػػة ،وتػػػـ إجػػػراه التعػػػديبلت لتناسػػػب المجتمػػػا المصػػػري،
وتتودد مجاالت النظاـ اإليكولوجي المقترح لريادة األعماؿ مي ستة مجاالت رئيسية ىيا قامػة
تفضي إلػج رياديػة األعمػاؿ ،سياسػات التمكػيف والقيػادة ،تػوامر التمويػؿ المناسػب ،وجػودة رأس
الماؿ البشري ،أسواؽ صديقة لمملامرة ،الدعـ مف المؤسسات الخارجيػة والبنيػة التوتيػة لمركػز
التطػػوير الػػوظيفي وريػػادة األعمػػاؿ ،ٕٕٓٓ ،ص ، ٗٔ-ٖٙويوضػػر الجػػدوؿ التػػالي العناصػػر
قيد الدراسة.
انًكىٌ انشئُسٍ
انثقافح

األَشطح
انًساوس
انُداذ
قصﺺ
 تسهُط انضىء عهً قصﺺ انُداذ نيشواد األعًيالانشثاب.
 انُيييذواخ انعاييييح وانهقييياءاخ انتفاعهُيييح ييييع سخيييالأعًال.
انًكىَيييييييييييييييييييييياخ  -انتىاصييم تفاعهُييح يييع انسُيياج االختًاعُييح نهطانيية
انًدتًعُح
انشَادٌ.
 انتشيييدُع وانتسفُيييض انًسييييتًش نهطانييية انشَييييادٌسىاء فٍ زاالخ انُداذ وانفشم.
انذساسيييييييييييييييييييييييييح  -جدخال يقشس عاو أساسٍ نشَادج األعًال واالتتكياس
األكادًَُح
ضًٍ يقشساخ اندايعح.
 تشييييدُع اإلتييييذاال واالتتكيييياس وانثسييييىط انط تُييييحوانفكش انُاقذ.
 جقايح انًساتقاخ نألفكاس االتتكاسَح انشَادَح. االشتشاك فٍ انًساتقاخ انذونُح. تييشايح تذسَثُييح وَييذواخ تثقُفُييح ألعضيياء هُ ييحانتذسَس فٍ يدال سَادج األعًال.
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مػػا ضػػرورة التأكيػػد أف جميػػا المكونػػات السػػتة بمواورىػػا السػػابقة تتفاعػػؿ ميمػػا بينيػػا ،وال
يستطيا النظاـ اإليكولوجي لريادة األعماؿ العمؿ بكفػاهة وماعميػة وضػماف االسػتدامة إذا أىمػؿ
مكوف مف ىذه المكونات ،وتؤكد جميا ال قامات الريادية لمجامعات العالمية أنو بعػد متػرة زمنيػة
قد تصؿ إلج ٖ سنوات امتد مفيوـ ريػادة األعمػاؿ واالبتكػار وأصػبر قامػة مجتمعيػة ،ولكػف تػـ
زمنيا ىػو
ذلؾ مف خبلؿ المؤسسات التعميمية أوالً ،ومف أك ر المكونات التي تتطمبت منيـ وقتًا ً
مكوف تليير قامػة الشػباب والمجتمػا نوػو العمػؿ الوػر ،وال ُبػد أف تػدرؾ المؤسسػات التعميميػة

أف التووؿ إلج الجامعات الريادية أمر لػيس باليسػير ،مينػاؾ عديػد مػف المعوقػات سػوؼ تقابػؿ

ىػػذا التوػػوؿ ،ولكػػف التمسػػؾ بالنظػػاـ وتفاعػػؿ مكوناتػػو وضػػماف عنصػػر االتصػػاؿ بػػيف الجيػػات
المختمفػػة وتػػومير الػػدعـ والتمويػػؿ المناسػػب وتوجػػو الدولػػة يضػػمف نجػػاح المشػػروع واسػػتدامتو
وضماف مستوى خريي ريادي قادر عمج بناه مشروعو الخاص بما يخدـ المجتما والدولة.
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػج أنػػو يقتصػػر مفيػػوـ ريػػادة األعمػػاؿ بالجامعػػات المصػػرية مػػي تػػدريب
واخػراج النمػػوذج النيػػائي Prototype

لمفكػػرة بػػدوف التنفيػػذ الفعمػػي لممشػػروع وخروجػػو إلػػج

السوؽ الفعمي ،وىو ما قدمو مركز التطوير الوظيفي وريادة األعمػاؿ كنظػاـ إيكولػوجي متكامػؿ
بدأ العمؿ بو مف أوؿ أكتوبر  ٕٓٔٛوينتيي مي ٖٓ سبتمبر ٕٕٔٓ لمركز التطػوير الػوظيفي
وريادة األعماؿ ،ٕٕٓٓ ،صٖٙ

حاضنات
ومسرعات االعمال
ورش العمل و
المعسكرات
البرامج التدريبية
ثقافة ريادة االعمال
شكم سقى ( َ )5ىضر:اال اس انعاو نهُظاو االَكىنىخٍ ندايعح االسكُذسَح نهفتشج يٍ( 0أكتىتش3102
انٍ  21سثتًثش )3131

 .2 -5الواقع الساَِ لمذّود املبرولة لدعي ثكافة زيادة األعىاه:
يعد مركز التطوير الوظيفي وريادة األعمػاؿ التػابا لجامعػة اإلسػكندرية المسػؤوؿ عػف ريػادة
األعمػػاؿ بالجامعػػة ككػػؿ،ولممركز دور كبيػػر مػػي تخطػػيط وتنفيػػذ جممػػة مػػف الجيػػود لػػدعـ قامػػة
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المعينػػة لػػو مػػي تنفيػػذ األنشػػطة
الريػػادة بالجامعػػة ،بػ ً
ػدها مػػف تخطػػيط أىػػداؼ المركػػز والشػراكات ُ
ػػاه بخطتػػػو مػػػي دمػػػي مقػػػرر خػػػاص بريػػػادة األعمػػػاؿ مػػػي المرومػػػة
والمبػػػادرات المختمفػػػة ،وانتيػ ً
الجامعيػػة األولػػج لجميػػا طػػبلب الجامعػػة ،األمػػر الػػذي تُػ ّػوج بفػػوز الجامعػػة مػػي مسػػابقة الػػوعي
بريادة األعماؿ.

.3 -5وسكص التطويس الوظيفي وزيادة األعىاه:
أنشر المركز بقرار مجمس الجامعة مي جمستو المنعقدة مػي ٖٓ أكتػوبر عػاـ  ٕٓٔٙبويػث
تابعا لقطاع شؤوف التعمػيـ والطػبلب ،وتسػميتو بمركػز التطػوير الػوظيفي وريػادة األعمػاؿ
يكوف ً
career development center and entrepreneurship؛ ليصػبر ومقػة الوصػؿ
بػػيف الدراسػػة األكاديميػػة بالجامعػػة ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ المومػػي والػػدولي ،وقػػد بػػدأ المركػػز
عممو مف خبلؿ التعاوف ما المجمػس البريطػاني  ، British councilومػؽ دراسػة تمػت مػف
خػػبلؿ جامعػػة Liverpool john moores

لدراسػػة اوتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ المصػػري

والمسامة بيف سوؽ العمؿ المصري والدراسة األكاديمية بالجامعات ،وكانػت ىػذه الدراسػة نقطػة
انطبلؽ عممية وعممية لممركػز ومػؽ رؤيػة واضػوة لسػوؽ العمػؿ المصػري ،وقػد تبػا ذلػؾ زيػارة
إلج بلث جامعات إنجميزية لدراسة نمػاذج مما مػة مػف مراكػز التطػوير الػوظيفي وىػي جامعػاتا
، Cardiff metropolitan university، Liverpool john moores university
 ، South wales universityويسػػتيدؼ المركػػز طػػبلب الجامعػػة ووػػدي ي التخػػرج وتػػج
خمػػس سػػنوات مػػف خػػبلؿ تطػػوير جػػدارات التوظيػػؼ وريػػادة األعمػػاؿ لمطػػبلب والخػػريجيف بػػبل
تمييز .لمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ،ٕٕٓٓ ،صٖ
وقد كاف ىناؾ سعي دؤوب لتليير قامة المجتمػا نوػو التوجػو إلػج ريػادة األعمػاؿ؛ توقيقًػا

لرؤية الدولة ومؽ ما أعمنػو رئػيس الجميوريػة مػي "توفيػز ريػادة األعمػاؿ مػف خػبلؿ التركيػز
عمج التعميـ والبوث العممي.
ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ بػػادرت الجامعػػة باسػػتوداث مقػػرر دولػػي لريػػادة األعمػػاؿ كمتطمػػب تخػػرج

لكامة طبلب الجامعة عمج اختبلؼ تخصصاتيـ ،بويث ال يتخرج الطالب إال بعػد اجتيػازه ،مضػبلً
عف أف إنشاه الجامعة لمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ بلية نشر قامػة ريػادة األعمػاؿ

مشػير إلػػج أف ىػػذا النشػاط امتػػد إل نشػػاه
ًا
ودعػـ وتوفيػػز رواد األعمػػاؿ مػف الطػػبلب والخػػريجيف،
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مركزيف يخريف تخصصييف لمتطوير الوظيفي بكميتي اليندسة والتجػارة ،كمػا يػتـ اإلعػداد لمركػز
الث بكمية التربية .لالصفوة الرسمية لجامعة اإلسكندريةٕٜٓٔ ،
وتتمخص رؤية مركػز التطػوير الػوظيفي وريػادة األعمػاؿ مػيا تقػديـ مػنيي شػامؿ لمتخطػيط
لمويػػاة المينيػػة والرياديػػة ،ليػػتمكف خريجػػو جامعػػة اإلسػػكندرية مػػف الػػدخوؿ مػػي ميػػداف سػػوؽ
العمؿ ب قة وكفاهة ،بينما تتودد رسػالتو مػيا تطػوير المعػارؼ والميػارات واالتجاىػات اإليجابيػة
نوػػو العمػػؿ الػػوظيفي باوتراميػػة والتوجػػو نوػػو قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ لسػػد الفجػػوة بػػيف متطمبػػات
سوؽ العمؿ والدراسة األكاديمية مف خبلؿ تومير الخػدمات والبػرامي واألنشػطة التػي مػف شػأنيا
اإلعداد لمنجاح مي الوياة بجودة عالميػة .لالبلئوػة الماليػة واالداريػة لمركػز التطػوير الػوظيفي،
. ٕٓٔٚ

.1 -3 -5بعض أٌشطة املسكص-:
يقػػدـ المركػػز جممػػػة مػػف االنشػػػطة المعػػززة ل قامػػػة ريػػادة األعمػػػاؿ ،والتػػي تنوعػػػت مػػا بػػػيف
منتديات ،وورش العمؿ ،وندوات أماد بيا الطبلب والخريجيف مي مختمؼ كميات الجامعػة ،وذلػؾ
عمج النوو التاليا
*ورش عمؿ أسبوعية مي عناصر ريادة األعماؿ.
*إقامة عدد مف الندوات لرجاؿ أعماؿ داخؿ الكميات.
*إنشاه واضنة الذكاه الصناعي بكمية اليندسة.
*سمسمة معارض "منتَجي".

