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 ملخص الدراشة

تيجف ىحه الجراسة إلى الكذف عؽ واقع مسارسة كميات التخبية ألدوارىا في نذخ ثقافة 
الكيام التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في ريادة األعسال لجى طالبيا، ورصج 

الجراسة . ولحلػ اعتسجت جورىحا التعديد بجورىا في ىحا الذأن، وتقجيؼ مقتخحات مؽ أجل 
الجراسة، وتحميميا؛ بسؾضؾع  ةالستعمق األدبياتسدح ؛ حيث قامت بسشيج الؾصفيال عمى

ييا، ومفيؾم ثقافة ريادة األعسال العؾامل السؤثخة فمفيؾم ريادة األعسال، و الستقخاء 
ومتظمباتيا. ولتؾضيح العالقة بيؽ الجامعات وريادة األعسال، ومبخرات االىتسام بخيادة األعسال 
خاصة في كميات التخبية، ومؽ ثؼ تؾضيح الجور الحي يسكؽ أن تقؾم بو كميات التخبية في 

يات التي تؾاجييا في ىحا نذخ ثقافة ريادة األعسال لجى طالبيا، واستخالص أبخز التحج
يا تظبيقوالتي تسثمت في أداتيؽ؛ األولى عبارة عؽ استبانة تؼ  الجراسة واتأدالذأن. وُصسست 

ة مؽ طالب الفخقة الخابعة في كميات التخبية في ثالث جامعات مرخية )اإلسكشجرية، عمى عيش
ريادة األعسال لمظالب،  عمى واقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافةطشظا، السشرؾرة(، لمتعخف 

ىحا الجور مؽ وجية نغخىؼ. أما األداة الثانية فكانت مقابمة مع عيشة مؽ قيادات  وسبل تعديد
في نذخ  يؼأبخز التحجيات التي تؾاجيلمكذف عؽ  -في نفذ ىحه الكميات-كميات التخبية 

ضح في قيام . ولقج كذفت الجراسة السيجانية عؽ ضعف والظالبلجى اثقافة ريادة األعسال 
كميات التخبية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا في السجاالت الثالثة )التعميؼ 

%(، ولؼ تجج 5;.86لمخيادة، البيئة الجاعسة، حاضشات األعسال( حيث بمغت الشدبة السئؾية )
كذفت  الجراسة فخوًقا دالة إحرائًيا بيؽ استجابات الظالب باختالف جشذ الظالب، بيشسا

تخررات الظالب  استجابات الظالب باختالف بيؽدالة إحرائًيا وجؾد فخوق الجراسة عؽ 
حاضشات ، و البيئة الجاعسةلرالح التخررات األدبية، وباختالف جامعاتيؼ في مجالي )

( لرالح جامعة السشرؾرة، بيشسا لؼ تجج الجراسة فخوًقا ذات داللة إحرائية مجال األعسال
( بيؽ الجامعات الثالث. ولقج ترجرت التحجيات التشغيسية قائسة التحجيات التي ةالتعميؼ لمخياد)

بشدبة مئؾية  تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا
تحجيات %(، ثؼ ال8>.5;بشدبة مئؾية ) خاصة بإدارة الكميةالتحجيات %(، وتمييا ال87.;;)
فجاءت بشدبة مئؾية  لظالباخاصة ب%(، ثؼ التحجيات ال7:.4;بشدبة مئؾية ) سجتسعيةال
جاءت في السؤخخة بشدبة مئؾية  أعزاء ىيئة التجريذ%(، أما التحجيات الستعمقة ب46.>:)
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دور كميات %(. وتؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ السقتخحات التي تديؼ في تعديد 8.69:)
امت الجراسة بترشيف ىحه السقتخحات إلى ، وقالتخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب

إقامة شخاكات ، و تحفيد الظالب إلنتاج األفكار اإلبجاعيةسبعة مجاالت ىي عمى التختيب: 
تؾفيخ االحتياجات السادية لشذخ ثقافة ريادة ، و مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ الظالب

اعتبار نذخ ثقافة ، و ال لمظالبتؾجيو األنذظة الظالبية لتعميؼ ريادة األعس، و األعسال لمظالب
استثسار ، وأخيًخا زيادة االىتسام بتؾعية الظالب، و ريادة األعسال لمظالب أولؾية لكيادات الكمية

 . السقخرات الجراسية لتعميؼ ريادة األعسال
 –رائج األعسال  –التعميؼ لمخيادة –ثقافة ريادة األعسال  -الكمسات السفتاحية: ريادة األعسال 

كمية التخبية -حاضشات األعسال  
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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 (%28.35), 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 (...%45), followed by challenges for the management of the college 

(.38.%5), then community challenges (.48.45), then challenges for students 

(..8425), and the challenges related to faculty members (.%8255). 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:

ألنيا ُتعج مؽ أىؼ القؾى الجافعة أصبحت ريادة األعسال محط اىتسام الفكخ اإلدارى؛ 
لمشسؾ االقترادي لمسجتسعات الحجيثة مؽ خالل إكداب الذباب السيارات الزخورية لتظؾيخ 

، خاصة في ىحا العرخ الحي يتدؼ بدخعة إمكاناتيؼ لكيادة الشذاط االقترادي بالسجتسع
ميارات وقجرات التغيخات في شتى السجاالت، األمخ الحي يدتجعي إعجاد جيل يتدؼ برفات و 

وتجفعيؼ إلى  واالستجابة لتمػ التغيخات الستدارعة، تسكشيؼ مؽ التعامل معيا برؾرة جيجة،
 اكتذاف الفخص واإلبجاع في استثسارىا. 

بالجور الكبيخ الحى تمعبو ريادة األعسال في تحقيق أىجاف  ولقج تدايج االىتسام العالسى
التشسية االقترادية واالجتساعية، األمخ الحي "جعل صانعي الدياسات فى جسيع أنحاء العالؼ 

 ,Mohan)ييتسؾن بؾضع فكخة تعديد ودعؼ ريادة األعسال عمى رأس ججاول أعساليؼ" 
Watson& Strobl, 584;) تؾفيخ فخص عسل ججيجة، وفتح أسؾاق  وذلػ ألىسيتيا فى؛

ججيجة، وتعديد الفكخ الخيادى لجى الذباب حيث يعسل عمى تشسية قجراتيؼ عمى تحؾيل أفكارىؼ 
اإلبجاعية إلى مذاريع ىادفة وزيادة قجراتيؼ عمى إحجاث التغييخ وحل السذكالت، مسا قج 

ؼ بجرجة فاعمة فى دعؼ األمخ الحي ُيدييجفعيؼ إلى تحسل مدتؾيات مختفعة مؽ السخاطخ، 
 التشسية االقترادية واالجتساعية لمسجتسع.

ريادة األعسال في دعؼ االقتراد خاصة في السجتسعات التي تعاني مؽ ويدداد دور 
مذكمة البظالة، ولؼ يعج الحل األمثل لسذكمة البظالة يشحرخ في تؾفيخ الحكؾمات فخص عسل 

رات السدتقبل، وتأتي ميارات ريادة األعسال لمذباب فقط، بل مؽ خالل تدويج الذباب بسيا
عمى رأسيا؛ ألنيا تيجف إلى تذغيل الذباب مسا يسكشيا السداىسة في الحج مؽ ىحه الغاىخة؛ 
لحلػ تتزح "أىسية السشغسات الخيادية بجرجة كبيخة لتحقيق التشسية الذاممة، إذ تؤدي دوًرا 

؛ الشجار والعمي، ;584بشػ الجولي، رئيًدا في االقتراد الؾطشي والتشسية السحمية" )ال
وبسا أن السكؾن األكبخ مؽ البظالة في السجتسع السرخي يسثمو  (.59-57م، ص ص5848

فئة الستعمسيؽ مؽ الذباب خخيجي الجامعات، حيث تعتبخ أكثخ الفئات التي تؾاجو مذكمة 
؛ 656، ص5887؛ العظار، 568، ص:588البظالة )حسادي، 

http://www.capmas.gov.eg/ لالىتسام بظالبيا (، األمخ الحي يجفع الجامعات

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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استثسار الفخص، وتحسل السدئؾلية والشتائج،  مؽ تسكشيؼالتي وقجراتيؼ يؼ رتقاء بكفاءاتال وا
 .وتقبل السخاطخة، وفتح آفاق ججيجة لمعسل

تشسية ثقافة ريادة األعسال بكؾنيا أحج  ومؽ ىشا تغيخ أىسية دور الجامعات فى
، وأنيا مؽ أىؼ األدوات التي ُتسكؽ السجتسعات مؽ األطخاف الخئيدة فى بيئة مشغؾمة األعسال

