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 ملخص الدراشة

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة كميات التربية ألدوارىا في نشر ثقافة 
القيام التحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في ريادة األعمال لدى طالبيا، ورصد 

الدراسة . ولذلك اعتمدت دورىذا التعزيز بدورىا في ىذا الشأن، وتقديم مقترحات من أجل 
الدراسة، وتحميميا؛ بموضوع  ةالمتعمق األدبياتمسح ؛ حيث قامت بمنيج الوصفيال عمى

ييا، ومفيوم ثقافة ريادة األعمال العوامل المؤثرة فمفيوم ريادة األعمال، و الستقراء 
ولتوضيح العالقة بين الجامعات وريادة األعمال، ومبررات االىتمام بريادة  ومتطمباتيا.

األعمال خاصة في كميات التربية، ومن ثم توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم بو كميات التربية 
في نشر ثقافة ريادة األعمال لدى طالبيا، واستخالص أبرز التحديات التي تواجييا في ىذا 

يا تطبيقوالتي تمثمت في أداتين؛ األولى عبارة عن استبانة تم  الدراسة واتأدالشأن. وُصممت 
ة من طالب الفرقة الرابعة في كميات التربية في ثالث جامعات مصرية )اإلسكندرية، عمى عين

عمى واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب، طنطا، المنصورة(، لمتعرف 
من وجية نظرىم. أما األداة الثانية فكانت مقابمة مع عينة من قيادات  ىذا الدور وسبل تعزيز

في نشر  يمأبرز التحديات التي تواجيلمكشف عن  -في نفس ىذه الكميات-كميات التربية 
. ولقد كشفت الدراسة الميدانية عن ضعف واضح في قيام لطالبلدى اثقافة ريادة األعمال 

ة ريادة األعمال بين طالبيا في المجاالت الثالثة )التعميم كميات التربية بدورىا في نشر ثقاف
%(، ولم تجد 28.85لمريادة، البيئة الداعمة، حاضنات األعمال( حيث بمغت النسبة المئوية )

الدراسة فروًقا دالة إحصائًيا بين استجابات الطالب باختالف جنس الطالب، بينما كشفت 
تخصصات الطالب  استجابات الطالب باختالف نبيدالة إحصائًيا وجود فروق الدراسة عن 

حاضنات ، و البيئة الداعمةلصالح التخصصات األدبية، وباختالف جامعاتيم في مجالي )
( لصالح جامعة المنصورة، بينما لم تجد الدراسة فروًقا ذات داللة إحصائية مجال األعمال

التنظيمية قائمة التحديات التي  ( بين الجامعات الثالث. ولقد تصدرت التحدياتالتعميم لمريادة)
بنسبة مئوية  تواجو قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا

تحديات %(، ثم ال85.28بنسبة مئوية ) خاصة بإدارة الكميةالتحديات %(، وتمييا ال88.84)
سبة مئوية فجاءت بن لطالباخاصة ب%(، ثم التحديات ال87.14بنسبة مئوية ) مجتمعيةال
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جاءت في المؤخرة بنسبة مئوية  أعضاء ىيئة التدريس%(، أما التحديات المتعمقة ب12.78)
دور كميات %(. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي تسيم في تعزيز 12.87)

، وقامت الدراسة بتصنيف ىذه المقترحات إلى التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب
قامة شراكات ، و تحفيز الطالب إلنتاج األفكار اإلبداعيةجاالت ىي عمى الترتيب: سبعة م ا 

توفير االحتياجات المادية لنشر ثقافة ريادة ، و مجتمعية لدعم رواد األعمال من الطالب
اعتبار نشر ثقافة ، و توجيو األنشطة الطالبية لتعميم ريادة األعمال لمطالب، و األعمال لمطالب
استثمار ، وأخيًرا زيادة االىتمام بتوعية الطالب، و لمطالب أولوية لقيادات الكميةريادة األعمال 

 . المقررات الدراسية لتعميم ريادة األعمال
 –رائد األعمال  –التعميم لمريادة –ثقافة ريادة األعمال  -الكممات المفتاحية: ريادة األعمال 

كمية التربية -حاضنات األعمال  
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Abstract  

The objective of this study is to know the reality of the colleges of Education's 

role in spreading the culture of entrepreneurship among their students, to reveal 

the challenges facing their leaders in fulfilling their role, and to make proposals 

to strengthen this role. Therefore, the study based on the descriptive 

methodology, where it surveyed the literature on the subject of the study, and 

analyzed it, to extrapolate the concept of entrepreneurship and entrepreneurship 

culture, to clarify the relationship between universities and entrepreneurship, 

and justifications for the interest in entrepreneurship, especially in the colleges 

of Education and then to clarify the role that the colleges of education can play 

in spreading the culture of entrepreneurship among students, and to know the 

main challenges in this regard. The study tools were designed in two tools; the 

first is a questionnaire applied to a sample of the fourth year students in the 

colleges of Education in three Egyptian universities (Alexandria, Tanta, 

Mansoura) to know the reality of the role of colleges of Education in Spreading 

of entrepreneurship culture to students, and ways to Enhance This role. The 

second tool was an interview with a sample of leaders of the colleges of 

education -in these same colleges- to reveal the main challenges facing them in 

spreading the culture of entrepreneurship among students. The field study 

revealed a clear weakness in the role of the colleges of education in spreading 

the culture of entrepreneurship where the percentage reached (53.82%), and the 

study did not find statistically significant differences between the students' 

responses depending on their sex. The study revealed that there are statistically 

significant differences between the responses of students depending on their 

disciplines and their universities in the fields (supportive environment, business 

incubators), while the study did not find statistically significant differences in 

the field of (Education for entrepreneurship) between the three universities. 

Organizational challenges topped the list of challenges facing the leaders of the 

colleges of Education in spreading the culture of entrepreneurship among 

students (88.04%), followed by challenges for the management of the college 

(82.90%), then community challenges (81.74%), then challenges for students 

(79.13%), and the challenges related to faculty members (75.36%). The study 
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came up with a set of proposals that contribute to enhancing the role of 

colleges of Education in spreading the entrepreneurial culture to students. The 

study classified these proposals into seven areas: motivating students to 

produce creative ideas, establishing community partnerships to support student 

entrepreneurs, providing material needs to spread the entrepreneurial culture to 

students, directing student activities to teach entrepreneurship to students, 

considering spreading entrepreneurial culture to students is a priority for 

college leaders, increase interest in student awareness, and finally invest in 

entrepreneurship educational courses. 

 

Keywords: Entrepreneurship - Entrepreneurship Culture - Entrepreneurship 

Education - Entrepreneur - Business Incubators - College of Education
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 مكدمة:

اإلدارى؛ ألنيا ُتعد من أىم القوى الدافعة أصبحت ريادة األعمال محط اىتمام الفكر 
لمنمو االقتصادي لممجتمعات الحديثة من خالل إكساب الشباب الميارات الضرورية لتطوير 

، خاصة في ىذا العصر الذي يتسم بسرعة إمكاناتيم لقيادة النشاط االقتصادي بالمجتمع
م بصفات وميارات وقدرات التغيرات في شتى المجاالت، األمر الذي يستدعي إعداد جيل يتس

وتدفعيم إلى  واالستجابة لتمك التغيرات المتسارعة، تمكنيم من التعامل معيا بصورة جيدة،
 اكتشاف الفرص واإلبداع في استثمارىا. 

ولقد تزايد االىتمام العالمى بالدور الكبير الذى تمعبو ريادة األعمال في تحقيق أىداف 
األمر الذي "جعل صانعي السياسات فى جميع أنحاء العالم  التنمية االقتصادية واالجتماعية،

 ,Mohan)ييتمون بوضع فكرة تعزيز ودعم ريادة األعمال عمى رأس جداول أعماليم" 
Watson& Strobl, 2018) وذلك ألىميتيا فى توفير فرص عمل جديدة، وفتح أسواق ؛

لدى الشباب حيث يعمل عمى تنمية قدراتيم عمى تحويل أفكارىم  جديدة، وتعزيز الفكر الريادى
اإلبداعية إلى مشاريع ىادفة وزيادة قدراتيم عمى إحداث التغيير وحل المشكالت، مما قد 

األمر الذي ُيسيم بدرجة فاعمة فى دعم يدفعيم إلى تحمل مستويات مرتفعة من المخاطر، 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع.

ريادة األعمال في دعم االقتصاد خاصة في المجتمعات التي تعاني من ويزداد دور 
مشكمة البطالة، ولم يعد الحل األمثل لمشكمة البطالة ينحصر في توفير الحكومات فرص عمل 
لمشباب فقط، بل من خالل تزويد الشباب بميارات المستقبل، وتأتي ميارات ريادة األعمال 

دف إلى تشغيل الشباب مما يمكنيا المساىمة في الحد من ىذه الظاىرة؛ عمى رأسيا؛ ألنيا تي
لذلك تتضح "أىمية المنظمات الريادية بدرجة كبيرة لتحقيق التنمية الشاممة، إذ تؤدي دورًا 

؛ النجار والعمي، 5878رئيًسا في االقتصاد الوطني والتنمية المحمية" )البنك الدولي، 
لمكون األكبر من البطالة في المجتمع المصري يمثمو وبما أن ا (.57-54م، ص ص5878

فئة المتعممين من الشباب خريجي الجامعات، حيث تعتبر أكثر الفئات التي تواجو مشكمة 
؛ 858، ص5884؛ العطار، 588، ص5881البطالة )حمادي، 

http://www.capmas.gov.eg/ لالىتمام بطالبيا يدفع الجامعات (، األمر الذي

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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استثمار الفرص، وتحمل المسئولية والنتائج،  من تمكنيمالتي وقدراتيم يم رتقاء بكفاءاتال وا
 .وتقبل المخاطرة، وفتح آفاق جديدة لمعمل

ومن ىنا تظير أىمية دور الجامعات فى تنمية ثقافة ريادة األعمال بكونيا أحد 
، وأنيا من أىم األدوات التي ُتمكن المجتمعات من بيئة منظومة األعمال األطراف الرئيسة فى

التعامل مع التحديات مجتمعية التي تواجييا؛ فال يجدر بالجامعات أن تقف مكتوفة األيدي 
 .بمعزل عما يحيط بمجتمعاتيا من ظروف تؤثر في بنيتيا وتجاوبيا مع المتغيرات المختمفة

 ,Duruflé, Hellmann & Wilsonيممان وويمسون )فمقد أشارت دراسة دروفمي وى
( إلى أن الجامعات ترتكز عمى موجة من األنشطة الريادية، كما أنيا اتجيت لمتركيز 2018

عمى المبادرات الريادية لمطالب والخريجين الجدد من خالل إفساح المجال ليم، وتكوين 
( عمى أن تعميم Lindner, 2018شراكات وبرامج تدريبية. كما أكدت نتائج دراسة ليندنر )

ألنيا تؤدي دوًرا فاعاًل في كل  ؛مطمًبا ممًحا لمتنمية المستقبمية المستدامةأصبح ريادة األعمال 
األنظمة الفرعية في المجتمع من اقتصاد وعموم وسياسة وتعميم، بل إن رواد األعمال ىم 

 مجتمع من المجتمعات.محياة االقتصادية واالجتماعية في أي لالمحركون الفاعمون 
ذا كان بصفة  -دور في نشر ثقافة ريادة األعمال، فإن كميات التربيةليا لجامعات ا توا 

إلغاء تكميف أكبر خاصة في ظل استمرار تطبيق قرار  ان يكون ليا دورً أمطالبة  -خاصة
يمية كان لو آثاره السمبية عمى العممية التعمم، والذي 7228عام  منذخريجي كميات التربية 

تسبب في "وجود أزمة فعمية بين خريجي كمية التربية في العمل بعد التخرج، حيث و في مصر، 
الدراسات إلى أن يد البطالة امتدت إلى صفوف  نتائجأشارت  فقدارتفعت نسبة البطالة بينيم، 

)الجرساني، "المعممين، وتزايدت أعداد المتعطمين عن العمل بين خريجي كميات التربية
ضرورة مواجية ىذه المشكمة، والعمل عمى تقميل نسبة البطالة  ويتضح من ذلك (،5878

التي انتشرت بنسب متفاوتة بين خريجي كميات التربية، خاصة في ظل صعوبة إعادة تكميف 
لذا يقع عمى عاتق الجامعات بصفة عامة وكميات التربية بصفة خاصة المشاركة  ؛الخريجين

االىتمام بريادة األعمال ونشر ثقافتيا بين طالبيا أحد السبل  في مواجية ىذا التحدي، وُيعد
لمواجية ىذا التحدي، ومن ثم ُيعد ذلك مبررًا ميًما الىتمام الجامعات وكميات التربية بنشر 

ومن ىنا تنطمق الدراسة الحالية لدراسة واقع دور كميات  ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا.
 األعمال، وسبل تعزيز ىذا الدور.التربية في نشر ثقافة ريادة 
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 :مشهلة الدراشة

بطالة المتعممين في مصر من أخطر التحديات التي تواجو الجامعات، خاصة في  ُتعد
 52-72)ن ىم في عمر ممبصورة ممحوظة لدى فئة الشباب ظل ارتفاع  معدالت البطالة 

أن نسبة العاطمين من ىذه الفئة إلى إجمالي العاطمين بمغت  %، كما8.42حيث بمغت  سنة(
11.2( %http://www.capmas.gov.eg/وتعاني كميات التربية .) بصفة خاصة من  في مصر

، حيث ارتفعت نسبة ياأزمة حقيقية منذ تخمي وزارة التربية والتعميم عن االلتزام بتعيين خريجي
وفًقا لما أشارت إليو نتائج بعض الدراسات إلى تزايد أعداد المتعطمين  نخريجيالالبطالة بين 

ألنيم لم يتم إعدادىم  ؛(852ص ،5878عن العمل بين خريجي كميات التربية" )الجرساني، 
لى طابور البطالة. عينوا فييا فمصيرىم االنضمام إليكونوا مؤىمين لمينة التدريس، فإن لم يُ  إال

 لذي ُيمقي عمى عاتق الجامعات بصفة عامة وكميات التربية بصفة خاصة عبءااألمر 
مواجية ىذا التحدي، ولعل االىتمام بريادة األعمال ونشر ثقافتيا بين طالبيا أحد السبل 

ريادة لمواجيتو، ومن ثم ُيعد ذلك مبررًا ميًما الىتمام الجامعات وكميات التربية بنشر ثقافة 
عمى أن ريادة األعمال ُتسيم في  األعمال بين طالبيا، خاصة في ظل تأكيد نتائج الدراسات

 .توفير فرص عمل جديدة
، 5874البنك الدولي، قد أشارت نتائج عديد من الدراسات )فومن ناحية أخرى 

ريادة األعمال،  ( إلى أىمية25، ص 5881، زيدان، 552، ص 5875مرزوق، ، 58ص
وفي تنمية االستعداد لالستجابة ، تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيقفيي ُتسيم في 
فضاًل عن دورىا الميم في اإلسيام في عممية التنمية وتحقيق مجموعة ، لمتغيرات المجتمعية

يواجو  ما في ظلو  .وغيرىا من الجوانب األخرى من األىداف االقتصادية واالجتماعية،
من أكثر ريادة األعمال أىمية ل مجتمع المصري من تحديات وأزمات ضخمة، أصبحتال

 في أوقات سابقة.أىميتيا 
من ، حيث ُتعد ريادة األعمال من ركائز ركيزة أساسيةوُتعتبر ثقافة ريادة األعمال 

 يفالترويج إلمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية ، و الريادية السموكياتتشجع  يالعوامل الت
ثقافة تنمية  يف بمراحمو المختمفة التعميمالعمل عمى االستفادة من  ، ومن ثم البد منالمجتمع

؛ 851ص، 5874ميناوي، لدراسات )ا ولقد كشفت نتائجألبناء المجتمع،  ريادة األعمال

http://www.capmas.gov.eg/
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ر يتوفمثل: جوانب أىمية ثقافة ريادة األعمال عن ( 581-587، ص ص5887الشريف، 
من خالل تزويدىم تعزيز جاىزية األفراد ، و المبادرات الفردية الذاتيةالمناخ الذي يشجع 

، وتزكية روح مما يجعميم أكثر استعداًدا لسوق العملبالميارات المطموبة لسوق العمل 
مكاناتيم وتطوير مياراتيم.  الطموح والمبادأة لألفراد، والكشف عن قدرات األفراد وا 

معرفة واقع قيام السعي إلى  ، من خاللالموضوعومن ىنا نبعت الحاجة إلى دراسة ىذا 
 ، وأبرز التحديات التي تواجييالدى طالبيا كميات التربية بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال

وتمكنيا من مواجية  ،، وتقديم التوصيات التي تعزز ىذا الدور من ناحيةفي ىذا الشأن
تطوير في  ووزيادة فعاليت ئياأداالعمل عمى تطوير  التحديات من ناحية أخرى، من أجل

وعميو . عمميات إعداد الطالب لموفاء باحتياجات المجتمع واالستعداد لمتطمبات المستقبل
 التساؤالت التالية: اإلجابة عنالدراسة  تحاول
 كميات التربيةوما مبررات اىتمام ، ثقافة ريادة األعمال لمفيومما األسس النظرية  -7

 ؟ابي
من وجية نظر  طالبيا لدىدور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال ما واقع  -5

 ؟الطالب
ممارسة كميات التربية ألدوارىا  واقعتجاه طالب الما أوجو االختالف في وجية نظر  -8

 ؟اتيمجامعو  اتيموتخصص في نشر ثقافة ريادة األعمال تبًعا الختالف جنس الطالب
 لدىالتحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال ما  -4

 ؟طالبيا من وجية نظر قياداتيا
من وجية طالبيا  لدىما سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال  -2

 ؟الطالبنظر 
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 الدراشة: أهداف

 أىميا:  من األىداف،تحقيق مجموعة من ى لإتسعى ىذه الدراسة 
مبررات ، و ا، وأىميتيثقافة ريادة األعمالمفيوم نحو  الجامعات وكميات التربية توجيو نظر .7

 .ابياالىتمام 
كميات التربية ألدوارىا في نشر ثقافة ريادة األعمال لدى ممارسة  واقعالكشف عن  .5

 .طالبيا
نشر ثقافة ريادة القيام بدورىا في التحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في رصد  .8

 طالبيا  لدىاألعمال 
سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة التعرف عمى مقترحات الطالب بخصوص  .4

 .ريادة األعمال
 الدراشة: أهنية

 -ة:من الجوانب التي يمكن إيجازىا في النقاط التالي عديدأىمية ىذه الدراسة إلى  تعود
وفيو  ،بصفة خاصة ولكميات التربية ،بصفة عامة لمجامعاتبالغ األىمية  اتناول موضوعً ت .7

دور كمياتيم في نشر ثقافة ريادة  واقععمى  التعرُّف من خالل لقيادات كميات التربية إفادة
 ومن ثم   في ىذا المجال، تواجييمالتي  التحدياتالتعامل مع في  ومساعدتيم، األعمال

العمل ، و تحديد نقاط الضعف والعمل عمى تالفييا، وتعيين نقاط القوة والعمل عمى تدعيميا
  و.وزيادة فعاليت ئيمعمى تطوير أدا

لممشاركة الفاعمة في القضايا الممحة في  الجامعات وكميات التربيةسيم في تعزيز دور تُ  .5
 عمال.بما يواكب التوجيات الحديثة في مجال ريادة األ المجتمع المصري

نتائج الدراسة في تطوير عمميات إعداد الطالب لموفاء  مناالستفادة  كميات التربيةليمكن  .8
 .باحتياجات المجتمع واالستعداد لمتطمبات المستقبل

يمكن أن تعود نتائج الدراسة بالنفع عمى الطالب؛ األمر الذي يعود بدوره عمى المجتمع  .4
 المصري.

في سد أوجو النقص في الدراسات التي تسعي لمتعرف عمى دور الجامعات  سيمتُ  .2
إضافة الحالية تعد الدراسة ، حيث بيافي نشر ثقافة ريادة األعمال بين طال المصرية
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نتائج إطار نظري و ، من خالل ما تقدمو من ريادة األعماللمدراسات العربية في مجال 
 .ومقترحات

 الدراشة: ميوج

منيج المى ع -في جممتيا-في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا، ترتكز ىذه الدراسة 
 :اآلتية، ويتبين ذلك من خالل الخطوات الوصفي

ريادة األعمال، مفيوم  الستقراء الدراسةبموضوع  ةالمتعمق ياتاألدب عرض وتحميل .7
ييا، ورائد األعمال وكفاياتو، ومفيوم ثقافة ريادة األعمال وأىميتيا، العوامل المؤثرة فو 
 .يامتطمباتو 

العالقة بين الجامعات وريادة األعمال من خالل توضيح أبرز التحديات التي توضيح  .5
تواجو الجامعات وكيفية التعامل معيا، ومبررات االىتمام بريادة األعمال في الجامعات 

الذي يمكن أن  التربية بصفة خاصة، ومن ثم توضيح الدوربصفة عامة وفي كميات 
تقوم بو الجامعات وكميات التربية فى تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طالبيا، 

 تواجييا في ىذا الشأن. يخالص أبرز التحديات التتواس
وكانت أداتين، ىما: األولى:  ،الدراسة في ضوء ما أسفر عنو تحميل األدبيات واتأد بناء .8

ثالث تربية في الكميات في من طالب الفرقة الرابعة ة عمى عينو تطبيقاستبيان تم 
عمى واقع دور كميات التربية ، لمتعرف ية )اإلسكندرية، طنطا، المنصورة(مصر جامعات 

أما  .ىذا الدور من وجية نظرىم في نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب، وسبل تعزيز
؛ كمياتنفس ىذه الألداة الثانية فكانت مقابمة مع عينة من قيادات كميات التربية في ا

 لطالب.بين افي نشر ثقافة ريادة األعمال  يمالتحديات التي تواجيأبرز لمكشف عن 
عرض نتائج الدراسة من حيث واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين  .4

، ثم تقديم التي تواجو قيادات كميات التربية في ىذا المجالأبرز التحديات و طالبيا، 
مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تعمل عمى تعزيز دور كميات التربية في ىذا 

 .الشأن وتساعدىا عمى مواجية التحديات التي تعاني منيا
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 الدراشة: حدود

التربية في نشر ثقافة ريادة دور كميات  رصدالحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى 
 .التحديات التي تواجو قياداتياتحديد و  ، وسبل تعزيز ىذا الدور،األعمال بين طالبيا

وىي:  مصرية كميات التربية في ثالث جامعاتبقت ىذه الدراسة في الحدود المكانية: طُ 
 .؛ حيث تم االختيار بطريقة عشوائية، والمنصورة، وطنطااإلسكندرية

متعرف عمى التربية ل طالب الفرقة الرابعة بكميات شرية: اقتصرت الدراسة عمىالبالحدود 
دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب وسبل تعزيز ىذا واقع 

لمتعرف  )أعضاء مجالس الكميات( الدور. بينما اقتصرت عمى قيادات كميات التربية
 .لطالببين افي نشر ثقافة ريادة األعمال عمى التحديدات التي تواجييا 

 الدراشة: مفاهيه

 ريادة األعمال؛رؤى الباحثين والمفكرين عند تناوليم مفيوم  تتنوع مفووو ريادة األعنال:
عممية "، ومن ىذه التعريفات: ختالف األبعاد التي تناولوىااتنوع مدارسيم الفكرية، و ل

بتحديد واقتناص  -منفرًدا أو بالتعاون مع غيره-ديناميكية واجتماعية يقوم من خالليا الفرد 
الفرص لالبتكار واإلبداع، واستغالليا من خالل تحويل أفكاره إلى أنشطة ىادفة وعممية، فى 

 ,Ministry of Education and Research) "سياق اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي

2004, p4)  العممية التي تعد األفراد بمفاىيم وميارات معينة تمكنيم من إدراك ، أو أنيا"
والتزود بالمعمومات  الفرص التي قد يغفل عنيا اآلخرون، والتمتع برؤى جديدة وتقدير لمذات

المطموبة إلدراك الفرص، وتعزيز الرغبة لممبادرة بإطالق وممارسة إدارة األعمال التجارية" 
(Hill, 2011, p.43). 

يحترم  "الثقافة التي :ظر إلى ثقافة ريادة األعمال عمى أنيانيُ  :لامفووو ثكافة ريادة األعن
ويكافئ أخذ المغامرة عبر اإلتاحة لألفراد لتحقيق أرباح من خالل  ،المجتمع فييا اإلقدام

كما يتم  ،(Mokaya, Namusonge& Sikalieh, 2012, p.131)"نشطةبعض األ 
"مجموعة المعارف والقيم واالتجاىات والميارات التى تدعم وتعزز  :تعريفيا عمى أنيا

وتشجع المبادرات الفردية والنشاط الريادى والتشغيل الذاتى والعمل الحر، والسعى المتالك 
المشروعات أو تأسيسيا أو تطويرىا أو إدارتيا، ونشر روح المبادرة الطموحة، والمخاطرة 
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 .(788، ص5877 )عبد الفتاح، سوبة من أجل رفع مستوى حياة الفرد والمجتمع"المح
ولقد قامت الدراسة بتحميل ىذه الرؤى المتعددة لمفاىيم الدراسة والتي يتم عرضيا في 

 اإلطار النظري لمدراسة.
 كما يمي:ا لممنيج المتبع تسير الدراسة في تناوليا وتحميميا لمشكمتيا البحثية ووفقً 

 الذي يتكون من محورين أساسيين وىما: ،اإلطار اليظري
 ويشمل العناصر التالية:، ثكافة ريادة األعنالاألشض اليظرية ملفووو  احملور األول:    

 .مفيوم ريادة األعمال أواًل:
 .أىمية ريادة األعمال ثانًيا:
 .العوامل المؤثرة في ريادة األعمال ا:ثالثً 

 وكفاياتو.رابًعا: رائد األعمال 
 خامًسا: مفيوم ثقافة ريادة األعمال وأىميتيا

 سادًسا: متطمبات ثقافة ريادة األعمال في المجتمع.
 ، ويشنل العياصر التالية:وريادة األعنال نليات الرتبيةاحملور الجاىي:    

 .التحديات التي تواجو الجامعات أواًل:
 .االىتمام بريادة األعمال في الجامعات مبررات ثانيًا:
 .دور كميات التربية في نشر ثقافة األعمال لدى طالبيا ثالثًا:

 رابًعا: التحديات التى تواجو كميات التربية فى نشر ثقافة ريادة األعمال.

 :، وتشنل العياصر التاليةالدراشة امليداىية ومياقشة اليتائج

 .الميدانيةإجراءات الدراسة  أواًل:
 .نتائج الدراسة الميدانية، ومناقشتياثانًيا: 

 التفصيل:بعرض كل محور من ىذه المحاور يأتي وفيما 
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 اإلطار اليظري للدراشة

 احملور األول: األشض اليظرية ملفووو ريادة األعنال 

    أوًلا: مفووو ريادة األعنال.