.2 -3 -5ال اور التدزيبية اخلاصة مبسكص التطويس الوظيفي وزيادة األعىاه:
مف خبلؿ دراسة قاـ بيا مركز التطوير الوظيفي وريادة األعمػاؿ لسػوؽ العمػؿ ودراسػة أك ػر
أيضػا إدخػػاؿ بػرامي جديػػدة لمسػػوؽ المصػػري توقيقًػػا
طمبػػا مػػف الخػػريجيف بعػػد التخػػرج ،و ً
البػرامي ً
برنامجػػػا أساسػ ًػػيا باإلضػػػامة إلػػػج البػػػرامي
لمرؤيػػػة العالميػػػة ،وػػػدد مركػػػز  CDCEعػػػدد ل22
ً
المتعددة التخصصية مي كميات الجامعة ،ويتـ تنفيذ ىذه البرامي بمقر المركػز الرئيسػي .لمركػز

التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ،ٕٕٓٓ،صٖٓ .

 .3 -3 -5شسكاء الٍذاح:
يوػػرص مركػػز التطػػوير الػػوظيفي وريػػادة األعمػػاؿ بجامعػػة اإلسػػكندرية عمػػج تقػػديـ أمضػػؿ
الخػػػدمات واألنشػػػطة التػػػي مػػػف شػػػأنيا تطػػػوير جػػػدارات التوظيػػػؼ وريػػػادة األعمػػػاؿ لمطػػػبلب
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إيجابيػػا نوػػو االنتمػػاه لمػػوطف واإليجابيػػة لمعمػػؿ لمواجيػػة سػػوؽ
والخػػريجيف وتليػػر اتجاىػػاتيـ
ً
العمؿ المومي والعالمي ،وليذا عقد المركز العديد مف الشراكات ما ىيئػات ومؤسسػات وكوميػة
وغيػػر وكوميػػة لمقيػػاـ باألنشػػطة المختمفػػة لمطػػبلب والخػػريجيف ،ممػػا كػػاف لػػو أكبػػر األ ػػر مػػي
إكساب الطبلب والخريجيف المعارؼ والميارات واالتجاىات اإليجابية التي يوتاجيا سوؽ العمػؿ
يوميػػػا شػػػركاه المركػػػز ،وتتوػػػدد الشػػػراكات التػػػي ُوقّعػػػت وُنفّػػػذت بالفعػػػؿ مػػػا الييئػػػات
ويتزايػػػد ً
والمؤسسات التاليػةا المعيػد المصػرمي المصػري ،المجمػس ال قػامي البريطػاني ،مارمػا أومرسػيز،
أمريكانػػا جػػروب ،مبػػادرة تػػدريب مصػػر ،نيػػوىريزوف ،إنجػػاز مصػػر  ، INJAZ Egyptمنظمػػة
أخير شركة سيرتي بورت  ، certiportوىي شػركة تابعػة
اليونيدو ،شركة  ، VI-Marketsو ًا
لمؤسسة بيرسوف والمزود الرائد لخدمات تطوير االختبارات وادارة البػرامي ،ويػتـ عقػد امتوانػات
السيرتي برود عبر شبكة موسػعة تضػـ أك ػر مػف ٓٓٓٗٔ مركػز اختبػار معتمػد مػف السػيرتي
بورد ووؿ العالـ ،وتقدـ بل ة مبلييف اختبار كؿ عاـ مي عديد مف الػدوؿ وػوؿ العػالـ ،وقػد تػـ
اعتماد مركػز التطػوير الػوظيفي وريػادة األعمػاؿ كمركػز معتمػد إلجػراه امتوانػات شػركة سػيرتي
بورت مي شيادات  IC3و MOSلمركز التطوير الػوظيفي وريػادة األعمػاؿ ،ٕٕٓٓ ،صٕٗ-
ٕ٘ .

 .4 -3 -5رلسدات أٌشطة وسكص  CDCEوٍر التأضيظ وستى  30يوليو :2018
يقػػدر إجمػػالي أعػػداد الطػػبلب والخػػريجيف الػػذيف تػػـ اشػػتراكيـ مػػي أنشػػطة المركػػز مػػف ينػػاير
وخريجػػػا ،مػػػف خػػػبلؿ ٘ٓٔ أنشػػػطة
طالبػػػا
ً
 ٕٓٔٙووتػػػج ٖٓ يوليػػػو  ٕٓٔٛىػػػو ًٕ ٕٖٜ٘
شػػػممتا ورش عمػػػؿ ونػػػدوات وبػػػرامي تدريبيػػػة متنوعػػػة تضػػػمنت جػػػدارات التوظيػػػؼ وريػػػادة
ومينيا ومف أصواب أعمػاؿ مػف مختمػؼ
أكاديميا
األعماؿ ،وشارؾ مي اإللقاه والتدريب ٔٙٙ
ً
ً
التخصصػػات ،ويوػػرص المركػػز عمػػج أف يكػػوف لممينيػػيف وأصػػواب األعمػػاؿ الػػدور األكبػػر مػػي
التفاعؿ ما الطبلب والخريجيف؛ لما لو مف تأ ير مي إلقػاه الضػوه عمػج الواقػا الفعمػي لسػوؽ
العمؿ ،وال يقتصر الدور عمػج التػدريب مقػط بػؿ يػتـ متابعػة خريجػي األنشػطة والتفاعػؿ معيػـ
لتقديـ الدعـ والتعرؼ عمج مدى العائد مف التدريب معيـ ،ويتـ ذلؾ مف خػبلؿ مريػؽ المتابعػة
والتقػػويـ مػػف االستشػػارييف األكػػاديمييف لمركػػز التطػػوير الػػوظيفي وريػػادة األعمػػاؿ،ٕٕٓٓ ،
صٔٔ  ،والشػػكؿ البيػػاني التػػالي يوضػػر مخرجػػات أنشػػطة المركػػز منػػذ التأسػػيس ووتػػجٖٓ
يوليو .ٕٓٔٛ
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 .5 -3 -5أٌشطة ووٍتديات التوظيف-:
لـ يصبر اقتصار دور جامعة اإلسػكندرية عمػج مجػرد تخػريي الطػبلب ،بػؿ أصػبر إيجػاد
مرص عمؿ وقيقية ليـ مف ضمف أىداميا ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مركز التطػوير الػوظيفي وريػادة
األعمػػاؿ ،وعمػػج سػػبيؿ الم ػػاؿا تعتبػػر إوػػدى تجػػارب النجػػاح مػػي ذلػػؾ التعػػاوف مػػا مجموعػػة
أمريكانػػا مػػي تعيػػيف عػػدد ٕ٘ خري ًجػػا مػػف كميػػات لاليندسػػة ،الزراعػػة ،العمػػوـ ،الطػػب البيطػػري
لمعمؿ كقيادات بالشركة ،ما تدريبيـ لمدة سػنتيف لتػأىيميـ ليصػبووا قيػادات تنفيذيػة مسػتقببل،
خريجػا مػف
وتـ اختيار الخريجيف مف خبلؿ المركز بعد إجراه مقاببلت شخصية مػا عػدد ٓٗٛ
ً
الكميات المستيدمة لمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ ،ٕٕٓٓ ،صٕٕٓٔ-
وعمج ىامش اوتفاؿ األمـ المتوػدة بػاليوـ الػدولي لمشػباب توػت عنػواف ”إعطػاه مسػاوات
مأمونػػػة لمشػػػباب“ قػػػاـ مركػػػز التطػػػوير الػػػوظيفي وريػػػادة األعمػػػاؿ بعقػػػد عػػػدد مػػػف المعسػػػكرات
الطبلبيػة ،منيػا معسػكر "القيػادة لمجميػا" ،ومعسػكر "منتَجػي"؛ بيػدؼ تطػوير ميػارات التواصػؿ
والميارات القيادية لمطمبة لمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ ،ٕٕٓٓ ،صٕٓ
شكؿ رقـ لٗ يوضر ااعداد الطبلب والخريجيف المشتركيف مي أنشطة المركز
مف كميات الجامعة الجامعة المختمفة منذ التأسيس ووتج يوليو.ٕٓٔٛ
المصدرالمركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ،ٕٕٓٓ،صٓٔ
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.6 .3 -5خطة عىن تٍفير وكسز زيادة األعىاه:
استكماال لجيود مركز التطوير الوظيفي ،وريادة األعماؿ مػي دعػـ ريػادة األعمػاؿ بالجامعػة،
ونشر قامتيا بيف الطبلب والخريجيف وأمراد المجتما األكاديمي ،عيد المركز إلج اسػتكماؿ تمػؾ
الجيود ب دراج مقػرر لريػادة األعمػاؿ واالبتكػار ضػمف مقػررات المرومػة الجامعيػة األولػج؛ األمػر
الذي يسيـ مي إضفاه وتعزيز ال قامة الريادية لممجتما بأكممو عمج المدى القريب ،وقػد تنػاوؿ
ذلؾ المركز مي خطة زمنية ُموكمة بدأت ما نيايات عاـ  ٕٓٔٛعمج النوو التاليا
ٔ .اعتماد مقرر ريادة األعماؿ كمتطمب مف قبؿ رئيس الجامعة.
ٕ .توقيػػػػا االتفػػػػاؽ عمػػػػج تػػػػدريس المقػػػػرر مػػػػا مؤسسػػػػة