التعامل مع التحجيات مجتسعية التي تؾاجييا؛ فال يججر بالجامعات أن تكف مكتؾفة األيجي 
 .جاوبيا مع الستغيخات السختمفةبسعدل عسا يحيط بسجتسعاتيا مؽ عخوف تؤثخ في بشيتيا وت

 ,Duruflé, Hellmann & Wilsonفمقج أشارت دراسة دروفمي وىيمسان وويمدؾن )
( إلى أن الجامعات تختكد عمى مؾجة مؽ األنذظة الخيادية، كسا أنيا اتجيت لمتخكيد ;584

يؽ عمى السبادرات الخيادية لمظالب والخخيجيؽ الججد مؽ خالل إفداح السجال ليؼ، وتكؾ 
( عمى أن تعميؼ ;Lindner, 584شخاكات وبخامج تجريبية. كسا أكجت نتائج دراسة ليشجنخ )

ألنيا تؤدي دوًرا فاعاًل في كل  ؛مظمًبا ممًحا لمتشسية السدتقبمية السدتجامةأصبح ريادة األعسال 
األنغسة الفخعية في السجتسع مؽ اقتراد وعمؾم وسياسة وتعميؼ، بل إن رواد األعسال ىؼ 

 محياة االقترادية واالجتساعية في أي مجتسع مؽ السجتسعات.لالسحخكؾن الفاعمؾن 
برفة  -ةدور في نذخ ثقافة ريادة األعسال، فإن كميات التخبيليا لجامعات ا توإذا كان

إلغاء تكميف أكبخ خاصة في عل استسخار تظبيق قخار  ان يكؾن ليا دورً أمظالبة  -خاصة
كان لو آثاره الدمبية عمى العسمية التعميسية م، والحي ;>>4عام  مشحخخيجي كميات التخبية 

تدبب في "وجؾد أزمة فعمية بيؽ خخيجي كمية التخبية في العسل بعج التخخج، حيث و في مرخ، 
الجراسات إلى أن يج البظالة امتجت إلى صفؾف  نتائجأشارت  فقجعت ندبة البظالة بيشيؼ، ارتف

)الجخساني، "السعمسيؽ، وتدايجت أعجاد الستعظميؽ عؽ العسل بيؽ خخيجي كميات التخبية
ضخورة مؾاجية ىحه السذكمة، والعسل عمى تقميل ندبة البظالة  ويتزح مؽ ذلػ(، 5846

وتة بيؽ خخيجي كميات التخبية، خاصة في عل صعؾبة إعادة تكميف التي انتذخت بشدب متفا
لحا يقع عمى عاتق الجامعات برفة عامة وكميات التخبية برفة خاصة السذاركة  ؛الخخيجيؽ

في مؾاجية ىحا التحجي، وُيعج االىتسام بخيادة األعسال ونذخ ثقافتيا بيؽ طالبيا أحج الدبل 
ذلػ مبخًرا ميًسا الىتسام الجامعات وكميات التخبية بشذخ لسؾاجية ىحا التحجي، ومؽ ثؼ ُيعج 

ومؽ ىشا تشظمق الجراسة الحالية لجراسة واقع دور كميات  ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا.
 التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال، وسبل تعديد ىحا الجور.
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 :مشهلة الدراشة

بظالة الستعمسيؽ في مرخ مؽ أخظخ التحجيات التي تؾاجو الجامعات، خاصة في  ُتعج
 >5-48)ؽ ىؼ في عسخ سمبرؾرة ممحؾعة لجى فئة الذباب عل ارتفاع  معجالت البظالة 

%، كسا أن ندبة العاطميؽ مؽ ىحه الفئة إلى إجسالي العاطميؽ بمغت 8.42حيث بمغت  سشة(
::.<( %http://www.capmas.gov.eg/وتعاني كميات التخبية .) برفة خاصة مؽ  في مرخ

، حيث ارتفعت ندبة ياأزمة حكيكية مشح تخمي وزارة التخبية والتعميؼ عؽ االلتدام بتعييؽ خخيجي
وفًقا لسا أشارت إليو نتائج بعض الجراسات إلى تدايج أعجاد الستعظميؽ  ؽخخيجيالالبظالة بيؽ 

ألنيؼ لؼ يتؼ إعجادىؼ  ؛(658ص ،5846عؽ العسل بيؽ خخيجي كميات التخبية" )الجخساني، 
عيشؾا فييا فسريخىؼ االنزسام إلى طابؾر البظالة. ليكؾنؾا مؤىميؽ لسيشة التجريذ، فإن لؼ يُ  إال

 عاتق الجامعات برفة عامة وكميات التخبية برفة خاصة عبء لحي ُيمقي عمىااألمخ 
مؾاجية ىحا التحجي، ولعل االىتسام بخيادة األعسال ونذخ ثقافتيا بيؽ طالبيا أحج الدبل 
لسؾاجيتو، ومؽ ثؼ ُيعج ذلػ مبخًرا ميًسا الىتسام الجامعات وكميات التخبية بشذخ ثقافة ريادة 

عمى أن ريادة األعسال ُتديؼ في  أكيج نتائج الجراساتاألعسال بيؽ طالبيا، خاصة في عل ت
 .تؾفيخ فخص عسل ججيجة

، 5847البشػ الجولي، قج أشارت نتائج عجيج مؽ الجراسات )فومؽ ناحية أخخى 
ريادة األعسال،  ( إلى أىسية5>، ص :588، زيجان، 558، ص 5845مخزوق، ، 58ص

وفي تشسية االستعجاد لالستجابة لمتغيخات ، تجديخ الفجؾة بيؽ الشغخية والتظبيقفيي ُتديؼ في 
فزاًل عؽ دورىا السيؼ في اإلسيام في عسمية التشسية وتحقيق مجسؾعة مؽ ، السجتسعية

يؾاجو السجتسع  ما في علو  .وغيخىا مؽ الجؾانب األخخى  األىجاف االقترادية واالجتساعية،
في مؽ أىسيتيا أكثخ  خيادة األعسال أىسيةل السرخي مؽ تحجيات وأزمات ضخسة، أصبحت

 أوقات سابقة.
مؽ ، حيث ُتعج ريادة األعسال مؽ ركائد ركيدة أساسيةوُتعتبخ ثقافة ريادة األعسال 

 يالتخويج إلمكانية حجوث تغيخات وابتكارات جحرية ف، و الخيادية الدمؾكياتتذجع  يالعؾامل الت
ثقافة تشسية  يف بسخاحمو السختمفة التعميؼالعسل عمى االستفادة مؽ  ، ومؽ ثؼ البج مؽالسجتسع

؛ :65ص، 5847ميشاوي، لجراسات )ا ولقج كذفت نتائجألبشاء السجتسع،  ريادة األعسال
خ يتؾفمثل: جؾانب أىسية ثقافة ريادة األعسال عؽ ( :;5-9;5، ص ص5889الذخيف، 

http://www.capmas.gov.eg/
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مؽ خالل تدويجىؼ تعديد جاىدية األفخاد ، و السشاخ الحي يذجع السبادرات الفخدية الحاتية
، وتدكية روح مسا يجعميؼ أكثخ استعجاًدا لدؾق العسلبالسيارات السظمؾبة لدؾق العسل 

 الظسؾح والسبادأة لألفخاد، والكذف عؽ قجرات األفخاد وإمكاناتيؼ وتظؾيخ مياراتيؼ.