، وأصبحت محط اىتمام عمماء تحتل ريادة األعمال مكانة ميمة في الفكر اإلدارى
التربية لما ليا من دور كبير في دفع عجمة التنمية بالمجتمع، من خالل تزويد الشباب 
بالميارات األساسية لتوليد فرص لمعمل ليم ولغيرىم، وتطوير إمكاناتيم لقيادة النشاط 

وىذا ما  االقتصادي في المجتمع. األمر الذي يدعو إلى تحديد المقصود بريادة األعمال،
 تحاول الدراسة إيضاحو.

من المفاىيم متعددة األبعاد ومتداخمة األطراف كعادة المفاىيم  مفيوم ريادة األعمالُيعد 
في العموم االجتماعية واإلنسانية، ولقد جاء ىذا المفيوم ليمقى اختالًفا بين العمماء، حيث ال 

د من التعريفات التي طورىا العمماء يوجد اتفاق عمى تعريف محدد لريادة األعمال، فظير العدي
والباحثون في ىذا المفيوم، األمر الذي يجعل ىناك صعوبة في تحديد تعريف لو، وتكمن ىذه 
الصعوبة في كونو يحمل معاني مختمفة من تخصصات مختمفة كاالقتصاد، واإلدارة، وعمم 

 االجتماع، وعمم النفس، والتسويق، وغيرىا من التخصصات األخرى.
منذ منتصف القرن الثامن عشر بمفيوم الريادي الذي  ريادة األعمالارتبط مفيوم  ولقد

ترجع جذوره إلى االقتصاد الفرنسى، إذ ُيقصد بو في المغة الفرنسية بأنو "الفرد الذي يتولى 
أو الفرد الذي ينظم ويدير ويتحمل مخاطر األعمال والمشاريع"  ،مشروًعا أو نشاًطا ميًما

وفيما يمي محاولة الستعراض مفيوم ريادة األعمال من جوانب (، 24ص، 5877، جونز)
 متعددة.

فيناك من ركز مفيوم ريادة األعمال عمى جانب القدرة عمى استثمار الفرص، باإلضافة 
دارتيا،  فتم تعريفو عمى أنو: "اغتنام فرصة قائمة،  إلى المخاطرة والقدرة عمى تحمميا وا 

دارة عمل تجاري"  وتحمل المخاطرة من أجل إنشاء  ,Mokaya, et al, 2012)وتنظيم وا 

p.130):اإلحساس بالفرصة التي يراىا آخرون مشوشة ومتناقضة  ، كما تم وصفو عمى أنو"
واقتناصيا وصنع شيء رائد منيا، وىى عممية ذات مخاطرة، تتضمن توليفة من رأس المال 
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جميع األعمال بغض النظر عن والتكنولوجيا والميارة البشرية، وىى ممكنة التطبيق فى 
 .(Sethi, 2005, p.7)حجميا وتوجييا االقتصادي والخدمي" 

وىو أول من استخدم - (Richard Cantillon)ريتشارد كانتيمون وينظر إليو 
عمى  -مصطمح ريادة األعمال فى السياق الذي يستخدم فيو ىذا المصطمح في الوقت الحاضر

 عرفو بأنو: "العمل الحر والتوظيف الذاتي أًيا كان نوعو" أنو مرادًفا لمتوظيف الذاتي، حيث

(Naderi, Rajaeepour& Isfahani, 2013, p.191) وعمى نفس النسق تم تعريفو ،
عمى أنو: "أى مسعى يبذلو فرد أو فريق من األفراد إلنشاء مشروع جديد من قبيل التوظيف 

 .(8، ص5878الذاتى، أو توسع نشاط مؤسسة قائمة" )حطاب، 
في حين ركزت تعريفات أخرى عمى جانب اإلبداع والتجديد، حيث ُينظر لريادة األعمال 

"المبادرة نحو اإلبداع والتجديد فى مجال األعمال إما بإنشاء أعمال جديدة تقدم عمى أنيا: 
منتًجا أو خدمات لم تكن موجودة، أو بتطوير المنتج أو الخدمة بطريقة لم يسبق إلييا أحد" 

: "نشاط مبدع ييدف إلى تكوين وبناء شيء جديد من ال (، أو أنيا2م، ص5877ى، )الرويتع
 ,Liussa, Tavares & Branco)شيء، أو إيجاد شيء جديد نتيجة لتطوير شيء سابق 

2009). 
( بعًدا آخر إلى جانبي اإلبداع 578، ص 5878بينما أضاف كل من بدران والشيخ )

طر، حيث تم تعريف ريادة األعمال عمى أنيا: "إنشاء أو واإلبتكار وىو المثابرة وتحمل المخا
تطوير مشروع ما، ووضع شيئ بارز من اإلبداع واالبتكار التكنولوجى، أو اإلدارى، أو المالى، 

لخ، كل ذلك من خالل المثابرة إأو التسويقى، أو الثقافى، أو االجتماعى، أو العممى ..... 
رضاء واإلصرار واالستعداد لتحمل مخاطرة ال خسارة بالدرجة نفسيا لمتمتع ببيجة الربح وا 

"عممية ديناميكية الذات". وفي نفس االتجاه ىناك من نظر لمفيوم ريادة األعمال عمى أنو: 
وجو إلنتاج عمل ابتكاري يتضمن مخاطر ويؤدي تُ تتضمن مزيًجا من الموارد المادية والبشرية 

دارتو من خالل (، أو أنو: "إنش741، ص5877إلى مكاسب")حسنين،  اء عمل خاص وا 
 ؛إنفاق الوقت والجيد والمال، وتحمل تبعاتو النفسية واالجتماعية والمالية، واستثمار عوائده

 (.758، ص 5872وموسى،  ي،لتحقيق الرفاىية االجتماعية وبناء المستقبل" )العتيب
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( إلى تبسيط تعريف مفيوم ريادة 52، ص5872ولقد ذىب الشميمرى والمبيريك )
أنو: "إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع باألعمال، وجمع فيو بين االتجاىات السابقة، فعرفو 

 ويتصف بالمخاطرة".
في حين أضافت تعريفات أخرى ُبعد القيمة لريادة األعمال، حيث نظرت ليا عمى أنيا: 

قيمة من خالل بذل الوقت والجيد وتحمل المخاطر المالية والنفسية  "إيجاد شيء مختمف وذى
 Hisrich)واالجتماعية، وبالمقابل تمقي المكافآت والعوائد المالية والرضا الشخصى نتيجة ذلك 

& peters, 2002, p.7). 
وقدم الميدان التربوي إسيامو في تعريف ريادة األعمال، حيث قدمت المفوضية 

ا عن ريادة األعمال فى التعميم، وتضمن ىذا التقرير تعريًفا لمفيوم ريادة األوروبية تقريرً 
وىي تحويل األفكار إلى أنشطة عممية، ومن ثم عرفت  ميمةاألعمال، حيث ركز عمى نقطة 

منفرًدا أو -ريادة األعمال عمى أنيا: "عممية ديناميكية واجتماعية يقوم من خالليا الفرد 
د واقتناص الفرص لالبتكار واإلبداع، واستغالليا من خالل تحويل بتحدي -بالتعاون مع غيره

 Ministry of) أفكاره إلى أنشطة ىادفة وعممية، فى سياق اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي" 

Education and Research, 2004, p4). 
، ريادة األعمال بأنيا: "العممية (CEIEE)كما عرف المركز األمريكي لمتعميم الريادي 

التي تعد األفراد بمفاىيم وميارات معينة تمكنيم من إدراك الفرص التي قد يغفل عنيا 
والتزود بالمعمومات المطموبة إلدراك الفرص،  اآلخرون، والتمتع برؤى جديدة وتقدير لمذات

. ومن (Hill, 2011, p.43)وتعزيز الرغبة لممبادرة بإطالق وممارسة إدارة األعمال التجارية" 
"تدخل مخطط إلحداث تغيير فى اتجاىات الدارسين وطريقة رى يتم تعريفيا عمى أنيا ناحية أخ

تفكيرىم، ويكسبيم المعارف والميارات والقدرات الضرورية التى تساعدىم وتشجعيم عمى 
اقتحام مجال األعمال التجارية بقدر من المخاطرة العقالنية المدروسة، من أجل الشروع فى 

نمو وتصبح ذات قيمة جوىرية لالقتصاد الفردي والوطني" تأسيس مشروعات خاصة ت
 (.82، ص5874)المخالفي، 

ُيالحظ من العرض السابق لتعريفات مفيوم ريادة األعمال أنيا تتمحور حول مجموعة 
من العناصر التي تتكامل مع بعضيا لتعطي تصورًا لإلطار العام لمفيوم ريادة األعمال، 

 يمي: ويمكن إيجاز ىذه العناصر كما
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اإلبداع واالبتكار ركيزة أساسية لريادة األعمال، فيي تقوم في األساس عمى إنشاء أو  .7
 استحداث نشاط.

يعتبر السعي لمحصول عمى عوائد مالية، وتحقيق الرضا الشخصي من المتطمبات  .5
 الرئيسة لمعمل الريادى والستمراريتو.

ار األمثل لمموارد المتاحة الفرص المتاحة وتطويرىا، باإلضافة إلى االستثم استثمار .8
 لتقديم شيء جديد. والسعى والبحث وتتبع الموارد األخرى

 تتحمى ريادة األعمال بروح المغامرة، وتحمل المسئولية، وتقبل المخاطرة المحسوبة. .4

فابتكار األعمال المستحدثة وتحسين القائم ضرورة أن يكون العمل الريادي ذا قيمة،  .2
، كما أن ريادة األعمال ليست نسًخا قيمة جديدة ليامنيا يكون من خالل إضافة 

 لمشاريع قائمة، بل أنيا تتميز بالتفرد والتميز.

ُيعد توافر المعمومات وسيولة الحصول عمييا من الضروريات األساسية لنجاح الرياديين  .7
 في مشروعاتيم الريادية.

 اعتماًدا كبيًرا. يعتمد إنشاء ونجاح المشاريع الريادية عمى ذاتية األفراد  .1

تحمي رائد األعمال بمجموعة من الصفات الرئيسة كالمبادرة، واإلبداع، والرغبة في  .8
 اإلنجاز، وتحمل النتائج.

الحاجة إلى تعميم وتدريب األفراد لتنمية مياراتيم التي تمكنيم من إدراك الفرص  .2
 واستثمارىا.

والبد من إنفاق الوقت ، ريادة األعمال عمل منظم يقوم عمى التخطيط المسبق .78
 والجيد إلنجاح المشاريع الريادية.

 ثاىًيا: أهنية ريادة األعنال:

يتضح من التعريفات المختمفة لمفيوم ريادة األعمال التأثير اإليجابي المباشر لريادة 
األعمال عمى كل من الفرد والمجتمع، وأنيا الدافع األساس لعجمة االقتصاد والتنمية، حيث 

روعات الريادية فى اإلضافة لمناتج المحمي، كما أنيا ُتسيم في تحقيق قدر من ُتسيم المش
االستقرار واألمن االقتصادي نتيجة تحّول الشباب من طالبي وظائف إلى تحمل عبء توظيف 
غيرىم من الشباب، مما يجعميا تمثل واحدًة من أىم أعمدة االستقرار االقتصادى، خاصة في 

رعة التغيرات فى المجاالت المختمفة، األمر الذي يستدعي إعداد ىذا العصر الذي يتصف بس
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أفراد يتسمون بصفات وقدرات فريدة، لمتعامل بصورة جيدة لتمك التغيرات من خالل إطالق 
أفكارىم وتحويميا لمشاريع ىادفة واقتناص الفرص السانحة، األمر الذي ُيسيم بدرجة فاعمة 

 عية لممجتمع. فى دعم التنمية االقتصادية واالجتما
ال يتجزأ من منظومة التعميم اإلدارى فى جميع أنحاء  اوأصبح مجال ريادة األعمال جزءً 

العالم، وقد بدأ مجال ريادة األعمال يتبوأ ىذه المكانة بداية من حقبة التسعينات من القرن 
بشكل العشرين، ومنذ ذلك الحين أصبح مجال ريادة األعمال يتمتع بقدرة كبيرة عمى النمو 

 (.581، ص5888زيدان، ممحوظ )
ولما كانت ريادة األعمال ُتسيم في توفير فرص عمل جديدة، األمر الذي جعل صانعي 
السياسات فى جميع أنحاء العالم ييتمون بوضع فكرة تعزيز ودعم ريادة األعمال عمى رأس 

لماضية فى جداول أعماليم، خاصة "أن المشروعات الريادية نجحت خالل العقود الثالثة ا
 .(Mohan, et al, 2018)مميون( فرصة عمل جديدة في الدول المتقدمة"  48إيجاد )

كما أنيا تؤدي إلى ازدىار النشاط التجاري بالمجتمع، حيث نشرت المفوضية األوروبية 
في تقريرىا أن النشاط التجاري يزدىر في حال االعتراف بريادة األعمال كخيار مجز ومغر 

(European Commission, 2013,a, p.1) . كما قدمت المفوضية األوروبية في بداية
( إلحداث ثورة في ثقافة ريادة األعمال في 5858م خطة عمل )ريادة األعمال 5878عام 
ن ريادة إوذلك ألىميتيا في توفير شركات جديدة، وبالتالي فرص عمل إضافية، حيث  ؛أوروبا

ماليين وظيفة جديدة، كما ُتسيم في فتح  4ا في إيجاد األعمال في أوروبا وحدىا تنجح سنويً 
يدفع صاحبو إلى اكتشاف الفرصة، واإلبداع،  الذيأسواق جديدة، وفى تعزيز الفكر الريادي 

 وتحمل مستويات مرتفعة من المخاطر، والقدرة عمى تحويل الفكرة إلى واقع ممموس

(European Commission, 2013,b, p.p.3-4). 
عمال دور ميم في تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق، حيث "تعتبر ريادة ولريادة األ

، ص 5881األعمال أكثر األساليب فعالية في غمق الفجوة بين العمم واألسواق" )زيدان، 
(، فضاًل عن أنيا ُتسيم في تنمية االستعداد لالستجابة لمتغيرات المجتمعية، فرواد األعمال 25

ستراتيجًيا فاعاًل إلذا ُتعد خياًرا  ؛التكيف واالستجابة لمتغيرات المتسارعةلدييم قدرة كبيرة عمى 
؛ مرزوق، 37، ص5878لمواجية التغيرات المحتممة في البيئة الخارجية )البنك الدولي، 

 (.552، ص 5875
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كما أنيا تؤدي دورًا ميًما في اإلسيام في عممية التنمية، وتحقيق مجموعة من 
واالجتماعية، حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى "تزايد االىتمام العالمي األىداف االقتصادية 

بالدور الكبير الذي تمعبو ريادة األعمال كدافع لتحقيق أىداف التنمية االقتصادية 
" واالجتماعية، ومنيا: النمو واالبتكار، وتوفير فرص العمل والمساواة والعدالة االجتماعية

( إلى Mohan, et al, 2018) ، كما يؤكد موىان وآخرون(58، ص5874)البنك الدولي، 
أن ريادة األعمال تدعم النمو االقتصادي واالزدىار، وتنشيط العجمة االقتصادية وتوفير فرص 
العمل، ومضاعفة القيمة المضافة لمناتج المحمى لالقتصاد، وتعزيز سياسات مكافحة البطالة، 

وتنمية الطاقات البشرية والتقنية، وتعزيز القدرة بداع، اإلو إلى جانب تشجيع روح االبتكار 
 التنافسية.

وبالتالي يكون لريادة األعمال دور كبير في االقتصادات الوطنية، ومواجية مشكمة 
البطالة التي تعاني منيا أغمب المجتمعات، فيي األساس الذي تقوم عميو عممية التنمية 

العاممة، وُتسيم في الحد من ظاىرة البطالة مما الشاممة حيث تقوم بتشغيل العديد من األيدي 
لذا فإن  ؛يحقق التوازن لمتنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا في خططيا المختمفة

المنظمات الريادية أكثر أىمية القتصاداتنا لتحقيق التنمية الشاممة، كما ليا العديد من اآلثار 
في االقتصاد الوطني والتنمية المحمية )البنك  االقتصادية واالجتماعية، إذ تمعب دورًا رئيًسا

 (.57-54م، ص ص5878؛ النجار والعمي، 5878الدولي، 
يجاد الثروة بصورة  وتمثل ريادة األعمال القوة التي تقف خمف اإلبداع واالبتكار وا 

نظًرا لما تتميز بو المشروعات الريادية من قدرتيا االستيعابية لأليدي واإلمكانات  ؛تراكمية
سيم مساىمة فاعمة فى الحد لبشرية مما يجعميا مكاًنا مناسًبا الستثمار الطاقات البشرية ويُ ا

من ظاىرتي الفقر والبطالة، وىما ظاىرتان تزدادان عمًقا واتساًعا فى ظروف تشيد بطًئا فى 
لم النمو االقتصادى، وارتفاًعا في معدل النمو السكانى، كما ىو الحال فى العديد من بمدان العا

(، ولم تكن ريادة األعمال أكثر أىمية من أىميتيا اليوم 857، ص5874المختمفة )ميناوي، 
في وقت األزمات المالية، خاصة أن المجتمع يواجو تحديات عالمية ضخمة تمتد إلى ما وراء 
االقتصاد، خاصة أن ريادة األعمال تركز عمى نوعين من العمميات المترابطة وىما: اكتشاف 

 ,Jimenez, Camarab, Santosb, Bernaib & Eguizabalb) ستثمارىاواالفرص 

2015, p208)  . 
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العرض السابق أن لريادة األعمال وتعميميا أىمية كبيرة في عممية التنمية  نيتبين م
كونيا تسيم إسياًما فعااًل فى تحقيق أىداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية، ومن ناحية 

فرص عمل متعددة لمخريجين من خالل تغيير ثقافة المجتمع من أخرى تساعد عمى توفير 
العمل المكتبي إلى العمل الحر. وبناًء عمى ىذه األىمية يجب أن تتجو مساعى صناع القرار 

وتأتي الجامعات -والمختصين بتعزيز ودعم ريادة األعمال في مختمف المؤسسات المجتمعية 
دة األعمال وتنمية العقمية الريادية لدى طالبيا، وذلك من خالل نشر ثقافة ريا -في مقدمتيا

كسابيم خصائص رواد األعمال، ومساعدتيم  ورفع كفاءة رواد األعمال وتعزيز مياراتيم وا 
الفرص الريادية من خالل برامج تعميمية وتدريبية موجية نحو تحقيق  واستثمارعمى إدراك 

 ىذه األىداف.
 عنال.ثالًجا: العوامل املؤثرة يف ريادة األ

تتعدد العوامل المؤثرة في ريادة األعمال، وتتداخل ىذه العوامل مع بعضيا سواء عمى 
، ص 5877مستوى الفرد أو المجتمع، ويمكن إيجازىا في العوامل الثالثة التالية: )كافي، 

 (87-58ص
يًما في مستوى الفرد لتحقيق مجتمع ريادي وثقافة متشكل عاماًل : الصنات الشخصية .7

فكمما توفرت السمات والخصائص الريادية لدى األشخاص كمما ارتفعت احتمالية ريادية، 
ريادة األعمال، أو بمعنى آخر إن التحمي بخصائص رواد األعمال تشكل عاماًل ميًما 

 لبناء ثقافة ريادة األعمال.

تعتبر من العوامل األساسية التى تحدد اتجاىات األفراد نحو مبادرات  الجكافة الريادية: .5
ن الثقافة التى تشجع االستقاللية والمخاطرة واإلبداع تساعد عمى إيادة األعمال، حيث ر 

تدعم  إمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية فى المجتمع، وبالمقابل فإن الثقافات التى
مفاىيم الطاعة والرقابة ال يتوقع أن تنتشر منيا سموكيات التحمل والمخاطرة واإلبداع أو 

 بمعنى آخر سموكيات الريادة.

تنمية ريادة األعمال، وتطوير الميارات، والسمات العامة  فى ميًمايمثل محورًا : التعليه .8
ليا، ويمكن استثمار التعميم في تنمية ريادة األعمال في سن مبكرة ويمكن أن يمتد ىذا 

 الدور ليصل إلى المراحل المتقدمة من التعميم العالى.
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مال وتقوم الدراسة بإلقاء الضوء عمى جوانب من ىذه العوامل الثالثة، فرائد األع
لذا فإن العمل عمى إكساب الشباب الخصائص  ؛وكفاياتو لو تأثير عمى ريادة األعمال

والميارات الرئيسة ُيسيم في نجاحيم في إدارة مشروعاتيم الريادية، ومن ثم تكون لممؤسسات 
دور ميم في تكوين ىذه الكفايات وتنميتيا لدى طالبيا،  -وفي مقدمتيا الجامعة-التعميمية 
ي يتطمب إلقاء الضوء عمى كفايات رائد األعمال، وثقافة ريادة األعمال، ودور األمر الذ

 الجامعات في تعزيزىا وتنميتيا، وىذا ما يتم تناولو في الجزء التالي.
 رابًعا: رائد األعنال ونفاياتى.

ذا كان ىناك تعدد في تعريفات  .4 ينبثق تعريف رائد األعمال من تعريف ريادة األعمال، وا 
عمال، واختالف في تحديد المقصود بيا، فيناك اتجاىات عدة لتعريف رائد ريادة األ
يعرفو وفًقا لصفاتو وخصائصو، بينما يعرفو اتجاه آخر تبًعا  الذا تجد اتجاىً  ؛األعمال

لنشاطو واغتنامو لمفرص، في حين يركز اتجاه ثالث عمى ما يمتمكو من ميارات. وفيما 
 يمي نموذج من ىذه التعريفات.

ك من وضع تعريًفا عاًما لرائد األعمال، حيث تم وصفو "بالشخص الذي يحركو دافعو ىنا .2
 ,Boso, Adeleye, Donbesuur& Gyensare) الداخمي لفيم ريادة األعمال"

(، أو أنو "نوع من األشخاص يحتاج إلى فعل األشياء بطريقتو الخاصة، ولديو 2019
 .(Hisrich& Peters, 2002, p67)صعوبة في العمل لحساب شخص آخر" 

في حين ركزت تعريفات أخرى عمى جانب المخاطرة وتحمل المسئولية، حيث تم تعريفو  .7
عمى أنو: "الذي يتخذ المخاطر من أجل تطوير االبتكارات بيدف استثمار ومواصمة 

"الفرد الذي يتحمل مسؤولية  :أو أنو (Oliver& Velji, 2019, p1)الفرص المتاحة" 
 ,Choi, Kim& Kim,, 2019س مشروع ما أًيا كانت طبيعتو" )المخاطرة في تأسي

p.934 .) 
كما ركز اتجاه آخر في تعريفو لرائد األعمال عمى قدرتو عمى تقديم جديد، فتم تعريفو  .1

عمى أنو: "الشخص المبتكر الذي ُيقدم منتًجا جديًدا، أو طريقة إنتاج جديدة، أو يعيد 
الفرد الذي : "، أو أنو(Shane, 2006, p8)ا" ىندسة عمميات إدارة العمل في منظمة م

 ,Chen, Croson)يمتمك الرغبة والقدرة عمى تحويل فكرة جديدة إلى ابتكار ناجح" 

Elfenbein& Posen, 2019, p990). 
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لذا ُعرف  ؛في حين ينظر إليو آخرون من جانب مياراتو في استثمار الموارد والفرص .8
ة ما لغرض اقتصادي، ويمتمك الميارة في جمع "الفرد الذي يتولى تكوين منظم :بأنو

 ,Mohan, et alرأس المال" ) مأ اأفرادً  ماختراعات أ مأ اطرقً  مأ اكانت أفكارً أالموارد سواء 

2018.) 
"مجموعة من الخصائص التي يمتمكيا الفرد والتي  :أما كفايات رائد األعمال فُيقصد بيا .2

تمكنو من إنشاء مستوى من النمو والتطور الخاص بالعمل، وعادة ما تتضمن تمك 
 ,Laguador, 2013)الخصائص والمعارف واالتجاىات واألدوار االجتماعية والميارات" 

p.62) كانت أسواء ، وبالتالي فإن كفايات رائد األعمال تتمثل في مجموعة الخصائص
اتجاىات التي يمتمكيا رائد األعمال والتي تجعمو مؤىاًل لمقيام  مميارات أ ممعارف أ

باألدوار والميام المتوقعة منو، ويمكن القول بأن مواصفات الفرد الريادي تعتبر المخرجات 
التي تسعى المؤسسات التعميمية إلى إكسابيا لطالبيا في المراحل التعميمية المختمفة 

 ياًء بالجامعة. انت
وعمى الرغم من وجود عالقة وثقى بين ىذه الكفايات وبين نجاح ريادة األعمال،  .78

وعمى الرغم من دراسة العديد من الباحثين ليذه الكفايات، إال أنو من المالحظ وجود جدل 
لذا تقوم الدراسة بتحميل ما توصمت إليو  ؛بينيم في تحديد ىذه الكفايات واالتفاق عمييا

، 5877؛ الزعبي، 2، ص5877؛ الرويتعي، 77، ص5878اسات )نافع، الدر 
، ص 5874؛ ميناوي، 15، ص5874، زاالفو ؛ 71، ص5877؛ اليماني، 578ص
 ;Choi, et al, 2019 ؛512ص -511، ص5878؛ بدران، والشيخ، 885-852ص

Asante& Affum-Osei, 2019; Boso, et al, 2019, p.373; European 

Commission, 2013,b, p13)  في ىذا الشأن، واستخالص أبرز ىذه الكفايات والتي
 يجب أن تتوافر في رائد األعمال، وىي كما يمي:

يكون الفرد الريادي مدفوًعا بالحماس إلنجاز العمل، ولديو من الثقة  :الجكة باليفض .7
، بالنفس ما تقوده إلى كسب المزيد، وتظير ىذه الثقة من خالل قدرتو عمى إكمال ميامو

 ومواجية التحديات، واالستقالل من سمطة وسيطرة اآلخرين.
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يتمتع رائد األعمال ببصيرة قوية تمكنو من اإلدراك الجيد لمفرص وحسن  البصرية: .5
استثمارىا، فيو يمتمك القدرة عمى البحث عن الفرص، والتمكن من استثمارىا لمحصول 

 عمى فوائد ومميزات إضافية لنشاطو الريادي.