certiport&pearson

لديسمبر. ٕٓٔٛ
ٖ .تنفيذ التجربة عمج عينة مف طبلب الجامعة واعداد كوادر تدريسية لديسمبر. ٕٓٔٛ
ٗ .مخاطبة الكميات لترشير أعضاه ىيئة التدريس كمنسقيف لممقػرر ،وتػـ ترشػير ٔٓٔ
عضو ليناير . ٕٜٓٔ
طالبػا مػا إعطػاه
٘ .انتظاـ عدد ل ٗٙعضو ىيئة تػدريس مػي التػدريس وعػدد ٕٔٓٔ ً
ورش عمؿ أسبوعية لممنسقيف مارس .ٕٜٓٔ
 .ٙاالنتياه مف تدريس المقرر واعتماد عدد لٔٗ عضو ىيئة تدريس كمػدربيف دوليػيف
مف شركة  certiportمي مايو .ٕٜٓٔ
 .ٚتقييـ لممشروعات المقدمة ل يونيو . ٕٜٓٔ
 .ٛدورات تدريبية متتابعة لممشروعات الفائزة ليوليو وأغسطس . ٕٜٓٔ
 .ٜاختيار أمضؿ المشروعات وتسويقيا لسبتمبر . ٕٜٓٔ
ٓٔ .دورة تدريبية جديدة لممنسقيف لسبتمبر. ٕٜٓٔ
ٔٔ .بده التنفيذ الفعمي لالموسـ . ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔ
وقد تـ تطبيؽ التجربة عمج عدد ٕٓٓٔ طالب وطالبة و ٘ٙعضو ىيئة تدريس.
وخمصت التجربة بتدريب عدد لٗ ٛعضو ىيئػة تػدريس مػي مجػاؿ ريػادة األعمػاؿ ،واعتمػاد
لٕٗ عضو ىيئة تدريس كمدرب دولي معتمد مف مؤسسة . certiport
وقد شيد الػدكتور عصػاـ الكػردي ،رئػيس جامعػة اإلسػكندرية عصػر يػوـ الخمػيس الموامػؽ
 ٚ/ٔٔ/ٕٜٓٔالوفػػؿ الختػػامي لمركػػز التطػػوير الػػوظيفي وريػػادة األعمػػاؿ بالجامعػػة ،وتكػػريـ
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أعضػػاه ىيئػػة التػػدريس القػػائميف عمػػج تػػدريس مقػػرر ريػػادة األعمػػاؿ ،والطػػبلب الػػذيف اجتػػازوا
البرنػػػػامي التػػػػدريبي بػػػػالمركز ،والمػػػػدير التنفيػػػػذي لمركػػػػز التطػػػػوير الػػػػوظيفي وريػػػػادة األعمػػػػاؿ
بالجامعػػة ،ورئػػيس شػػركة نيػػو ىػػوريزيف والمنسػػؽ األكػػاديمي لشػػركة certiport

العالميػػة،

مقدما الشكر لشركة  Certiportالعالمية ،لجيودىا المبذولة مج إعداد مجموعة مػف المػدربيف
ً
الدولييف مج مجاؿ ريادة األعماؿ ،مما يسيـ بشػكؿ كبيػر مػج تخػريي جيػؿ مػف الطػبلب قػادريف
الخبلقػة والمبدعػة ،ولقػد تػـ اعتمػاد
عمج خمؽ مرص عمؿ ألنفسيـ ولليرىـ مػف خػبلؿ أمكػارىـ ّ

دوليا مف أعضػاه ىيئػة التػدريس بالجامعػة لالصػفوة الرسػمية لجامعػة اإلسػكندرية،
مدربا ً
ً ٘ٛ
ٚنوممبر. ٕٜٓٔ

 .7 .3 -5التطبيل احلالي لمىكسز:
أعمف رئيس جامعة اإلسكندرية ،أنو سيتـ تطبيؽ مقرر ريػادة األعمػاؿ واالبتكػار عمػج ٓٔٙ
مؤكػدا
ألؼ طالب بالجامعػة ،بدايػة مػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔ
ً
ضرورة تليير مفيوـ قامة ريادة األعماؿ وتليير مكػر الشػباب إلػج مكػر يتسػـ بالواقعيػة وتلييػر

نمػػط وطريقػػة تفكيػػره ،مػػف البوػػث عػػف وظيفػػة ،إلػػج نشػػر قامػػة العمػػؿ الوػػر وجعميػػا ال قامػػة
السائدة لدى الشباب وتشجيعيـ عمج القياـ بمشروعاتيـ الخاصػة ،والتػي مػف شػأنيا أف تسػيـ
موضػوا أف الجامعػة تعمػؿ ومػؽ اسػتراتيجية متكاممػة تصػبو لنشػر مكػر ريػادة
مي بناه الػوطف،
ً
األعمػػاؿ ،وأف أوػػد موػػاوره األساسػػية ىػػو تلييػػر قامػػة ريػػادة األعمػػاؿ عنػػد الطػػبلب مػػف خػػبلؿ
اعتبػار مػف الفصػؿ الدراسػي الوػالي ،والمقػرر تػـ
ًا
تنفيذ مقرر إلزامي عمج جميا طبلب الجامعة
اعتماده مف مؤسسة بيرسوف البريطانية ،عػبلوة عمػج اعتمػاد ٘ٗ مػف أعضػاه ىيئػة التػدريس
كمػػدربيف معتمػػديف مػػج مجػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ لتػػديس ىػػذا المقػػرر لمطػػبلب .لالصػػفوة الرسػػمية
لجامعة اإلسكندرية  ٕ٘،سبتمبر. ٕٜٓٔ

 .8 -3 -5املشازكة فى املطابكات السمسية:
شػػارؾ المركػػز مػػا مسػػابقة رالػػي لريػػادة األعمػػاؿ ،والتػػي تقػػوـ برعايتيػػا األكاديمي ػة العربيػػة
لمعمػػػوـ والتكنولوجيػػػا مػػػا البنػػػؾ األىمػػػج ،ويػػػث قػػػاـ المركػػػز بتم يػػػؿ جامعػػػة اإلسػػػكندرية مػػػج
المسػػػابقة ،ويػػػث كػػػاف دوره الرئيسػػػي لمركػػػز التطػػػوير الػػػوظيفي وريػػػادة األعمػػػاؿ،ٕٕٓٓ ،
ص ٜٔا
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ٔ -ترشػػػير مجموعػػػة مػػػف أعضػػػاه ىيئػػػة التػػػدريس لممشػػػاركة مػػػج لجنػػػة
التوكيـ والفعاليات.
ٕ -ترشير مجموعػة مػف الطػبلب مػف مختمػؼ كميػات الجامعػة لمتػرويي لممسػابقة ونشػر
المعمومات بالورـ الجامعي والمساعدة مي اسػتخراج أمكػار المشػروعات الناشػئة مػف
الطبلب لتنفيذىا عمج أرض الواقا وتواصؿ وبناه شبكة مف الطبلب التػج تػدعـ مكػر
ريادة األعماؿ بجميا أنشطتو.

.9 -3 -5دائصة وطابكة ٌشس الوعي بسيادة األعىاه:
مازت جامعة اإلسكندرية بالمركز األوؿ مي التصػفيات النيائيػة ألكبػر مسػابقة عالميػة تابعػة
لبلتواد األوروبػي عػف نشػر الػوعي بريػادة األعمػاؿ ،والتػج عقػدت مسػاه الخمػيس  ٔٚأكتػوبر
بالعاصمة الفنمنديػة ىميسػنكي ،ويػث اسػتطاعت الجامعػة خػبلؿ المسػابقة التػي بػدأت منػذ عػدة
عالميػػا عػػف جيودىػػا مػػي دمػػي مفػػاىيـ ريػػادة األعمػػاؿ وادخػػاؿ
ػردا
أشػػير أف تقػػدـ
نموذجػػا متفػ ً
ً
ً
قامتيػػػا مػػػي الموتػػػوى التعميمػػػي لكامػػػة طبلبيػػػا ،وتقػػػديـ نمػػػوذج مريػػػد لمتعمػػػيـ غيػػػر النمطػػػي
والتفاعمي والخروج عف النمط التقميدي والصػفي والكتػاب الجػامعي ،وبمػنيي دولػي اليػدؼ منػو
ترسيا مبدأ توػوؿ جامعػة اإلسػكندرية إلػج جامعػة متسػقة مػا طبلبيػا ،وتسػمـ الػدكتور عصػاـ
الكػػردي ،رئػػيس جامعػػة اإلسػػكندرية ،جػػائزة المركػػز األوؿ خػػبلؿ اوتفاليػػة كبيػػرة أقيمػػت بمناسػػبة
عامػػػػا عمػػػػج إنشػػػػاه مؤسسػػػػة التػػػػدريب األوروبػػػػج .لالصػػػػفوة الرسػػػػمية لجامعػػػػة
مػػػػرور ٕ٘ ً
اإلسكندرية  ٔٛ،أكتوبر. ٕٜٓٔ

 .6دّود األكادميية يف تعصيص ثكافة زيادة االعىاه والتعميي السيادي :دزاضة سالة -:
يعػػرض الجػػزه التػػالي جيػػود األكاديمي ػة العربيػػة لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا والنقػػؿ البوػػري مػػي ريػػادة
األعماؿ ،ونشر قامتيا مف خبلؿ دراسة والة مركز ريادة األعماؿ والتسويؽ االستراتيجي.

 .1 -6الواقع الساَِ لمذّود املبرولة لدعي ثكافة زيادة األعىاه باألكادميية
تتمخص تمؾ الجيود مي جممة مف المبادرات والبػرامي ،وتعقبيػا مػي مجػاؿ نشػر قامػة ريػادة
األعماؿ ،والتعميـ الريادي.

 .2 -6العٍاصس السئيطة لدعي ثكافة زيادة األعىاه باألكادميية:
ىناؾ خمسة عناصر أساسية مي مركز ريادة األعماؿ لمساعدة الطبلب عمج تطوير أعماليـ
الخاصة وترؾ تأ ير اجتماعي إيجابي:
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(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200004, 12/12/2019
*الوعي ووؿ ريادة األعماؿ ،لتعزيز ورعاية المفاىيـ م ؿا بده التشليؿ /الريادية
االجتماعية ..وغيرىا
)…like Start-Up / Social Entrepreneur
*بناه القدرات  Capacity Buildingويعنيا لتصميـ ،وتقديـ البرامي لتطوير قادة
المستقبؿ ،ووكبله التليير مف خبلؿ برامي استكشاؼ المواىب والقيادة .
* دعـ بده األعماؿا دعـ الشركات الناشئة الموتممة والتشليمية مف خبلؿ تقديـ برامي
تدريبية ليا لتمكيف مياراتيا التشليمية مف إدارة أعماؿ أك ر سبلسة.
* جائزة رائد أعماؿ السنةا دعوة ألمكار مبتكرة سواه كانت مشروعات جديدة أو مبادرات لوؿ
المشكبلت االجتماعية م ؿ التعميـ لمكرة لمشروع ومكرة لمتأ ير .
* ربط الشباب بالنظاـ اإليكولوجي لريادة األعماؿا ويث ُيساعد رواد األعماؿ مي التواصؿ ما
أصو اب المصموة الرئيسييف الذيف قد يدعموف أعماليـ م ؿ المسرعات والموجييف
والواضنات ،باإلضامة إلج الوصوؿ إلج المست مريف أو أصواب رؤوس األمواؿ.