معخفة واقع قيام الدعي إلى  ، مؽ خاللومؽ ىشا نبعت الحاجة إلى دراسة ىحا السؾضؾع
 ، وأبخز التحجيات التي تؾاجييالجى طالبيا التخبية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسالكميات 

وتسكشيا مؽ مؾاجية  ،، وتقجيؼ التؾصيات التي تعدز ىحا الجور مؽ ناحيةفي ىحا الذأن
تظؾيخ في  ووزيادة فعاليت ئياالعسل عمى تظؾيخ أدا التحجيات مؽ ناحية أخخى، مؽ أجل

وعميو . الظالب لمؾفاء باحتياجات السجتسع واالستعجاد لستظمبات السدتقبلعسميات إعجاد 
 التداؤالت التالية: اإلجابة عؽالجراسة  تحاول
 كميات التخبيةوما مبخرات اىتسام ، ثقافة ريادة األعسال لسفيؾمما األسذ الشغخية  -4

 ؟ابي
مؽ وجية نغخ  طالبيا لجىدور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال ما واقع  -5

 ؟الظالب
مسارسة كميات التخبية ألدوارىا  واقعتجاه ظالب الما أوجو االختالف في وجية نغخ  -6

 ؟اتيؼجامعو  اتيؼوتخرر في نذخ ثقافة ريادة األعسال تبًعا الختالف جشذ الظالب
 لجىما التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال  -7

 ؟طالبيا مؽ وجية نغخ قياداتيا
مؽ وجية طالبيا  لجىما سبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال  -8

 ؟الظالبنغخ 
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 الدراشة: أهداف

 مؽ أىسيا:  األىجاف،تحقيق مجسؾعة مؽ ى لإتدعى ىحه الجراسة 
مبخرات ، و ا، وأىسيتيثقافة ريادة األعسالمفيؾم نحؾ  الجامعات وكميات التخبية تؾجيو نغخ .4

 .ابياالىتسام 
كميات التخبية ألدوارىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال لجى مسارسة  واقعالكذف عؽ  .5

 .طالبيا
نذخ ثقافة ريادة الكيام بجورىا في التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في رصج  .6

 طالبيا  لجىاألعسال 
تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة سبل التعخف عمى مقتخحات الظالب بخرؾص  .7

 .ريادة األعسال
 الدراشة: أهنية

 -ة:مؽ الجؾانب التي يسكؽ إيجازىا في الشقاط التالي عجيجأىسية ىحه الجراسة إلى  تعؾد
وفيو  ،برفة خاصة ولكميات التخبية ،برفة عامة لمجامعاتبالغ األىسية  اتشاول مؾضؾعً ت .4

ف مؽ خالل لكيادات كميات التخبية إفادة دور كمياتيؼ في نذخ ثقافة ريادة  واقععمى  التعخُّ
 ومؽ ثؼ   في ىحا السجال، تؾاجييؼالتي  التحجياتالتعامل مع في  ومداعجتيؼ، األعسال

، تحجيج نقاط الزعف والعسل عمى تالفييا، وتعييؽ نقاط القؾة والعسل عمى تجعيسيا
  و.وزيادة فعاليت ئيؼالعسل عمى تظؾيخ أداو 

لمسذاركة الفاعمة في القزايا السمحة في  الجامعات وكميات التخبيةديؼ في تعديد دور تُ  .5
 بسا يؾاكب التؾجيات الحجيثة في مجال ريادة األعسال. السجتسع السرخي 

نتائج الجراسة في تظؾيخ عسميات إعجاد الظالب لمؾفاء  مؽاالستفادة  كميات التخبيةليسكؽ  .6
 .باحتياجات السجتسع واالستعجاد لستظمبات السدتقبل

يسكؽ أن تعؾد نتائج الجراسة بالشفع عمى الظالب؛ األمخ الحي يعؾد بجوره عمى السجتسع  .7
 السرخي.

ديؼ في سج أوجو الشقص في الجراسات التي تدعي لمتعخف عمى دور الجامعات تُ  .8
إضافة الحالية تعج الجراسة ، حيث بيافي نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طال السرخية
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نتائج إطار نغخي و ، مؽ خالل ما تقجمو مؽ ريادة األعساللمجراسات العخبية في مجال 
 .ومقتخحات

 الدراشة: ميوج

سشيج المى ع -في جسمتيا-في ضؾء مذكمة الجراسة وأىجافيا، تختكد ىحه الجراسة 
 :اآلتية، ويتبيؽ ذلػ مؽ خالل الخظؾات الؾصفي

ريادة األعسال، مفيؾم  الستقخاء الجراسةبسؾضؾع  ةالستعمق ياتاألدب عخض وتحميل .4
ييا، ورائج األعسال وكفاياتو، ومفيؾم ثقافة ريادة األعسال وأىسيتيا، العؾامل السؤثخة فو 
 .يامتظمباتو 

تؾضيح أبخز التحجيات التي  العالقة بيؽ الجامعات وريادة األعسال مؽ خاللتؾضيح  .5
تؾاجو الجامعات وكيفية التعامل معيا، ومبخرات االىتسام بخيادة األعسال في الجامعات 

الحي يسكؽ أن  برفة عامة وفي كميات التخبية برفة خاصة، ومؽ ثؼ تؾضيح الجور
ص خالتتقؾم بو الجامعات وكميات التخبية فى تشسية ثقافة ريادة األعسال لجى طالبيا، واس

 تؾاجييا في ىحا الذأن. يأبخز التحجيات الت
وكانت أداتيؽ، ىسا: األولى:  ،الجراسة في ضؾء ما أسفخ عشو تحميل األدبيات واتأد بشاء .6

ثالث تخبية في الكميات في مؽ طالب الفخقة الخابعة ة عمى عيشو تظبيقاستبيان تؼ 
واقع دور كميات التخبية عمى ، لمتعخف ية )اإلسكشجرية، طشظا، السشرؾرة(مرخ جامعات 

أما  .ىحا الجور مؽ وجية نغخىؼ في نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب، وسبل تعديد
؛ كمياتنفذ ىحه الاألداة الثانية فكانت مقابمة مع عيشة مؽ قيادات كميات التخبية في 

 لظالب.بيؽ افي نذخ ثقافة ريادة األعسال  يؼالتحجيات التي تؾاجيأبخز لمكذف عؽ 
عخض نتائج الجراسة مؽ حيث واقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ  .7

، ثؼ تقجيؼ أبخز التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في ىحا السجالو طالبيا، 
مجسؾعة مؽ السقتخحات والتؾصيات التي تعسل عمى تعديد دور كميات التخبية في ىحا 

 .ية التحجيات التي تعاني مشياالذأن وتداعجىا عمى مؾاج
 الدراشة: حدود

دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة  رصجالحجود السؾضؾعية: اقترخت الجراسة عمى 
 .التحجيات التي تؾاجو قياداتياتحجيج و  ، وسبل تعديد ىحا الجور،األعسال بيؽ طالبيا
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وىي:  مرخية ثالث جامعاتكميات التخبية في بقت ىحه الجراسة في الحجود السكانية: طُ 
 .؛ حيث تؼ االختيار بظخيقة عذؾائية، والسشرؾرة، وطشظااإلسكشجرية

متعخف عمى واقع التخبية ل طالب الفخقة الخابعة بكميات البذخية: اقترخت الجراسة عمىالحجود 
دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ الظالب وسبل تعديد ىحا الجور. 

لمتعخف عمى  )أعزاء مجالذ الكميات( قترخت عمى قيادات كميات التخبيةبيشسا ا
 .لظالببيؽ افي نذخ ثقافة ريادة األعسال التحجيجات التي تؾاجييا 

 الدراشة: مفاهيه

 ريادة األعسال؛رؤى الباحثيؽ والسفكخيؽ عشج تشاوليؼ مفيؾم  تتشؾع مفووو ريادة األعنال:
عسمية "، ومؽ ىحه التعخيفات: األبعاد التي تشاولؾىاختالف اتشؾع مجارسيؼ الفكخية، و ل

بتحجيج  -مشفخًدا أو بالتعاون مع غيخه-ديشاميكية واجتساعية يقؾم مؽ خالليا الفخد 
واقتشاص الفخص لالبتكار واإلبجاع، واستغالليا مؽ خالل تحؾيل أفكاره إلى أنذظة ىادفة 

 Ministry of Education and) "وعسمية، فى سياق اقترادي أو ثقافي أو اجتساعي

Research, 5887, p7)  العسمية التي تعج األفخاد بسفاليؼ وميارات معيشة ، أو أنيا"
 تسكشيؼ مؽ إدراك الفخص التي قج يغفل عشيا اآلخخون، والتستع بخؤى ججيجة وتقجيخ لمحات

والتدود بالسعمؾمات السظمؾبة إلدراك الفخص، وتعديد الخغبة لمسبادرة بإطالق ومسارسة إدارة 
 .(Hill, 5844, p.76)األعسال التجارية" 

يحتخم  "الثقافة التي :غخ إلى ثقافة ريادة األعسال عمى أنياشيُ  :لامفووو ثكافة ريادة األعن
ويكافئ أخح السغامخة عبخ اإلتاحة لألفخاد لتحقيق أرباح مؽ خالل  ،السجتسع فييا اإلقجام

، كسا يتؼ (Mokaya, Namusonge& Sikalieh, 5845, p.464)"نذظةبعض األ 
"مجسؾعة السعارف والكيؼ واالتجاىات والسيارات التى تجعؼ وتعدز  :تعخيفيا عمى أنيا

اتى والعسل الحخ، والدعى المتالك وتذجع السبادرات الفخدية والشذاط الخيادى والتذغيل الح
السذخوعات أو تأسيديا أو تظؾيخىا أو إدارتيا، ونذخ روح السبادرة الظسؾحة، والسخاطخة 

 .(966، ص5849 )عبج الفتاح، السحدؾبة مؽ أجل رفع مدتؾى حياة الفخد والسجتسع"
عخضيا في  ولقج قامت الجراسة بتحميل ىحه الخؤى الستعجدة لسفاليؼ الجراسة والتي يتؼ

 اإلطار الشغخي لمجراسة.
 كسا يمي:ا لمسشيج الستبع تديخ الجراسة في تشاوليا وتحميميا لسذكمتيا البحثية ووفقً 
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 الحي يتكؾن مؽ محؾريؽ أساسييؽ وىسا: ،اإلطار اليظري
 ويذسل العشاصخ التالية:، ثكافة ريادة األعنالاألشض اليظرية ملفووو  احملور األول:    

 .مفيؾم ريادة األعسال أواًل:
 .أىسية ريادة األعسال ثانًيا:

 .العؾامل السؤثخة في ريادة األعسال ا:ثالثً 
 رابًعا: رائج األعسال وكفاياتو.