أن تكون لدى الريادي الرغبة والقدرة عمى القيام بميامو من تمقاء  :وتعني :املبادرة .8
نفسو، والتي قد تتجاوز متطمبات العمل، فيو ينفذ األعمال وينجزىا قبل أن ُتفرض عميو، 

 لى التوسع في ىذه الميام.إبل ويسعى 

يادي والتي وىي من الصفات األساسية لمر  اإلصرار واملجابرة والكدرة على حتنل املخاطرة: .4
تجعمو قادًرا عمى مواصمة عممو في ظل العوائق والتحديات التي تواجيو، األمر الذي 

جراءات لمواجية التحديات، وتجعمو مي ا نحو العمل بشكل عً ندفمكنو من اتخاذ قرارات وا 
، كما أنو يتسم بحب المخاطرة العمل الشاق يالعناد والرغبة ف  منيأخذ شكاًل ، والذي جاد

لتحدي، ولكن ىذا ال يعني أن يكون متيوًرا، فالبد أن تكون ىذه المخاطر وقبول ا
محسوبة، ولديو المقدرة عمى إيجاد وتقييم البدائل، ويتخذ من اإلجراءات التي تمكنو من 

 التحكم في المخاطر أو الحد منيا، ويتحمل المسؤولية الشخصية تجاه قراراتو.

، بحيث يكون قادرًا عمى تحديد أىدافو ووضع وىي سمة رئيسة لمريادي التخطيط امليظه: .2
الخطة المناسبة لتحقيقيا، ولديو المرونة عمى تعديميا في ضوء الظروف، ومدى 

 اإلنجاز، ومن ناحية أخرى يتبع أسموًبا منظًما في تنفيذ أنشطتو.

البد أن يكون الريادي قادرًا عمى تحديد : الكدرة على احلصول على املعلومات وحتليلوا .7
لى الحصول إالمعمومات التي تساعده عمى تحقيق أىدافو أو حل مشكالت عممو، والسعي 

عمييا، والقدرة عمى تحميميا والتحقق منيا، وىذا يتطمب منو أن يكون متمكًنا من 
ت التي استخدام وسائل التواصل المختمفة وشبكات المعمومات لمحصول عمى المعموما

تيمو، ومن ناحية أخرى يسعى الستشارة الخبراء والزمالء، ويقدر آراء اآلخرين، ويسعى 
 لمحصول عمييا، ويستجيب لالقتراحات واالنتقادات ليتمكن من تطوير ذاتو وعممو.

بسرعة البديية والقدرة عمى فيم اإلشارات رائد األعمال  يتمتع: والتفاؤل شرعة البديوة .1
ىا في تطوير العمل، كما يتسم بالتفاؤل أكثر من اآلخرين، فقد يفشل الستثمار  البسيطة
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تعمم من ذلك الفشل الستمرار ي وولكنفي تحقيق شيء ما، أو يخفق في مرحمة ما، 
 .، فيو يعتبر الفشل خطوة عمى طريق النجاحالنجاح

وعمى تحديد ، عمى االبتكار والتجديد والتطوير يتسم الريادي بالقدرة :واإلبداع االبتهار .8
 الفرص المستيدفة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تجديد.

الريادي يعي قيمة الوقت، لذا تجده شخًصا يتمتع بإحساس الفاعلية وتكدير قينة الوقت:  .2
االستعجال، وينتيز المحظة لكونيا ليا معنى عنده، فيو ينجز األعمال في أقصر وقت، 

إلى قدرتو عمى استخدام الوسائل المختمفة لتحسين  وبموارد أقل، وبأقل تكمفة، باإلضافة
 كفاءة العمل.

تمكنو  إذوتعد ميارة حل المشكالت من الميارات الرئيسة لرائد األعمال، : حل املشهالت .78
من مواجية المشكالت المتكررة التي يتوقع حدوثيا وتحويميا إلى فرصة لتوليد أفكار 

 جديدة، وتمكنو من التعمم من األخطاء والتجارب الفاشمة.
يمتمك الريادي بعض الميارات االجتماعية التي تمكنو من االنفتاح عمى  :االجتناعية .77

لشخصية في نجاح أنشطتو وترجمة أفكاره اآلخرين، والتفاعل معيم، واستثمار عالقاتو ا
 لواقع عممي.

التي رائد األعمال ىو الشخص الذى يمتمك الصفات الشخصية يتضح مما سبق أن 
استقرار بال يقبل  فيو، جديدير واستحداث ما ىو يالشعور بالحاجة إلحداث تغتمكنو من 
فيم يتمتعون ، األعمالأكثر الفئات العمرية المناسبة لريادة  عنصر الشبابولعل الوضع، 

تميزىم نظرًا لما يتمتعون بو من حيوية  ؛بأغمب تمك الكفايات مقارنة بالفئات العمرية األخرى
لماميم بياوميميم نحو  ، وقدرتيم عمى التعامل مع وسائل التواصل تتبع التطورات المحيطة وا 

أقرب بالفطرة، لكنيم رياديون ي ذلك أنيم ال يعنوالتكنولوجيا والتسابق التكنولوجي، ولكن 
توجيو لالرتقاء بيم العداد و اإلإليجاد شخصية رائد األعمال، وبالتالى فيم بحاجة إلى  الفئات

 ريادة األعمال لدييم. وتعزيز مفيوم
، 5881ونظًرا ألن خريجي الجامعات أكثر الفئات التي تواجو مشكمة البطالة )حمادي، 

؛ 824ص ،5887؛ زيدان، 858، ص5884؛ العطار، 588ص
http://www.capmas.gov.eg/،)  ،فعمى الجامعات السعي لتنمية كفايات أبنائيا

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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كاالبتكار واإلبداع، والثقة بالنفس، واالستقاللية، والدافع إلى اإلنجاز، وتحمل المسؤولية 
وغيرىا من الكفايات التي تحفزىم نحو استثمار الفرص، وتحمل المسئولية والنتائج، وتقبل 

ن ثم تحقيق الرضا الشخصي. األمر الذي المخاطرة المحسوبة، وفتح آفاق جديدة لمعمل، وم
يدعو إلى العمل عمى نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالب الجامعات كخطوة أولى عمى طريق 
تنمية مياراتيم وصقل كفاياتيم التي تمكنيم من القيام بمياميم الريادية بالصورة المثمى، 

ة عمى اتجاىات الطالب نحو ريادة خاصة أن ثقافة ريادة األعمال ُتعد من أبرز العوامل المؤثر 
لذا تتجو الدراسة في الجزء التالي لتناول مفيوم  ؛األعمال، وعمى نجاح مشروعاتيم الريادية

 .اثقافة ريادة األعمال وأىميتي
 خامًصا: مفووو ثكافة ريادة األعنال وأهنيتوا.

كالمبادرة  رياديةتؤدي ثقافة ريادة األعمال أدوارًا ميمة في تشجيع وتقدير السموكيات ال
والمخاطرة واالستقاللية وغيرىا من الممارسات األخرى التي تساعد في تحقيق تغيرات فى 
المجتمع، وتكوين اتجاه اجتماعي إيجابي نحو المغامرة الشخصية، وُيسيم في تحديد اتجاىات 

 األفراد نحو مبادرات ريادة األعمال بما يساعد في نجاح النشاط الريادي وتدعيمو.
يحترم المجتمع فييا  ريادة األعمال عمى أنيا: "الثقافة التيثقافة وينظر البعض إلى 

" نشطةبعض األ ويكافئ أخذ المغامرة عبر اإلتاحة لألفراد لتحقيق أرباح من خالل  ،اإلقدام
(Mokaya, et al, 2012, p.131،) " :يالثقافة التواتجو فريق آخر إلى تعريفيا بأنيا 

" )الدبوسي، واالبتكارات الفردية والجماعية لكل مواطنييا، عمى حد سواء المبادرات يءتكاف
توفر بيئة من شراكة الريادة ي الثقافة الت" بينما يراىا آخرون عمى أنيا:، (54، ص5871

(، بينما 54، ص5872" )الشميمرى، والمبيريك، والتعاطف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
( بأنيا: "مجموعة المعارف والقيم واالتجاىات والميارات 788، ص5877عرفيا عبد الفتاح )

التى تدعم وتعزز وتشجع المبادرات الفردية والنشاط الريادي والتشغيل الذاتي والعمل الحر، 
والسعى المتالك المشروعات أو تأسيسيا أو تطويرىا أو إدارتيا، ونشر روح المبادرة 

ستوى حياة الفرد والمجتمع"، بينما اتجو الطموحة، والمخاطرة المحسوبة من أجل رفع م
مجموعة قيم وأسس ريادة باحثون بتعريف ثقافة ريادة األعمال في الجامعات عمى أنيا: "

والمميجي، وعبد اهلل،  ،دخالي")جامعة لتأصيميا لدى الشباب الجامعالاألعمال التى تسعى 
 (.14، ص5871
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تنمية ريادة  يف رئيًساتعتبر محورًا ثقافة ريادة األعمال  يتضح من ىذه التعريفات أن
تشجع السموكيات  يمن العوامل التوُتعد  ،األعمال وتطوير الميارات والسمات العامة ليا

العمل  لذا البد من ؛المجتمع يالترويج إلمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية ف، و الريادية
مراحل التعميم المختمفة، من  يفريادة األعمال ثقافة تنمية  ياستثمار دور التعميم فعمى "

الحمالي، والعربي، ) ي"إلى المراحل المتقدمة من التعميم العال وصوالً ، األطفالمرحمة رياض 
"ىناك عالقة بين دراسة عمى أن أكدت الدراسات  نتائج بعض ، خاصة أن(828، ص5877

 دية بالجامعات وبينوممارساتيم ألنشطة ريا الريادية ليا عالقة بالمشروعاتمقررات الطالب ل
 (.871ص ،5875)رمضان، ي" عمل رياد يمشروع فل ىماستعداد

ولقد دأب المرصد العالمي لريادة األعمال الذي يضم مجموعة دولية من الباحثين عمى 
م، والذي يستقصي ضمن 7222إجراء مسح سنوي عالمي حول ريادة األعمال منذ عام 

مؤشراتو "تعميم ريادة األعمال" ويشير التحميل األولي ليذا المسح إلى وجود عالقة إيجابية 
 (. 82ىـ، ص7488عمال وبين التوجو نحو ريادة األعمال )الغنيم، بين نشر ثقافة ريادة األ

؛ 782، 5877؛ عبد الفتاح، 57، ص5871وقد تناولت الدراسات )الدبوسي، 
( جوانب من أىمية 581-587، ص ص5887؛ الشريف، 851، ص5874ميناوي، 

 ثقافة ريادة األعمال ويمكن إيجاز بعض من ىذه الجوانب كما يمي:

في ريادة األعمال حيث يعتمد اإلنسان  ميًماالذاتى والذي ُيعد محورًا  تحفز التوظيف .7
إلمكانياتو  استثمارهعمى نفسو فى إدارة وتدبير شئون حياتو العممية، ومن أىميا 

 وخصائصو البدنية والعقمية والعممية فيما يعود عميو بالنفع.

ويعطى الدفع المستمر ليا توفر المناخ الذي يشجع المبادرات الفردية الذاتية ويحترميا  .5
 حتى في حال حدوث أية إخفاقات أو فشل.

تعمل في حدىا األدنى، عمى تعزيز جاىزية األفراد بدًءا من رياض األطفال وحتى  .8
 الجامعات مروًرا بالمدارس الثانوية، مما يجعميم أكثر استعداًدا لسوق العمل.

إلى رفع كفاءة وميارة األفراد تعمل عمى تنمية روح المنافسة بين األفراد، مما يؤدي  .4
 بشكل مستمر.

تزكي روح الطموح والمبادأة لألفراد وسيادتيا في المجتمع مما أجل رفع مستوى حياة  .2
 الفرد والجماعة.
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تدعم ظيور أنشطة غير تقميدية وتعرف األفراد بعالم األعمال من خالل الكشف عن  .7
مكاناتيم وتطوير مياراتيم، مما يعزز جاىز  يتيم من خالل تزويدىم بالميارات قدراتيم وا 
 المطموبة لسوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

تسعى لتحويل النظام السائد فى المجتمع من التماثل بين أفراده إلى التنوع والالتماثل  .1
 نتيجة لزيادة مساحة التغيير الذاتي.

االقتصادية األخذ بأساليب المشاركة والعمل مع اآلخرين في المجاالت المختمفة ) .8
 واالجتماعية والثقافية وغيرىا من المجاالت األخرى(.

تعمل عمى تحقيق التغير المستمر من الثبات واالستقرار والجمود إلى المرونة، وظيور  .2
 حاجات ورغبات جديدة والتكيف معيا والتطمع والسعي إلى إشباعيا.

المالئم لو وقدرتو  تعمل عمى شيوع حالة الرضا لألفراد نتيجة لقيام الفرد بالعمل .78
 دون حاجة إلى ضغوط من اآلخرين.من عمى تغييره برغبتو و 

 شادًشا: متطلبات ثكافة ريادة األعنال يف اجملتنع.

ترتكز ثقافة ريادة األعمال في المجتمع عمى مجموعة من المتطمبات الرئيسة، والتي 
 ( 48، ص5878سة، يمكن إجماليا في أربعة محاور أساسية، كما يمي: )الصفدي وأبو نفي

أواًل: التعميم، حيث تكون البداية ببناء وتربية األطفال عمى فكر اإلبداع واالبتكار وريادة 
يجاد بيئة تشحذ أفكارىم وتحفزىم عمى تطبيقيا؛ ألنيا ستضيف إلى تركيبتو  األعمال، وا 

فكر الشخصية والفكرية، بحيث تكون ريادة األعمال تجربة عممية عند الطفل وليس مجرد 
نظري. وتتراكم عممية تعميم ريادة األعمال خالل المراحل الدراسية والتي تكتمل خالل 

 الدراسة الجامعية.
ثانًيا: مؤسسات القطاع الخاص والعام، يجب أن تضطمع ىذه المؤسسات بدور حيوي كبير في 

 إيجاد البيئة الصحية التي تمكن مشاريع الرواد من النمو.
التحتية ونظم المعمومات: فافتقاد البنية التحتية والخدمات المساندة ستحول ثالثًا: توفير البيئة 

دون نمو المبادرين، والقدرة عمى إيجاد فرص مشاريع جديدة، والتمكن من المنافسة 
المحمية واإلقميمية، وكذلك األمر عند فقد المعمومات عن السوق واإلجراءات والدراسات 

 السوقية.
 نظم والعمميات اإلجرائية الخاصة برواد األعمال وتسييل إجراءات إنشائيا.رابًعا: التشريعات وال
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ودورىا في تنمية ثقافة ريادة األعمال  كميات التربيةومن ىنا يتجو الحديث عن 
لطالبيا كونيا أحد المتطمبات الرئيسة لتحقيق ىذه الثقافة، وىذا ما تتناولو الدراسة في 

 المحور التالي.

 وريادة األعنال. نليات الرتبية احملور الجاىي:

وريادة األعمال في أربعة محاور، وىي:  كميات التربيةتتناول الدراسة في حديثيا عن 
دور كميات و التحديات التي تواجو الجامعات، ومبررات اىتمام الجامعات بريادة األعمال، 

ىذا الميدان. وفيما  ثقافة ريادة األعمال، وأبرز التحديات التي تواجييا فيالتربية فى نشر 
 يمي عرض كل محور من ىذه المحاور

 أوًلا: التحديات اليت تواجى اجلامعات.

تشيد الجامعات خالل السنوات الماضية تحديات عديدة، مما يدفعيا إلى حدوث تغيرات 
جوىرية سواء في ىياكميا التنظيمية، أو أىدافيا وسياساتيا، والتخمي عن دورىا التقميدي في 
تقديم المعرفة، واالتجاه إلى دور تتكيف فيو بشكل أكبر مع ىذه التحديات، وتتنوع ىذه 

، 5871مسيل، داخمية وخارجية، ومن أبرز ىذه التحديات ما يمي: ) التحديات ما بين
ىـ، ص 7488الغنيم، ؛ 727-728، ص ص5871حسين، و ، والنوري، يالربيع؛ 582ص
؛ زيان، 72-78، ص ص5882ربيع،  ؛28-44، ص ص5878الجرساني، ؛ 47-44ص

، 5888الخطيب،  ؛82-84، ص ص 5884العطار،  ؛58-58، ص ص5887
 ، (. 27-12، ص ص5885 عشيبة،؛ 725ص
فالجامعات ُتعد موجًيا لمتنمية في المجتمع، مما يتطمب  دور اجلامعات يف حتكيل التينية: .7

تطويع عممياتيا ومخرجاتيا لمتطمبات التنمية واحتياجاتيا، فضاًل عن أن ىناك تنوًعا 
 لمتطمبات التنمية المتوازنة والشاممة.

ُتعد التصنيفات العالمية مؤشرات عمى الجودة وعمى التميز  :التصييف العاملي للجامعات .5
واإلبداع واالبتكار والبحث العممى بالجامعات، مما تدفع الجامعات لبذل ما في وسعيا 

 لتتبوأ مراكز متقدمة فى ىذه التصنيفات.

لقد أصبحت العالمية متطمًبا ضرورًيا لمجامعات ولتحقيق جودتيا  :العاملية أو التدويل .2
تيا عمى التجاوب مع المتطمبات العالمية والتفاعل مع محيطيا اإلقميمى والدولى، ولقدر 
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والتجاوب مع العالمية يعني عالمية أعضاء ىيئة التدريس، وعالمية الطمبة، وعالمية 
متطمبات العالمية، مثل:  داإلدارة، وعالمية المناىج، وغيرىا من الجوانب األخرى، وتتعد

لعالمية وتقبل المستحداث، ومراجعة األولويات فى األىداف التجاوب مع المتغيرات ا
 واالستراتيجيات والمناىج.

يشيد العالم ثورة عممية وتكنولوجية متقدمة، وتتسابق : التحديات العلنية والتهيولوجية .4
 ىاتأثير  إلىنظًرا الدول فى األخذ بزمام ىذه الثورة لمسيطرة عمييا وامتالك مقدراتيا، 

تنعكس  التيالعديد من التغيرات  يوترتب عم األمر الذي جوانب الحياة، العميق فى كافة
وفي مقدمتو  كافة مجاالت المجتمع البشرى ومن بينيا التعميم بمراحمو المختمفة عمى

 الجامعات التي تؤدي دوًرا ميًما في قيادة المجتمع لمواكبة ىذه الثورة.
بحيث يكون الخريج مزوًدا بميارات مع حركة السوق العالمية ومرونتيا،  شرعة التهيف .2

 ومعمومات وقدرات تمكنو من التكيف مع المتغيرات المتسارعة لمتطمبات سوق العمل.

سواء  يتحوالت وتغيرات ىائمة عمى الصعيد االقتصاد العالمشيد ي: التحديات االقتصادية .7
ير عمى الكب األثرليا  والتي كانأو مستوى األداء واإلنتاج،  يعمى المستوى الفكر 

التغير السريع فى المفاىيم االقتصادية ومضامينيا، األمر  مثل:منظومة التعميم الجامعى، 
، الذى أصبح يتطمب ضرورة اإللمام بمدلوالت ىذه المفاىيم وتوضيح أبعادىا لمطالب

وُيعتبر تسارع النمو االقتصادى من أبرز التحديات االقتصادية التي تشيدىا بعض الدول، 
لذي تكون فيو حركة الجامعات في تغيير التخصصات والبرامج بطيئة نوًعا ما، في الوقت ا

 مقارنة بالتغيرات الكبيرة والنمو المطرد فى االقتصاد العالمى من حيث تذبذبو ومتطمباتو.

عناصر السياسة التعميمية، األمر الذي  بعضعدم وضوح : ضبابية الصياشات التعلينية .1
الجامعات إلى االعتماد عمى الخبرات الشخصية أو يضطر واضعي االستراتيجيات ب

السياسات الضمنية، األمر الذي قد يؤثر بالسمب عمى اتجاىات عممية التطوير والتغيير 
 بالجامعة. 

حرص الجامعة منذ نشأتيا عمى االستقالل عن عمى الرغم من  :قصور اشتكالل اجلامعة .8
الجامعة من  سممالعصر الحديث لم ت مصادر السمطة؛ بيد أنو مع التطورات المجتمعية فى

، وكذلك التدخل المستمر من جانب مصادر السمطة حتى فى المجتمعات األكثر تقدًما
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 اتضمن نصوًصا وموادً ت ت، ما زاليالقوانين والموائح التى صدرت بخصوص التعميم الجامع
  شى مع التغيرات المعاصرة، وتعوق تحسين العمل الجامعى وتطويره.اال تتم

مصنع لمشيادات والدرجات  والتي ترى الجامعات عمى أنيا :لجامعةلالتكليدية  اليظرة .2
وحدىا ُيعتقد أنيا أساليب فى اإلدارة الجامعية مما يترتب عمى ذلك اتباع  ،الجامعية

وتحقيق المعاصرة رغم ما يثار حوليا من  يالكفيمة بالمحافظة عمى المستوى النوع
 انتقادات.

ُتعد البطالة في مصر بطالة المتعممين والتي تعتبر أخطر  ي اجلامعات:البطالة بني خرجي .01
لما ليا من انعكاسات سمبية عمى االستقرار السياسي  ؛ما تواجو الجامعات من تحديات

واالجتماعي، خاصة أن المكون األكبر من البطالة يمثمو فئة المتعممين من الشباب 
ذا في مصر انخفض وفًقا لبيانات  -السافرة-كان معدل البطالة  خريجي الجامعات. وا 

%، إال أن 78.7ليكون  5878في عام  لمتعبئة العامة واإلحصاء المركزيلجياز ا
 52-72)من ىم في عمر بصورة ممحوظة لدى فئة الشباب معدالت البطالة ارتفعت 

لي العاطمين بمغت %، كما أن نسبة العاطمين من ىذه الفئة إلى إجما54.8لتكون  سنة(
11.2( %http://www.capmas.gov.eg/.)  

بمعنى أن التعميم سمعة يجب أن تتصف بميارات جودة وليا منتج  تصليع التعليه: .77
 ومسوق ومستيمك ومؤسسات لحماية المستيمك.

إلى التوسع في إنشاء الجامعات  األمر الذي أدى :زيادة الطلب االجتناعي على اجلامعات .01
 الخاصة مما قد يكون لو آثار سمبية عمى الجامعات الحكومية ومكانتيا.

حيث يوجد ىيكل موحد لكل الجامعات  وحدة اهليهل اإلدارى للجامعة مع تيوع اجلامعات: .78
 عمى الرغم من اختالفيا سواء من حيث الحجم واإلمكانات والكميات والتخصصات.

ومن الجدير بالذكر أن ىذه التحديات الخارجية أو الداخمية تحتاج إلى مراجعة ألنظمة 
لى التنسيق بينيا لتبادل الخبرات والتكامل في األدوار التعميمية والبحثية  الجامعات ولبيئتيا، وا 
وخدمة المجتمع، بما يجعل من الجامعات أداة لمتنمية ومصدر قوة لالقتصاد، فيذه التحديات 

مختمفة وما تمثمو من توجيات عالمية معاصرة تفرض عمى الجامعات تغييرات تطال كل ال
والتكيف معيا بداًل من  استثمارىاعناصر منظومة التعميم الجامعي، باعتبارىا فرًصا يمكن 

http://www.capmas.gov.eg/
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لذا قد يكون ليذه التحديات آثار عمى وظائف الجامعات، وعمى قيم  ؛مواجيتيا والتصدي ليا
 ,Al-Harthy, 2014)ات ما يمي:ومن صور التوجيات الحديثة لمجامع، وتوجيات الجامعات

p38) 
: حيث ال يقتصر تركيز دور الجامعة فى (Innovative University)جامعة اإلبداع  -

من خالل تسويق نتائج اإلبداع واالبتكار، بل يعني اإلبداع  يالسعى نحو الربح الماد
 بمعناه الواسع.

: وىي التى تسعى إلى تحقيق الربح (Corporate Universities) جامعات الشرنات -
 المادي من خالل اإلنتاج األكاديمى.

 : وتعني أن تتبنى الجامعة رسالة المجتمع المدني. (Civic University) املدىيةاجلامعة  -

: بحيث ترعى السموك والقيم (Entrepreneurial University) اجلامعة الريادية -
 ادية.واألنشطة الري

وتعتبر التحديات التي تواجو الجامعات أبرز العوامل التى دفعتيا نحو ريادة األعمال، 
ودفعت كذلك بالحكومات فى مختمف دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة، إلى وضع سياسات 
 عامة لدعم وتشجيع التحول الريادى لجامعاتيا. وتعتبر الجامعة الريادية ىي الجامعة التى
"تضيف إلى وظائفيا الرئيسة وظيفة دعم االقتصاد، وتسعى إلى تحقيق التكامل بين ىذه 

. ومن أبرز (Al-Harthy, 2014, p39)الوظيفة وبين وظيفتي التدريس والبحث العممي" 
أنشطة وميام الجامعة الريادية: التعميم والتدريب عمى ريادة األعمال بما ينشر الثقافة الريادية 

رفة الخاصة بالريادة، وتقديم الدعم الالزم إلنجاح المشروعات الريادية لمنسوبى المع يوببن
 ,Schulte)الجامعة والتى يتم من خالليا تحويل المعرفة إلى سمع أو خدمات ابتكارية 

2004, p189). 

 ثاىًيا: مربرات االهتناو بريادة األعنال يف اجلامعات. 

ُيعد تعميم ريادة األعمال عممية  :ريادة األعنال لطالبواضعف أداء املدارط الجاىوية يف جمال  .7
، حيث تقوم المؤسسات التعميمية بأدوارىا في ىذا لتكوين الشخصية الريادية تراكمية

فتعميم ريادة األعمال يمر بثالث مراحل تبدأ المجال ليتحقق اليدف المرجو لدى طالبيا، 
أن ىناك اىتماًما رسمًيا بريادة األعمال وعمى الرغم من  فى البيت فالمدرسة ثم الجامعة،

في مراحل التعميم ما قبل الجامعي، والذي يتضح بإدراج ريادة األعمال ضمن المؤشرات 
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والممارسات التى وضعتيا الييئة القومية لجودة التعميم واالعتماد فى مصر، والتى تؤكد 
ئج بعض الدراسات عمى ضرورة تزويد الطالب بميارات ريادة المشروعات، إال أن نتا

أشارت إلى أن ىناك بعض المشكالت التى ُتضعف جيود تعميم ريادة األعمال في مدارس 
لمقيام بدورىا ىذا الشأن،  ٌزٌد العبء على الجامعاتالتعميم ما قبل الجامعي، األمر الذي 

-778، ص ص5872بغدادي، ويمكن إيجاز أبرز ىذه المشكالت عمى النحو التالي: )
؛ 5877عطا اهلل،  ؛414-148، ص ص5871، الجندي؛ 5872، ؛ عمارة774

 ( 28، ص5878؛ الجرساني، 7582-7584، ص ص5872الحسيني، 
المجتمع المصري بأزمات اقتصادية في ظل انتشار البطالة، وىبوط مؤشرات  مرور - أ

التنمية االقتصادية، مما ينعكس عمى أداء المدرسة الثانوية ويضعف قدراتيا المؤسسية 
 دون إكساب الطالب ميارات وسموكيات واتجاىات ريادة األعمال.