.3 -6وسكص زيادة األعىاه والتطويل االضرتاتيذي Center of Entrepreneurship
يعػػد مركػػز ريػػادة األعمػػاؿ والتسػػويؽ األسػػتراتيجج  AASTالمسػػؤوؿ عػػف ريػػادة األعمػػاؿ
باألكاديمية ،وىو مجتما متود مف أجؿ تعزيز ودعـ ريادة األعماؿ والنمو القػائـ عمػج االبتكػار
مي مصر ،ويختص المركػز بتنظػيـ ورش العمػؿ والنػدوات والمسػابقات الخاصػة بريػادة األعمػاؿ
وتقػػػػػػػػػػديـ الجػػػػػػػػػػوائز التػػػػػػػػػػج تسػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػج بػػػػػػػػػػده تنظػػػػػػػػػػيـ المشػػػػػػػػػػروعات والرعايػػػػػػػػػػة
والتوجيػػػػػػوhttp://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/.
),12/12/2019
تتم ؿ رؤية المركػز مػي سػعيو ألف يكػوف أمضػؿ مركػز لريػادة األعمػاؿ مػي الشػرؽ األوسػط
وامريقيا ،ويث يتـ إشراؾ الطبلب ودعـ الشركات الناشئة والشركات مػي جميػا أنوػاه المنطقػة
والوفاظ عمج االستدامة.
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php
ًا
) ، ?page_id=48200002,12/12/2019بينما تتمخص رسالتو مي كونػو
مركػز شػامبلً
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متخصصا مي ريادة األعماؿ واالبتكار ،ييػدؼ إلػج بنػاه جيػؿ مػف رواد الشػباب
لتنمية الشباب،
ً
ووكػػبله التلييػػر ليػػؤ روا بشػػكؿ إيجػػابي عمػػج االقتصػػاد المصػػري والعربػػي ،مػػف خػػبلؿ تشػػجيا
المبادرات المبتكرة وأداه األعماؿ التجارية الخاصة مي جميا الكميات والمباني مي األكاديمية.
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php
,12/12/2019)?page_id=48200003

 .1 -3 -6املبادزات اليت يكدوّا وسكص AAST
يقدـ مركز  AASTجممة مف المبادرات التػي تؤكػد عمػج نشػر ودعػـ قامػة ريػادة األعمػاؿ،
ومنياا
ٔ .وبادزة AAST Startup MINTS
تعد  AAST Startup MINTSإودى مبادرات مركز  AASTلريادة األعماؿ ،والتي
تركز عمج توجيو األمكار التجارية الموتممة ودعـ الشركات الناشئة مي مراوؿ نضجيا
المختمفة ،سواه دعـ كؿ مف مجتما ، AASTأو خارجو ،ما قطاع متنوع يركز عمج
برامي التوضيف واإل رشادincubation and mentorship programs.
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.
)php?page_id=48200062 ,12/12/2019
ٕ .وبادزة سكل شغفك Meet Your Passion
طبقػػت ىػػذه المبػػادرة مػػي البدايػػة عمػػج مؤسسػػات التعمػػيـ مػػا قبػػؿ الجػػامعي ،لكنيػػا وسػػعت
نطاقيا ميما بعد لتشمؿ األورـ الجامعية.
تعد وممة "تمبية شلفؾ" إودى المبػادرات التػي يػتـ تقػديميا إمػا كبرنػامي مػي المدرسػة أو
كبرنػػامي مػػا بعػػد المدرسػػة ،ويػػث يػػتعمـ الطػػبلب جوانػػب مختمفػػة مػػف كيفيػػة معرمػػة شػػلفيـ مػػي
الويػػاة وتطػػوير أىػػداؼ تتوامػػؽ مػػا شػػلفيـ بطػػرؽ ممتعػػة وم مػػرة ،ىػػذه الوممػػة ليػػا موجتػػاف
رئيسيتافاالموجة األولج كانت ما طبلب المدارس بيدؼ إطبلؽ العناف لشلفيـ مي الويػاة مػف
خبلؿ مجموعة مف ورش العمؿ ،وقد كانت الزيارة األولػج لمدرسػة ميكتوريػا الدوليػة Victoria
 internationalمي ٖ مارس ٕ٘ٔٓ ،وبعد ذلؾ استكممت الزيارات ما بلث مدارس أخػرىا
المػػػػػدارس الذكيػػػػػة schools

 ، Smartمدرسػػػػػة الشػػػػػويفات الدوليػػػػػة

Chouifat

 ، international schoolمدارس الفاروؽ اإلسػبلمية El farouk Islamic schools
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 ،أما الموجػة ال انيػة ليػذه الوممػة مكانػت مػا أعضػاه ىيئػة التػدريس والمػوظفيف ،وقػد أطمقػت
تمؾ الدورات مي الورـ الجامعي باإلسكندرية.
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200033 ,12/12/2019

.2 -3 -6بساور االستضاُ يف وسكص AAST
يقدـ المركػز جممػة مػف بػرامي االوتضػاف  incubation programsالتػي تػدعـ مجػاؿ
ريادة األعماؿ ،ومنياا
*ساضٍة AAST Supply Chain
وتخػتص الواضػنة بػدعـ األمكػار الناشػئة المتعمقػة بمجػاؿ  ،Supply chainويػث يمكػف
لمطالػػػب الػػػذي يمتمػػػؾ مكػػػرة مشػػػروع مػػػي مجػػػاؿا المشػػػتريات

 ،Procurementالنقػػػؿ

 ،Transportationالتوزيػا  ، Distributionالتجػارة اإل لكترونيػة ، E-Commerce
إدارة المخػزوف والتخػػزيف  ، Inventory Management & Warehousingالتعبئػػة
والتلميػػؼ  ، Packing & Packagingاإلنتػػاج والتصػػنيا & Production
 ،Manufacturingإعػادة التػدوير  ، Recyclingوقػد أشػارت األكاديميػة لقياميػا بتنظػيـ
أوؿ ودث مي مجاؿ ريادة األعماؿ متخصص مػي مجػاؿ سبلسػؿ اإلمػداد والموجيسػتيات ،بويػث
يكوف ىناؾ اوتمالية لؤلمراد الذيف تقبؿ أعماليـ دخوؿ واضنة األعماؿ المتخصصػة مػي مجػاؿ
سبلسػػؿ األمػػداد ،ويػػث سػػيعرض الفػػرد مكرتػػو ،وسيسػػتفيد مػػي ىػػذا الصػػدد مػػف يراه الخبػػراه
والمتخصصيف ،وسيستفيد مػف عػرض قصػص النجػاح لؤلشػخاص الػذيف بػدأوا مػي ىػذا المجػاؿ
نجاوػػا ،عػػبلوة عمػػج التعػػرؼ عمػػج أمػراد ك يػػريف داخػػؿ مجتمػػا ريػػادة األعمػػاؿ
ونالػػت أعمػػاليـ
ً
وسبلسؿ اإلمداد.
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200075 ,28/12/2019
*برنامي واضنة الشباب Youth Incubator Program
يقػدـ البرنػامي لجميػا طػبلب  ، AASTويعػد مرصػة لممارسػة األعمػاؿ التجاريػة ،مػا تقػديـ
الػػدعـ المناسػػب ليػػـ ،ممػػف خػػبلؿ البرنػػامي يمكػػف لمشػػباب تمقػػي اإلرشػػاد والتػػدريب لمػػدة سػػتة
أشػػير بجانػػب الػػدعـ المػػالي لتطػػوير النمػػوذج األولػػي  prototypeالخػػاص بمشػػروعو ،ويػػث
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تقػػوـ األكاديمي ػة بمسػػاعدة المتقػػدـ مػػي بػػده تشػػليؿ المشػػروع ،واطبلقػػو وضػػبطو عمػػج المسػػار
الصوير ،ولذا معمج الطالب الذي لديو مكرة تـ التوقؽ منيا ،ونموذج أولي ليػا ،أف يسػجؿ مػي
ىذا البرنامي.
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200077 ,12/12/2019
* برنامي واضنة المشرؽ السياوية Mashreq Tourism Incubator
يعد برنامي "المشرؽ" أوؿ برنامي مي المنطقة العربية متخصص مي دعػـ الشػركات الرائػدة
واألمكػػار المبتكػػرة الناشػػئة مػػي قطػػاع السػػياوة ،يػػأتي البرنػػامي كنتيجػػة لمتعػػاوف المسػػتمر بػػيف
مشروع رواد ٖٕٓٓ التابا لوزارة التخطيط ومركز ريادة األعمػاؿ مػي األكاديميػة العربيػة لمعمػوـ
والتكنولوجيػػا والنقػػؿ البوػػري ،وييػػدؼ إلػػج تقػػديـ دعػػـ شػػامؿ لمشػػركات القائمػػة ،باإلضػػامة إلػػج
األمكػػار التجاريػػة المبتكػػرة مػػي قطػػاع السػػياوة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ب ػرامي الوضػػانة واالوتضػػاف
خصيصا إلعادة تأىيؿ وتسريا نمو أعماؿ ريػادة األعمػاؿ عمػج طػوؿ مراوػؿ التنميػة
المصممة
ً
المختمف ػة ،وسػػوؼ يػػومر البرنػػامي الػػدعـ الفنػػي والتجػػاري مػػف خػػبلؿ خب ػراه السػػياوة  -الػػدعـ
والتشاور لتطوير النموذج األولي لممنتي  /الخدمة  -مساوة العمؿ المشػترؾ المجيػز – كيفيػة
الوصوؿ إلج المنر واالست مار  -الوصوؿ إلج الشبكات والمورديف والعمبله.
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200083 ,12/12/2019

 .ٗ-ٙاملطابكات يف دلاه زيادة األعىاه:
تقػػدـ األكاديميػػة جممػػة مػػف المسػػابقات التنامسػػية مػػي مجػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ عمػػج النوػػو
التاليا
* وطابكة ""Entrepreneurship Rally
"رالي ريادة األعمػاؿ" ىػي واوػدة مػف أكبػر مسػابقات ريػادة األعمػاؿ مػي مصػر ،ميػي ليسػت
مجرد منامسة عاديػة ،ولكنػو برنػامي كامػؿ لريػادة األعمػاؿ يشػمؿ الجمسػات والػدورات التدريبيػة
واإلرشػػاد ،ولعػػؿ أىػػـ نتػػائي المسػػابقة خػػروج أمكػػار رائعػػة لبػػده التشػػليؿ ضػػمف مسػػار سمسػػمة
التوريد والتصدير الذي يعتبر واضنة.
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بدأ الرالي مي نوممبر  ،ٕٓٔٙوقد تـ تنظيـ مراومو مي جميا مروع الجامعػة ،وكانػت النيايػة
جػزًها مػػف منتػػدى ريػػادة األعمػاؿ مػػي مصػػر ،ويػػث وصػػؿ ٓ٘ مريقًػا عمػػج مرصػػة لمتوجيػػو ليػػوـ
جنبا إلج جنب ما مينييف مف قطاع الصناعة مي مصر.
واود مف قبؿ الموجييف الدولييف ً