 خامًدا: مفيؾم ثقافة ريادة األعسال وأىسيتيا
 سادًسا: متظمبات ثقافة ريادة األعسال في السجتسع.

 ، ويشنل العياصر التالية:وريادة األعنال نليات الرتبيةاحملور الجاىي:    
 .التحجيات التي تؾاجو الجامعات أواًل:

 .مبخرات االىتسام بخيادة األعسال في الجامعات ثانيًا:
 .دور كميات التخبية في نذخ ثقافة األعسال لجى طالبيا ثالثًا:

 .رابًعا: التحجيات التى تؾاجو كميات التخبية فى نذخ ثقافة ريادة األعسال
 :الدراشة امليداىية ومياقشة اليتائج، وتشنل العياصر التالية

 .إجخاءات الجراسة السيجانية أواًل:
 .نتائج الجراسة السيجانية، ومشاقذتياثانًيا: 

 التفريل:بعخض كل محؾر مؽ ىحه السحاور يأتي وفيسا 
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 اإلطار اليظري للدراشة

 األول: األشض اليظرية ملفووو ريادة األعنال  احملور

    أوًلا: مفووو ريادة األعنال.

، وأصبحت محط اىتسام عمساء تحتل ريادة األعسال مكانة ميسة في الفكخ اإلدارى 
التخبية لسا ليا مؽ دور كبيخ في دفع عجمة التشسية بالسجتسع، مؽ خالل تدويج الذباب 
بالسيارات األساسية لتؾليج فخص لمعسل ليؼ ولغيخىؼ، وتظؾيخ إمكاناتيؼ لكيادة الشذاط 

وىحا ما  االقترادي في السجتسع. األمخ الحي يجعؾ إلى تحجيج السقرؾد بخيادة األعسال،
 تحاول الجراسة إيزاحو.

مؽ السفاليؼ متعجدة األبعاد ومتجاخمة األطخاف كعادة السفاليؼ  مفيؾم ريادة األعسالُيعج 
في العمؾم االجتساعية واإلندانية، ولقج جاء ىحا السفيؾم ليمقى اختالًفا بيؽ العمساء، حيث ال 

ج مؽ التعخيفات التي طؾرىا العمساء يؾجج اتفاق عمى تعخيف محجد لخيادة األعسال، فغيخ العجي
والباحثؾن في ىحا السفيؾم، األمخ الحي يجعل ىشاك صعؾبة في تحجيج تعخيف لو، وتكسؽ ىحه 
الرعؾبة في كؾنو يحسل معاني مختمفة مؽ تخررات مختمفة كاالقتراد، واإلدارة، وعمؼ 

 االجتساع، وعمؼ الشفذ، والتدؾيق، وغيخىا مؽ التخررات األخخى.
مشح مشترف القخن الثامؽ عذخ بسفيؾم الخيادي الحي  ريادة األعسالارتبط مفيؾم  ولقج

تخجع جحوره إلى االقتراد الفخندى، إذ ُيقرج بو في المغة الفخندية بأنو "الفخد الحي يتؾلى 
أو الفخد الحي يشغؼ ويجيخ ويتحسل مخاطخ األعسال والسذاريع"  ،مذخوًعا أو نذاًطا ميًسا

وفيسا يمي محاولة الستعخاض مفيؾم ريادة األعسال مؽ جؾانب (، 87ص، 5849، جؾند)
 متعجدة.

فيشاك مؽ ركد مفيؾم ريادة األعسال عمى جانب القجرة عمى استثسار الفخص، باإلضافة 
إلى السخاطخة والقجرة عمى تحسميا وإدارتيا،  فتؼ تعخيفو عمى أنو: "اغتشام فخصة قائسة، 

 ,Mokaya, et al, 5845)وتشغيؼ وإدارة عسل تجاري"  وتحسل السخاطخة مؽ أجل إنذاء

p.468):اإلحداس بالفخصة التي يخاىا آخخون مذؾشة ومتشاقزة  ، كسا تؼ وصفو عمى أنو"
واقتشاصيا وصشع شيء رائج مشيا، وىى عسمية ذات مخاطخة، تتزسؽ تؾليفة مؽ رأس السال 

جسيع األعسال بغض الشغخ عؽ والتكشؾلؾجيا والسيارة البذخية، وىى مسكشة التظبيق فى 
 .(:.Sethi, 5888, p)حجسيا وتؾجييا االقترادي والخجمي" 
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وىؾ أول مؽ استخجم مرظمح - (Richard Cantillon)ريتذارد كانتيمؾن ويشغخ إليو 
عمى أنو  -ريادة األعسال فى الدياق الحي يدتخجم فيو ىحا السرظمح في الؾقت الحاضخ

 عخفو بأنو: "العسل الحخ والتؾعيف الحاتي أًيا كان نؾعو" مخادًفا لمتؾعيف الحاتي، حيث

(Naderi, Rajaeepour& Isfahani, 5846, p.4<4) وعمى نفذ الشدق تؼ تعخيفو ،
عمى أنو: "أى مدعى يبحلو فخد أو فخيق مؽ األفخاد إلنذاء مذخوع ججيج مؽ قبيل التؾعيف 

 .(6، ص5846الحاتى، أو تؾسع نذاط مؤسدة قائسة" )حظاب، 
في حيؽ ركدت تعخيفات أخخى عمى جانب اإلبجاع والتججيج، حيث ُيشغخ لخيادة األعسال 

"السبادرة نحؾ اإلبجاع والتججيج فى مجال األعسال إما بإنذاء أعسال ججيجة تقجم عمى أنيا: 
مشتًجا أو خجمات لؼ تكؽ مؾجؾدة، أو بتظؾيخ السشتج أو الخجمة بظخيقة لؼ يدبق إلييا أحج" 

: "نذاط مبجع ييجف إلى تكؾيؽ وبشاء شيء ججيج مؽ ال (، أو أنيا>م، ص5849ى، )الخويتع
 ,Liussa, Tavares & Branco)شيء، أو إيجاد شيء ججيج نتيجة لتظؾيخ شيء سابق 

588<). 
( بعًجا آخخ إلى جانبي اإلبجاع 596، ص 5846بيشسا أضاف كل مؽ بجران والذيخ )

طخ، حيث تؼ تعخيف ريادة األعسال عمى أنيا: "إنذاء أو واإلبتكار وىؾ السثابخة وتحسل السخا
تظؾيخ مذخوع ما، ووضع شيئ بارز مؽ اإلبجاع واالبتكار التكشؾلؾجى، أو اإلدارى، أو السالى، 

لخ، كل ذلػ مؽ خالل السثابخة إأو التدؾيقى، أو الثقافى، أو االجتساعى، أو العمسى ..... 
خدارة بالجرجة نفديا لمتستع ببيجة الخبح وإرضاء واإلصخار واالستعجاد لتحسل مخاطخة ال

"عسمية ديشاميكية الحات". وفي نفذ االتجاه ىشاك مؽ نغخ لسفيؾم ريادة األعسال عمى أنو: 
ؾجو إلنتاج عسل ابتكاري يتزسؽ مخاطخ ويؤدي تُ تتزسؽ مديًجا مؽ السؾارد السادية والبذخية 

اء عسل خاص وإدارتو مؽ خالل (، أو أنو: "إنذ:47، ص5849إلى مكاسب")حدشيؽ، 
 ؛إنفاق الؾقت والجيج والسال، وتحسل تبعاتو الشفدية واالجتساعية والسالية، واستثسار عؾائجه