والعجز عند تأىيل وصف الخبراء المصريون مستوى التعميم فى المدرسة بالضعف  - ب
الطالب، وأن المدارس الثانوية ال تشجع عمى االبتكار والفاعمية الذاتية والمبادرة 
الشخصية، وال تقدم التعميمات المالئمة فى مجال مبادئ السوق االقتصادية وال تولى 

نشاء مشروعات جديدة.  اىتماًما مالئًما لريادة األعمال وا 

يجابية بين أفراد اتصال فعالة تدعم العالقات اإل افتقار المدرسة المصرية إلى نظم - ج
المجتمعين المدرسي والمحمي، إلى جانب احتكار اإلدارة المدرسية لممعمومات وحجبيا، 
ومنع تداوليا بين العاممين مما يكشف عن غياب مبدأ الشفافية اإلدارية، وبالتالي 

كمحدد أساس لتحقيق يشكل الوضع القائم حجر عثرة فى سبيل تعميم ريادة األعمال 
 متطمبات التنمية واقتصاد المعرفة.

تعاني المدرسة المصرية من بعض المشكالت التي تتمثل فى الروتين والمركزية  - د
المسيطرة عمى المستويات اإلدارية المختمفة بوزارة التربية والتعميم، وضعف مشاركة 

 جميع العاممين فى وضع السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بيم.

بدًءا -ال تزال الجيود الرامية إلى إدماج ريادة األعمال بيدف تعميميا فى المدارس  - ه
جيوًدا عشوائية ومجزأة تفتقر بشكل عام  -من رياض األطفال وحتى المرحمة الثانوية

إلى نظام لتنمية ريادة األعمال، مما يؤدي إلى إدماج غير مذكور لميارات ريادة 
 األعمال فى نظام التعميم.
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تعميم ريادة األعمال يمر بثالث مراحل تبدأ فى البيت فالمدرسة ثم الجامعة ا أن بم
أن المدرسة المصرية تعاني من جممة من المشكالت، مما لتكوين الشخصية الريادية، وبما 

يجعميا تبتعد عن إكساب طالبيا الميارات والمعارف والكفاءات الالزمة لريادة األعمال وتنظيم 
يرة، وتحقيق متطمبات اقتصاد المعرفة والتوظيف والتنمية، األمر الذي ُيمثل المشروعات الصغ

مبررًا  لمجامعات ودافًعا ليا ببذل مزيد من الجيود المنظمة في االىتمام بريادة األعمال 
فحضانة المبدعين ىي عممية تكاممية وتعميميا لطالبيا، ومن ثم السعي لنشر ثقافتيا بينيم، 

تعميم فييا ىو األساس لرعاية النمو الفكري واإلبداعي، من خالل بيئة وتشاركية، يكون ال
 تعميمية محفزة وداعمة لمفكر الريادي وباعثة لمطموح والمثابرة.

 عند الطالبسبب اىتمام الجامعات بريادة األعمال ضرورة توفر خصائص  قد يكون .2
ين المحتممين إلى ما لتحقيق النجاح فى األعمال، ولذلك يجدر عدم تأجيل تدريب الريادي

بعد التخرج، فقد يؤدي ذلك إلى اكتسابيم الكثير من العادات غير الريادية، فطالب 
الجامعات ىم القادرون عمى التغيير، والمبادرون إلى القيام بنشاطات إنمائية، فيم 

لمنمو االقتصادي فى أي مجتمع من المجتمعات، ويمكن تسمية  ميًمايمثمون عنصًرا 
ألنيم يتمتعون بالقدرة عمى تحديد حاجات بيئتيم وجمع  ؛حاب روح الريادةىؤالء بأص

 (6834، ص.810)مهناوي،  الموارد المناسبة والعمل لتمبية تمك الحاجات

بعد أن سجمت كميات التربية السبق منذ أول : إلغاء تهليف خرجيي نليات الرتبية .8
السبعينيات في االنتشار في طول البالد، وقامت بتخريج عشرات األلوف سنوًيا، تخمت 
الدولة ووزارة التربية والتعميم عن االلتزام بتعيين خريجي كميات التربية. فكانت الحكومة 

تم  7228كن في عام تتعيد بتكميف خريجي كميات التربية، ول 7227/7221حتى عام 
إلغاء ىذا التكميف بقرار من رئيس الوزراء آنذاك، وُيعد إلغاء تكميف خريجي كميات 

 التربية في مصر من أبرز صور االختالل بين التعميم وسوق العمل.
ن كان ليذا القرار آثاره السمبية عمى العممية التعميمية بالمدارس في مصر، إال أنو  وا 

عمية بين خريجي كمية التربية في العمل بعد التخرج، حيث ارتفعت تسبب في "وجود أزمة ف
نسبة البطالة بينيم، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن يد البطالة امتدت إلى صفوف 
المعممين، وتزايدت أعداد المتعطمين عن العمل بين خريجي كميات التربية" )الجرساني، 

يكون مؤىاًل لمينة التدريس، ثم يتخرج سنوات لكي  4(، فكيف لطالب قام بدراسة 5878
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وال يعمل في ىذا المينة، فإن لم يعينوا فييا فإلى أين يذىبون؟ فمصيرىم االنضمام إلى 
طابور البطالة، فخريج التربية يختمف تماًما عن خريج أي كمية أخرى. ولقد توصمت 

النتائج منيا إحدى الدراسات التي تتبعت خريجي إحدى كميات التربية إلى مجموعة من 
 (857-852، ص ص5878ما يمي: )الجرساني، 

 انخفاض الروح المعنوية لدى الخريجين، ونمو الشعور العدائي نحو المجتمع. -

 استمرار اعتماد الخريجين عمى األىل مادًيا. -

 اشتغال خريجي كميات التربية بوظائف ومين غير مناسبة. -
 التشاؤم واإلحباط.إصابة الخريجين بالكثير من المشكالت النفسية ك -

المجوء لوظائف وأعمال ال تمت بمينة التدريس بشيء وتقمل من شأن الخريج تجاه  -
 ما درسو بالكمية.

 سفر الكثر من خريجي كميات التربية لمخارج مما ُيعد ىدًرا في العممية التعميمية. -

التي مما سبق يتضح ضرورة مواجية ىذه المشكمة، والعمل عمى تقميل نسبة البطالة 
انتشرت بنسب متفاوتة بين خريجي كميات التربية، خاصة في ظل صعوبة إعادة تكميف 

لذا يقع عمى عاتق الجامعات بصفة عامة وكميات التربية بصفة خاصة المشاركة  ؛الخريجين
في مواجية ىذا التحدي، وُيعد االىتمام بريادة األعمال ونشر ثقافتيا بين طالبيا أحد السبل 

التحدي، ومن ثم ُيعد ذلك مبررًا ميًما الىتمام الجامعات وكميات التربية بنشر  لمواجية ىذا
 ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا.

 ثالجًا: دور نليات الرتبية فى ىشر ثكافة ريادة األعنال.

تقوم الجامعات بدور فريد في تقديم نوع من التعميم يتمكن من تقديم نماذج من رجال 
ولذا ُيعد التعميم الجامعى والتنمية وجيان  ؛سيم في دفع النمو االقتصادياألعمال بصورة قد تُ 

دونيا لن يكون ىناك تنمية، خاصة أن من وىذه العممة ىى الموارد البشرية ف ،لعممة واحدة
ىناك عالقة تأثير وتأثر بين شخصية الطالب والجامعة، ينتج عنيا اكتساب الطالب ميارات 

 ة لمقيام بدوره فى خدمة مجتمعو.وخبرات تساعده في النياي
وفي ظل انتشار البطالة، والضرورة الممحة لتعمم الشباب بعض القيم، واإلبداع 
واالبتكار، والمرونة في إيجاد فرص عمل، وتعزيز روح المبادرة لدى الطالب، وتغير نمط 

أىمية دور  التعميم السائد إلى التعميم لمريادة؛ لتشجيع العمل الحر كبديل لموظيفة، تظير
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الجامعات فى تنمية ثقافة ريادة األعمال بكونيا أحد األطراف الرئيسة فى بيئة منظومة 
األعمال، حيث يقع عمى عاتقيا القيام بمجموعة من الميام، والتي أشارت إلييا نتائج 

-482ص ص، 5877الحمالي، والعربي، ؛ 47-82، ص ص5878الدراسات )نافع، 
؛ 88، ص5872؛ الشميمري والمبيريك، 727-728، ص ص5877، عبد الفتاح؛ 477

براىيم، 78، ص5874أبو بكر،  محمد، ومحمود،  ؛57-55، ص ص5874؛ السيد وا 
 ;Farsi, 2012, p.p. 196-198؛ 17، ص5885؛ عشيبة، 278-272ص ص ،5874

Gerba, 2012, p.240; Nabi, G., Holden, R., Walmsley, A. 2010 ومن )
 ما يمي: ىذه الميام 

أن تعمل الجامعات عمى تقديم رسالة ورؤية واضحة تركز عمى بعض الجوانب مثل: توليد  .7
رياديين، والمساىمة فى التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتطوير ثقافة العمل الحر من 

توفير رأس مال بشري موجو لمعمل الحر والراغب فى خالل تنمية ريادة األعمال، و 
 أة.المخاطرة والمباد

التى تتطمب التأكيد عمى و  التحديات،البحث عن بنى وىياكل تربوية جديدة لمواجية ىذه  .5
والقدرة عمى  ،والمرونة ،وقبول المخاطرة ،عدد من الميارات منيا: القدرة عمى التكيف

 .استشراف الغد والتييؤ لو

ية التعامل أسس اختيار المناىج، وتخطيطيا وبنائيا، وكيف يالنظر ف أن ُتعيد الجامعات .8
مع المعرفة من حيث: طرق تدريسيا، وأسموب تعامل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 

إعادة صياغة المحتوى الدراسى لمطالب بما يشجعو عمى البحث  ضرورةمعيا، وكذلك 
، وأن تقدم تعميًما والحوار وحل المشكالت وغير ذلك من الطرق التى تجعمو نشيًطا وفعاالً 

التأمل و ن ريادة األعمال تقوم عمى توليد األفكار، إع واالبتكار، حيث قائًما عمى اإلبدا
 واالبتكار، والتحرر من النمطية.

ستراتيجية تعميم الريادة فى الجامعات، وأن يكون دمج التعميم لمريادة فى المناىج إترسيخ  .4
داخل المناىج أن تكون ريادة األعمال تدريجًيا، باستخدام أساليب تربوية لريادة األعمال، و 

متكاممة بغض النظر عن أعضاء ىيئة التدريس الذين يقومون بتدريسيا أو المجاالت 
 الرئيسة لمدراسة، حتى يتم تحويل األفكار الريادية إلى منتج حقيقي.
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التركيز عمى إكساب الطالب قدرات وميارات التعامل مع مجتمع المعموماتية ومن أبرزىا:  .2
واستنباط  ،ا المتعددة، وتنظيميا وتوظيفيا والربط بينياتحصيل المعمومات من مصادرى

 معمومات جديدة منيا، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بيا.

من ميام الجامعة معاونة الطالب عمى إيجاد ، فبالعمل أثناء الدراسة الطالبتيسير إلحاق  .7
 ختمفة العامة والخاصة،فرص العمل المناسبة لتخصصاتيم وخبراتيم بقطاعات العمل الم

تاحة فرص التدريب فى مواقع العمل أثناء الدراسة وفى العطالو  كتشاف مجاالت ال ؛ تا 
قدرات الطالب، وكذلك التعرف عمى ما قد بالعمل المختمفة، وتعريف أصحاب األعمال 

 .ينقصيم من خبرات أو ميارات

ى تتطمبيا األعمال القدرة عمى اكتساب الميارات الت ملديي طالبسعى لتكوين تأن  .1
دراكالجديدة،  توجيو و مجال التكنولوجيا والمعمومات، الحادثة خاصة في لتطورات ا وا 

اتجاىات تحميل يتطمب األمر الذي تخصصات التى يحتاجيا سوق العمل، الالطالب إلى 
 .تحديد احتياجاتيادراستيا و السوق و 

، بحيث يجعميم أكثر يواكب التغيرات والتجديدات شاماًل  اإعدادً أن تسعى إلعداد الطالب  .8
 المناسبة وغير المناسبة. ر افكألعمى التمييز بين اقدرة 

أن يتحول دورىا من التركيز عمى التوظيف إلى التركيز عمى إيجاد فرص العمل، وذلك من  .2
 خالل تقديم مناىج تجعل لدى الطالب القدرة عمى إيجاد فرص عمل.

صورة بمع أصحاب المصمحة سواء من القطاع العام أو الخاص  أن تقيم شراكة فاعمة .78
 ُتمكن الجامعة من االستفادة من المجتمع المحمى.

معنوية، م كانت مادية أأأن تعمل عمى توفير كافة اإلمكانات الالزمة لرواد األعمال سواء  .77
 باإلضافة إلى تبنييا لمفيوم الجامعة الريادية.

ليكونوا داعمين  ؛التدريس بريادة األعمال وأنشطتياالعمل عمى إلمام أعضاء ىيئة  .75
 لطالبيم في ىذا المجال.

إنشاء مركز لتعميم ريادة األعمال يقود عممية نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالب  .78
 الجامعة.

 عمى عناصر مقاومة ريادة األعمال داخل الجامعات.السعي لمتغمب  .74
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دور الجامعات فى تنمية ثقافة تناولت  يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسات التي
التي ينبغي أن تقوم بيا الجامعة من أجل والميام تعدد األدوار  ريادة األعمال لدى الطالب

كسابيم الميارات الريادية، لمبدء في مشروعات  تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طالبيا وا 
سيم في عممية التنمية، وتمكنت الدراسة من استخالص األدوار التي يمكن أن تقوم بيا تُ 

كميات التربية لنشر ثقافة األعمال لدى طالبيا، ويمكن إيجاز ىذه األدوار في ثالثة مجاالت 
 رئيسة كما يمي:

 التعليه للريادة.  (1)

يارات والسمات العامة ُيعد التعميم محورًا أساًسا فى تنمية ريادة األعمال وتطوير الم
طفال ويمتد إلى المراحل المتقدمة ليا، ويبدأ ىذا الدور في سن مبكرة قد تصل إلى رياض األ

من التعميم العالي، وذلك من خالل استخدام مجموعة من األساليب التعميمية التي تعمل عمى 
تماعية من خالل تدريب وتعميم الطالب الراغبين في المشاركة في التنمية االقتصادية واالج

 تعزيز الوعي الريادي، وتأسيس مشاريع األعمال أو تطوير مشاريع األعمال الصغيرة.
ويحتاج المجتمع إلى برامج ُتقدم رواد أعمال مؤىمين لمتعامل مع التغيرات الحادثة في 

ت عالم األعمال اليوم، ويتم ذلك من خالل التعميم بمؤسساتو المختمفة، فاإلبداع متوافر بدرجا
لدى كل طالب، ولكن البد من تنميتو واستثماره االستثمار األمثل بالتربية السميمة، لينتفع كل 
من الطالب والمجتمع. ويمكن إيجاز أبرز الممارسات التي تقوم بيا كميات التربية في ىذا 

 الشأن كما يمي:
 .لمطالب ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر بتعزيزتقدم الكمية مقررات دراسية تيتم  .7
تنمية ميارات ريادة األعمال وروح المبادرة وثقافة العمل الحر ب تيتممقررات دراسية  تقدم .5

 لمطالب.
المقررات التي تتناول تنمية ثقافة ريادة األعمال بين األسموب النظري العمل عمى دمج  .8

 .والعممي
عم العمل تشجع الدراسة بالكمية عمى إجراء بحوث ومشروعات طالبية تدالتوجيو بأن  .4

 الحر. 
طالبيم إلجراء بحوث تتعمق باحتياجات  لتوجيو أعضاء ىيئة التدريس يتم التأكيد عمى .2

 المجتمع.
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 طالبيم لتوليد األفكار الريادية.لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس  توجيو .7
 ستراتيجية تعميم الريادة لمطالب.إترسخ قيادات الكمية  .1

 البيئة الداعنة.  (0)

فى دعم ثقافة ريادة األعمال، من خالل تنظيم مجموعة من تساىم كميات التربية 
األنشطة والفعاليات، التي توفر البيئة الداعمة لمطالب، ولكي تتبنى كميات التربية ثقافة ريادة 

 األعمال، يجب عمييا التركيز عمى تنفيذ بعض الممارسات الضرورية منيا ما يمي:
تقدم الكثير من الخدمات المساندة، مما يعزز توفير البنية التحتية ونظم المعمومات التي  .7

 القدرة عمى إيجاد فرص مشروعات جديدة.
عمى تطوير ثقافة العمل الحر وتنمية ريادة مشجعة رؤية ورسالة الكمية  أن تكون .5

 األعمال.
 تضع قيادات الكمية تنمية روح المبادرة لدى الطالب ضمن أولوياتيا.أن  .8
مال بين الطالب من خالل المناشط المختمفة )دورات/ عمى نشر ثقافة ريادة األع العمل .4

 محاضرات/ دورات/ ورش عمل/ مسابقات/.....(.
 م حمالت توعية وتثقيفية بريادة األعمال بشكل دوري لمطالب.يتنظ .2
 الكمية في فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال. مشاركة .7
 الدعم المادي والمعنوي لمطالب لتحويل أفكارىم إلى مشاريع. توفير .1
 الطالب أصحاب األفكار الريادية ودعميم. رعاية .8
مختصة بريادة األعمال وتقديم خدمات التوظيف الكتشاف ورعاية بالكمية وحدة  إنشاء .2

 وتشجيع المتميزين من الطالب.
 ومشروعاتيم الرياديةم فعاليات متعددة لمطالب المتميزين لعرض أفكارىم يتنظ .78
 لمطالب لعرض أفكارىم التي تتعمق بريادة األعمال. ةكن مخصصامأر يتوف .77
 تروج الكمية لألفكار والمشروعات الريادية من خالل الوسائل المختمفة.أن  .75

ويتضح مما سبق أىمية البيئة الجامعية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لمطالب، وذلك 
مال، وتسييل طريقيم لمحصول عمى دعم الجيات المختمفة لتنفيذ بتشجيعيم ليصبحوا رواد أع
 ونجاح مشروعاتيم الصغيرة.

 حاضيات األعنال.  (3)
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ُتعد حاضنات األعمال بمثابة مؤسسات تنموية تنشأ بيدف دعم ورعاية المبدعين من 
أصحاب أفكار المشروعات الطموحة، واستحداث وظائف ومواقع عمل، من خالل تنمية رأس 

لمعرفى لتنمية اقتصاد المعرفة، إلى جانب اقتصاد الموارد الطبيعية وزيادة القدرات المال ا
لذا ُتعد من أىم اآلليات التى تساعد الجامعات عمى تحقيق التنمية  ؛التنافسية المعرفية لمدولة

 المستدامة.
 ( بضرورة إنشاء حاضنات فى822، ص5878وقد أوصت الدراسات )محمد، 

الجامعات تتبنى المشروعات الجامعية والمشروعات من خارج الجامعة، والعمل عمى تدعيميا 
 نيا تعمل عمى:إوتسوق ليا، حيث 

 تييئة المناخ المناسب وتوفير كافة اإلمكانات التى تعمل عمى تسييل إقامة المشروع. -
من  يالمعوقات اإلدارية والمالية والفنية الت يمساعدة المشاريع الصغيرة عمى تخط -

 الممكن أن تتعرض ليا خالل مرحمة التأسيس.
توفير مكان مؤقت من أجل إقامة المشاريع وىذا يساعدىا عمى تبادل الخبرات والمعمومات  -

 بين المشروعات المختمفة فى الحاضنة.
لتركيز عمى تنفيذ بعض ولكي تتبنى كميات التربية ثقافة ريادة األعمال، يجب عمييا ا

 الممارسات الضرورية في ىذا المجال، منيا ما يمي:
 إلنشاء حاضنة أعمال تتبنى المشاريع الريادية لمطالب. أن تتييأ الكميات .7
تستعين الكمية بأىل االختصاص في إجراء االختبارات والمقاييس المختمفة الكتشاف  .5

 السمات الريادية لمطالب.
 األعمال لتقديم االستشارات الفنية والمينية لمطالب الرياديين. تستعين الكمية بحاضنات .8
 تقوم قيادات الكمية بدعوة رجال األعمال لتمويل مشروعات الطالب الريادية. .4
تقوم قيادات الكمية بدعوة رجال القانون لتوضيح التشريعات والتنظيمات القانونية لألعمال  .2

 التجارية. 
 ركة في أنشطة تنظيم المشروعات مع رجال األعمال.توفر الكمية الفرص لمطالب لممشا .7

يتضح مما سبق أىمية وجود شراكة بين حاضنات األعمال والجامعات، وتأسيس 
حاضنات أعمال فى الجامعات؛ لدعم المشاريع الناشئة التي يقدميا الطالب، وتكشف الدراسة 
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شر ثقافة ريادة األعمال لدى الميدانية عن واقع قيام كميات التربية بيذه األدوار المختمفة لن
 طالبيا.

 رابًعا: التحديات التى تواجى نليات الرتبية فى ىشر ثكافة ريادة األعنال:

عمى الرغم من جيود بعض الجامعات فى نشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال، إال أنيا 
السيد، ؛ 825، ص5877 والعربي،تواجو مجموعة من الصعوبات، ومنيا ما يمي: )الحمالى، 

براىيم،   (581، ص5887الشريف، ؛ 42، ص5874وا 
وجود موروثات ثقافية تحض الطالب عمى االلتحاق والتمسك بالوظيفة؛ باعتبارىا أكثر  .0

 أماًنا وابتعاًدا عن المخاطرة.

يخشى كثير من الطالب من كل ما ىو جديد، ويمتمكيم الخوف من تحمل عبء تجربة  .1
 جديدة.

 وضعفض أنماط الشخصية مثل: االنعزالية، واالتكالية، صعوبة إحداث تغيير فى بع .2
 اإليمان بالجديد والخوف من المستحدثات. ضعفاحترام قيم العمل خاصة اليدوي، أو 

ضعف اىتمام الجامعات بمجال ريادة األعمال، واقتصار اىتماميا بو وبنشر ثقافة الريادة  .3
 عمى بعض المناسبات السنوية.

ثارتيم نحو تحقيق اليدف، توافر نوعية من القي قمة .4 ادات القادرة عمى تحريك الطالب وا 
 وحثيم عمى استثمار الوسائل المتاحة لتحسين مستوياتيم.

 قمة الخبرات والميارات لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات فى مجال ريادة األعمال. .5

تعمل  عدم وجود مقررات خاصة بريادة األعمال يدرسيا جميع الطالب، والتي من شأنيا .6
 عمى تحقيق الحد األدنى من الثقافة لدى جميع الطالب بالجامعة.

ضعف الخدمات التوعوية والتثقيفية التى تقدميا الجامعة لنشر ثقافة ريادة األعمال  .7
 لطالبيا.

وجود منسقين مؤىمين الكتشاف الطالب المتميزين ذوي األفكار والمشروعات  ندرة .8
 الريادية بكل كمية. 

عمى  ينصقانون تنظيم الجامعات المصرية  ، فعمى الرغم من أنالجامعةقصور استقالل  .01
ما زالت تخضع لمعديد من  أن الدولة تكفل استقالل الجامعات، إال أن الجامعات المصرية

لممحاسبات، والجياز  يوالجياز المركز  ،ووزارة التخطيط ،أجيزة الرقابة كوزارة المالية
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كثير من  يترتب عمى ىذه الرقابةمما ، وغيرىا من األجيزة لمتنظيم واإلدارة، يالمركز 
 التي تؤثر بالسمب عمى أداء الجامعات في ىذا المجال. المعوقات

متحديات التى تواجو الجامعات فى تنمية ثقافة ريادة من خالل العرض السابق ل
ال لدى ، ومن خالل تحميل بعض الدراسات التي تناولت موضوع ثقافة ريادة األعماألعمال

طالب الجامعة، قامت الدراسة بتقديم مجموعة من التحديات التي قد تعوق قيادات كميات 
التربية في القيام بأدوارىا في نشر ثقافة ريادة األعمال لدى طالبيا، وستكشف الدراسة 
الميدانية عن واقع ىذه التحديات وبيان أكثرىا تأثًرا، ولقد قسمت الدراسة ىذه التحديات إلى 

سة مجاالت رئيسة، ويضم كل مجال منيا مجموعة من التحديات. وفيما يمي عرض خم
 مختصر ليذه التحديات.