(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200055 ,12/12/2019
مف خبلؿ ىذه المسابقة يسػتطيا الشػخص الػذي لديػو مكػرة مشػروع أف ينفػذىا ،ويوقػؽ

وممػػو مػػي أف يكػػوف رائػػد أعمػػاؿ تجػػاري ،وبالنسػػبة لؤلشػػخاص الػػذيف لػػيس لػػدييـ مكػػرة ،ىنػػاؾ
تدريب لمدة يوميف) (Ideation Trainingمتػاح مػي كػؿ مػروع األكاديميػة ،ليسػاعد الشػخص
عمج الخروج بفكرة مشروع؛ ليكوف رائد أعماؿ مي المستقبؿ ،ولذا ميذه المسػابقة تسػاعد الفػرد
خػػبلؿ مراوميػػا المختمفػػة عمػػج إنجػػاز مشػػروعو بدايػػة مػػف توديػػد الفكػػرة ،ووتػػج عمػػؿ نمػػوذج
ليا " ،"Business Modelـ تنفيذىا.
منتميا إلج أود منيـ:
لممسابقة بلث مسارات ،سيكوف مشروع أي مرد
ً
(http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200054 ,28/12/2019
*املطـاز العـاً ""General Trackا يمكػف لممتقػدـ االنخػراط أسػفؿ المسػار العػاـ ،إذا لػـ يكػف
مندرجا توت أي مف المسارات التالية.
مشروعو
ً
*التػػأ ير االجتمػػاعي  Social Impact:ا ويتعمػػؽ ىػػذا المسػػار بالمشػػروعات "ذات الخدمػػة
يضػا تخػػدـ المجتمػػا مػػف
المجتمعيػػة"؛ أي أنيػػا ليسػػت قاصػػرة عمػػج توقيػػؽ أربػػاح مقػػط ،لكنيػػا أ ً
خبلؿ وؿ مشكبلتو.
*اإلبـدا الصـٍاعي Industry Innovation:ا ويتعمػؽ بالمشػروعات التػي يػتـ بيػا ابتكػار
أمكػػار ليػػا عبلقػػة بمجػػاؿ الصػػناعة واليندسػػة م ػػؿ أجيػػزة الػػذكاه االصػػطناعي  robotsم ػ ًبل،
وىذه تستيدؼ طبلب اليندسة بشكؿ كبير.

*وطـاز Export & Supply Chainا وىػذا المسػار يمكػف أف يقػدـ ميػو أي مػرد ،وال توجػد
ػار وطرقً ػا ىػػدميا زيػػادة التصػػدير
شػػروط لمتسػػجيؿ بػػو ،ويخػػتص بالمشػػروعات التػػي تبتكػػر أمكػ ًا

لمشروعات صليرة تدعـ الصناعة(.

ويتمخص الجدوؿ الزمني لممسابقة مي الخطوات التاليةا
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ٔIdeation Training -ا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة
يوميف لتعميـ الشباب كيفية اختيار أمكار المشروع ،ويعقد ىذا التدريب مي كؿ الفروع.
ٕ Application Filtration -ا مرومػة اختيػار األمكػار األوليػة عػف طريػؽ تقيػيـ ميػديو
مدتػػو دقيقتػػاف ،س ػيتـ رمعػػو عمػػج موقػػا األكاديمي ػة مػػف قبػػؿ الفريػػؽ المتقػػدـ ،يمػػي ذلػػؾ إج ػراه
مقابمة عبر الياتؼ.
ٖSemi Final -ا وىي المرومة النصؼ نيائية ويث يتـ مييا تقيػيـ مشػروعات الطمبػة مػف
قبػػؿ لجنػػة توكػػيـ مكونػػة مػػف أعضػػاه ىيئػػة التػػدريس مػػف كػػؿ مػػرع بجانػػب خبػراه مػػف قطاعػػات
المسػػػابقة المختمفػػػة ،ويػػػث سػػػيتـ اختيػػػار  50مريقًػػػا مػػػف كػػػؿ الفػػػروع لمتأىػػػؿ إلػػػج المرومػػػة

النيائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،وميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
تتأىػػػػػؿا  20مريقًػػػػػا مػػػػػف مسػػػػػار سبلسػػػػػؿ اإلمػػػػػداد والتصػػػػػدير  30 +مريقًػػػػػا مػػػػػف مسػػػػػار
الخدمة المجتمعية ومسار االبتكار مي الصناعة

ٗ Advanced Training and Mentorship -ا وىػػػػو تػػػػدريب بالتعػػػػاوف مػػػػا منظمػػػػة
العمؿ الدولية لمػٓ٘ مريقًا مف المرومة النصؼ النيائية ،وييدؼ إلج تعريؼ المشػاركيف باليػات

وأساسػػػػيات بنػػػػاه الشػػػػركات الناشػػػػئة ،مػػػػف خػػػػبل ؿ تطػػػػوير القػػػػدرات وتطػػػػوير خطػػػػط األعمػػػػاؿ

لتوويػػػػػػػػؿ األمكػػػػػػػػار إلػػػػػػػػج مشػػػػػػػػروعات قابمػػػػػػػػة لمتنفيػػػػػػػػذ ،ىػػػػػػػػذا باإلضػػػػػػػػامة إلػػػػػػػػج عقػػػػػػػػد
جمسات استشارية يقوـ بيا خبراه مي المجاؿ لكامة الفرؽ.
٘-

Rally Finalا وىي المرومة النيائية ،وىػي مقسػمة إلػج يػوميفا األ وؿ وىػو خػاص

بتصػػفية الػػػػ ٓ٘ مريقً ػا عػػف طريػػؽ  4لجػػاف توكػػيـ الختيػػار أمضػػؿ  22مريقً ػا ،وال ػػانيا وىػػو
خاص بالوفؿ الختامي وتوزيا الجوائز ،ويث سيتـ اختيار الفػرؽ الفػائزة لجميػا المسػارات مػف
قبؿ لجنة الوكاـ المكونة مف أعضاه ىيئة التدريس وخبراه مف الصناعة.
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php
)?page_id=48200054 ,28/12/2019

 .5 -6حتديات اإلبدا  :االِتىاً بالتغطية اإلعالوية
تُعد منوة " "Passion for Visionجزًها مف وممة إعبلنيػة تيػدؼ إلػج خمػؽ مزيػد مػف
الػػوعي لموػػرـ الجػػامعي بالقريػػة الذكيػػة وجػػذب طػػبلب يتمتعػػوف بػػالجودة والبصػػيرة إلػػج كمياتيػػا
المختمفة ،إنيا مسابقة لطبلب السنة األخيرة مي المدارس ال انوية الػذيف سػيقدموف مػي خريػؼ
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وسيطمب مػف المتقػدميف التعبيػر عػف رؤيػتيـ لداخػؿ الكميػة التػي سػيتقدموف إلييػا ،
ٕ٘ٔٓ ُ ،
والجميػػور المسػػتيدؼ ىنػػا بشػػكؿ رئػػيس الصػػؼ ٕٔ مػػف المػػدارس البريطانيػػة واألمريكيػػة مػػف

الفئة. A
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php
)?page_id=48200017 ,12/12/2019
.ٙ-ٙداوعة األسالً  Dream Universityا
إيمانػػا بقػػوة الشػػباب وقػػوة االبتكػػار ،ونتيجػػة لطمػػوح معظػػـ طػػبلب المػػدارس ال انويػػة إلػػج
تعميمػا
التعميـ الجامعي مي الخارج؛ رغبة منيـ مي مكاف يمبػي كػؿ شػيه يوتاجونػو سػواه كػاف
ً

ورمػػػا بار ًعػػػا أو ويػػػاة طبلبيػػػة مبيجػػػة ،أقامػػػت األكاديميػػػة مسػػػابقة بعنػػػواف "جامعػػػة
ممتػ ًا
ػػاز أو ً
األوػػبلـ" ،ويكمػػف ىػػذا التوػػدي مػػي البوػػث عػػف الطػػبلب الػػذيف لػػدييـ أمكػػار مبتكػػرة مػػف شػػأنيا
إوػػداث ػػورة مػػي العمميػػة التعميميػػة ،واألوػػرـ الجامعيػػة التػػي يوػػدث مييػػا ىػػذا التعمػػيـ ،وسػػعادة

الطبلب ووياتيـ خبلؿ رومتيـ الجامعية ،ويستيدؼ االبتكار ما أوػد المسػارات ال بل ػة التاليػةا
إصبلح التعميـ ،مرمؽ الورـ الجامعي الذكي ،وسعادة الطبلب ووياة الورـ الجامعي.