 (.;95، ص 5848ومؾسى،  ي،لتحقيق الخفالية االجتساعية وبشاء السدتقبل" )العتيب
( إلى تبديط تعخيف مفيؾم ريادة 58، ص5848ولقج ذىب الذسيسخى والسبيخيػ )

أنو: "إنذاء عسل حخ يتدؼ باإلبجاع باألعسال، وجسع فيو بيؽ االتجاىات الدابقة، فعخفو 
 ويترف بالسخاطخة".
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في حيؽ أضافت تعخيفات أخخى ُبعج الكيسة لخيادة األعسال، حيث نغخت ليا عمى أنيا: 
قيسة مؽ خالل بحل الؾقت والجيج وتحسل السخاطخ السالية والشفدية  "إيجاد شيء مختمف وذى

 Hisrich)واالجتساعية، وبالسقابل تمقي السكافآت والعؾائج السالية والخضا الذخرى نتيجة ذلػ 

& peters, 5885, p.:). 
وقجم السيجان التخبؾي إسيامو في تعخيف ريادة األعسال، حيث قجمت السفؾضية 

ا عؽ ريادة األعسال فى التعميؼ، وتزسؽ ىحا التقخيخ تعخيًفا لسفيؾم ريادة األوروبية تقخيخً 
وىي تحؾيل األفكار إلى أنذظة عسمية، ومؽ ثؼ عخفت  ميسةاألعسال، حيث ركد عمى نقظة 

مشفخًدا أو -ريادة األعسال عمى أنيا: "عسمية ديشاميكية واجتساعية يقؾم مؽ خالليا الفخد 
ج واقتشاص الفخص لالبتكار واإلبجاع، واستغالليا مؽ خالل تحؾيل بتحجي -بالتعاون مع غيخه

 Ministry of) أفكاره إلى أنذظة ىادفة وعسمية، فى سياق اقترادي أو ثقافي أو اجتساعي" 

Education and Research, 5887, p7). 
، ريادة األعسال بأنيا: "العسمية (CEIEE)كسا عخف السخكد األمخيكي لمتعميؼ الخيادي 

التي تعج األفخاد بسفاليؼ وميارات معيشة تسكشيؼ مؽ إدراك الفخص التي قج يغفل عشيا 
والتدود بالسعمؾمات السظمؾبة إلدراك الفخص،  اآلخخون، والتستع بخؤى ججيجة وتقجيخ لمحات

. ومؽ (Hill, 5844, p.76)وتعديد الخغبة لمسبادرة بإطالق ومسارسة إدارة األعسال التجارية" 
"تجخل مخظط إلحجاث تغييخ فى اتجاىات الجارسيؽ وطخيقة خى يتؼ تعخيفيا عمى أنيا ناحية أخ

تفكيخىؼ، ويكدبيؼ السعارف والسيارات والقجرات الزخورية التى تداعجىؼ وتذجعيؼ عمى 
اقتحام مجال األعسال التجارية بقجر مؽ السخاطخة العقالنية السجروسة، مؽ أجل الذخوع فى 

شسؾ وتربح ذات قيسة جؾىخية لالقتراد الفخدي والؾطشي" تأسيذ مذخوعات خاصة ت
 (.>6، ص5847)السخالفي، 

ُيالحع مؽ العخض الدابق لتعخيفات مفيؾم ريادة األعسال أنيا تتسحؾر حؾل مجسؾعة 
مؽ العشاصخ التي تتكامل مع بعزيا لتعظي ترؾرًا لإلطار العام لسفيؾم ريادة األعسال، ويسكؽ 

 يمي: إيجاز ىحه العشاصخ كسا
اإلبجاع واالبتكار ركيدة أساسية لخيادة األعسال، فيي تقؾم في األساس عمى إنذاء أو  .4

 استحجاث نذاط.
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يعتبخ الدعي لمحرؾل عمى عؾائج مالية، وتحقيق الخضا الذخري مؽ الستظمبات  .5
 الخئيدة لمعسل الخيادى والستسخاريتو.

ار األمثل لمسؾارد الستاحة الفخص الستاحة وتظؾيخىا، باإلضافة إلى االستثس استثسار .6
 لتقجيؼ شيء ججيج. والدعى والبحث وتتبع السؾارد األخخى 

 تتحمى ريادة األعسال بخوح السغامخة، وتحسل السدئؾلية، وتقبل السخاطخة السحدؾبة. .7

فابتكار األعسال السدتحجثة وتحديؽ القائؼ ضخورة أن يكؾن العسل الخيادي ذا قيسة،  .8
، كسا أن ريادة األعسال ليدت ندًخا قيسة ججيجة ليامشيا يكؾن مؽ خالل إضافة 

 لسذاريع قائسة، بل أنيا تتسيد بالتفخد والتسيد.

ُيعج تؾافخ السعمؾمات وسيؾلة الحرؾل عمييا مؽ الزخوريات األساسية لشجاح الخيادييؽ  .9
 في مذخوعاتيؼ الخيادية.

 اعتساًدا كبيًخا. يعتسج إنذاء ونجاح السذاريع الخيادية عمى ذاتية األفخاد  .:

تحمي رائج األعسال بسجسؾعة مؽ الرفات الخئيدة كالسبادرة، واإلبجاع، والخغبة في  .;
 اإلنجاز، وتحسل الشتائج.

الحاجة إلى تعميؼ وتجريب األفخاد لتشسية مياراتيؼ التي تسكشيؼ مؽ إدراك الفخص  .>
 واستثسارىا.

والبج مؽ إنفاق الؾقت ، ريادة األعسال عسل مشغؼ يقؾم عمى التخظيط السدبق .48
 والجيج إلنجاح السذاريع الخيادية.

 ثاىًيا: أهنية ريادة األعنال:

يتزح مؽ التعخيفات السختمفة لسفيؾم ريادة األعسال التأثيخ اإليجابي السباشخ لخيادة 
األعسال عمى كل مؽ الفخد والسجتسع، وأنيا الجافع األساس لعجمة االقتراد والتشسية، حيث 

خوعات الخيادية فى اإلضافة لمشاتج السحمي، كسا أنيا ُتديؼ في تحقيق قجر مؽ ُتديؼ السذ
االستقخار واألمؽ االقترادي نتيجة تحّؾل الذباب مؽ طالبي وعائف إلى تحسل عبء تؾعيف 
غيخىؼ مؽ الذباب، مسا يجعميا تسثل واحجًة مؽ أىؼ أعسجة االستقخار االقترادى، خاصة في 

خعة التغيخات فى السجاالت السختمفة، األمخ الحي يدتجعي إعجاد ىحا العرخ الحي يترف بد
أفخاد يتدسؾن برفات وقجرات فخيجة، لمتعامل برؾرة جيجة لتمػ التغيخات مؽ خالل إطالق 
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أفكارىؼ وتحؾيميا لسذاريع ىادفة واقتشاص الفخص الدانحة، األمخ الحي ُيديؼ بجرجة فاعمة 
 عية لمسجتسع. فى دعؼ التشسية االقترادية واالجتسا

ال يتجدأ مؽ مشغؾمة التعميؼ اإلدارى فى جسيع أنحاء  اوأصبح مجال ريادة األعسال جدءً 
العالؼ، وقج بجأ مجال ريادة األعسال يتبؾأ ىحه السكانة بجاية مؽ حكبة التدعيشات مؽ القخن 

بذكل العذخيؽ، ومشح ذلػ الحيؽ أصبح مجال ريادة األعسال يتستع بقجرة كبيخة عمى الشسؾ 
 (.:56، ص5886زيجان، ممحؾظ )

ولسا كانت ريادة األعسال ُتديؼ في تؾفيخ فخص عسل ججيجة، األمخ الحي جعل صانعي 
الدياسات فى جسيع أنحاء العالؼ ييتسؾن بؾضع فكخة تعديد ودعؼ ريادة األعسال عمى رأس 

لساضية فى ججاول أعساليؼ، خاصة "أن السذخوعات الخيادية نجحت خالل العقؾد الثالثة ا
 .(;Mohan, et al, 584)مميؾن( فخصة عسل ججيجة في الجول الستقجمة"  76إيجاد )

كسا أنيا تؤدي إلى ازدىار الشذاط التجاري بالسجتسع، حيث نذخت السفؾضية األوروبية 
في تقخيخىا أن الشذاط التجاري يددىخ في حال االعتخاف بخيادة األعسال كخيار مجد ومغخ 

(European Commission, 5846,a, p.4) . كسا قجمت السفؾضية األوروبية في بجاية
( إلحجاث ثؾرة في ثقافة ريادة األعسال في 5858م خظة عسل )ريادة األعسال 5846عام 