 .حتديات خاصة بالطالب (1)

 انتشار ثقافة )الوظيفة أفضل( بين الطالب كونيا أكثر أمانًا. - أ
 ضعف روح المغامرة والمخاطرة لدى الطالب والتي تتطمبيا ريادة األعمال. - ب
مكاناتيم.ضعف ثقة الطالب  - ج  بمياراتيم وا 
ضعف ثقة الطالب في توفر دعم حقيقي من قبل إدارة الكمية ألصحاب المبادرات  - د

 من الطالب.
 .حتديات خاصة بأعضاء هيئة التدريض (0)

 قمة الكوادر البشرية المؤىمة لقيادة ريادة األعمال بالكمية. - أ
 كمية.قمة عدد المختصين في اكتشاف الطالب ذوي األفكار الريادية بال - ب
 ضعف ثقافة ريادة األعمال لدى أعضاء ىيئة التدريس بالكمية. - ج

 .( حتديات خاصة بإدارة الهلية3)

 تأخر اىتمام إدارة الكمية بريادة األعمال مقارنة بالكميات األخرى. - أ
 االفتقار إلى خطة لتأصيل ثقافة ريادة األعمال لدى طالب الكمية. - ب
المادي والمعنوي لرواد األعمال من طالب عدم وجود آليات واضحة لتقديم الدعم  - ج

 الكمية.
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قمة التجييزات والمرافق الخاصة بارتقاء أفكار الطالب بالكمية إلى مشروعات  - د
 ريادية

 ضعف التسويق والتغطية اإلعالمية لمفعاليات واألنشطة الريادية بالكمية. - ه
 فقط.اقتصار اىتمام الجامعة بمجال نشر ثقافة األعمال عمى مناسبات سنوية  - و

 .حتديات جمتنعية (4)

 ضعف دعم القيادات عمى مستوى الدولة لريادة األعمال بالجامعات. - أ
 ضعف الوعي المجتمعي بأىمية ريادة األعمال. - ب
 ضعف التواصل بين الكمية والقطاع الخاص لتمويل المشروعات الريادية لمطالب. - ج

 .تحديات تنظيمية (2)
 الموائح والتعميمات المنظمة لممشروعات الريادية لمطالب. غياب -أ 
 روتينية اإلجراءات المنظمة لدعم مشروعات الطالب. -ب 
 االفتقار إلى ىيكل تنظيمي خاص بريادة األعمال بالكمية. -ج 
 ضعف تخصيص ميزانية مالية مستدامة لدعم مشروعات وأفكار الطالب الريادية. -د 

 .وتفصري اليتائج الدراشة امليداىية

، أدواتياو  أىدافيا،من الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية من حيث  المحوريتناول ىذا 
 ومناقشتيا. الميدانية اختيار العينة. ثم عرض نتائج الدراسةو 

 امليداىية:إجراءات الدراشة  أواًل:

 يمي:الدراسة الميدانية من خالل ما  إجراءاتتتضح 
 امليداىية.أهداف الدراشة   (1)

 فيما يمي:الدراسة الميدانية  أىدافتتمثل 
 رصد قيام كميات التربية بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا. -7
الكشف عن التحديات التي تواجة قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين  -5

 الطالب.
 عمى سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا. التعرف -8

 الدراشة: واتأد  (0)
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أىداف  لتحقيقجمع البيانات ل كأداتين والمقابمة االستبانةكل من اعتمدت الدراسة عمى 
كميات التربية في نشر فتدور حول واقع الدور الذي تقوم بو  ستبانة، أما االالدراسة الميدانية

سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ، باإلضافة إلى ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا
. أما المقابمة فكانت مع قيادات كميات ريادة األعمال بين طالبيا من وجية نظر الطالب

التحديات التي تواجييم في نشر ثقافة ريادة األعمال بين  التربية والتي تدور حول أبرز
 . الطالب

األول: واقع الدور الذي تقوم بو  المحور: ماى محورين رئيسينوتكونت االستبانة من 
، ويضم ثالثة مجاالت ىي: المجال كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا

الثالث: حاضنات األعمال.  والمجالالبيئة الداعمة،  :الثاني والمجالالتعميم لمريادة،  األول:
الدور الذي يجب أن تقوم بو كميات التربية الثالثة في مجمميا  المجاالتمفردات تمك  وتمثل

أما المحور الثاني فتناول  .في إطارىا النظريالدراسة  أشارت إلييا ذي، والفي ىذا الشأن
يضم و ، تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعماليبدييا الطالب لالمقترحات التي 

 ( ومفرداتيا.االستبانةويوضح الجدول التالي وصًفا ألداة الدراسة )االت. سبعة مج
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(1ذول )ج  

" )انًحبوس وػذد انًفشداد(االعتجبَخوصف أداح انذساعخ "  

 يحبوس االعتجبَخ
ػذد 

 انؼجبساد

انًحىس 

األول: والغ 

دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ 

َشش حمبفخ 

سَبدح األػًبل 

 نهطالة

 7 األول: انتؼهُى نهشَبدح انًجبل

 11 انًجبل انخبٍَ: انجُئخ انذاػًخ

 6 انًجبل انخبنج: حبضُبد األػًبل

 42 انًحىس األول يفشدادإجًبنٍ 

ط

انًحىس  

انخبٍَ: عجم 

تؼضَض دوس 

كهُبد انتشثُخ 

فٍ َشش حمبفخ 

سَبدح األػًبل 

 نهطالة

 2 األول: صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالةانًجبل 

انًجبل انخبٍَ: اػتجبس َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة 

 أونىَخ نمُبداد انكهُخ
5 

انًجبل انخبنج: اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ نتؼهُى سَبدح 

 األػًبل
6 

انًجبل انشاثغ: تىجُه األَشطخ انطالثُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل 

 نهطالة
2 

 5 األفكبس اإلثذاػُخانًجبل انخبيظ: تحفُض انطالة إلَتبد 

انًجبل انغبدط: تىفُش االحتُبجبد انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح 

 األػًبل نهطالة
3 

انًجبل انغبثغ: إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ نذػى سواد األػًبل 

 يٍ انطالة
2 

 31 انًحىس انخبٍَيفشداد إجًبنٍ 

 55 إجًبنٍ ػجبساد االعتجبَخ

قيادات كميات  وفتكونت من خمسة مجاالت تمثل التحديات التي تواج المقابمةأما 
ويوضح الجدول التالي وصًفا ألداة الدراسة التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا، 

 )المقابمة( ومفرداتيا.
(4جذول )  

)انًحبوس وػذد انًفشداد( "انًمبثهخ" وصف أداح انذساعخ  

 انؼجبسادػذد  انًمبثهخيحبوس 

انتحذَبد انتٍ تىاجه 
لُبداد كهُبد انتشثُخ 
فٍ َشش حمبفخ سَبدح 

 نطالةثٍُ ااألػًبل 

 2 تحذَبد خبصخ ثبنطالةانًجبل األول: 

 3 تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ انتذسَظانًجبل انخبٍَ: 

 6 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخانًجبل انخبنج: 

 3 تحذَبد يجتًؼُخانًجبل انشاثغ: 

 2 تحذَبد تُظًُُخانًجبل انخبيظ: 

 42 يفشداد انًمبثهخإجًبنٍ 
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 عيية الدراشة (3)

فئتين من العينات، األولى: عينة من طالب كميات  تتطمب الدراسة الميدانية وجود
التربية، والثانية: عينة من قياداتيا. أما عينة الطالب: فتم اختيارىا بطريقة العينة العشوائية 
الطبقية، حيث تم اختيار كميات التربية في ثالث جامعات وىي: اإلسكندرية، والمنصورة، 

رابعة من كل كمية بحيث تضم التخصصات العممية وطنطا، ثم اختيار عينة من طالب الفرقة ال
الثالث. أما  من كميات التربية في الجامعات طالًبا( 288واألدبية، وبمغ عدد العينة النيائية )

عينة قيادات كميات التربية: فتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من أعضاء مجمس الكمية في 
وصًفا لعينتي  ةول التالياوضح الجدت( قيادة و 58الجامعات الثالث، وبمغ عدد العينة النيائية )

 الدراسة.
(8جدول )  

 وصف ػُُخ انطالة

ػذد 

 انطالة

ػذد   انًتغُشاد

 انطالة

 انًتغُشاد
 

ػذد 

 انطالة

 انًتغُشاد

 ركش 111

 انجُظ

 ػهًٍ 322 

 انتخصص

 اإلعكُذسَخ 194 

 انجبيؼخ

 طُطب 114  أدثٍ 436  أَخً 264

512 
اإلجًب

 نٍ
 

 اإلجًبنٍ 512
 انًُصىسح 476 

 اإلجًبنٍ 512        

(2جذول )  

 وصف ػُُخ لُبداد كهُبد انتشثُخ

 اإلجًبنٍ انًُصىسح طُطب اإلعكُذسَخ انجبيؼخ

 43 1 6 9 ػذد انمُبداد  

 اإلحصائية:  املعاجلات (4)
وذلك  ،وأىداف الدراسةتطبيق األساليب اإلحصائية التي تناسب طبيعة قامت الدراسة ب

 SPSS))الحادي والعشرين باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية اإلصدار 
V.21 ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  حيث

(، 2)جدول لممتوسطات ودرجة التقدير بالنسبة لكل مفردة من مفردات االستبانة كما يمي في 
بة المئوية لممتوسط عبارة عن النسبة بين المتوسط وأعمى درجة، وباالعتماد عمى حيث النس

 فئات تم حساب درجات التقدير كما يمي: خمسمعيار تقسيم قيمة المتوسط إلى 
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 (5)جذول 

 كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبلانزٌ تمىو ثه ذوس انىالغ نانًتىعظ وَغجته انًئىَخ ودسجخ انتمذَش 

 جم تؼضَض دوس كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة وع نهطالة

 1.1أللم يٍ  -1 فئبد انًتىعظ
أللم يٍ  -1.1

4.6 

أللم يٍ  4.6

3.2 

أللم يٍ  3.2

2.4 
2.4 - 5 

انُغجخ انًئىَخ 

 نهًتىعظ
42 %- 36% 36 %- 54% 54 %- 61% 

61 %- 

12% 

12 %- 

122 

 االعتجبثبد 
ػهً غُش يىافك 

 اإلطالق
 غُش يىافك 

يىافك ثذسجخ 

 يتىعطخ
 يىافك جًذا  يىافك

 : أداتي الدراشةثبات   (5)
وقد بمغت قيمة معامل ثبات بطريقة ألفا كرونباخ،  بحساب الثبات لالستبانة الباحث قام
 .االستبانة مفردات جدول يوضح ثبات يميوفيما ( 87218بطريقة ألفا ) ككلاالستبانة 

 (6جذول )

 خحجبد أنفب نًفشداد االعتجبَ يؼبيالد

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

1 2.937 11 2.936 41 2.936 31 2.974 21 2.974 51 2.974 

4 2.939 14 2.932 44 2.936 34 2.974 24 2.974 54 2.974 

3 2.922 13 2.935 43 2.931 33 2.974 23 2.974 53 2.974 

2 2.939 12 2.935 42 2.936 32 2.975 22 2.974 52 2.974 

5 2.921 15 2.937 45 2.973 35 2.973 25 2.974 55 2.974 

6 2.937 16 2.936 46 2.973 36 2.973 26 2.974   

7 2.935 17 2.937 47 2.973 37 2.974 27 2.974   

1 2.935 11 2.936 41 2.974 31 2.974 21 2.974   

9 2.937 19 2.936 49 2.974 39 2.973 29 2.974   

12 2.936 42 2.931 32 2.974 22 2.974 52 2.974   

أقل من أو يساوى االستبانة لمفردات ثبات المعامالت أن قيم ( 7) يتضح من جدول
، ككلاالستبانة و ، مما يدل عمى ثبات المفردات (87218لالستبيان )الكمي معامل ثبات ألفا 

  االستبانة ككل.ثبات ن حذف أي مفردة يؤثر سمبًا عمى إحيث 
وقد بمغت قيمة معامل بحساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ،  أما المقابمة فقام الباحث

 المقابمة. مفردات اتجدول يوضح ثب يميوفيما ( 87888بطريقة ألفا ) ككل المقابمةثبات 
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 (7جذول )

 يؼبيالد حجبد أنفب نًفشداد انًمبثهخ 

سلى 

 انًفشدح
 حجبد أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح
 حجبد أنفب

سلى 

 انًفشدح

حجبد 

 أنفب

سلى 

 انًفشدح
 حجبد أنفب

1 2.175 5 2.779 9 2.124 13 2.139 17 2.797 

4 2.117 6 2.713 12 2.713 12 2.132 11 2.143 

3 2.122 7 2.796 11 2.795 15 2.144 19 2.799 

2 2.141 1 2.795 14 2.153 16 2.125 42 2.799 

أقل من أو يساوى  لمفردات المقابمةثبات المعامالت أن قيم ( 1) يتضح من جدول
، حيث والمقابمة ككل، مما يدل عمى ثبات المفردات (87888الكمي لممقابمة )معامل ثبات ألفا 

  ككل. ثبات المقابمةن حذف أي مفردة يؤثر سمبًا عمى إ
 : أداتي الدراشةصدم  (6)

يما وذلك بعرض المحتوى،صدق  من خالل والمقابمة االستبانة كل من تم التأكد من صدق
وذلك إلبداء الرأي حول ما جاء بيا. وقد اقترح بعض  ؛ا األولية عمى السادة المحكمينمفى صورتي

محاور  مفرداتأخري، وتم حساب نسب االتفاق عمى  وحذف عباراتالمفردات المحكمين تعديل بعض 
    .لكل أداة %(788 -% 85االستبانة، وكانت نسب االتفاق ما بين )

والمقابمة، وذلك االستبانة كل من  االتساق الداخمي لمفرداتكما قام الباحث بحساب 
ل أداة بالدرجة الكمية كمؤشر معامل ارتباط بيرسون لدرجة كل مفردة من مفردات كبحساب 

 لالتساق الداخمي لممفردات، وجاءت النتائج كما ىي موضحة في الجداول التالية. 
 (1جذول )

 االعتجبَخيؼبيالد استجبط يفشداد 

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

 سلى

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

1 2.611*  11 2.737*  41 2.125*  31 2.173*  21 2.163*  51 2.162*  

4 2.617*  14 2.779*  44 2.761*  34 2.176*  24 2.172*  54 2.197*  

3 2.535*  13 2.112*  43 2.726*  33 2.131*  23 2.152*  53 2.939*  

2 2.721*  12 2.775*  42 2.142*  32 2.662*  22 2.131*  52 2.943*  

5 2.619*  15 2.724*  45 2.135*  35 2.662*  25 2.131*  55 2.921*  

6 2.122*  16 2.777*  46 2.146*  36 2.763*  26 2.132*    

7 2.765*  17 2.747*  47 2.135*  37 2.144*  27 2.125*    

1 2.753*  11 2.757*  41 2.161*  31 2.155*  21 2.126*    

9 2.691*  19 2.721*  49 2.142*  39 2.762*  29 2.927*    

12 2.711*  42 2.654*  32 2.116*  22 2.147*  52 2.923*    

 2.413= 2.25ػُذ يغتىي  ٌ* يؼُى



 .................................................................دور كليات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال ...

-824- 

 الستبانةل( أن أغمب معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية 8ويتضح من الجدول )
مرتفعة، وقام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون لدرجة كل بعد بالدرجة الكمية لالستبيان 

، وجاءت النتائج موضحة في الستبانةللالطمئنان إلى اتساق درجة كل بعد مع الدرجة الكمية 
 الجدول التالي.

 ( 9جذول )

  خيؼبيم استجبط دسجخ انًحبوس وانًجبالد ثبنذسجخ انكهُخ نالعتجبَ

 انًجبالد ًحىسان

يؼبيم االستجبط  

نهًجبل يغ 

 انذسجخ انكهُخ

يؼبيم االستجبط  

نهًحىس يغ 

 انذسجخ انكهُخ

والغ دوس 

كهُبد انتشثُخ 

فٍ َشش حمبفخ 

سَبدح األػًبل 

 نهطالة

*2.727 يجبل انتؼهُى نهشَبدح  

2.252*  
*2.951 يجبل انجُئخ انذاػًخ  

*2.172 يجبل حبضُبد األػًبل  

عجم تؼضَض 

دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ َشش 

حمبفخ سَبدح 

 األػًبل نهطالة

*2.145 يجبل صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالة  

2.199*  

يجاابل اػتجاابس َشااش حمبفااخ سَاابدح األػًاابل 

 نهطالة أونىَخ نمُبداد انكهُخ
2.939*  

يجبل اعتخًبس انًمشساد انذساعاُخ نتؼهاُى 

 سَبدح األػًبل
2.939*  

تىجُاااه األَشاااطخ انطالثُاااخ نتؼهاااُى يجااابل 

 سَبدح األػًبل نهطالة
2.111*  

يجاااابل تحفُااااض انطااااالة إلَتاااابد األفكاااابس 

 اإلثذاػُخ
2.919*  

يجااابل تاااىفُش االحتُبجااابد انًبدَاااخ نُشاااش 

 حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة
2.932*  

يجبل إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ ناذػى سواد 

 األػًبل يٍ انطالة
2.776*  

 2.413= 2.25ػُذ يغتىي  * يؼُىي

 الستبانةا( أن قيم معامالت االرتباط بين محاور ومجاالت 2ويتضح من الجدول )
وىو ما يجعل الباحث مطمئًنا  (8.82)والدرجة الكمية كميا مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 

 داخمًيا. ةمتسق الستبانةاإلى أن 
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 (12جذول )

 يؼبيالد استجبط يفشداد انًمبثهخ

 سلى

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

1 2.134* 5 2.762* 9 2.762* 13 2.763* 17 2.127* 

4 2.756* 6 2.762* 12 2.133* 12 2.516* 11 2.672* 

3 2.163* 7 2.171* 11 2.763* 15 2.537* 19 2.762* 

2 2.763* 1 2.134* 14 2.134* 16 2.122* 42 2.177* 

 2.355= 2.25* يؼُىي ػُذ يغتىي                   

( أن أغمب معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لممقابمة 78من الجدول ) ويتضح
(. وقام الباحث بحساب معامل ارتباط 8.82مرتفعة وكميا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

بيرسون لدرجة كل مجال بالدرجة الكمية لممقابمة لالطمئنان إلى اتساق درجة كل مجال مع 
 ة، وجاءت النتائج موضحة في الجدول التالي.الدرجة الكمية لممقابم

 ( 11جذول )

 يؼبيم استجبط دسجخ كم ثؼذ ثبنذسجخ انكهُخ نهًمبثهخ

 انًجبالد
يؼبيم االستجبط يغ انذسجخ 

 انكهُخ

 *2.515 تحذَبد خبصخ ثبنطالة

تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ 

 انتذسَظ
2.114* 

 *2.176 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخ

 *2.295 يجتًؼُختحذَبد 

 *2.142 تحذَبد تُظًُُخ

 2.355= 2.25* يؼُىي ػُذ يغتىي                              

( أن قيم معامالت االرتباط بين مجاالت المقابمة والدرجة 77يتضح من الجدول )
أن  وىو ما يجعل الباحث مطمئًنا إلى 8.82الكمية أغمبيا مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 

 المقابمة متسقة داخمًيا.
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 امليداىية، ومياقشتوا.الدراشة  ىتائج ثاىًيا:
 وجاءت نتائج تطبيق كل من االستبيان والمقابمة كالتالي:

ما واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال  اإلجابة عن التساؤل: (7)
 الطالب؟طالبيا من وجية نظر  لدى

بحساب تم تحميل البيانات الستجابات عينة الدراسة، وذلك  التساؤلعن ىذا  ولإلجابة
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمفردات كل مجال من مجاالت نشر ثقافة 
ريادة األعمال لترتيب المفردات تبعًا ألىميتيا النسبية في الواقع لعينة الطالب المكونة من 

عمقة بواقع ىذا الدور لكل مجال من المجاالت الثالثة كما وجاءت النتائج المت( طالًبا، 288)
 يمي:

 :جمال التعليه للريادة -1

واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين بجاءت النتائج المتعمقة 
 الجدول التالي: ياوضحيكما في مجال التعميم لمريادة  طالبيا

 (14جذول )

 (512)ٌ= انتؼهُى نهشَبدح  ثًفشداد يجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ وانذالالد االحصبئُخ انخبصخ 

 و

 غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1 32 5.17 16 
12.1

3 
462 

22.1

3 
122 

42.1

2 
62 

11.2

3 
4.79 

55.7

9 
5 

4 12 4.21 51 
12.2

2 
422 

24.2

7 
162 

41.4

1 
122 

17.4

2 
4.54 

52.2

1 
7 

3 41 2.13 142 
41.3

1 
446 

31.9

7 
122 

42.1

3 
51 

12.2

2 
4.16 

57.4

2 
2 

2 31 6.55 134 
44.7

6 
154 

46.4

1 
152 

46.5

5 
122 

17.9

3 
4.73 

52.6

9 
6 

5 14 
12.1

2 
124 

42.2

1 
114 

31.3

1 
126 

11.4

1 
61 

11.7

4 
3.11 

64.4

1 
1 

6 52 9.31 132 
44.2

1 
442 

37.9

3 
114 

19.3

1 
62 

11.2

3 
3.22 

59.9

3 
4 

7 52 9.31 142 
42.6

9 
414 

36.5

5 
116 

42.2

2 
71 

13.2

5 
4.94 

51.2

1 
3 

أن نسب موافقة طالب كميات التربية عمى قيام دور الكمية  (75يتضح من جدول )
 % إلى114.0ما بين ) تراوحت التعميم لمريادة بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال في مجال

أكثر األدوار ممارسة من قبل كميات التربية في ىذا المجال من وجية نظر وأن  %(.38480
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( بيم إلجراء بحوث تتعمق باحتياجات المجتمعو أعضاء ىيئة التدريس طاليوجتالطالب ىي )
 . (%38480بنسبة مئوية متوسطة )

تقدم الكمية أما أقل األدوار ممارسة في ىذا المجال من وجية نظر الطالب ىي )
تشجع الدراسة بالكمية ، و مقررات دراسية تيتم بتنمية ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر لمطالب

تعمل المقررات الدراسية بالكمية ، و طالبية تدعم العمل الحرعمى إجراء بحوث ومشروعات 
( بنسب مئوية عمى تنمية ميارات ريادة األعمال وروح المبادرة وثقافة العمل الحر لمطالب

 %( عمى الترتيب. 11455%، 1.435%، 114.0ضعيفة )
سية وُتعد ىذه النتائج مؤشًرا واضًحا عمى ضعف الدور الذي تقوم بو المقررات الدرا

، فال توجد مقررات تيتم من وجية نظر الطالب ثقافة ريادة األعمالبكميات التربية في نشر 
في دمج تعميم ريادة األعمال في المقررات  ابتنمية ثقافة ريادة األعمال، كما أن ىناك ضعفً 

، 5871القائمة. وتأتي ىذه النتيجة متفقة مع نتائج بعض الدراسات )خالد وآخرون، 
( والتي ُأجريت في مجتمعات أخرى، األمر الذي 458، ص5877الي، والعربي، ؛ الحم84ص

يؤكد عمى أن المقررات الدراسية قد ال يكون ليا دور فاعل في نشر ثقافة ريادة األعمال بين 
الطالب، ويؤكد ىذه النتيجة ما أشارت إليو نتائج ىذه الدراسة في المحور الخاص بسبل 

ب، حيث حصمت المفردة لطالبين اي نشر ثقافة ريادة األعمال دور كميات التربية فتعزيز 
( عمى ثقافة ريادة األعمال لطالب الكمية جديدة تدور حولتصميم مقررات دراسية الخاصة بــ )

استثمار أقل نسبة موافقة بين كافة مفردات ىذا المحور، كما أن نسبة الموافقة عمى محور )
( كانت أقل نسبة موافقة بين المحاور الخاصة بسبل األعمالالمقررات الدراسية لتعميم ريادة 

 .بدور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال لمطال تعزيز
وعمى جانب آخر إذا كان عضو ىيئة التدريس يؤدي دوره في ىذا المجال بنسبة 

طة قوة نو يأتي في مقدمة األدوار التي تقوم بو كمية التربية، وىذا يمثل نقفإمتوسطة، 
تمتمكيا كميات التربية يمكن أن تستثمرىا، فعضو ىيئة التدريس بكميات التربية يمكن أن يكون 
لو دور في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبو، وعمى كميات التربية دعميم وتنمية قدراتيم 

دوارىا ألنو قد يعوض النقص في قيام الجوانب األخرى كالمقررات واألنشطة بأ ؛في ىذا المجال
 التي تواجوالتحديات في ىذا المجال. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة الحالية المتعمقة بـ

، حيث جاءت نتائج المقابمة مع قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال لطالبيا
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التي  الكميات الثالث أن التحديات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس جاءت في ذيل التحديات
 تواجو قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال.

 : جمال البيئة الداعنة -0

واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين بجاءت النتائج المتعمقة 
 الجدول التالي: ياوضحيالبيئة الداعمة كما في مجال  طالبيا

 (13جذول )

 (512)ٌ= يجبل انجُئخ انذاػًخ ثًفشداد انتكشاس وانُغجخ انًئىَخ وانذالالد االحصبئُخ انخبصخ 

 و

انًتى غُش يىافك ثشذح غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

1 76 
13.1

5 
126 

45.4

6 
194 

33.4

4 
92 

16.4

6 
72 

14.1

1 
3.13 

64.5

5 
1 

9 61 
11.7

4 
152 

46.5

5 
176 

32.3

2 
121 

11.6

4 
72 

14.7

6 
3.26 

61.1

7 
3 

12 71 
13.2

5 
122 

42.1

2 
112 

31.2

3 
112 

11.9

7 
74 

14.2

1 
3.27 

61.2

5 
4 

11 61 
11.7

4 
121 

11.6

4 
122 

42.1

2 
152 

46.5

5 
112 

11.9

7 
4.71 

55.5

4 
6 

14 52 1.64 144 
41.2

3 
162 

41.4

1 
111 

42.3

2 
146 

41.7

4 
4.72 

52.9

2 
1 

13 41 2.13 71 
13.2

5 
114 

19.3

1 
134 

44.7

6 
432 

39.6

6 
4.41 

22.4

1 
11 

12 22 6.92 144 
41.2

3 
171 

32.6

9 
141 

44.2

7 
114 

19.3

1 
4.72 

52.1

3 
9 

15 26 7.93 122 
42.1

2 
152 

45.1

6 
111 

42.3

2 
146 

41.7

4 
4.76 

55.4

2 
7 

16 72 
14.2

7 
136 

43.2

5 
126 

45.1

7 
124 

42.2

1 
16 

12.1

3 
4.93 

51.6

9 
2 

17 61 
11.7

4 
114 

19.3

1 
162 

47.5

9 
111 

42.3

2 
144 

41.2

3 
4.12 

56.2

7 
5 

11 54 1.97 142 
42.6

9 
122 

42.1

2 
162 

47.5

9 
121 

11.6

4 
4.72 

52.7

6 
12 

كميات التربية عمى قيام دور الكمية أن نسب موافقة طالب ( 78يتضح من جدول )
 % إلى480..)ما بين  تراوحت البيئة الداعمة بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال في مجال

أكثر األدوار ممارسة من قبل كميات التربية في ىذا المجال من وجية وٌتبٌن أن  (.38411%
العمل الحر وتنمية ريادة ع رؤية ورسالة الكمية عمى تطوير ثقافة يتشج) :نظر الطالب ىي

المناشط  تحرص قيادات الكمية عمى نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب من خالل، و األعمال
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( بنسب مئوية ضمن أولوياتياقيادات الكمية تنمية روح المبادرة لدى الطالب  تضع، و المختمفة
 %( عمى الترتيب. 304.1%، 30405%، 38411متوسطة )

توفر قيادات ) :ييفمن وجية نظر الطالب أما أقل األدوار ممارسة في ىذا المجال 
تروج الكمية لألفكار ، و الكمية الدعم المادي والمعنوي لمطالب لتحويل أفكارىم إلى مشاريع

تشارك الكمية في فعاليات األسبوع المختمفة، و وسائل الوالمشروعات الريادية من خالل 
، ترعى قيادات الكمية الطالب أصحاب األفكار الريادية وتدعميم، و األعمالالعالمي لريادة 

( بنسب مئوية تنظم الكمية حمالت توعية وتثقيفية بريادة األعمال بشكل دوري لمطالبو 
 . عمى الترتيب %(.1148%، 1.451%، 1.426%، 1.453%، 480..ضعيفة )

عمى نشر ثقافة كمياتيم  ويتبين من ىذه النتائج مدى شعور الطالب بحرص قيادات
إال أن الممفت لمنظر أن ىذا االىتمام لم  ،ضمن أولوياتياريادة األعمال بين طالبيا وجعميا 

جاء ضعيًفا، وكذلك يرى الطالب  الدعم المادي والمعنوي لمطالبيتم ترجمتو إلى واقع عممي، ف
أن ىناك ضعًفا في رعاية الطالب أصحاب األفكار الريادية، كما أنيا مقصرة في تنظيم 

. وتأتي ىذه النتائج متوافقة مع نتائج بعض الدراسات تثقيفية بريادة األعمالالحمالت ال
لى ( التي أشارت إ724، ص5872؛ العتيبي، وموسى، 81ص ،5871وآخرون،  )خالد،

 وجود بعض المعوقات التي تقف في سبيل ريادة األعمال بالجامعات في مجتمعات مختمفة.