.7 -6االِتىاً بكصص الٍذاح:
ػروعا جديػ ًػدا ،عمػػج
تعػػرض األكاديميػة قصػػص النجػػاح لطبلبيػػا ممػػف ابتكػػروا أو أسسػوا مشػ ً
سبيؿ الم اؿا
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.ph
)p?page_id=48200058 ,12/12/2019
* تطبيل  PharmaConnectاوتعمؿ خدمة التطبيؽ عمج تسييؿ عممية البيا والشػراه بػيف
العميػػؿ والصػػيدلية ،كمػػا ستضػػمف توديػػد السػػعر الرسػػمي مػػي جميػػا الصػػيدليات وعمػػج المػػدى
الطويػػؿ ،سػػيتـ اسػػتخداـ البيانػػات مػػي تومػػيبلت البيانػػات الضػػخمة التػػي ستسػػاعد مػػي التنبػػؤ
بالطمب لتجنب النقص واإلمراط مي التخزيف.
*برناميا Cyclisteا ىو برنامي لتبادؿ الػدراجات يػومر لممسػتخدميف دراجػة مػي أي وقػت ،تػـ
توميره كأود تطبيقات اليػاتؼ المومػوؿ ،ومػف خبللػو يمكػف توديػد موقػا أقػرب دراجػة ،وب للػاه
التػػػأميف عمييػػػا ،ػػػـ ركػػػوب الدراجػػػة إلػػػج وجيػػػتيـ وتركيػػػا ىنػػػاؾ دوف القمػػػؽ بشػػػأف أمنيػػػا أو
صيانتيا.
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*برنامي TRAQUALCHEAPا مي بعض األويػاف يػتـ اسػتلبلؿ المػزارعيف لبيػا مواصػيميـ
بأسػػػػػعار منخفضػػػػػة ،ويشػػػػػتري المسػػػػػتيمؾ المواصػػػػػيؿ منخفضػػػػػة الجػػػػػودة بأسػػػػػعار مرتفعػػػػػة،
إف TRAQUALCHEAPعبػػارة عػػف منصػػة يمكنيػػا ربػػط الم ػزارعيف بتجػػار التجزئػػة؛ وتػػج
سعر متوسطًا.
يتمكف المزارعوف مف بيعيا بأسعار مناسبة ،ويمكف لممستيمؾ أف يدما ًا
http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php
)?page_id=48200058 ,12/12/2019
تنػػاوؿ الموػػور شػػقيف رئيسػػيف اأوليمػػا ريػػادة األعمػػاؿ المصػػرية ؛ويػػث تركػػز الوػػديث عػػف
ال قامػػة الرياديػػة المصػػرية ،والجيػػود المبذولػػة مػػي التعمػػيـ الريػػادي بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
المصػػري.أما الشػػؽ اآلخػػر مػػاختص بفوػػص وػػالتي الدراسػػة ،والمقصػػود مراكػػز ريػػادة األعمػػاؿ
بجامعة االسكندرية ،واألكاديمية العربية لمعموـ التكنولوجيا والنقؿ البوري.

احملوز الطابعٌ :تائر الدزاضة:املٍاقشة والتفطري
يتعمؽ ىذا الجزه ببياف أوجو التشابو واالختبلؼ الواقعة بيف والتي الدراسة مػي نشػر قامػة
ريادة األعماؿ،والتعميـ الريادي ،وتفسير تمؾ التشابيات واالختبلمات وتفسػيرىا بػالرجوع لمسػياؽ
ال قامي المصري.
بعد مقابمة السادة مديري مراكز ريادة األعمػاؿ بوػالتي الدراسػة واسػتيفاه عناصػر األداة مػف
جانبيـ ،وتوميؿ الجيػود المبذولػة لػدعـ ونشػر قامػة ريػادة األعمػاؿ يمكػف الخػروج بجممػة مػف
النتائي عمج النوو التاليا

.1فيىا يتعمل باحملوز األوه :اجلواٌب املؤضطية
وظيػػت البنػػود التػػي يشػػمميا ىػػذا الموػػور عمػػج اسػػتيفاه إيجػابي مػػي كمتػػا الوػػالتيف بنسػػبة
ٓٓٔ ،%والتي شممت وجود خطػة اسػتراتيجية تعػزز نشػر الػوعي ب قامػة ريػادة األعمػاؿ ،إلػج
جانػػب قيػػاـ المؤسسػػتيف بػػدور مػػي اختيػػار وتنظػػيـ األمكػػار الجديػػدة لممشػػروعات ،وكػػذا تػػومير
الخػػريجيف الجػػدد لمشػػركات الناشػػئة ،وعػػدد مػػف المشػػرميف لػػدعـ األنشػػطة الرياديػػة مػػي إطػػار
جممة مف القواعد والموائر المنظمة لكيفية تبني األمكار والمشروعات الريادية.
منطقيا ،مالعمؿ مي ضوه قواعد موددة لتنظيـ تبني األمكار ىي أسػاس العمػؿ
أمر
ويعد ىذا ًا
ً
الريػػادي النػػاجر ،وليػػذا سػػعت كمتػػا الخبػػرتيف إلػػج اسػػتيفاه الجوانػػب المؤسسػػية خاصػػة تواجػػد
خطة استراتيجية تعزز نشر الوعي ب قامة ريادة األعماؿ.
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تتماشػج النتيجػة السػابقة مػا النتػائي التػي خرجػت بيػا دراسػة ل Rice, Fetters and
 ، Patricia G. Greene,2014والتػي أكػدت أف نجػاح وتطػوير  U-BEEيتطمػب رؤيػة
القيادة العميا ودعميا ،كما أف أود أىـ العناصر األساسية لبناه والوفاظ عمج نظاـ بيئي قػوي
ػر ألنػػو مػػف النػػادر أف يكػػوف
لريػػادة األعمػػاؿ ىػػو دع ػـ كبػػار القػػادة عبػػر عمميػػة التطػػوير ،نظػ ًا
لممؤسسػػة التعميميػػة قائػػد واوػػد خػػبلؿ متػػرة تطػػوير النظػػاـ اإليكولػػوجي بأكمميػػا ،مػ ف ىػػذا يعنػػي
أيضا أف القادة المتعاقبيف بواجة إلج دعـ تطوير وصػيانة النظػاـ اإليكولػوجي لريػادة األعمػاؿ،
ً
أشػكاال متنوعػة ،منيػا االلتػزاـ االسػتراتيجي مػف خػبلؿ إعػبلف النوايػا
يمكف أف يأخػذ ىػذا الػدعـ
ً

االسػػتراتيجية ،أي أف ريػػادة األعمػػاؿ ج ػزه أساسػػي مػػف رؤيػػة المؤسسػػة التعميميػػة ودورىػػا مػػي
المنطقة ،وىذا يتضر مي والتي الدراسة ،وظير بجبله ويف تولػت جامعػة اإلسػكندرية – كػأوؿ
جامعة وكومية زماـ المبادرة لتبني نظػاـ إيكولػوجي مسػتند إلػج الجامعػة ،ونشػر الػوعي ب قامػة
ريادة األعماؿ ،كما يظير مف خبلؿ دعـ القادة وأعضػاه ىيئػة التػدريس ،واعتمػادىـ كمتػدربيف
عالمييف لريادة األعماؿ.
)Rice, Fetters and Patricia G. Greene,2014,p.48ٜ

.2فيىا يتعمل باحملوز الجاٌي :اجلاٌب الجكايف
اختمفت االستجابات الواقعة توت ىذا الموور مي والتي الدراسة عمج النوو التاليا


فيىا يتعمل باآلثاز الجكافيةا
ويث أجابت األكاديميػة العربيػة باإليجػاب مػي كػؿ البنػود عػدا البنػد المتعمػؽ بتػوامر قاعػدة

بيانػػات مود ػػة ،بينمػػا اختمفػػت اسػػتجابة جامعػػة اإلسػػكندرية؛ مأمػػادت باإليجػػاب نوػػو البنػػود
المتعمقة بتوامر التلطيػة اإلعبلميػة ،والتواصػؿ مػا الصػوامة القوميػة لتلطيػة ونشػر األ نشػطة
الريادية ،ووجود قنوات /شبكة تلطػي قصػص ريػادة األعمػاؿ ،وذلػؾ ُيعػزى لقػوة الوشػد وػوؿ
تجربة الجامعة الجديدة مي نشػر وتعزيػز الػوعي ب قامػة ريػادة األعمػاؿ ،وأجابػت بػالنفي عمػج
كػػبل البنػػديفا ت ػوامر موقػػا إلكترونػػي لنشػػر ريػػادة األعمػػاؿ وتعزيػػز قامتيػػا ،وتسػػعج الجامعػػة
وائبل أمػاـ التوقيػؽ الشػامؿ ليػذا،
الستيفاه ىذه النقطة ،ولكف نقص اإلمكانات المادية يقؼ ً

والذي ربما بتوققو يضمف توامر وسيمة لموصوؿ عمج يراه الجميور مي األنشطة الريادية.



فيىا يتعمل بالطىات واملعايري الجكافية:
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**تسػػاوت كمتػػا الوػػالتيف مػػي البنػػود المتعمقػػة بقصػػص النجػػاح ،ويػػث تتػػوامر يليػػة لتسػػجيؿ
قصص النجاح ،وخطة لبلستفادة مف رواد األعماؿ الناجويف ،وكذا مبػادرات الكشػؼ عػف رواد
األعماؿ.
أيضػػػا مػػػي اسػػػتجابتيما مػػػي الجػػػزه المػػػرتبط بتػػػاريا ريػػػادة األعمػػػاؿ،
** تسػػػاوت الوالتػػػاف ً
والمتعمػػػؽ بتواجػػػد يليػػػة لدراسػػػة المشػػػروعات الرياديػػػة الناجوػػػة ،واالىتمػػػاـ بتنميػػػة الميػػػارات
الريادية ،وتومؿ نتائي الفشؿ والخطأ لدى الطبلب مف قصص الرواد السابقيف.
تشػػابيت والتػػا الدراسػػة مػػي البنػػود المتعمقػػة بقصػػص النجػػاح ،وي ػث تتػػوامر يليػػة لتسػػجيؿ
قصص النجاح ،وخطة لبلستفادة مف رواد األعماؿ الناجويف ،وكذا مبػادرات الكشػؼ عػف رواد
األعماؿ ،وذلؾ يرجا إلج االىتماـ بتعميـ ريادة األعمػاؿ مػف خػبلؿ يليػة سػرد قصػص النجػاح،
تتبعيػػا ،لئلمػػادة منيػػا ،وقػػد بػػت ماعميػػة ىػػذه الطريقػػة ،وقػػدرتيا عمػػج جػػذب رواد األعمػػاؿ
و ّ
الناشػػئيف مػػف طػػبلب الجامعػػة ،مػػف خػػبلؿ استضػػامة عػػدد مػػف رواد األعمػػاؿ ووػػرص مركػػز
التطوير الوظيفي وريادة األعماؿ مي الفصؿ الدراسي ال اني مف العاـ الجػامعي المنصػرـ عمػج
استضامة إودى ىذه الشخصيات.
** ميمػػا يتعمػػؽ بػػالبرامي والمقػػررات الدراسػػية ،أكػػدت األكاديميػة تقػػديميا لبرنػػامي دراسػػي مػػي
ىذا الصدد م ؿ  ،yalla start upوالمرتبط بمرومة مػا قبػؿ االوتضػاف pre incubation
 ،وبرنامي  ، rally competitionوأكدت اعتماد مقػررات البرنػامي ،واعتمػاد أعضػاه ىيئػة
التػػدريس كمػػدربيف دوليػػيف معتمػػديف مػػي ريػػادة األعمػػاؿ ،كمػػا ال تقتصػػر طبيعػػة تركيػػز البػرامي
المقدمػػػة والمقػػػررات عمػػػج الجانػػػب النظػػػري مقػػػط ،بػػػؿ يتضػػػمف معػػػو جممػػػة مػػػف الميػػػارات،
ومشػػروعات التخػػرج ،عمػػج الجانػػب اآلخػػر تفتقػػر جامعػػة اإلسػػكندرية إلػػج تقػػديـ برنػػامي كامػػؿ
مقػرر ألوؿ مػرة ىػذا العػاـ بعنػواف "االبتكػار ،وريػادة األعمػاؿ"
ًا
لريادة األعماؿ ،غيػر أنيػا تقػدـ
كمقػػرر إجبػػاري ،ومتطمػػب جامعػػة لجميػػا طػػبلب الفرقػػة ال ال ػػة بجميػػا كميػػات الجامعػػة ،أمػػا
اختياري ػا لمػػبعض
جباري ػا لػػبعض الكميػػات ،و
ً
األكاديمي ػة متقػػدـ مقػػرر "مبػػادئ ريػػادة األعمػػاؿ" إ ً
اآلخر ،والفئة المستيدمة ىنا طبلب األكاديمية بكؿ مروعيا مي الفرقتيف ال ال ة والرابعة.
وىػذا يتطػابؽ مػا النتيجػة ال انيػة لدراسػة لPatricia G. Rice, Fetters ,2014
Greene

قويػا مػف ِقبػؿ أعضػاه ىيئػة
ناجوا
 ،والتي تفيد أنو يتطمب تطوير U-BEE
اما ً
ً
ومستداما التز ً
ً
- ٖٕٛ -

تعزيز ثقافة ريادة االعمال في مؤسسات التعليم العالي المصرية .....................................................