ن ريادة إوذلػ ألىسيتيا في تؾفيخ شخكات ججيجة، وبالتالي فخص عسل إضافية، حيث  ؛أوروبا
مالييؽ وعيفة ججيجة، كسا ُتديؼ في فتح  7ا في إيجاد األعسال في أوروبا وحجىا تشجح سشؾيً 

يجفع صاحبو إلى اكتذاف الفخصة، واإلبجاع،  الحيأسؾاق ججيجة، وفى تعديد الفكخ الخيادي 
 وتحسل مدتؾيات مختفعة مؽ السخاطخ، والقجرة عمى تحؾيل الفكخة إلى واقع ممسؾس

(European Commission, 5846,b, p.p.6-7). 
عسال دور ميؼ في تجديخ الفجؾة بيؽ الشغخية والتظبيق، حيث "تعتبخ ريادة ولخيادة األ

، ص :588األعسال أكثخ األساليب فعالية في غمق الفجؾة بيؽ العمؼ واألسؾاق" )زيجان، 
(، فزاًل عؽ أنيا ُتديؼ في تشسية االستعجاد لالستجابة لمتغيخات السجتسعية، فخواد 5>

لحا ُتعج خياًرا  ؛التكيف واالستجابة لمتغيخات الستدارعةاألعسال لجييؼ قجرة كبيخة عمى 
، ;584ستخاتيجًيا فاعاًل لسؾاجية التغيخات السحتسمة في البيئة الخارجية )البشػ الجولي، إ

 (.558، ص 5845؛ مخزوق، :6ص
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كسا أنيا تؤدي دورًا ميًسا في اإلسيام في عسمية التشسية، وتحقيق مجسؾعة مؽ 
واالجتساعية، حيث يذيخ تقخيخ البشػ الجولي إلى "تدايج االىتسام العالسي األىجاف االقترادية 

بالجور الكبيخ الحي تمعبو ريادة األعسال كجافع لتحقيق أىجاف التشسية االقترادية 
" واالجتساعية، ومشيا: الشسؾ واالبتكار، وتؾفيخ فخص العسل والسداواة والعجالة االجتساعية

( إلى ;Mohan, et al, 584) ، كسا يؤكج مؾىان وآخخون (58، ص5847)البشػ الجولي، 
أن ريادة األعسال تجعؼ الشسؾ االقترادي واالزدىار، وتشذيط العجمة االقترادية وتؾفيخ فخص 
العسل، ومزاعفة الكيسة السزافة لمشاتج السحمى لالقتراد، وتعديد سياسات مكافحة البظالة، 

وتشسية الظاقات البذخية والتقشية، وتعديد القجرة بجاع، اإلو إلى جانب تذجيع روح االبتكار 
 التشافدية.

وبالتالي يكؾن لخيادة األعسال دور كبيخ في االقترادات الؾطشية، ومؾاجية مذكمة 
البظالة التي تعاني مشيا أغمب السجتسعات، فيي األساس الحي تقؾم عميو عسمية التشسية 

العاممة، وُتديؼ في الحج مؽ عاىخة البظالة مسا الذاممة حيث تقؾم بتذغيل العجيج مؽ األيجي 
لحا فإن  ؛يحقق التؾازن لمتشسية التي تدعى الجولة إلى تحكيقيا في خظظيا السختمفة

السشغسات الخيادية أكثخ أىسية القتراداتشا لتحقيق التشسية الذاممة، كسا ليا العجيج مؽ اآلثار 
في االقتراد الؾطشي والتشسية السحمية )البشػ  االقترادية واالجتساعية، إذ تمعب دوًرا رئيًدا

 (.59-57م، ص ص5848؛ الشجار والعمي، ;584الجولي، 
وتسثل ريادة األعسال القؾة التي تكف خمف اإلبجاع واالبتكار وإيجاد الثخوة برؾرة 

نغًخا لسا تتسيد بو السذخوعات الخيادية مؽ قجرتيا االستيعابية لأليجي واإلمكانات  ؛تخاكسية
ديؼ مداىسة فاعمة فى الحج لبذخية مسا يجعميا مكاًنا مشاسًبا الستثسار الظاقات البذخية ويُ ا

مؽ عاىختي الفقخ والبظالة، وىسا عاىختان تددادان عسًقا واتداًعا فى عخوف تذيج بظًئا فى 
لؼ الشسؾ االقترادى، وارتفاًعا في معجل الشسؾ الدكانى، كسا ىؾ الحال فى العجيج مؽ بمجان العا

(، ولؼ تكؽ ريادة األعسال أكثخ أىسية مؽ أىسيتيا اليؾم 659، ص5847السختمفة )ميشاوي، 
في وقت األزمات السالية، خاصة أن السجتسع يؾاجو تحجيات عالسية ضخسة تستج إلى ما وراء 
االقتراد، خاصة أن ريادة األعسال تخكد عمى نؾعيؽ مؽ العسميات الستخابظة وىسا: اكتذاف 

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

5848, p58;)  . 
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العخض الدابق أن لخيادة األعسال وتعميسيا أىسية كبيخة في عسمية التشسية  ؽيتبيؽ م
كؾنيا تديؼ إسياًما فعااًل فى تحقيق أىجاف السجتسع االقترادية واالجتساعية، ومؽ ناحية 

فخص عسل متعجدة لمخخيجيؽ مؽ خالل تغييخ ثقافة السجتسع مؽ أخخى تداعج عمى تؾفيخ 
العسل السكتبي إلى العسل الحخ. وبشاًء عمى ىحه األىسية يجب أن تتجو مداعى صشاع القخار 

وتأتي الجامعات -والسختريؽ بتعديد ودعؼ ريادة األعسال في مختمف السؤسدات السجتسعية 
دة األعسال وتشسية العقمية الخيادية لجى طالبيا، وذلػ مؽ خالل نذخ ثقافة ريا -في مقجمتيا

ورفع كفاءة رواد األعسال وتعديد مياراتيؼ وإكدابيؼ خرائص رواد األعسال، ومداعجتيؼ 
الفخص الخيادية مؽ خالل بخامج تعميسية وتجريبية مؾجية نحؾ تحقيق  واستثسارعمى إدراك 

 ىحه األىجاف.
 عنال.ثالًجا: العوامل املؤثرة يف ريادة األ

تتعجد العؾامل السؤثخة في ريادة األعسال، وتتجاخل ىحه العؾامل مع بعزيا سؾاء عمى 
، ص 5849مدتؾى الفخد أو السجتسع، ويسكؽ إيجازىا في العؾامل الثالثة التالية: )كافي، 

 (64-;5ص
يًسا في مدتؾى الفخد لتحقيق مجتسع ريادي وثقافة متذكل عاماًل : الصنات الشخصية .4

فكمسا تؾفخت الدسات والخرائص الخيادية لجى األشخاص كمسا ارتفعت احتسالية ريادية، 
ريادة األعسال، أو بسعشى آخخ إن التحمي بخرائص رواد األعسال تذكل عاماًل ميًسا 

 لبشاء ثقافة ريادة األعسال.

تعتبخ مؽ العؾامل األساسية التى تحجد اتجاىات األفخاد نحؾ مبادرات  الجكافة الريادية: .5
ن الثقافة التى تذجع االستقاللية والسخاطخة واإلبجاع تداعج عمى إيادة األعسال، حيث ر 

تجعؼ  إمكانية حجوث تغيخات وابتكارات جحرية فى السجتسع، وبالسقابل فإن الثقافات التى
مفاليؼ الظاعة والخقابة ال يتؾقع أن تشتذخ مشيا سمؾكيات التحسل والسخاطخة واإلبجاع أو 

 بسعشى آخخ سمؾكيات الخيادة.

فى تشسية ريادة األعسال، وتظؾيخ السيارات، والدسات العامة  ميًسايسثل محؾًرا : التعليه .6
بكخة ويسكؽ أن يستج ىحا ليا، ويسكؽ استثسار التعميؼ في تشسية ريادة األعسال في سؽ م

 الجور ليرل إلى السخاحل الستقجمة مؽ التعميؼ العالى.
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وتقؾم الجراسة بإلقاء الزؾء عمى جؾانب مؽ ىحه العؾامل الثالثة، فخائج األعسال 
لحا فإن العسل عمى إكداب الذباب الخرائص  ؛وكفاياتو لو تأثيخ عمى ريادة األعسال

والسيارات الخئيدة ُيديؼ في نجاحيؼ في إدارة مذخوعاتيؼ الخيادية، ومؽ ثؼ تكؾن لمسؤسدات 
دور ميؼ في تكؾيؽ ىحه الكفايات وتشسيتيا لجى طالبيا،  -وفي مقجمتيا الجامعة-التعميسية 

سال، وثقافة ريادة األعسال، ودور األمخ الحي يتظمب إلقاء الزؾء عمى كفايات رائج األع
 الجامعات في تعديدىا وتشسيتيا، وىحا ما يتؼ تشاولو في الجدء التالي.