 :جمال حاضيات األعنال -3

واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين بالنتائج المتعمقة  جاءت
 الجدول التالي: ياوضحيحاضنات األعمال كما في مجال  طالبيا
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 (12جذول )

 (512= )ٌيجبل حبضُبد األػًبل ثًفشداد انتكشاس وانُغجخ انًئىَخ وانذالالد االحصبئُخ انخبصخ 

 و
 غُش يىافك ثشذح غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح

 انًتىعظ 

 انحغبثً

 َغجخ 

 انًىافمخ

 % 

 انتشتُت
 انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس

19 62 12.32 141 44.27 122 42.13 121 11.64 122 42.12 4.76 55.17 
4 

42 14 12.12 132 43.12 171 32.69 112 19.66 74 14.21 3.27 61.31 
1 

41 16 4.76 72 14.27 191 32.12 112 31.74 114 19.31 4.27 29.25 
3 

44 14 4.27 26 7.93 126 11.41 431 21.23 171 32.69 4.12 21.93 
2 

43 16 4.76 54 1.97 122 17.93 192 33.25 412 36.92 4.27 21.25 
5 

42 46 2.21 22 6.92 96 16.55 156 46.92 464 25.17 1.99 39.74 
6 

( أن نسب موافقة طالب كميات التربية عمى قيام دور الكمية 74يتضح من جدول )
% 65458ما بين ) تراوحت حاضنات األعمالبدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال في مجال 

 :الدور األكثر ممارسة من قبل كميات التربية في ىذا المجال ىو ويتبين أن%(. 30462 إلى
تستعين الكمية بأىل االختصاص في إجراء االختبارات والمقاييس المختمفة الكتشاف السمات )

ار في ىذا المجال فجاءت %(. أما باقي األدو 30462( بنسبة متوسطة )الريادية لمطالب
%(. وتشير ىذه النتائج 11405 % إلى65458تتراوح بين ) ةممارستيا بنسب مئوية ضعيف

إلى ضعف استعانة كميات التربية بالمتخصصين لممساعدة في عممية نشر ثقافة ريادة 
 ، فُيعد ذلك تقصيًرااألعمال بين الطالب، وضعف تفاعميا مع المجتمع المحمي في ىذا الشأن

ن تفاعل الطالب مع رواد األعمال ورجال األعمال يعد محفًزا ليم من إيشعر بو الطالب حيث 
تفاعل كميات وقد يرجع ضعف  ناحية، وينمي لدييم االتجاىات اإليجابية تجاه ريادة األعمال.

التربية مع المجتمع في ىذا المجال إلى حداثة موضوع ريادة األعمال، وعدم وضوحو بدرجة 
وتأتي ىذه النتائج متفقة مع نتائج الدراسة الحالية في محور   بالنسبة لكميات التربية.كبيرة 
حيث حصل محور  بلطالبين ادور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال تعزيز سبل 

عمى أعمى نسبة موافقة بين المحاور  إقامة شراكات مجتمعية لدعم رواد األعمال من الطالب
 األخرى.

واقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بإيجاز النتائج المتعمقة  يمكنو 
 التالي:في الجدول من وجية نظر الطالب  في المجاالت الثالث
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 (15جذول )

والغ دوس كهُبد انتشثُخ فٍ َشش يفشداد يحىس )وَغجخ انًىافمخ ػهً  انًشجح ثبالوصاٌانًتىعظ انحغبثً 

 512ٌ=  (نهطالةحمبفخ سَبدح األػًبل 

 انجؼذ انًحىس

انًتىعظ 

انحغبثً 

انًشجح 

 ثبالوصاٌ

َغجخ 

 انًىافمخ %

والغ دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ 

 سَبدح األػًبل نهطالة

 %56.97 4.15 يجبل انتؼهُى نهشَبدح

 %56.31 4.14 يجبل انجُئخ انذاػًخ

 %21.11 4.21 يجبل حبضُبد األػًبل

 %53.14 4.69 انًجًىع انكهً 

في نشر بدورىا كميات التربية عمى قيام  الموافقةنسبة أن ( 72يتضح من جدول )   
، ويعني ذلك أن ىناك ضعًفا واضًحا في قيام (%28.85)بمغت  ثقافة ريادة األعمال لمطالب

كميات التربية بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا، عمى الرغم من أنيا أمس 
الكميات بأن يكون ليا دور رائد في ىذا المجال خاصة في ظل إلغاء تكميف خريجييا، مما 

، ص 5878الجرساني، السمبية ) أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بينيم وانتشار بعض الظواىر
، األمر الذي يمقي العبء عمى عاتق كميات التربية بصفة خاصة لممشاركة (857-852ص

في مواجية ىذه التحديات، وُيعد االىتمام بريادة األعمال ونشر ثقافتيا بين طالبيا أحد السبل 
يات التربية بأدوارىا . والشكل التالي يوضح مقارنة بين نسب الموافقة عمى قيام كمتيالمواجي

 في نشر ثقافة ريادة األعمال في مجاالتيا الثالثة من وجية نظر الطالب.

 
 (1شكم )

 والغ دوس كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل يٍ وجهخ َظش انطالة

56.97% 56.31% 

48.18% 

53.82% 

42.00%
44.00%
46.00%
48.00%
50.00%
52.00%
54.00%
56.00%
58.00%

مجال حاضنات  مجال البٌئة الداعمة مجال التعلٌم للرٌادة
 األعمال

النسبة الكلٌة 
للموافقة فً جمٌع 

 المجاالت
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وأخيًرا فإذا كان موضوع ريادة األعمال قد يكون مطروًقا في بعض الكميات األخرى  
الحديثة في كميات أخرى الدراسة بيا بشكل أو بآخر، إال أنو ُيعد من الموضوعات نظًرا لطبيعة 

األمر الذي يؤكد عمى أىمية الدراسة الحالية التي تقدم مقترحات ومنيا كميات التربية، 
وتوصيات لتفعيل دور كميات التربية في تعزيز ثقافة ريادة األعمال بين الطالب ولمواجية 

 قياداتيا في ىذا المجال. التحديات التي تواجو
ما أوجو االختالف في ممارسة كميات التربية ألدوارىا  اإلجابة عن التساؤل: (5)

في نشر ثقافة ريادة األعمال من وجية نظر طالبيا تبًعا الختالف جنس 
 ؟تيمجامعو  اتيموتخصص الطالب

قام الباحث باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية،  التساؤللإلجابة عمى ىذا 
االختالف في ممارسة كميات التربية ألدوارىا في نشر ثقافة ريادة األعمال من ولمعرفة أوجو 

تم استخدام اختبار )ت(، وجاءت النتائج كما  وجية نظر طالبيا تبًعا الختالف جنس الطالب
 ىي موضحة في الجدول التالي:
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 ( 16جذول )

دالنخ انفشوق فٍ يًبسعخ كهُبد انتشثُخ ألدواسهب فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل وفمبً نجُظ 

 (512انطالة )ٌ = 

 انًجبل

 ركىس

=ٌ111  

 اَبث

=ٌ264  
 انفشق

ثٍُ 

 انًتىعطٍُ

 لًُخ

 )د(

يغتىي 

 انذالنخ
ع± ط   ع± ط     

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح
19.36 5.23 42.29 2.96 2.73 1.22 2.16 

يجبل انجُئخ 

 انذاػًخ
49.52 9.53 31.33 9.74 1.79 1.79 2.27 

يجبل 

حبضُبد 

 األػًبل

12.47 2.93 12.52 2.63 2.43 2.21 2.63 

انًجًىع 

انكهً 

 نهًحىس

63.17 17.65 65.94 16.26 4.75 1.62 2.11 

2.25* يؼُىي ػُذ يغتىي          

 ( بين1411)وجود فروق معنوية عند مستوى عدم ( 77يتضح من جدول )
 أقل )ت( المحسوبة كانت قيمة، حيث المجاالت الثالثفى  الذكور واإلناث استجابات الطالب

األمر الذي  .1411وبمستوى داللة أكبر من ( 1411من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
عينة الدراسة  والطالباتالطالب يدل عمى وجود مستوى عاٍل من االتساق في اآلراء بين 

ىناك تجانًسا بين الطالب والطالبات في رؤيتيم تجاه قيام كميات  والذى يمكن تفسيره بأن
لمؤثرات ثقافية متشابية إلى حد  يمتعرضنظرًا لثقافة ريادة األعمال التربية بدورىا في نشر 

جاباتيم عمى كبير، مما أضعف تأثير الجنس عمى آرائيم واستجاباتيم فأصبحت درجة است
 محاور االستبانة متقاربة.
االختالف في ممارسة كميات التربية ألدوارىا في نشر ثقافة ريادة ولمعرفة أوجو 

تم استخدام اختبار )ت(،  الطالب تخصصاألعمال من وجية نظر طالبيا تبًعا الختالف 
 وجاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدول التالي:
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 ( 17جذول )

وفمب وفمًب  فٍ يًبسعخ كهُبد انتشثُخ ألدواسهب فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبلدالنخ انفشوق 

 (512نهتخصص )ٌ = 

 انجؼذ

 ػهًً

=ٌ322  

 أدثٍ

=ٌ436  
 انفشق

ثٍُ 

 انًتىعطٍُ

 لًُخ

 )د(

يغتىي 

 انذالنخ
ع± ط   ع± ط     

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح
19.21 5.45 41.32 2.25 4.49 5.29*  2.22 

انجُئخ يجبل 

 انذاػًخ
49.41 9.97 33.53 1.72 2.34 5.22*  2.22 

يجبل 

حبضُبد 

 األػًبل

13.27 2.13 16.27 2.73 3.22 9.11*  2.22 

انًجًىع 

انكهً 

 نهًحىس

61.41 16.52 71.31 15.16 12.24 7.21*  2.22 

2.25*يؼُىي ػُذ يغتىي             

تخصصات ( بين 1411( وجود فروق معنوية عند مستوى )71يتضح من جدول )
 أكبر )ت( المحسوبة كانت قيمةحيث  الثالثة، االستبيان مجاالتفى  الطالب العممية واألدبية

وىذه الفروق  ،1411( وبمستوى داللة أقل من 1411من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
 طبيعةوقد يرجع ىذا االختالف في وجية نظر الطالب إلى  فى اتجاه التخصصات األدبية.

قد تكون أكثر ارتباًطا األدبية  التخصصاتفمقررات ، ةالعمميالتخصصات األدبية و  مقررات
مما يتيح المجال ألن تكون األنشطة والتكميفات  ؛بالمجتمع ومعبرة عن مشكالتو وتحدياتو

وما يؤكد ذلك ما توصمت وتحدياتو،  باحتياجات المجتمع اتعمقً أكثر المرتبطة بيذه المقررات 
طالبيم إلجراء بحوث يوجيون أعضاء ىيئة التدريس أن  أشارت إلىحيث نتائج الدراسة إليو 

، خاصة في ظل عدم وجود مقرر عام لمطالب يتعمق بريادة تتعمق باحتياجات المجتمع
. وعمى جانب آخر فإن طبيعة الدراسة في التخصصات العممية تستمزم الحضور سواء األعمال

فرصتيم لممشاركة في األنشطة الطالبية أقل مما يجعل  ؛عمميةفي المحاضرات النظرية أو ال
 من طالب التخصصات األدبية. 
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االختالف في ممارسة كميات التربية ألدوارىا في نشر ثقافة ريادة ولمعرفة أوجو 
الجامعة التي ينتمي إلييا الطالب تم استخدام األعمال من وجية نظر طالبيا تبًعا الختالف 

 وجاءت النتائج كما ىي موضحة في الجدول التالي:تحميل التباين، 
 ( 11جذول )

وفمًب  فٍ يًبسعخ كهُبد انتشثُخ ألدواسهب فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبلدالنخ انفشوق 

 (512نهجبيؼخ )ٌ = 

               انذالالد 

 االحصبئُخ

 انًجبالد

 يصذس انتجبٍَ 
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انحشَخ

يتىعظ 

 انًشثؼبد

 لًُخ

 )ف(

يغتىي 

 انذالنخ

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح

ثٍُ 

 انًجًىػبد
69.42 4 32.62 

1.35 

 

 

2.46 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
12774.56 577 45.62 

   579 12121.77 انًجًىع

يجبل انجُئخ 

 انذاػًخ

ثٍُ 

 انًجًىػبد
3629.24 4 1142.71 

42.71*  

 

 

2.22 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
52134.24 577 11.12 

   579 52211.22 انًجًىع

يجبل حبضُبد 

 األػًبل

ثٍُ 

 انًجًىػبد
752.52 4 377.45 

11.12*  

 

 

2.22 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
11997.32 577 42.79 

   579 14751.13 انًجًىع

انًجًىع انكهً 

 نهًجبالد

ثٍُ 

 انًجًىػبد
7197.69 4 3591.12 

13.24*  

 

 

2.22 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
152712.41 577 461.45 

   579 161977.97 انًجًىع

(2.25*يؼُىٌ ػُذ يغتىي )  

لمجامعة عدم وجود فروق ذات ا وفقً ( الخاص بداللة الفروق 78يتضح من جدول )
( بين الجامعات الثالث، وقد التعميم لمريادة( في مجال )8.82داللة إحصائية عند مستوي )

وبالتالي  ،ُتقدم في كميات التربية في الجامعات الثالثيرجع ذلك إلى تشابو المقررات التي 
يظير التجانس بين استجابات أفراد العينة في ىذا المجال، ولكن ُوجدت فروق ذات داللة 

( بين حاضنات األعمال، و البيئة الداعمة( في مجالي )8.82إحصائية عند مستوي )
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قيمة )ف( الجدولية عند مستوي المحسوبة أكبر من  (ف)الجامعات الثالث، حيث كانت قيمة 
(، ويرجع ذلك إلى اختالف ممارسات كل كمية عن 1411( وبمستوي داللة أقل من )1411)

األخرى في إيجاد البيئة الداعمة أو حاضنات األعمال بعكس مجال التعميم لمريادة. وتتضح 
التي جاءت اتجاىات الفروق من خالل مقارنة المتوسطات الخاصة بكل جامعة فى المجالين و 

، وقد يرجع ذلك إلى أن كمية التربية (72)في صالح جامعة المنصورة كما يوضحيا الجدول 
بجامعة المنصورة ُتعد من الكميات المعتمدة بعكس كمية التربية بجامعتي اإلسكندرية وطنطا، 

 -الطالب خاصة مع- المختمفة المناشطبمجموعة من واعتماد الكمية جاء بعد قيام الكمية 
 .قيادات الكمية في تييئة بيئة داعمة ومحفزةلاألمر الذي قد يترتب عميو شعور الطالب بدور 

 ( 19جذول )

 انًتىعظ انحغبثٍ واإلَحشاف انًؼُبسٌ نهًجًىػبد وفمًب نهجبيؼخ

 انؼذد انجبيؼخ انًجبل
انًتىعظ 

 انحغبثً

االَحشاف 

 انًؼُبسي
 أكجش لًُخ ألم لًُخ

يجبل  

انجُئخ 

 انذاػًخ

 26.22 14.22 9.62 49.71 194 اإلعكُذسَخ

 26.22 14.22 9.61 47.29 114 طُطب

 53.22 11.22 9.21 33.24 476 انًُصىسح

 53.22 11.22 9.72 32.97 512 انًجًىع

يجبل  

حبضُبد 

 األػًبل

 46.22 6.22 2.41 13.36 194 اإلعكُذسَخ

 43.22 6.22 2.59 13.31 114 طُطب

 41.22 6.22 2.71 15.65 476 انًُصىسح

 41.22 6.22 2.69 12.26 512 انًجًىع

ما التحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في نشر  اإلجابة عن التساؤل: (8)
 ؟طالبيا من وجية نظر قياداتيا لدىثقافة ريادة األعمال 

من قيادات  لإلجابة عن ىذا التساؤل تم تحميل البيانات الستجابات عينة الدراسة
( 58كميات التربية في جامعات اإلسكندرية والمنصورة وطنطا ألداة المقابمة والمكونة من )

لمفردات كل مجال من مجاالت التحديات التي  والنسبة المئوية ات، وذلك بحساب التكرار قيادة
حسب قوة التحديات المفردات  ىذه قيادات في نشر ثقافة ريادة األعمال لترتيبىذه التواجو 

 الخمسةالمجاالت ىذه كل مجال من تحديات وجاءت النتائج المتعمقة بواقع التي تواجييم. 
 كما يمي:
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 ( 58جدول )
 خبصخ ثبنطالةانتحذَبد انؼجبساد ثانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ انخبصخ 

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1 5 
41.7

2 
14 

54.1

7 
3 

13.2

2 
3 

13.2

2 
2 2.22 3.13 

76.5

4 

3 

4 2 
17.3

9 
14 

54.1

7 
7 

32.2

3 
2 2.22 2 2.22 3.17 

77.3

9 

4 

3 4 1.72 16 
69.5

7 
4 1.72 2 2.22 3 

13.2

2 
3.61 

74.1

7 

2 

2 14 
54.1

7 
11 

27.1

3 
2 2.22 2 2.22 2 2.22 2.54 

92.2

3 

1 

وجود كميات التربية عمى  قيادات من قبل موافقةىناك أن  (58يتضح من جدول )
والتي تتعمق بالطالب، في نشر ثقافة ريادة األعمال  مجموعة من التحديات التي تواجييم

%(. ويأتي التحدي الخاص بـ 514.6 % إلى58405)ما بين النسبة المئوية  وتراوحت
حقيقي من قبل إدارة الكمية ألصحاب  -معنوي ومادي-ضعف ثقة الطالب في وجود دعم )

%(. وتتفق ىذه 514.6( في قمة ىذه التحديات بنسبة مئوية مرتفعة )المبادرات من الطالب
وافقة الطالب عمى توفير النتيجة مع النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، حيث جاءت م

%(، ويعني ذلك 480..بنسب مئوية ضعيفة )قيادات الكمية الدعم المادي والمعنوي لمطالب 
كان أأن ىناك توافًقا بين قيادات كميات التربية وطالبيا عمى أن الدعم المقدم لمطالب سواء 

األمر الذي يؤكد عمى أن ضعف الدعم المادي والمعنوي ؛ ضعيًفا امعنوًيا ُيعد دعمً  ممادًيا أ
المقدم من إدارة الكميات ألصحاب المبادارات من الطالب ُيعد من أبرز التحديات تواجو قيادات 

 الكمية بقيام بدورىا في ىذا المجال.
(41جذول )  

انًؤههخثبنكىادس انجششَخ خبصخ انتحذَبد انؼجبساد ثانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ انخبصخ   

 و
 غُش يىافك ثشذح غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح

 انًتىعظ 

 انحغبثً

 َغجخ 

 انًىافمخ

 % 

انتشتُ

 ة
انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

انتكشا

 س

انُغجخ

% 

5 12 
23.2

1 
2 

17.3

9 
5 

41.7

2 
2 

17.3

9 
2 2.22 3.17 77.39 

4 

6 12 
23.2

1 
2 

17.3

9 
7 

32.2

3 
4 1.72 2 2.22 3.96 79.13 

1 

7 2 
17.3

9 
7 

32.2

3 
1 

32.7

1 
2 

17.3

9 
2 2.22 3.21 69.57 

3 
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وجود كميات التربية عمى  قيادات من قبل موافقةىناك أن ( 57يتضح من جدول )
بأعضاء ىيئة والتي تتعمق في نشر ثقافة ريادة األعمال  مجموعة من التحديات التي تواجييم

%(. حيث جاءت 55406 % إلى35415)ما بين النسبة المئوية  وتراوحت، التدريس
المختصين في اكتشاف الطالب ذوي األفكار الريادية بالكمية، قمة عدد التحديات الخاصة بـ )

%، 55406وقمة الكوادر البشرية المؤىمة لقيادة ريادة األعمال بالكمية( بنسب مئوية مرتفعة )
ن كانت ىذه النتائج تبدو منطقية55465 نظرًا ألن موضوع ريادة  ؛%( عمى الترتيب، وا 

األعمال يتسم بالحداثة خاصة بالنسبة لكميات التربية، إال أنيا تشير إلى وعي قيادات ىذه 
الكميات إلى وجود خمل يؤثر عمى القيام بدورىا في ىذا الشأن، وضرورة العمل عمى 

 مواجيتيا.
عمال لدى أن التحدي الخاص بـ )ضعف ثقافة ريادة األ ىو أما األمر الالفت لمنظر

 واحتل( %35415كثير من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية( جاء بنسبة موافقة متوسطة )
النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، وتتفق ىذه النتيجة مع ؤخرة تحديات ىذا المجال، م

أكثر األدوار ممارسة من قبل كميات التربية في مجال التعميم لمريادة من وجية  حيث كانت
و أعضاء ىيئة التدريس طالبيم إلجراء بحوث تتعمق باحتياجات يوجتلطالب ىي )نظر ا

األمر الذي ُيعد مؤشًرا إلى أن  .(%38480( والذي جاء بنسبة مئوية متوسطة )المجتمع
عضو ىيئة التدريس بكميات التربية يمثل نقطة قوة لدييا البد من حسن استثمارىا في ىذا 

 المجال.
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 (44جذول )

 وانُغجخ انًئىَخ انخبصخ ثؼجبساد انتحذَبد انخبصخ ثئداسح انكهُخ انتكشاس
 

 و

 غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتىع

 ط 

انحغبث

 ي

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

 َت

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1 12 
23.2

1 
7 

32.2

3 
4 1.72 2 

17.3

9 
2 2.22 2.22 

12.2

2 

5 

9 12 
62.1

7 
7 

32.2

3 
4 1.72 2 2.22 2 2.22 2.54 

92.2

3 

1 

1

2 
14 

54.1

7 
6 

46.2

9 
5 

41.7

2 
2 2.22 2 2.22 2.32 

16.2

9 

4 

1

1 
7 

32.2

3 
13 

56.5

4 
3 

13.2

2 
2 2.22 2 2.22 2.17 

13.2

1 

2 

1

4 
3 

13.2

2 
11 

27.1

3 
7 

32.2

3 
4 1.72 2 2.22 3.65 

73.2

2 

6 

1

3 
5 

41.7

2 
11 

71.4

6 
2 2.22 2 2.22 2 2.22 2.44 

12.3

5 

3 

وجود كميات التربية عمى  قيادات من قبل موافقةىناك أن ( 55يتضح من جدول )
، بإدارة الكميةوالتي تتعمق في نشر ثقافة ريادة األعمال  مجموعة من التحديات التي تواجييم

%(. حيث جاءت التحديات الخاصة 514.6 % إلى.5641بين )ما النسبة المئوية  وتراوحت
واضحة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لرواد األعمال من طالب الكمية، عدم وجود آليات بـ )

وقمة التجييزات والمرافق الخاصة بارتقاء أفكار الطالب بالكمية إلى مشروعات ريادية، 
( في قمة ىذه واقتصار اىتمام الجامعة بمجال نشر ثقافة األعمال عمى مناسبات سنوية فقط

وقد يرجع ( عمى الترتيب. %2.461%، 23415%، 514.6التحديات بنسبة مئوية مرتفعة )
ذلك لعدم وجود ىيكل تنظيمي لريادة األعمال في كميات التربية، مما ترتب عميو عدم وجود 

لمصرف عمى أوجو  مناسبةة محددة لنشر ثقافة ريادة األعمال، كذلك عدم وجود موازنخطة 
تفتقد الكمية لمن يتابع األنشطة المختمفة وبالتالي  األنشطة المختمفة ولتقديم الدعم لمطالب،

 التي تعمل عمى نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب.
وتتسم ىذه النتائج باالتساق، فإذا لم توجد آليات واضحة لتقديم الدعم لرواد األعمال 
من الطالب، فيذا قد يؤدي إلى اقتصار االىتمام بنشر ثقافة ريادة األعمال في المناسبات 

ومن ناحية أخرى تتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة الحالية الواردة في التحديات  فقط.
حقيقي من قبل إدارة  -معنوي ومادي-ضعف ثقة الطالب في وجود دعم الخاصة بالطالب )

%(، وتتفق 514.6( والتي جاءت بنسبة مئوية مرتفعة )الكمية ألصحاب المبادرات من الطالب
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مقة بواقع دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال حيث جاءت كذلك مع النتائج المتع
مئوية  ة( بنسبقيادات الكمية الدعم المادي والمعنوي لمطالبموافقة الطالب عمى )توفير 

 %(.480..ضعيفة )
 (43جذول )

 انتكشاس وانُغجخ انًئىَخ انخبصخ ثؼجبساد انتحذَبد انًجتًؼُخ
 

 و

 غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتىع

 ط 

انحغبث

 ي

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انُشَ

 َت

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1

2 
2 2.22 16 

69.5

7 
7 

32.2

3 
2 2.22 2 2.22 3.72 

73.9

1 

3 

1

5 
2 

17.3

9 
16 

69.5

7 
3 

13.2

2 
2 2.22 2 2.22 2.22 

12.1

7 

4 

1

6 
12 

62.1

7 
7 

32.2

3 
4 1.72 2 2.22 2 2.22 2.54 

92.2

3 

1 

وجود كميات التربية عمى  قيادات من قبل موافقةىناك أن ( 58يتضح من جدول )
تحديات بالوالتي تتعمق في نشر ثقافة ريادة األعمال  مجموعة من التحديات التي تواجييم

%(. حيث جاءت 28.48 % إلى18.27بين )ما النسبة المئوية  وتراوحت، مجتمعيةال
بين الكمية والقطاع الخاص لتمويل المشروعات الريادية ضعف التواصل التحديات الخاصة بـ )

( في قمة ىذه التحديات بنسبة مئوية ضعف الوعي المجتمعي بأىمية ريادة األعمال، و لمطالب
وقد يرجع ذلك إلى أن مفيوم ريادة األعمال ( عمى الترتيب. %21425%، 514.6مرتفعة )

لم  وبدعميا وعي المجتمع بيافإن وبالتالي التربية، كميات خاصة في  من األفكار الناشئةعد يُ 
؛ األمر الذي يتطمب من قيادات ىذه الكميات العمل عمى تدعيم روابط يكن بالصورة المطموبة

لزيادة وعييم بأىمية  التواصل مع المجتمع المحمي بقياداتو ومؤسساتو ورواد األعمال بو
ة بصفة خاصة، ولتحفيزىم لدعم أفكار الطالب ريادة األعمال بصفة عامة ولطالب كميات التربي

 وتمويل مشروعاتيم الريادية. 
وما يؤكد عمى أن ىذه التحديات المجتمعية تمثل تحدًيا واضًحا لقيادات الكمية في 

في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا، ما توصمت إليو الدراسة الحالية من  االقيام بدورى
تربية في ىذا الشأن من وجية نظر الطالب، حيث جاءت أغمب نتائج تتعمق بدور كميات ال
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أدوار الكميات التي تتعمق بفتح مجاالت تعاون وقنوات اتصال مع المجتمع بنسب مئوية 
 %(.11405 % إلى65458)منخفضة تتراوح ما بين 

 (42جذول )

 تُظًُُخانتحذَبد انؼجبساد ثوانُغجخ انًئىَخ انخبصخ  سانتكشا

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتىع

 ط 

انحغبث

 ي

 َغجخ 

انًىاف

 لخ

 % 

انتشت

 َت

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1

7 
14 

54.1

7 
9 

39.1

3 
4 1.72 2 2.22 2 2.22 2.23 

11.7

2 

4 

1

1 
5 

41.7

2 
11 

71.4

6 
2 2.22 2 2.22 2 2.22 2.44 

12.3

5 

2 

1

9 
12 

62.1

7 
9 

39.1

3 
2 2.22 2 2.22 2 2.22 2.61 

94.1

7 

1 

4

2 
11 

27.1

3 
9 

39.1

3 
3 

13.2

2 
2 2.22 2 2.22 2.35 

16.9

6 

3 

كميات التربية عمى  قيادات مرتفعة من قبل موافقةىناك أن  (54يتضح من جدول )
والتي تتعمق في نشر ثقافة ريادة األعمال  وجود مجموعة من التحديات التي تواجييم

%(. حيث 2.461 % إلى58405بين )ما النسبة المئوية  حيث تراوحت، تنظيميةالتحديات بال
غياب ، و االفتقار إلى ىيكل تنظيمي خاص بريادة األعمال بالكميةحصمت التحديات الخاصة بـ )

موافقة بين جميع ( عمى أعمى نسب الموائح والتعميمات المنظمة لممشروعات الريادية لمطالب
ولعل وجود ىذه  .الترتيب( عمى %22451 %،58405التحديات حيث كانت النسبة المئوية )

التحديات يفسر إلى حد كبير الضعف الذي أصاب العديد من األدوار التي يجب أن تقوم بيا 
كميات التربية لنشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا، فطالما ال يوجد ىيكل تنظيمي واضح 

األمر الذي يؤدي تنظم عممية ريادة األعمال،  خاص بريادة األعمال بالكمية، وال توجد لوائح
إلى ضعف في أداء الكميات لمياميا في ىذا الشأن، ويؤدي كذلك إلى ترك األمر إلى ذاتية 

 قيادات كل كمية في القيام ببعض أدوارىا حسب ما يتوفر ليا من إمكانات.