التدريس /اإلدارة بجميا مكونات النظاـ البيئي ،مفي جميا  U-BEEsلوالتي الدراسة ،كانػت
القيػػادة اإلداريػػة القويػػة مػػي ب ػرامي ريػػادة األعمػػاؿ والمراكػػز والمشػػروعات والمبػػادرات والقيػػادة
القوية ألعضاه ىيئة التدريس ميما يتعمػؽ بػالتعميـ والتواصػؿ مػف األمػور الواسػمة مػي تطػور
النظاـ البيئي.
)ٔRice, Fetters and Patricia G. Greene,2014,p.4ٜ
**أما الػدورات التدريبيػة والػورش والنػدوات متقػدـ األكاديميػة أك ػر مػف ٕ٘ دورة تدريبيػة مػي
العاـ الواود ،مفػي عػاـ  ٕٓٔٚقػدمت أك ػر مػف  ٔٛدورة ،ومػي  ٕٓٔٛقػدمت أك ػر مػف ٕٓ
دورة ،أما مي عاـ  ٕٜٓٔمقدمت أك ر مف ٕ٘ دورة ،مػي وػيف يقػدـ مركػز التطػوير الػوظيفي
وريادة األعماؿ التابا لجامعة اإلسكندرية نوو ما يزيد عف ٓٗ دورة مي العػاـ الواوػد ،قػدمت
منيػػا ٕٗ مػػي عػػاـ  ، ٕٓٔٚوقػػدمت  ٘ٛمػػي عػػاـ  ، ٕٓٔٛوقػػدمت ٔ ٛمػػي عػػاـ ،ٕٜٓٔ
باإلضػػػامة إلػػػج تػػػوامر خطػػػة ممنيجػػػة لػػػدى كمييمػػػا لمػػػدورات التػػػي يقػػػدميا المركػػػز ،ويتنػػػوع
المواضػػروف والخبػراه لتقػػديـ ىػػذه الػػورش ،باإلضػػامة إلمكانيػػة االسػػتعانة بفنيػػيف مػػف شػػركات
ومؤسسات ريادية.
وضػا مػدير مركػز األكاديميػة بػرامي م ػؿا  yalla start upوالمػرتبط بمرومػة مػا قبػؿ
االوتضػػاف  ،pre incubationوبرنػػامي  rally competitionكأم مػػة عمػػج الب ػرامي
الدراسية ،وال أعرؼ المسمّمة التي استند بيا إلج ذلؾ ،أما الوضا مي والة جامعػة اإلسػكندرية
مربمػػا تكػػوف مبػػادرة الجامعػػة ب دخػػاؿ مقػػرر االبتكػػار وريػػادة األعمػػاؿ ضػػمف متطمبػػات الجامعػػة

دما لتقػديـ بػرامي كاممػة متعمقػة بريػادة األعمػاؿ ،وربمػا ُيعػزى
خطوة ميمة مي سػبيؿ المضػي قُػ ً
ذلؾ إلج أف تجربة جامعة اإلسكندرية اعتمدت عمج تنمية الوعي ب قامة ريادة األعمػاؿ ،والعمػؿ
عمج مرومة ما قبؿ االوتضػاف بدرجػة أكبػر ،وخػبلؿ خططيػا المسػتقبمية سػيأتي الوقػا التػدريب
والي ػا بتأسػػيس واضػػنة
خػػبلؿ مرومػػة االوتضػػاف ومػػا بعػػدىا ،وىػػذا مػػا يعكسػػو قيػػاـ الجامعػػة ً
لؤلعماؿ ،أما األكاديمية ممدييا عديد مف الواضنات ،وتعمؿ مف خبلؿ مسػابقات ريػادة األعمػاؿ
عمج استقطاب األمكار الجػاىزة لػدى الطػبلب والخػريجيف ،الػذيف ال يشػترط بالضػرورة أف يكونػوا
مػػف طبلبيػػا ،أي أنيػػا لػػيس بالضػػرورة أف تكػػوف قػػد أعػػدتيـ ونمػػتيـ مػػي سػػياؽ قػػامي مػػرتبط
بريػادة األعمػاؿ ،منشػر قامػة ريػػادة األعمػاؿ قبػؿ اختيػار األمكػػار ال تيػتـ بػو األكاديميػة بدرجػػة
كبيرة.
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ػدريبا عمػػج مكػػرة
وأكػػدت األكاديمي ػة عمػػج نوعي ػة الػػدورات التدريبيػػة التػػي تقػػدميا لتشػػمؿ تػ ً

المشروع أو التدريب ما قبؿ االوتضاف ،والتدريب خػبلؿ مرومػة االوتضػاف ،وتسػتيدؼ الػدورات
ما قبؿ االوتضاف بصفة خاصػة طػبلب الجامعػات المصػرية ،مػي وػيف تسػتيدؼ دورات مػا بعػد
االوتضاف أصواب الشركات الناشئة ،مي ويف لـ يتـ استيفاه ىذا البند مف ِقَبؿ مركػز التطػوير
الوظيفي التابا لجامعة اإلسكندرية.
** وميمػػا يتعمػػؽ بال قامػػة الداعمػػة اسػػتجابت والتػػا الدراسػػة باإليجػػاب لجميػػا البنػػود عػػدا البنػػد
المتعمؽ ب مكانية التواصؿ ما الوياة االجتماعية لمطبلب الريادييف.



.3فيىا يتعمل باحملوز الجالح :الدعي املادي

كانت االستجابة عمج ىذا الموور باإليجاب مي األكاديمية ،بينمػا انتفػج وجػود بنػديف أساسػييف
مي والة جامعة اإلسكندرية ،وىماا تواجد خطة لتسويؽ بعض مخرجػات المشػروعات الرياديػة،
وامتبلؾ المؤسسة الستراتيجية مالية مستدامة لدعـ تنمية المشروعات الطبلبية.
وربمػػا يرجػػا ىػػذا إلػػج الػػدعـ المػػالي الكبيػػر المتػػومر لػػدى األكاديمي ػة ،والػػذي يمكنيػػا مػػف
استكماؿ أنشطتيا ،والتدريب خبلؿ مراوؿ ما قبػؿ االوتضػاف ،وأ نػاهه ،وبعػده ،مػي المقابػؿ يعػد
نقػػػص المػػػوارد الماليػػػة المتاوػػػة لمركػػػز التطػػػوير الػػػوظيفي وريػػػادة األعمػػػاؿ التػػػابا لجامعػػػة
اإلسكندرية.
وىػػذا ربمػػا تفسػػره النتيجػػة التػػي توصػػمت إلييػػا دراسػػة لالرميػػدي ٕٓٔٛ،بػػأف الجامعػػات ال
تمتمؾ إستراتيجية مالية مستدامة لدعـ وتشجيا المشروعات الريادية الطبلبية.
عبلوة عمج ضعؼ الدعـ المادي المخصص لنشر وتنمية قامة ريادة األعمػاؿ ،وعػدـ وجػود
تسييبلت لرواد األعماؿ لبده مشروعاتيـ ،ـ وجود مورو ات قامية لػدى الطػبلب توػ يـ عمػج
التمسؾ بالوظائؼ الوكومية ألنيا أك ر أمانا .لالرميدي ،ٕٓٔٛ ،ص ص ٖٛٗ،ٖٜٛ
ويتماشػج مػا مػا أشػارت إليػو دراسػة ل  Mansour, Sedita,and Apa,2018بػأف
مصػػػر بواجػػػة إلػػػج تشػػػجيا المزيػػػد مػػػف صػػػناديؽ رأس المػػػاؿ االسػػػت ماري وصػػػناديؽ األسػػػيـ
الخاصة عمج االست مار مي المشػروعات اإلبداعيػة الناشػئة ،وتطػوير تػدمؽ ٍ
كػاؼ مػف الشػركات
الناشػػئة الواعػػدة والقابمػػة لبلسػػت مار والتػػي سػػتجذب رؤوس األم ػواؿ األجنبيػػة واإلقميميػػة ،وىػػذا
يعنػػػػي إصػػػػبلوات تنظيميػػػػة واسػػػػعة النطػػػػاؽ إل زالػػػػة العقبػػػػات الواليػػػػة التػػػػي تواجػػػػو أصػػػػواب
المشروعات ،بما مي ذلؾ مػف زيػادة مػرص الوصػوؿ إلػج رأس المػاؿ مػا تنويػا مصػادر وأنػواع
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التمويؿ المتاح لممساعدة مػي خمػؽ مػرص تمويػؿ جديػدة وأك ػر إنتاجيػة ،وتفعيػؿ الشػراكات بػيف
القطاعيف العاـ والخاص(Mansour, Sedita,and Apa,2018,p.538) .
والشػكؿ رقػـ ل  ، 6ل  7يوضػػواف مػدى إسػياـ أصػػواب المصػالر مػي تػػدريب وتأىيػؿ الطػػبلب
بػػالمركز ،وكػػذا نسػػبة المػػنر الكاممػػة والمػػنر الجزئيػػة المقدمػػة لمطػػبلب والخػػريجيف مػػف المركػػز
وشػػػػركاه النجػػػػاح ،باإلضػػػػامة إلػػػػج

البرامي التي تتـ بعناصر التكمفة.