 رابًعا: رائد األعنال ونفاياتى.

يشبثق تعخيف رائج األعسال مؽ تعخيف ريادة األعسال، وإذا كان ىشاك تعجد في تعخيفات  .7
اك اتجاىات عجة لتعخيف رائج ريادة األعسال، واختالف في تحجيج السقرؾد بيا، فيش

يعخفو وفًقا لرفاتو وخرائرو، بيشسا يعخفو اتجاه آخخ تبًعا  الحا تجج اتجاىً  ؛األعسال
لشذاطو واغتشامو لمفخص، في حيؽ يخكد اتجاه ثالث عمى ما يستمكو مؽ ميارات. وفيسا 

 يمي نسؾذج مؽ ىحه التعخيفات.
ث تؼ وصفو "بالذخص الحي يحخكو دافعو ىشاك مؽ وضع تعخيًفا عاًما لخائج األعسال، حي .8

 ,Boso, Adeleye, Donbesuur& Gyensare) الجاخمي لفيؼ ريادة األعسال"

(، أو أنو "نؾع مؽ األشخاص يحتاج إلى فعل األشياء بظخيقتو الخاصة، ولجيو >584
 .(:Hisrich& Peters, 5885, p9)صعؾبة في العسل لحداب شخص آخخ" 

خى عمى جانب السخاطخة وتحسل السدئؾلية، حيث تؼ تعخيفو في حيؽ ركدت تعخيفات أخ .9
عمى أنو: "الحي يتخح السخاطخ مؽ أجل تظؾيخ االبتكارات بيجف استثسار ومؾاصمة 

"الفخد الحي يتحسل مدؤولية  :أو أنو (Oliver& Velji, 584<, p4)الفخص الستاحة" 
 ,>Choi, Kim& Kim,, 584السخاطخة في تأسيذ مذخوع ما أًيا كانت طبيعتو" )

p.<67 .) 
كسا ركد اتجاه آخخ في تعخيفو لخائج األعسال عمى قجرتو عمى تقجيؼ ججيج، فتؼ تعخيفو  .:

عمى أنو: "الذخص السبتكخ الحي ُيقجم مشتًجا ججيًجا، أو طخيقة إنتاج ججيجة، أو يعيج 
ي الفخد الح: "، أو أنو(;Shane, 5889, p)ىشجسة عسميات إدارة العسل في مشغسة ما" 

 ,Chen, Croson)يستمػ الخغبة والقجرة عمى تحؾيل فكخة ججيجة إلى ابتكار ناجح" 

Elfenbein& Posen, 584<, p<<8). 
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لحا ُعخف  ؛في حيؽ يشغخ إليو آخخون مؽ جانب مياراتو في استثسار السؾارد والفخص .;
 "الفخد الحي يتؾلى تكؾيؽ مشغسة ما لغخض اقترادي، ويستمػ السيارة في جسع :بأنو

 ,Mohan, et alرأس السال" ) مأ اأفخادً  ماختخاعات أ مأ اطخقً  مأ اكانت أفكارً أالسؾارد سؾاء 

584;.) 
"مجسؾعة مؽ الخرائص التي يستمكيا الفخد والتي  :أما كفايات رائج األعسال فُيقرج بيا .>

تسكشو مؽ إنذاء مدتؾى مؽ الشسؾ والتظؾر الخاص بالعسل، وعادة ما تتزسؽ تمػ 
 ,Laguador, 5846)الخرائص والسعارف واالتجاىات واألدوار االجتساعية والسيارات" 

p.95) كانت أسؾاء ، وبالتالي فإن كفايات رائج األعسال تتسثل في مجسؾعة الخرائص
اتجاىات التي يستمكيا رائج األعسال والتي تجعمو مؤىاًل لمكيام  مميارات أ ممعارف أ

باألدوار والسيام الستؾقعة مشو، ويسكؽ القؾل بأن مؾاصفات الفخد الخيادي تعتبخ السخخجات 
التي تدعى السؤسدات التعميسية إلى إكدابيا لظالبيا في السخاحل التعميسية السختمفة 

 ياًء بالجامعة. انت
وعمى الخغؼ مؽ وجؾد عالقة وثقى بيؽ ىحه الكفايات وبيؽ نجاح ريادة األعسال،  .48

وعمى الخغؼ مؽ دراسة العجيج مؽ الباحثيؽ ليحه الكفايات، إال أنو مؽ السالحع وجؾد ججل 
لحا تقؾم الجراسة بتحميل ما تؾصمت إليو  ؛بيشيؼ في تحجيج ىحه الكفايات واالتفاق عمييا

؛ ;54، ص5849؛ الدعبي، >، ص5849؛ الخويتعي، 49، ص;584اسات )نافع، الجر 
->65، ص ص5847؛ ميشاوي، 5:، ص5847، زاالفؾ ؛ :9، ص5849اليساني، 

 ;>Choi, et al, 584 ؛>:5ص -::5، ص5846؛ بجران، والذيخ، 665

Asante& Affum-Osei, 584<; Boso, et al, 584<, p.6:6; European 

Commission, 5846,b, p46)  في ىحا الذأن، واستخالص أبخز ىحه الكفايات والتي
 يجب أن تتؾافخ في رائج األعسال، وىي كسا يمي:

يكؾن الفخد الخيادي مجفؾًعا بالحساس إلنجاز العسل، ولجيو مؽ الثقة  :الجكة باليفض .4
، بالشفذ ما تقؾده إلى كدب السديج، وتغيخ ىحه الثقة مؽ خالل قجرتو عمى إكسال ميامو

 ومؾاجية التحجيات، واالستقالل مؽ سمظة وسيظخة اآلخخيؽ.
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يتستع رائج األعسال ببريخة قؾية تسكشو مؽ اإلدراك الجيج لمفخص وحدؽ  البصرية: .5
استثسارىا، فيؾ يستمػ القجرة عمى البحث عؽ الفخص، والتسكؽ مؽ استثسارىا لمحرؾل 

 عمى فؾائج ومسيدات إضافية لشذاطو الخيادي.

أن تكؾن لجى الخيادي الخغبة والقجرة عمى الكيام بسيامو مؽ تمقاء  :وتعشي :املبادرة .6
نفدو، والتي قج تتجاوز متظمبات العسل، فيؾ يشفح األعسال ويشجدىا قبل أن ُتفخض عميو، 

 لى التؾسع في ىحه السيام.إبل ويدعى 

يادي والتي وىي مؽ الرفات األساسية لمخ  اإلصرار واملجابرة والكدرة على حتنل املخاطرة: .7
تجعمو قادًرا عمى مؾاصمة عسمو في عل العؾائق والتحجيات التي تؾاجيو، األمخ الحي 

ا نحؾ العسل بذكل عً شجفسكشو مؽ اتخاذ قخارات وإجخاءات لسؾاجية التحجيات، وتجعمو مي
، كسا أنو يتدؼ بحب السخاطخة العسل الذاق يالعشاد والخغبة ف  مؽيأخح شكاًل ، والحي جاد

لتحجي، ولكؽ ىحا ال يعشي أن يكؾن متيؾًرا، فالبج أن تكؾن ىحه السخاطخ وقبؾل ا
محدؾبة، ولجيو السقجرة عمى إيجاد وتقييؼ البجائل، ويتخح مؽ اإلجخاءات التي تسكشو مؽ 

 التحكؼ في السخاطخ أو الحج مشيا، ويتحسل السدؤولية الذخرية تجاه قخاراتو.

، بحيث يكؾن قادًرا عمى تحجيج أىجافو ووضع وىي سسة رئيدة لمخيادي التخطيط امليظه: .8
الخظة السشاسبة لتحكيقيا، ولجيو السخونة عمى تعجيميا في ضؾء الغخوف، ومجى 

 اإلنجاز، ومؽ ناحية أخخى يتبع أسمؾًبا مشغًسا في تشفيح أنذظتو.