كما يتضح كذلك أن ىناك ضعًفا في تخصيص ميزانية مالية مستدامة لدعم 
ية حيث حصل ىذا التحدي عمى نسبة مئوية مرتفعة مشروعات وأفكار الطالب الرياد

، والذي ظير أثره في تقديم الدعم لمطالب، حيث جاءت موافقة الطالب عمى أن %(23453)
بنسبة مئوية  قيادات الكمية توفر الدعم المادي والمعنوي لمطالب لتحويل أفكارىم إلى مشاريع

الحالية في المحور الخاص بواقع ( وىذا ما أشارت إليو نتائج الدراسة %480..ضعيفة )
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قيام كميات التربية بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال، كا تتفق ىذه النتائج مع النتائج 
ضعف ثقة الطالب في توفر دعم بالتحديات الخاصة بالطالب حيث جاء التحدي ) ةالخاص

( بنسبة مئوية )معنوي ومادي( حقيقي من قبل إدارة الكمية ألصحاب المبادرات من الطالب
 %(. 28.48)مرتفعة 

التحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في بوأخيرًا يمكن إيجاز النتائج المتعمقة 
 التالي:في الجدول  نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا من وجية نظر قياداتيا

 (45جذول )

وَغجخ انًىافمخ العتجبثبد لُبداد كهُبد انتشثُخ ػٍ  انًتىعظ انحغبثً انًشجح ثبالوصاٌ

 انًمبثهخ ككم 

 انًجبل انًحىس
انًتىعظ انحغبثً 

 انًشجح ثبالوصاٌ
 َغجخ انًىافمخ %

انتحذَبد 

انتٍ  تىاجه 

كهُبد 

انتشثُخ فٍ 

َشش حمبفخ 

سَبدح 

األػًبل 

 نطالثهب

%79.13 3.96 تحذَبد خبصخ ثبنطالة  

تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ 

 انتذسَظ
3.77 75.36%  

%14.92 2.12 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخ  

%11.72 2.29 تحذَبد يجتًؼُخ  

%11.22 2.22 تحذَبد تُظًُُخ   

%11.23 2.27 انًجًىع انكهً نؼجبساد انًمبثهخ  

تواجو ( أن التحديات التنظيمية تصدرت قائمة التحديات التي 52يتضح من الجدول )
حيث جاءت بنسبة مئوية  التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال بين طالبياقيادات كميات 

تحديات %(، ثم ال85.28بنسبة مئوية ) خاصة بإدارة الكميةالتحديات %(، وتمييا ال88.84)
أعضاء ىيئة و  الطالبكل من خاصة ب%(، أما التحديات ال87.14بنسبة مئوية ) مجتمعيةال

تواجو قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة ت التي جاءت في مؤخرة التحدياف التدريس
%( عمى الترتيب. األمر الذي يبرز 12.87%، 12.78بنسب مئوية ) األعمال بين طالبيا

أسباب ضعف كميات التربية في القيام بالعديد من أدوارىا في نشر ثقافة ريادة األعمال بين 
ىيكل تنظيمي  و تحديات تنظيمية مثل عدم وجودطالبيا، فإذا كانت قيادات كميات التربية تواج
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غياب الموائح والتعميمات المنظمة لممشروعات الريادية ، و خاص بريادة األعمال بالكمية
ضعف في الميزانية المخصصة لدعم مشروعات  األمر سيترتب عميو بالتاكيدفإن ىذا ، لمطالب

وأفكار الطالب الريادية من ناحية، وغياب االستراتيجيات واآلليات الواضحة الستثمار المقررات 
الدراسية أو النشاط الطالبي وغيرىا من الجوانب األخرى لخدمة ىذا الموضوع، وقد ُيترك تنفيذ 

مظروف دون توجيو أو متابعة، وبالتالي تكون أدوار كمية التربية بخصوص ىذا الشأن تبًعا ل
النتيجة المتوقعة ضعًفا في القيام بالعديد من ىذه األدوار. والشكل التالي يمخص المقارنة بين 

التحديات التي تواجو قيادات كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال نسب موافقة عمى 
 .بين طالبيا

 
 (4)شكم 

 ُبداد كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل ثٍُ طالثهبانتحذَبد انتٍ تىاجه ل

ما سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة اإلجابة عمى التساؤل:  (4)
 الطالب؟األعمال بين طالبيا من وجية نظر 

من الطالب  تم تحميل البيانات الستجابات عينة الدراسة التساؤلعن ىذا  لإلجابة
المتوسطات والنسب المئوية لمفردات كل التكرارات و بحساب ، وذلك ( طالًبا288)المكونة من 

دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال من مجاالت مقترحات الطالب لتعزيز  مجال
كما توضحيا وجاءت النتائج لترتيب المفردات تبعًا ألىميتيا النسبية،  وذلك طالبالبين 

 الجداول التالية.
  

79.13% 

75.36% 

82.90% 
81.74% 

88.04% 

68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%

تحدٌات خاصة 
 بالطالب

تحدٌات خاصة 
بأعضاء هٌئة 

 التدرٌس

تحدٌات خاصة 
 بإدارة الكلٌة

 تحدٌات تنظٌمٌة تحدٌات مجتمعٌة
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 (41جذول )

 ةصَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطال نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 
 

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1 441 
39.3

1 
171 

32.6

9 
121 

11.6

4 
21 1.41 11 3.12 3.95 

71.9

7 

4 

2 156 
46.9

2 
416 

37.4

2 
144 

41.2

3 
64 

12.6

9 
42 2.12 3.74 

72.2

1 

2 

3 172 
49.3

1 
414 

36.5

5 
142 

41.3

1 
52 9.31 42 3.25 3.79 

75.7

9 

3 

4 431 
21.2

3 
111 

34.2

1 
61 

11.7

4 
66 

11.3

1 
42 3.25 3.96 

79.4

2 

1 

زيادة بمفردات )والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 58يتضح من جدول )   
ما بين  موافقة الطالب عمى مفردات ىذا المجال تراوحتنسبة أن  (االىتمام بتوعية الطالب

تصميم حمالت توعوية لدعم %(. وتصدرت المفردة الخاصة بـ )12.54 % إلى14.47)
( المقترحات في ىذا المجال بنسبة مئوية األعمال لطالب الكميةونشر ثقافة ريادة 

لذا فمثل ىذه  ؛%(، فالطالب في حاجة إلى زيادة وعييم بثقافة ريادة األعمال12.54)
في ىذه المجال لما لمثل ىذه الحمالت من دور مؤثر في تكوين  اميمً  االحمالت قد تؤدي دورً 

استطالع آراء الطالب بصورة جاءت المفردة الخاصة بـ ) اتجاىات الطالب وتشكيل وعييم. كما
( في المرتبة دورية حول المقررات واألنشطة والفعاليات المتعمقة بنشر ثقافة ريادة األعمال

%(، وقد يرجع ذلك إلى أن ىذا 18.21الثانية بين مفردات ىذا المجال بنسبة مئوية )
 يكون ليم دور في تحديد األساليب أو الموضوع يتعمق بيم وبمستقبميم؛ لذا البد من أن

اآلليات التي تسعى الكمية أو الجامعة إلى تطبيقيا حتى تتناسب مع احتياجاتيم الفعمية والتي 
 لن يستطيع سواىم أن ُيعبروا عنيا.
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 (49جذول )

حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة أونىَخ  اػتجبس َشش نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 نمُبداد انكهُخ

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

5 426 
24.2

1 
152 

46.5

5 
142 

42.6

9 
26 7.93 12 4.21 3.99 

79.7

4 

1 

6 414 
36.5

5 
166 

41.6

4 
111 

42.3

2 
56 9.66 41 2.13 3.14 

76.2

1 

5 

7 191 
32.1

2 
422 

35.1

7 
144 

41.2

3 
36 6.41 42 3.25 3.92 

71.2

7 

3 

8 444 
31.4

1 
116 

34.2

7 
114 

19.3

1 
32 5.16 46 2.21 3.92 

71.7

6 

4 

9 116 
34.2

7 
422 

35.1

7 
132 

44.2

1 
21 1.41 14 4.27 3.17 

77.3

1 

2 

اعتبار بمفردات )والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 52يتضح من جدول )
موافقة الطالب عمى مفردات نسبة ( أن نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب أولوية لقيادات الكمية

وعًيا ناضًجا من %(، وُتظير ىذه النتائج 55458 % إلى534.2ما بين ) ىذا المجال تراوحت
 ستراتيجية، ووجودإيرون أن وجود خطة  أنيموالذي يظير من خالل استجاباتيم  ،قبل الطالب

توجو الكمية وقياداتيا في ىذا الشأن،  رؤية ورسالة لمتعميم الريادي وريادة األعمال في الكمية
ذا كانت من أبرز المتطمبات  فإنيا، لقيادات الكمية إرادة حقيقية لنشر ثقافة ريادة األعمال وا 

الرئيسة لقيام الكمية بدورىا في ىذا المجال، وبتوافر مثل ىذه األمور يسيل تنفيذ باقي األدوار 
 األخرى. 
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 (32جذول )

 اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 و

يىافكغُش  يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح  
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1

0 
16 4.76 54 1.97 

12

2 

17.9

3 

19

2 

33.2

5 

41

2 

36.9

2 
4.27 

21.2

5 

6 

1

1 

19

1 

32.1

2 

19

1 

32.1

2 

12

2 

42.1

2 
32 5.17 12 4.21 3.94 

71.2

1 

2 

1

2 

11

2 

31.2

3 

43

2 

22.3

2 

13

4 

44.7

6 
34 5.54 4 2.32 3.96 

79.4

2 

1 

1

3 

19

6 

33.7

9 

44

6 

31.9

7 

12

4 

17.5

9 
22 7.59 14 4.27 3.95 

71.9

7 

4 

1

4 

11

4 

31.3

1 

41

2 

36.9

2 

12

1 

45.5

4 
32 5.17 6 1.23 3.94 

71.2

1 

2 

1

5 
196 33.79 446 31.97 124 17.59 22 7.59 14 4.27 3.95 

71.9

7 

4 

بمفردات والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 88يتضح من جدول )   
موافقة الطالب عمى مفردات ىذا نسبة أن  (،استثمار المقررات الدراسية لتعميم ريادة األعمال)

من ىذه النتائج ىو رفض  والمالحظ %(..5548 % إلى04.1.ما بين ) المجال تراوحت
الطالب الواضح لتخصيص مقررات دراسية جديدة تتناول ىذا الموضوع حيث حصمت المفردة 

( عمى ثقافة ريادة األعمال لطالب الكمية جديدة تدور حولتصميم مقررات دراسية الخاصة بـ )
ات كافة %( ليس بين مفردات ىذا المجال فقط بل بين جميع مفرد04.1.أدنى نسبة موافقة )

المحاور، وذلك يعني أنيم قد ال يشعرون بدور ممموس لمثل ىذه المقررات في تنمية ثقافة 
ن كانت ىذه -ريادة األعمال لمطالب، أو أن األفضل توجيو التركيز إلى استثمار األنشطة  وا 

 لكونيا أكثر تأثيًرا في تشكيل وعييم وثقافتيم بمجال -األنشطة مرتبطة بالمقررات الدراسية
ريادة األعمال من تأثير المقررات الدراسية، خاصة أن مثل ىذه المقررات قد ُتمثل عبًئا إضافًيا 
عمييم. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة الحالية والتي أشارت إلى أن ىناك ضعًفا واضًحا 

 في قيام المقررات الدراسية بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال لدى الطالب.
جانب آخر يرى الطالب أن من يود دراسة ىذا الفرع من العمم )ريادة األعمال( وعمى 

وتنمية مياراتو فيمكنو االستمرار في الدراسة بعد مرحمة البكالوريوس أو الميسانس وذلك 
فتح مسارات فرعية في لذا تصدرت المفردات الخاصة بـ ) ؛بااللتحاق ببرامج الدراسات العميا

تصميم برنامج دراسي في الدراسات ، و ومياراتياريادة األعمال عن برامج الدراسات العميا 
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%، .5548( مفردات ىذا المحور بنسب مئوية )العميا ييتم بريادة األعمال وميارات المستقبل

ة في ( عمى الترتيب. وقد يعود مطالبتيم بفتح برامج دراسية أو مسارات فرعي52455%
ريادة األعمال بالدراسات العميا بالكمية إلى رؤيتيم بأن من يرغب في الدراسة العممية المتعمقة 

يمكنو االلتحاق بأحد مسارات أو برامج الدراسات العميا، بحيث تكون الدراسة فييا أكثر عمًقا 
رة من المقررات التي يتم تناوليا في مرحمة البكالوريوس. كما يؤكد الطالب عمى ضرو 

في حال لو تم اعتماد تدريس  خبراء متميزين لتدريس مقررات تعميم ريادة األعمالاستقطاب 
 مثل ىذه المقررات حتى يكون ليا تأثير ممموس عمى الطالب ومياراتيم.

  (31جذول ) 

 نهطالةتىجُه األَشطخ انطالثُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل  نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 

انًىا

 فمخ

 % 

انتشت

انتكش َت

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

1

6 

41

1 

37.5

9 

11

1 

34.2

1 

14

6 

41.7

4 
32 5.16 12 4.21 3.97 

79.3

1 

1 

1

7 

44

2 

37.9

3 

11

6 

34.2

7 

11

6 

42.2

2 
26 7.93 14 4.27 3.96 

79.1

7 

4 

1

8 

41

6 

37.4

2 

16

2 

41.4

1 

15

4 

46.4

1 
34 5.54 16 4.76 3.94 

71.3

2 

2 

1

9 

42

1 

35.1

6 

41

1 

37.5

9 
11 

15.1

7 
24 7.42 42 2.12 3.92 

71.7

6 

3 

توجيو بمفردات )والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 87يتضح من جدول )   
موافقة الطالب عمى مفردات ىذا نسبة أن  (،األنشطة الطالبية لتعميم ريادة األعمال لمطالب

%(. وتنطمق ىذه النتائج من وعي الطالب 55462 % إلى.5246ما بين ) المجال تراوحت
بأن األنشطة الطالبية بمختمف أشكاليا وممارساتيا قد يكون ليا أثر فعال في نشر ثقافة 

تطوير األنشطة الطالبية بما يعزز لذا كانت موافقة الطالب عمى  ؛بين الطالبريادة األعمال 
تحويل ريادة األعمال إلى ثقافة وممارسة و من ناحية،  نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب

%، 55462حيث حصمت عمى نسبة موافقة ) في كافة األنشطة والبرامج الجامعية
 %( عمى الترتيب.55405
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 (34جذول )

 تحفُض انطالة إلَتبد األفكبس اإلثذاػُخ انتكشاس وانُغجخ انًئىَخ نهًفشداد انخبصخ ثًجبل

 و
 غُش يىافك ثشذح غُش يىافك يحبثذ يىافك  يىافك ثشذح

 انًتىعظ 

 انحغبثً

 َغجخ 

 انًىافمخ

 % 

 انتشتُت
 انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس انُغجخ% انتكشاس

20 421 35.16 411 37.59 122 17.93 22 6.92 12 1.74 3.99 79.79 
5 

21 412 21.41 162 47.59 122 17.93 34 5.54 2 2.69 2.17 13.25 
4 

22 471 27.93 162 47.59 91 16.92 31 6.55 6 1.23 2.15 14.97 
3 

23 432 22.32 191 32.12 92 16.41 24 7.42 14 4.27 2.23 12.69 
2 

24 496 51.23 126 45.17 114 19.31 16 4.76 12 1.74 2.41 12.41 
1 

تحفيز بمفردات )والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 85يتضح من جدول )
موافقة الطالب عمى مفردات ىذا المجال أغمبيا نسبة أن  (،الطالب إلنتاج األفكار اإلبداعية

%(، مما يدل عمى أن التحفيز 2.480 إلى %55455ما بين ) كانت مرتفعة تراوحت
والتشجيع من قبل قيادات الكمية من أبرز العوامل التي ُتمقي أثرًا عند الطالب، فيم في احتياج 

تقديم أفكارىم بصورة تمكنيم من  بقدراتيم ومياراتيم تيمتعزز ثقألساليب تحفيز متنوعة 
وح المخاطرة واإلقدام التي تتطمبيا ر  ، وتنمي لدييموتحويميا إلى أنشطة ريادية ذات قيمة

فالحوافز ُتعد من أىم العوامل المعززة لثقافة ريادة األعمال، فيي ُتسيم في  .ريادة األعمال
 ريادة األعمال.نحو  الطالبتوفير بيئة داعمة تزيد من دافعية 

 (33جذول )

انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح تىفُش االحتُبجبد  نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 األػًبل نهطالة

 م

 غٌر موافق محابد  موافق موافق بشدة
غٌر موافق 

 بشدة
المتو
 سط 
الحسا
 بى

 نسبة 
الموا
 فقة
 % 

الترت
التكر ٌب

 ار
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% 
التكر
 ار

النسبة
% 

التكر
 ار

النسبة
% 
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 ار

النسبة
% 

التكر
 ار

النسبة
% 
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2 
68 1418 02 6401 .411 
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6 

0 
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6 
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6243

8 
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. 

013 
0248

2 
68 1418 81 64.1 6455 

5545
5 

8 

2
7 

88. 
6243

8 
052 

6143
5 

00. 
0543

3 
.. 5415 81 64.1 6456 

5243
5 
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توفير بمفردات )التكرار والنسبة المئوية الخاصة ب( الخاص 88يتضح من جدول )
موافقة الطالب عمى مفردات نسبة أن االحتياجات المادية لنشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب( 
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(، فشعور الطالب بأن ىناك ضغًفا في %87.88% إلى 18.72ما بين ) ىذا المجال تراوحت
والذي كشفت عنو الدراسة الحالية حيث جاءت - مدعم المادي والمعنوي لمطالبتوفير الكمية ل

جعميم يوافقون عمى المقترحات التي ترى ضرورة  -%(44.57موافقة الطالب )نسبة 
البحث عن ، و ودعم ثقافة العمل الحرلنشر ثقافة ريادة األعمال  تخصيص موازنة مناسبة

 .مصادر تمويل غير تقميدية تسمح لمكمية بتطوير ودعم مشروعات الطمبة الريادية
 (32جذول )

 إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ نذػى سواد األػًبل يٍ انطالة شداد انخبصخ ثًجبلنهًفانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح

انًتى

 عظ 

انحغب

 ثً

 َغجخ 
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 فمخ

 % 
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2 
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إقامة بمفردات )والنسبة المئوية الخاصة  الخاص بالتكرار( 84يتضح من جدول )
موافقة الطالب عمى مفردات ىذا نسبة أن  (شراكات مجتمعية لدعم رواد األعمال من الطالب

%(، وأن ىذه النتائج 28411 % إلى21482ما بين ) المجال كانت مرتفعة حيث تراوحت
التي تقوم بيا كميات األدوار شارت إلى ضعف جاءت متوافقة مع نتائج الدراسة الحالية التي أ

حاضنات األعمال والتعاون مع المجتمع المحمي خاصة ذوي الخبرات  في مجالالتربية 
% 65458تتراوح بين )بنسب مئوية تيا اممارس تجاء الناجحة في مجال ريادة األعمال حيث

لذا جاءت مقترحات الطالب بضرورة العمل عمى تنمية ىذا الجانب وتفعيمو  ؛%(11405 إلى
إتاحة الفرصة لمطالب لمخالطة نماذج من رواد األعمال بالمجتمع في وذلك من خالل 
 تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لإلسيام في تنمية ثقافة ريادة األعمال، و المجاالت المختمفة

اإلفادة من تجارب الجامعات المتميزة في تنمية ريادة ، و ودعم مشروعات الطالب الريادية
 .في مجال تعميم ريادة األعمالوعمل شراكات معيا  األعمال لطالبيا

وأخيرًا يمكن إيجاز النتائج المتعمقة محور سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر 
 التالي:من وجية نظر الطالب في الجدول  ثقافة ريادة األعمال لمطالب
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 (35جذول )

عجم انًتىعظ انحغبثً انًشجح ثبالوصاٌ وَغجخ انًىافمخ العتجبثبد ػُُخ انطالة فٍ يحىس 

 تؼضَض دوس كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة

 انًجبل انًحىس

انًتىعظ 

انحغبثً 

انًشجح 

 ثبالوصاٌ

َغجخ انًىافمخ 

% 

 عجم تؼضَض دوس

كهُبد انتشثُخ فٍ 

َشش حمبفخ سَبدح 

 األػًبل نهطالة

%77.12 3.16 صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالة  

اػتجبس َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة أونىَخ نمُبداد 

 انكهُخ
3.92 71.21%  

%75.13 3.76 اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل  

سَبدح األػًبل نهطالة تىجُه األَشطخ انطالثُخ نتؼهُى  3.95 71.91%  

%14.44 2.11 تحفُض انطالة إلَتبد األفكبس اإلثذاػُخ  

تىفُش االحتُبجبد انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح األػًبل 

 نهطالة
3.99 79.12%  

%11.31 2.27 إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ نذػى سواد األػًبل يٍ انطالة  

%71.95 3.95 انًجًىع انكهً نهًحىس   

تحفيز الطالب إلنتاج ( أن المقترحات المتعمقة بمجالي )82يتضح من جدول )
قامة شراكات مجتمعية لدعم رواد األعمال من الطالب، و األفكار اإلبداعية تصدرت قد ( ا 

حيث  سبل تعزيز دور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالبالمقترحات المتعمقة ب
ـ ب( عمى الترتيب، أما المقترحات المتعمقة %20462%، 28488جاءت بنسبة مئوية )

بنسب المقترحات جاءت في مؤخرة ىذه ف( استثمار المقررات الدراسية لتعميم ريادة األعمال)
والشكل التالي يوضح المقارنة بين نسب موافقة الطالب عمى سبل تعزيز . (%51406مئوية )

 .ل لمطالبدور كميات التربية في نشر ثقافة ريادة األعما
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 ( 3شكم )

 يٍ وجهخ َظش انطالة عجم تؼضَض دوس كهُبد انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة

 ملخص ىتائج الدراشة امليداىية

  في نشر ثقافة ريادة بدورىا كميات التربية كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن واقع قيام
من وجية طالب كميات التربية في جامعات اإلسكندرية وطنطا  األعمال لمطالب

والمنصورة، فقد كان ىناك ضعف واضح في قيام كميات التربية بدورىا في نشر ثقافة 
ريادة األعمال بين طالبيا في مجاالتيا الثالثة، فكانت نسبة الموافقة اإلجمالية النسبة 

في مؤخرة المجاالت  ضنات األعمالحا. حيث جاء مجال %(16428المئوية اإلجمالية )
بنسبة موافقة بمغت  التعميم لمريادة%(، بينما تصدر مجال 2402.بنسبة موافقة بمغت )

 .%(13460فكانت نسبة الموافقة عميو ) البيئة الداعمةمجال  ا%( أم13455)
 في نشر ثقافة ريادة األعمال  ىادور بكميات التربية موافقة الطالب عمى قيام  نسب جاءت

أكثر وأن  %(.38480 % إلى114.0)في مجال التعميم لمريادة متراوحة بين  بين طالبيا
و أعضاء ىيئة التدريس طالبيم إلجراء بحوث يوجتاألدوار ممارسة في ىذا المجال ىي )

. أما أقل األدوار ممارسة (%38480( بنسبة مئوية متوسطة )تتعمق باحتياجات المجتمع
تقدم الكمية مقررات دراسية تيتم بتنمية ) :ييففي ىذا المجال من وجية نظر الطالب 

تشجع الدراسة بالكمية عمى إجراء بحوث ، و ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر لمطالب
تعمل المقررات الدراسية بالكمية عمى تنمية ، و ومشروعات طالبية تدعم العمل الحر
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( بنسب مئوية ضعيفة ميارات ريادة األعمال وروح المبادرة وثقافة العمل الحر لمطالب
 %( عمى الترتيب. %11455، %1.435، 114.0)

 في نشر ثقافة ريادة األعمال  ىادور بكميات التربية موافقة الطالب عمى قيام  نسب كانت
أكثر أن و (.%38411 % إلى480..) متراوحة بين البيئة الداعمةفي مجال  بين طالبيا

تشجع رؤية ورسالة الكمية عمى تطوير ثقافة األدوار ممارسة في ىذا المجال كانت )
تحرص قيادات الكمية عمى نشر ثقافة ريادة األعمال ، و العمل الحر وتنمية ريادة األعمال

قيادات الكمية تنمية روح المبادرة لدى  تضع، و المناشط المختمفة بين الطالب من خالل
%( 304.1%، 30405%، 38411( بنسب مئوية متوسطة )ضمن أولوياتياالب الط

 .عمى الترتيب
 في نشر ثقافة ريادة األعمال  ىادور بكميات التربية موافقة الطالب عمى قيام  نسب جاءت

وأن  %(.30462 % إلى65458)متراوحة بين  حاضنات األعمال في مجال بين طالبيا

تستعين الكمية بأىل االختصاص في إجراء ) :األدوار ممارسة في ىذا المجال ىي أكثر
( بنسبة متوسطة االختبارات والمقاييس المختمفة الكتشاف السمات الريادية لمطالب

باقي األدوار في ىذا المجال فجاءت ممارستيا بنسب مئوية ضعيف ، أما %(30462)
 %(.11405 % إلى65458تتراوح بين )

 في بدورىا كميات التربية واقع قيام تجد الدراسة اختالفات بين استجابات الطالب تجاه  لم
ناثًا، حيث لم تكن ىناك  نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب باختالف جنس الطالب ذكورًا وا 

المجاالت فى  الذكور واإلناث استجابات الطالب ( بين1411)معنوية عند مستوى  روقٌ ف
 الثالثة.