 )5يوضح نسبة مشاركة أصحاب المصالح في تدريب وتأهيل

ريجين

شكل رقم ( :) 6يوضح نسبة المنح الكاممة والمنح الجزئية المقدمة لمطالب

والخريجين من المركز وشركاء النجاح باالضافة الي البرامج التي تتم بعناصر

التكمفة

ير الوظيفي وريادة األعمال،2020،ص)10

المصدر:

(مركز التطوير الوظيفي وريادة األعمال،2020،ص)11

احملوز الجاوَ :آليات وكرتسة لتعصيص ٌشس ثكافة زيادة االعىاه باجلاوعات املصسية
وَ ٌتائر اإلطاز التٍظريي والتشميمي املكدً خاله احملاوز الطابكة ميكَ اخلسوز جبىمـة وـَ اآلليـات
اليت ميكَ أُ تعصش ثكافة زيادة األعىاه مبؤضطات التعميي العالي املصسية ،ووٍّا:
اعتماد موازنة مسػتقمة إلمػادة متابعػة المشػروعات الرياديػة لمطػبلب والخػريجيف مػي متػرات مػاقبؿ وبعد االوتضاف.
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تضميف نشر قامة األعماؿ بشكؿ مؤسسي ،وغير مؤسسي لئلمادة مي تليير ال قامة الرياديػةلمطبلب ،ومف ـ لممجتما بأكممو بشكؿ تدريجي.
العمؿ عمج تطػوير الػنظـ اإليكولوجيػة بمػا يتماشػج مػا طبيعػة السػياؽ المصػري ،مػا التركيػزعمج النظـ المستندة إلج الجامعة.
االىتماـ بتدويف قصص النجاح كأود العناصػر الفعالػة مػي نشػر قامػة ريػادة األعمػاؿ ،والتػييفيد منيا الطبلب والخريجوف بشكؿ كبير.
-العمؿ عمج بناه نظاـ معاؿ الستقطاب المشروعات الريادية مف المجتما بوجو عاـ.
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املسادع
أوال :املسادع العسبية
ٔ

ٕ

أرناؤؤط،أومد .دراسة مقارنة لبرامي تعميـ ريادة االعماؿ ببعض الجامعات مي الواليات المتودة

االمريكية وماليزيا وامكانية االمادة منيا مي مصر.مجمة التربية المقارنة والدولية

.ل ٚايونيو.ٕٓٔٚص ص .ٖٖٓ-ٜٔٛ

الباجوري ،خالد  .ٕٓٔٚ.ريادة االعماؿ مفتاح التنمية االقتصادية مي العالـ العربي.ل اتواد
اللرؼ التجارية العربية ،دائرة البووث االقتصادية .

ٖ

البنؾ الدولي.ل . ٕٜٓٔمشروع توفيز ريادة األعماؿ لخمؽ مرص العمؿ  .مشروع توفيز ريادة

ٗ

الرميدي،بساـل . ٕٓٔٛتقييـ دور الجامعات المصرية مي تنمية قامة ريادة األعماؿ لدي

٘

السيد،لمياه،.ابراىيـ ،ايماف .لٕٗٔٓ  .سياسات وبرامي التعميـ الريادي وريادة االعماؿ مي

ٙ

األعماؿ لخمؽ مرص العمؿ .لالبنؾ الدولياو ائؽ معمومات المشروع  .ص ص ٔٔٙ-

الطبلبا استراتيجية مقتروة لمتوسيف.مجمة اقتصاديات الماؿ واالعماؿ.ل ٙإ.ٖٜٗ-ٖٚ

ضوه خبرة كؿ مف سنلامورة و الصيف وامكانية االمادة منيا مي مصر.دراسات عربية مي التربية
وعمـ النفس.لٖ٘ .سبتمبرٕٗٔٓاص ص ٘.ٖٜٗ-ٕٚ

بدوي،ابو بكر.دلٕٓٔٓ .دراسة والة عف مصر مي التعميـ لمريادة مي الدوؿ العربية ا مشروع
مشتبلؾ بيف اليونسكو ومؤسسة startREALالبريطانية ،دراسة والة عف الدوؿ العربية "

االردف – تونس -سمطنة عماف -ومصر والتقرير االقميمي التوليفيابيروت لمكتب اليوف سكو
االقميمي لمتربية مي الدوؿ العربية .ص ص ٖٔ٘-ٜٜ

ٚ

ٛ
ٜ

جامعة االسكندرية .الصفوة الرسمية لجامعة االسكندرية  .إنشاه أوؿ واضنة لمذكاه

اإلصطناعي بجامعتي اإلسكندرية وعيف شمس

أغسطسٕٜٓٔ

)(Aimلتبنج الشركات الناشئةٖ.

جامعة االسكندرية  .البلئوة المالية واالدارية لمركز التطوير الوظيفي ،وريادة االعماؿ بجامعة

االسكندرية.

خالد ،المميجي،عبد اهلل،مجدي.ل . ٕٓٔٚاستراتيجية مقتروة لتفعيؿ دور جامعة وائؿ مي

تأصيؿ قامة ريادة االعماؿ لدى الشباب الجامعي.مجمة المعرمة التربوية٘.لٓٔ اص ص -ٙٙ

ٗٓٔ.

ٓٔ زيداف،عمرو.لٕٓٔٓ  .العوامؿ المؤ رة مي تكويف السمات الريادية لدى طبلب الجامعات
المصرية.المجمة العربية لمعموـ االدارية ٔٚ.لٔ اينايرٕٓٔٓ .ص ص ٕٜ-ٚ
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جامعة/  الوعي ب قامة ريادة االعماؿ لدى طمبة السنة التوضيرية. ٕٓٔٙمومدل،ٔٔ عبد الفتاح
ص. ٔٚل.مجمة البوث العممي مي التربية.الممؾ سعود واتجاىاتيـ نووىا ا دراسة ميدانية

.ٙ٘ٗ-ٕٙٗص

 تطوير عمؿ الواضنات ومسرعات ريادة االعماؿ. ٕٓٔٚل.عادؿ،الوميمي، .أومد،ٕٔ عبد الوىاب
مي اصبلح مناخ االعماؿ والمشروعات المتوسطة والصيرة ومتناىية الصلر مي مصرا المركز.
. سمسمة اوراؽ سياسات.المصري لدراسات السياسات العامة

ٖٔ مركز التطوير الوظيفي وريادة األعماؿا" التقارير السنوية لمركز التطوير الوظيفي وريادة
 خبل ؿCareer Development Center & Entrepreneurship (CDCE) األعماؿ
ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٓ ٕٔٓ ووتجٙ/ٔٓ/ٖٓ الفترة لمف التأسيس مي

 اليات دعـ ريادة االعماؿ مي التعميـ الجامعي. ايماف، ىماـ،. خالد،اسماعيؿ، .مومود، ٗٔ مسيؿ
مجمة كمية التربية جامعة بنيا.بالواليات المتودة األمريكية وامكانية االمادة منيا مي مصر

ٗٚٙ-ٖٗٔ ص ص.ٕٓٔٛٔٔ اأكتوبرٕٙلٜ.
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املواقع االلكرتوٌية: ثالجا
انصفيت انشعًُت نج يؼت االعكُذسَت
https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial/?__tn__=kCHR&eid=ARB-krjMqPIftJfwC6tQNDwg9fXG-2VuOWrr6tZp7cDKqoIU8khAFsP12ehQuFaEYQZq4BlJHRrCa2A&hc_ref=ARSFH6W4OqRoVUYzk
QQB_nZ_kMqTw4xGy6Kf90BrQQUd2zoERRhjfLqxaJMdIQZSac&fref=nf,7 Nov,2019
ًفىص ن يؼت اإلعكُذسَت ح نًشكض األول كأفضم لصت َجر ػهر:انصفيت انشعًُت نج يؼت االعكُذسَت
2091 اكخىحش98. يغخىي انؼ نى فً حغُُش يفهىو ثل فت سَ دة األػً ل
https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial/?__tn__=kCHR&eid=ARB-krjMqPIftJfwC6tQNDwg9fXG-2VuOWrr6tZp7cDKqoIU8khAFsP12ehQuFaEYQZq4BlJHRrCa2A&hc_ref=ARSFH6W4OqRoVUYzk
QQB_nZ_kMqTw4xGy6Kf90BrQQUd2zoERRhjfLqxaJMdIQZSac&fref=nf, 18 oct ,2019
:نًضَذ يٍ انخف ُم ػٍ انج ئضة
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https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/etf-entrepreneurshipaward
https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries/countries/egypt
 فررىص ن يؼررت اإلعرركُذسَت فررً يغ ر حلت سَ ر دة األػً ر ل حًث حررت،انصررفيت انشعررًُت نج يؼررت االعرركُذسَت
.2091 أكخىحش28،قػخشاف دونً حجهىد انج يؼت فً هزا انًج ل
https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial/?__tn__=kCHR&eid=ARB-krjMqPIftJfwC6tQNDwg9fXG-2VuOWrr6tZp7cDKqoIU8khAFsP12ehQuFaEYQZq4BlJHRrCa2A&hc_ref=ARSFH6W4OqRoVUYzk
QQB_nZ_kMqTw4xGy6Kf90BrQQUd2zoERRhjfLqxaJMdIQZSac&fref=nf, 28 Oct,2019
 أنر ة نر960 ً حيبُق يلرشس سَر دة األػًر ل واإلحخكر س ػهر، انصفيت انشعًُت نج يؼت االعكُذسَت
.2091 عبخًبش25،حج يؼت اإلعكُذسَت
https://www.facebook.com/AlexandriauniOfficial/?__tn__=kCHR&eid=ARB-krjMqPIftJfwC6tQNDwg9fXG-2VuOWrr6tZp7cDKqoIU8khAFsP12ehQuFaEYQZq4BlJHRrCa2A&hc_ref=ARSFH6W4OqRoVUYzk
QQB_nZ_kMqTw4xGy6Kf90BrQQUd2zoERRhjfLqxaJMdIQZSac&fref=nf,
25
Sep
,2019
: ُانًىلغ انشعًٍ نًشكض سَ دة االػً ل انخ حغ نألك دًَُت انؼشحُت نهُلم انبيشٌ و انؼهىو و انخكُىنىن
2091 دَغًبش92 ح سَخ انذخىل
)http://www.aast.edu/en/centers/Entrepreneurship/contenttemp.php?page_id
=48200062 ,12/12/2019)
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