  تخصصات الطالب ( بين 1411وجود فروق معنوية عند مستوى )كشفت الدراسة عن
 التخصصات األدبية.لصالح  الثالثة، االستبيان مجاالت يف العممية واألدبية

 ( البيئة ( في مجالي )8.82رصدت الدراسة فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوي
اإلسكندرية وطنطا والمنصورة، وجاءت ( بين جامعات حاضنات األعمال، و الداعمة

فروًقا ذات داللة ، بينما لم تجد الدراسة اتجاىات ىذه الفروق في صالح جامعة المنصورة
 ( بين الجامعات الثالث.التعميم لمريادة( في مجال )8.82إحصائية عند مستوي )
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  ثقافة تواجو قيادات كميات التربية في نشر كشفت الدراسة عن مجموعة من التحديات
تحديات خاصة بأعضاء ىيئة و ، تحديات خاصة بالطالبوىي:  ريادة األعمال بين طالبيا

 .تحديات تنظيمية، وأخيًرا تحديات مجتمعية، و تحديات خاصة بإدارة الكمية، و التدريس
  تواجو قيادات كميات التربية في نشر التحديات التنظيمية قائمة التحديات التي تصدرت

خاصة التحديات (، وتمييا ال%.2241بنسبة مئوية ) ال بين طالبياثقافة ريادة األعم
بنسبة مئوية  مجتمعيةالتحديات (، ثم ال%28451بنسبة مئوية ) بإدارة الكمية

(، أما %55406بنسبة مئوية ) الطالبكل من خاصة ب(، ثم التحديات ال%.2045)
تواجو قيادات جاءت في مؤخرة التحديات التي ف أعضاء ىيئة التدريسالتحديات المتعمقة ب

 .(%51463بنسبة مئوية )كميات التربية 
  دور كميات التربية في توصمت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي تسيم في تعزيز

زيادة االىتمام ، والتي صنفتيا إلى سبعة مجاالت ىي: نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب
، اعتبار نشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب أولوية لقيادات الكمية، و بتوعية الطالب

توجيو األنشطة الطالبية لتعميم ريادة ، و استثمار المقررات الدراسية لتعميم ريادة األعمالو 
توفير االحتياجات المادية ، و إلنتاج األفكار اإلبداعية وتحفيز الطالب، األعمال لمطالب

إقامة شراكات مجتمعية لدعم رواد األعمال من ، وأخيًرا طالبلنشر ثقافة ريادة األعمال لم
 .الطالب
قامة ، و تحفيز الطالب إلنتاج األفكار اإلبداعيةالمقترحات المتعمقة بمجالي )وحازت  ا 

( عمى موافقة طالب كميات التربية بنسبة شراكات مجتمعية لدعم رواد األعمال من الطالب
توفير ب، وتمتيا المقترحات المتعمقة بـ )( عمى الترتي%20462%، 28488مئوية )

(، ثم %.5542( بنسبة مئوية )االحتياجات المادية لنشر ثقافة ريادة األعمال لمطالب
( توجيو األنشطة الطالبية لتعميم ريادة األعمال لمطالبتمتيا المقترحات المتعمقة بـ )

ثقافة ريادة األعمال اعتبار نشر ) (، ثم المقترحات المتعمقة بـ%52450بنسبة مئوية )
( زيادة االىتمام بتوعية الطالبثم المقترحات المتعمقة بـ )، (لمطالب أولوية لقيادات الكمية

استثمار المقررات الدراسية لتعميم ـ )ب(، أما المقترحات المتعمقة %55401بنسبة مئوية )
 (.%51406بنسب مئوية )المقترحات جاءت في مؤخرة ىذه ف( ريادة األعمال
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 فت الدراسة عن رفض الطالب لتخصيص مقررات دراسية جديدة تتناول ريادة األعمال كش
ثقافة ريادة األعمال  جديدة تدور حولتصميم مقررات دراسية حيث حصمت المفردة )

. أما المفردة %( بين جميع المقترحات04.1.( عمى أدنى نسبة موافقة )لطالب الكمية
( فكانت أكثر المقترحات التي اتفق عمييا الطالب، ومياراتيمتعزيز ثقة الطالب بقدراتيم )

 %(.2.480حيث حصمت عمى أعمى نسبة موافقة )
 التوصيات واملكرتحات

مبررات اىتمام الجامعات بصفة عامة وكميات  في إطارىا النظري الدراسة بينتلقد 
ممرحمة طالبيا، وذلك لما لالتربية بصفة خاصة بريادة األعمال والعمل عمى نشر ثقافتيا لدى 

، ولما لطبيعة طالب كميات أخصب المراحل العمرية ؛ ألنياأىميةمن  العمرية لطالب الجامعة
خاصة في ظل انتشار ظاىرة البطالة بنسب متفاوتة بين خريجي كميات  التربية من أىمية

صفة خاصة التربية، األمر الذي ُيمقي عمى عاتق الجامعات بصفة عامة وكميات التربية ب
المشاركة في مواجية ىذا الظاىرة، وُيعد االىتمام بريادة األعمال ونشر ثقافتيا بين طالبيا 
أحد السبل لمواجيتيا، ومن ثم ُيعد ذلك مبرًرا ميًما الىتمام الجامعات وكميات التربية بنشر 

م بيا كميات ثقافة ريادة األعمال بين طالبيا. ووضحت الدراسة أىم األدوار التي يمكن أن تقو 
التربية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طالبيا، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجو 

 الجامعات وكميات التربية في ىذا الشأن.  
قيام كميات التربية بدورىا في نشر في  ولما كشفت الدراسة الميدانية عن ضعف

، وعن أبرز التحديات التي التربية من وجية طالب كمياتوذلك ثقافة ريادة األعمال لمطالب 
األمر يستدعي تقديم مجموعة من التوصيات فإن تواجو قياداتيا في القيام بيذا الدور، 

والمقترحات التي من شأنيا العمل عمى تعزيز األدوار اإليجابية من ناحية، ومواجية الجوانب 
تيا الدراسة من جية السمبية من جية أخرى، والمساىمة في مواجية التحديات التي أفرز 

ثالثة؛ معتمدة عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج تتعمق بسبل تعزيز دور كميات التربية 
لمقيام بدورىا في نشر ثقافة ريادة األعمال التي أبداىا طالب عينة الدراسة. وتقدم الدراسة 

 ىذه التوصيات في مجموعة من المحاور التالية:
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 .واإلداري احملور التيظينيأوًلا: 

أن تعمل قيادات كميات التربية عمى تضمين البعد الريادي في رسالة الكمية  -
 وأقساميا العممية.

كسابيم  - التاكيد عمى إضافة ىدف يتعمق بتنمية طالب وطالبات كميات التربية وا 
 ستراتيجية لكميات التربية.ميارات ريادة األعمال في األىداف اإل

نظمة العمل بكميات التربية بصورة تكفل دعميا العمل عمى تعديل الموائح وأ -
تيح عقد الشراكات بين كميات التربية ومؤسسات لممشروعات الريادية لمطالب، وت

المجتمع لتعزيز ثقافة ريادة األعمال، واتخاذ كافة اإلجراءات العتمادىا؛ مما 
 يضمن بث روح ريادة األعمال في كميات التربية.

خاص بريادة األعمال بالكمية، مع ربطو بييكل ريادة  السعي لتكوين ىيكل تنظيمي -
نشاء  ن في ىذا الييكل،واألعمال بالجامعة إن وجد، عمى أن يكون لمطالب ممثم وا 

مجمس طالبي لرواد األعمال من الطالب والطالبات لدعم تعميم التجارب وتبادل 
 الخبرات.

عمى تخصيص موازنة مناسبة لنشر ودعم ثقافة ريادة األعمال والعمل  العمل -
الحر، مع البحث عن مصادر تمويل غير تقميدية تعطي لمكمية الحرية والمرونة 

 في تطوير ودعم مشروعات الطمبة الريادية.
 .حمور التحفيسثاىًيا: 

 إطالق جائزة سنوية بين الطالب لممبادرات الريادية المتميزة. -
لمشروعات الريادية لمطالب مادًيا ومعنوًيا، لتعزيز ثقة الطالب بقدراتيم دعم ا -

 ومياراتيم.
 إقامة مسابقات إبداعية المبادرات الريادية لمطالب. -
تحفيز أعضاء ىيئة التدريس بكميات التريبة لممشاركة في المؤتمرات والفعاليات  -

 دولية.م إقميمية أم كانت محمية أأالبحثية المختصة بريادة األعمال سواء 
 إطالق جائزة أفضل رسالة عممية )ماجستير/ دكتوراه( في مجال ريادة األعمال. -
تشجيع الطالب بأساليب متنوعة لتقديم أفكارىم وتحويميا إلى أنشطة ريادية ذات  -

 قيمة.
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 تعزيز روح المخاطرة واإلقدام عند الطالب التي تتطمبيا ريادة األعمال.عمى العمل  -
 .حمور الشرانات اجملتنعية: ثالًجا

تنظيم شراكات لمكميات واألقسام األكاديمية مع بعض الشركات والمؤسسات  -
 المتميزة في مجال ريادة األعمال.

لندوات ومؤتمرات وورش عمل في مجال  -بالتعاون مع الجامعة-إقامة الكمية  -
 ريادة األعمال.

لتوفير فرص تمويمية لممشروعات تعزيز التواصل بين كميات التربية والقطاع الخاص  -
 الريادية لمطالب والطالبات.

قامة لقاءات بصورة دورية  - الحرص عمى استضافة رواد األعمال من خارج الجامعة وا 
 يم ثقافة ريادة األعمال.عبينيم وبين الطالب لتوريث الخبرات ولتد

يا كميات خارج الجامعة لحضور الفعاليات التي تقيمو دعوة رجال األعمال من داخل  -
التربية لالستفادة من خيراتيم في المشاركة في تقييم مبادرات الطالب الريادية 

 لمطالب.
 .حمور األىشطة الطالبيةرابًعا: 

العمل عمى تجديد األنشطة الطالبية بما يجعميا جاذبة لمشاركة أكبر عدد من  -
الريادية، وميارات الطالب، مع العمل عمى تنويعيا كي تضمن تغطية كافة التوجيات 

المستقبل، وميارات التوظيف، وثقافة العمل الحر، وغيرىا من الجوانب التي ُتعد 
 الطالب لسوق العمل.

 ،إقامة دورات تدريبية في المجاالت التي تدعم التوجيات الحديثة مثل ريادة األعمال -
 وميارات المستقبل.

ز ثقة الطالب بقدراتيم توفير التدريب النفسي الذي يدعم روح المخاطرة، ويعز  -
 عمى الوجو األفضل. الستثمارىاومواىبيم 

العمل عمى تحويل ريادة األعمال إلى ثقافة وممارسة في كافة األنشطة والبرامج  -
 الطالبية.

 عمل معارض ومنتديات يعرض فييا الطالب أفكارىم اإلبداعية والريادية. -
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 .حمور عضو هيئة التدريضخامًصا: 

ىيئة التدريس بصورة تضمن عدم مقاومتو لفكر ريادة األعمال، االىتمام بعضو  -
 بل يكون داعًما لو.

تركيز االىتمام باألنشطة الصفية وتوجيييا لتدعيم ثقافة ريادة األعمال لدى  -
 الطالب

التقدير المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس لما ينتجو طالبو من مبادرات  -
 ريادية 

بما يمزميم من ميارات لدمج ميارات ريادة األعمال في  تزويد أعضاء ىيئة التدريس -
 أنشطتيم التدريسية.

توجيو الباحثين وطالب الدراسات العميا لمبحث في المجاالت المتعمقة بميارات ريادة  -
 ، وكيفية نشر ثقافة ريادة األعمال لطالبيااألعمال

الطالب تحفيز أعضاء ىيئة التدريس الستخدام أساليب تدريسية تنمي ثقة  -
 بأنفسيم وبقدراتيم.

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس لتناول موضوعات تخدم ريادة األعمال أثناء  -
 المحاضرات.

تزويد أعضاء ىيئة التدريس بقواعد بيانات عن رواد األعمال ومنتجاتيم البحثية  -
ومبادراتيم الريادية لالستفادة منيا سواء في التدريس، أو إنتاج بحوث او توجيو 

 .الطالب
 .رات الدراشيةرحمور التدريض واملكشادًشا: 

التوجيو بأن تركز التكميفات تضمين ميارات ريادة األعمال في المقررات الدراسية، و -
وذلك في المقررات التي  الدراسية عمى األنشطة التي تعزز ثقافة ريادة األعمال

 تسمح طبيعتيا بذلك.
 والعممي بواقع الحياة العممية لمطالب. التوجيو لربط المقررات الدراسية بشقييا النظري -
 فتح مسارات فرعية في برامج الدراسات العميا عن ريادة األعمال ومياراتيا. -
تصميم برنامج دراسي في الدراسات العميا ييتم بريادة األعمال وميارات  -

 المستقبل.
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 العمل عمى إدراج مجال ريادة األعمال في الخريطة البحثية لمكمية أو األقسام -
 األكاديمية.

 .حمور وشائل التواصل االجتناعيشابًعا: 

حسابات  –التغطية اإلعالمية الجامعية )الموقع اإللكتروني لمكية والجامعة -
الجامعة والكية عمى مواقع التواصل االجتماعي( لفعاليات ريادة األعمال لدى 

 الطالب.
 ربية وخارجيا.اإلعداد الجيد لتسويق فعاليات ريادة األعمال داخل كميات الت -
استثمار وسائل التواصل االجتماعي )واتس اب، فيس بوك، سناب شات، وغيرىا  -

 من وسائل التواصل االجتماعي( في نشر ثقافة ريادة األعمال لدى الطالب.
لدعم ونشر  حمالت توعية معتمدة عمى وسائل وأساليب متعددة االىتمام بتنظيم -

 .ثقافة ريادة األعمال لطالب الكمية
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 قائنة املراجع

 أوًلا: املراجع العربية.

المؤتمر السعودي الدولي (، "منظومة ريادة األعمال والبيئة المحفزة ليا"، 1103أبو بكر، مصطفٍ )
 لجمعيات ومراكز ريادة األعمال، جامعة الممك سعود، الرياض.

، عّمان، دار الشروق المشاريعالريادية: اإلبداع في إنشاء (، 1102بدران، إبراىيم؛ الشيخ، مصطفٍ )
 لمنشر والتوزيع.

(،"تصور مقترح لتحسين الجاىزية التكنولوجية في المدارس 1108بغدادي، منار محمد إسماعيل )
 .622-548: 8، جامعة سوىاج المجمة التربوية، كمية التربيةالثانوية المصدر"، 

 .التقرير السنوي(، 1103البنك الدولي )
 .التقرير السنوي(، 1107الدولي ) البنك

التعميم الجامعي في مصر وبطالة المتعممين: دراسة تتبعية (، "1102الجرساني، وائل محمد سعد )
"، رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية جامعة لخريجي كمية التربية بجامعة المنصورة نموذًجا

 القاىرة.
(، "تطوير إدارة المدارس الثانوية العامة في ضوء مدخل اإلدارة 1106الجندي، أحالم محمود حسين )

 .080-336(: 0)54، مجمة كمية التربية جامعة طنطاالذاتية في مصر"، 
، القاىرة: الريادة وأسرار االنطالق في دنيا األعمال(، ترجمة ىبة عجينة، 1105جونز، ديفيد )

 لمتدريب والنشر. المجموعة العربية
(، "مدى توفر السمات الريادية لدى طالب وطالبات جامعة الممك سعود"، 1105حسنين، إيمان )

 المؤتمر السعودي الدولي لريادة األعمال، جامعة الممك سعود، الرياض.
ًيج نرا ًالدفنمنمن  لية في كورسة الثاندريادة األعمال بالمم "تعمي(، 1104الحسيني، عزة أحمد )

 .0210-0142(: 2)10، ية ًإجتماعيةوبردراسات تر"، مكانية اإلفادة منيا في مصًإ
، المرصد العالمي لريادة األعمال، متاح عمٍ: 1101(، تقرير ريادة األعمال عام 1102حطاب، ىال )

http://www.gemconsortium.org 
تيم واإلنتاجية المنشودة"، (، "الجامعات العربية بين بطالة الخريجين وىجر 1116حمادي، عبد الرحمن )

 .126-111(: 051)25، مجمة التربية جامعة قطر
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(، "واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة حائل وآليات 1105الحمالي، راشد محمد؛ والعربي، ىشام يوسف )
-276(: 65، )دراسات تربوية في التربية وعمم النفستفعيميا من وجية نظر الييئة التدريسية"، 

331. 
(،"استراتيجية مقترحة 1106؛ المميجي، رضا إبراىيم؛ عبد اهللا، مجدي عبد الرحمن )هللاد عيادة عب د،خال

مجمة المعرفة لتفعيل دور جامعة حائل في تأصيل ثقافة ريادة األعمال لدى الشبابا الجامعي"، 
 .013-55(: 01)4، التربوية

ياض، دار الخريجي لمنشر ، الر التعميم العالي: قضايا ورؤى(، 1112الخطيب، محمد شحات )
 والتوزيع.         

مجمة العموم (، "رؤية طالب جامعة تبوك حول ثقافة ريادة األعمال"، 1106الدبوسي، سامي األخضر )
 .30-11(: 7)0االقتصادية واإلدارية والقانونية، المركز القومي لمبحوث بفمسطين، 

عات األردنية في القرن الحادي والعشرين التحديات التي تواجو الجام( "1118ربيع، أحمد محمد )
 "، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية.وطرق مواجيتيا

الربيعي، حاكم محسن محمد؛ النوري، عبد السالم عمي حسين؛ حسين، صباح عبد الوىاب معين 
لمعموم االقتصادية  مجمة الغري(، "إدارة التغير في الجامعات: التحديات والمقومات"، 1106)

 .052-036(: 2)03، واإلدارية، كمية االقتصاد واإلدارة جامعة الكوفة
(، "تاثير موقف الطالب من ريادة األعمال في نيتيم لمشروع بأعمال ريادية"، 1101رمضان، ريم ) 

 .311-247(: 1)17، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية
، كفايات ريادة األعمال لدى طالب جامعة طيبة بالمدينة المنورة"(، "1105الرويتعي، يوسف حمدي )

 طيبة. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة
، العين: دار الكتاب ريادة األعمال: صناعة لقرن الحادي والعشرين(، 1105الزعبي، عمي فالح )

 الجامعي.
(، "نموذج لمقترح لقيادة أنشطة التغيير التنظيمي بالجامعات المصرية 1115زيان، عبد الرازق محمد )

 .85-4: 01، مجمة مستقبل التربية العربيةفي ضوء أىداف اإلدارة الجامعية المعاصرة"، 
مجمة (، "العالقة بين البطالة والوالء لموطن والتطرف لدى خريج الجامعة" 1110زيدان، عصام محمد )

 .315-251(: 35، )كمية التربية بالمنصورة
(، "برامج تعميم ريادة األعمال: البعد الغائب في مقررات إدارة األعمال في كميات 1112زيدان، عمرو )

قى العربي لتطوير أداء كميات اإلدارة والتجارة في الجامعات العربية، الممتالتجارة واإلدارة العربية"، 
 .141-118: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، سوريا
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، القاىرة، المنظمة العربية ريادة األعمال: القوة الدافعة لالقتصادات الوطنية(، 1116زيدان، عمرو )
 لمتنمية اإلدارية.

براىيم، (، "سياسات وبرامج التعميم الريادي وريادة 1103إيمان عبد الفتاح ) السيد، لمياء محمد، وا 
مكانية اإلفادة منيا في مصر"،  مجمة دراسات األعمال في ضوء خبرة كل من سنغافورة والصين وا 

 .238-164(:1، )عربية في التربية وعمم النفس
، مجمة البحوث اإلدارية(،"برنامج تحميل سوق العمل وثقافة العمل الحر"، 1115الشريف، مختار )

13(3 :)175-181. 
 ، الرياض، مكتبة العبيكان.ريادة األعمال(، 1104الشميمري، أحمد؛ المبيريك، وفاء )

(، "واقع ريادة األعمال النسائية في المممكة 1101الصفدي، ليمك أحمد، وأبو نفيسة، رنا عبد اهللا )
 .52-18: ممتقى ريادة األعمال العربيةالعربية السعودية"، 

يرية السنة التحضطمبة ٌ دعٍ بثقافة ريادة األعمال لو"ال(، 1105عبد الفتاح، محمد زين العابدين )
(: 06)2، مجمة البحث العممي في مصر، انية"يدىا: دراسة محون مد ًاتجاىاتيلك سعوجامعة الم

512-543. 
طالب جامعة نجران  (، "الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى1104العتيبي، منصور؛ موسٍ، محمد )

 .561-504(: 051، )مجمة كمية التربية جامعة األزىر واتجاىاتيم نحوىا"،
(، "اإلدارة الجامعية في مصر بين التفاعل مع التحديات المعاصرة 1111عشيبة، فتحي درويش )
عمى  المؤتمر العممي الرابع: التربية ومستقبل التنمية البشرية في الوكن العربيومشكالت الواقع"، 

  .001-61، ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، كمية التربية بالفيوم، جامعة القاىرة
واقع اساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية لدى مديري (، "1105عطا اهللا، عبير محمد )

بية جامعة "، رسالة ماجستير، كمية التر المدارس وسبل تطويرىا: دراسة ميدانية بمحافظة اإلسكندرية
 اإلسكندرية.

(، " بطالة خريجي الجامعات في مصر في الوضع الراىن 1113العطار، سيير عادل محمد صبحي )
المؤتمر السنوي التاسع:  وآليات المواجية: دراسة ميدانية عمٍ عينة من طمبة الدراسات العميا"،
 .240-171: 0إدارة أزمة البطالة وتشغيل الخريجين، كمية التجارة جامعة عين شمس، 

المناخ التنظيمي وضغوط العمل لدى المعممين بمحافظة مطروح: (، "1108عمارة، وائل ممدوح )
 "، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة اإلسكندرية.دراسة ميدانية
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مراكز ريادة األعمال في الجامعات السعودية في ضوء ىـ(، "0327ة إبراىيم عبد الرحمن )الغنيم، لولو 
"، خبرات جامعات الواليات المتحدة األمريكية وجامعات جميورية ألمانيا االتحادية: دراسة مقارنة

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  رسالة دكتوراه، كمية العموم االجتماعية، جامعة
دور حاضنات األعمال في توجيو الطمبة نحو ريادة األعمال في (، "1103مران محمد )الفواز، ع

 "، رسالة ماجستير، كمية االقتاد والعموم اإلدارية، جامعة اليرموك.الجامعات األردنية
دارة المشاريع الصغيرة(، 1105كافي، مصطفٍ )  ، عّمان، دار أسامة لمنشر والتوزيع.ريادة األعمال وا 

(،"حاضنات اإلبداع العممي بالجامعات المصرية في ضوء متطمبات اقتصاد 1102اح زكريا )محمد، سم
 .811-741(: 30، )مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالمعرفة: رؤية مقترحة"، 

(، "قياس مستوى ريادة األعمال لدى طالب 1103محمد، عوض اهللا سميمان؛ محمود، أشرف محمود )
 .488-438(: 04)0، مجمة البحث العممي في التربيةدور الجامعة في تنميتيا"، جامعة الطائف و 

(، "واقع التعميم لريادة األعمال في الجامعات الحكومية السعودية"، 1103المخالفي، عبد الممك )
المؤتمر األول لكميات إدارة األعمال بجامعات دول مجمس التعاون الخميجي العربي، جامعة الممك 

 .38-23: رياضسعود بال
 ، جدة، دار خوارزم العممية.دراسات إدارية معاصرة(، 1101مرزوق، عبد العزيز )

(، "التميز التنظيمي: فمسفة إدارية عصرية لمواجية تحديات 1106مسيل، محمود عطا محمد )
المؤتمر العممي السنوي الرابع والعشرين: قيادة الجامعات المصرية في القرن الحادي والعشرين"، 

دارتو في الوطن العربي: الواقع والرؤى المستقبمية، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة  التعميم وا 
 . 133-118:واإلدارة التعميمية

(، "دور التعميم الثانوي الفني المزدوج في إكساب طالبو ثقافة ريادة 1103ميناوي، أحمد عفيفي )
(: 41، )عربية في التربية وعمم النفسدراسات األعمال لمواجية مشكمة البطالة في مصر"، 

202-250. 
(، "نحو رؤية استراتيجية لدور الجامعات في تدعيم ثقافة ريادة األعمال 1107نافع، سعيد عبده )

 .40-4(: 01، )المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعيةوالتعميم الريادي"، 
دارة األعمال الصغيرة(، 1101النجار، فايز، والعمي، عبد الستار )  ، عّمان، دار الحامد.الريادة وا 

، دور اإلدارة المدرسية في تعميم إدارة األعمال لطالب المرحمة الثانوية(، "1105اليماني، عبير ىاشم )
 الممك سعود. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة
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