البج أن يكؾن الخيادي قادًرا عمى تحجيج : الكدرة على احلصول على املعلومات وحتليلوا .9
لى الحرؾل إالسعمؾمات التي تداعجه عمى تحقيق أىجافو أو حل مذكالت عسمو، والدعي 

عمييا، والقجرة عمى تحميميا والتحقق مشيا، وىحا يتظمب مشو أن يكؾن متسكًشا مؽ 
ت التي استخجام وسائل التؾاصل السختمفة وشبكات السعمؾمات لمحرؾل عمى السعمؾما

تيسو، ومؽ ناحية أخخى يدعى الستذارة الخبخاء والدمالء، ويقجر آراء اآلخخيؽ، ويدعى 
 لمحرؾل عمييا، ويدتجيب لالقتخاحات واالنتقادات ليتسكؽ مؽ تظؾيخ ذاتو وعسمو.

بدخعة البجيية والقجرة عمى فيؼ اإلشارات رائج األعسال  يتستع: والتفاؤل شرعة البديوة .:
ىا في تظؾيخ العسل، كسا يتدؼ بالتفاؤل أكثخ مؽ اآلخخيؽ، فقج يفذل الستثسار  البديظة



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-13- 

تعمؼ مؽ ذلػ الفذل الستسخار ي وولكشفي تحقيق شيء ما، أو يخفق في مخحمة ما، 
 .، فيؾ يعتبخ الفذل خظؾة عمى طخيق الشجاحالشجاح

وعمى تحجيج ، عمى االبتكار والتججيج والتظؾيخ يتدؼ الخيادي بالقجرة :واإلبداع االبتهار .;
 الفخص السدتيجفة، وتحجيج الجؾانب التي تحتاج إلى تججيج.

الخيادي يعي قيسة الؾقت، لحا تججه شخًرا يتستع بإحداس الفاعلية وتكدير قينة الوقت:  .>
االستعجال، ويشتيد المحغة لكؾنيا ليا معشى عشجه، فيؾ يشجد األعسال في أقرخ وقت، 

إلى قجرتو عمى استخجام الؾسائل السختمفة لتحديؽ  وبسؾارد أقل، وبأقل تكمفة، باإلضافة
 كفاءة العسل.

تسكشو  إذوتعج ميارة حل السذكالت مؽ السيارات الخئيدة لخائج األعسال، : حل املشهالت .48
مؽ مؾاجية السذكالت الستكخرة التي يتؾقع حجوثيا وتحؾيميا إلى فخصة لتؾليج أفكار 

 ججيجة، وتسكشو مؽ التعمؼ مؽ األخظاء والتجارب الفاشمة.
يستمػ الخيادي بعض السيارات االجتساعية التي تسكشو مؽ االنفتاح عمى  :االجتناعية .44

لذخرية في نجاح أنذظتو وتخجسة أفكاره اآلخخيؽ، والتفاعل معيؼ، واستثسار عالقاتو ا
 لؾاقع عسمي.

التي رائج األعسال ىؾ الذخص الحى يستمػ الرفات الذخرية يتزح مسا سبق أن 
استقخار بال يقبل  فيؾ، ججيجيخ واستحجاث ما ىؾ يالذعؾر بالحاجة إلحجاث تغتسكشو مؽ 

فيؼ يتستعؾن ، األعسالأكثخ الفئات العسخية السشاسبة لخيادة  عشرخ الذبابولعل الؾضع، 
تسيدىؼ نغًخا لسا يتستعؾن بو مؽ حيؾية  ؛بأغمب تمػ الكفايات مقارنة بالفئات العسخية األخخى 

، وقجرتيؼ عمى التعامل مع وسائل التؾاصل تتبع التظؾرات السحيظة وإلساميؼ بياوميميؼ نحؾ 
أقخب بالفظخة، لكشيؼ رياديؾن ي ذلػ أنيؼ ال يعشوالتكشؾلؾجيا والتدابق التكشؾلؾجي، ولكؽ 

تؾجيو لالرتقاء بيؼ العجاد و اإلإليجاد شخرية رائج األعسال، وبالتالى فيؼ بحاجة إلى  الفئات
 ريادة األعسال لجييؼ. وتعديد مفيؾم

، :588ونغًخا ألن خخيجي الجامعات أكثخ الفئات التي تؾاجو مذكمة البظالة )حسادي، 
؛ 7>6ص ،5884؛ زيجان، 656، ص5887؛ العظار، 568ص

http://www.capmas.gov.eg/،)  ،فعمى الجامعات الدعي لتشسية كفايات أبشائيا
كاالبتكار واإلبجاع، والثقة بالشفذ، واالستقاللية، والجافع إلى اإلنجاز، وتحسل السدؤولية 

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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وغيخىا مؽ الكفايات التي تحفدىؼ نحؾ استثسار الفخص، وتحسل السدئؾلية والشتائج، وتقبل 
ؽ ثؼ تحقيق الخضا الذخري. األمخ الحي السخاطخة السحدؾبة، وفتح آفاق ججيجة لمعسل، وم

يجعؾ إلى العسل عمى نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالب الجامعات كخظؾة أولى عمى طخيق 
تشسية مياراتيؼ وصقل كفاياتيؼ التي تسكشيؼ مؽ الكيام بسياميؼ الخيادية بالرؾرة السثمى، 

ة عمى اتجاىات الظالب نحؾ ريادة خاصة أن ثقافة ريادة األعسال ُتعج مؽ أبخز العؾامل السؤثخ 
لحا تتجو الجراسة في الجدء التالي لتشاول مفيؾم  ؛األعسال، وعمى نجاح مذخوعاتيؼ الخيادية

 .اثقافة ريادة األعسال وأىسيتي
 خامًصا: مفووو ثكافة ريادة األعنال وأهنيتوا.

كالسبادرة  خياديةتؤدي ثقافة ريادة األعسال أدواًرا ميسة في تذجيع وتقجيخ الدمؾكيات ال
والسخاطخة واالستقاللية وغيخىا مؽ السسارسات األخخى التي تداعج في تحقيق تغيخات فى 
السجتسع، وتكؾيؽ اتجاه اجتساعي إيجابي نحؾ السغامخة الذخرية، وُيديؼ في تحجيج اتجاىات 

 األفخاد نحؾ مبادرات ريادة األعسال بسا يداعج في نجاح الشذاط الخيادي وتجعيسو.
يحتخم السجتسع فييا  ريادة األعسال عمى أنيا: "الثقافة التيثقافة ويشغخ البعض إلى 

" نذظةبعض األ ويكافئ أخح السغامخة عبخ اإلتاحة لألفخاد لتحقيق أرباح مؽ خالل  ،اإلقجام
(Mokaya, et al, 5845, p.464،) " :يالثقافة التواتجو فخيق آخخ إلى تعخيفيا بأنيا 

" )الجبؾسي، واالبتكارات الفخدية والجساعية لكل مؾاطشييا، عمى حج سؾاء السبادرات يءتكاف
تؾفخ بيئة مؽ شخاكة الخيادة ي الثقافة الت" بيشسا يخاىا آخخون عمى أنيا:، (57، ص:584

(، بيشسا 57، ص5848" )الذسيسخى، والسبيخيػ، والتعاطف مع السذاريع الرغيخة والستؾسظة
( بأنيا: "مجسؾعة السعارف والكيؼ واالتجاىات والسيارات 966، ص5849عخفيا عبج الفتاح )

التى تجعؼ وتعدز وتذجع السبادرات الفخدية والشذاط الخيادي والتذغيل الحاتي والعسل الحخ، 
والدعى المتالك السذخوعات أو تأسيديا أو تظؾيخىا أو إدارتيا، ونذخ روح السبادرة 

دتؾى حياة الفخد والسجتسع"، بيشسا اتجو الظسؾحة، والسخاطخة السحدؾبة مؽ أجل رفع م
مجسؾعة قيؼ وأسذ ريادة باحثؾن بتعخيف ثقافة ريادة األعسال في الجامعات عمى أنيا: "

والسميجي، وعبج هللا،  ،دخالي")جامعة لتأصيميا لجى الذباب الجامعالاألعسال التى تدعى 
 (.7:، ص:584
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تشسية ريادة  يف رئيًداتعتبخ محؾًرا ثقافة ريادة األعسال  يتزح مؽ ىحه التعخيفات أن
تذجع الدمؾكيات  يمؽ العؾامل التوُتعج  ،األعسال وتظؾيخ السيارات والدسات العامة ليا

العسل  لحا البج مؽ ؛السجتسع يالتخويج إلمكانية حجوث تغيخات وابتكارات جحرية ف، و الخيادية
مخاحل التعميؼ السختمفة، مؽ  يفريادة األعسال ثقافة تشسية  ياستثسار دور التعميؼ فعمى "

الحسالي، والعخبي، ) ي"إلى السخاحل الستقجمة مؽ التعميؼ العال وصؾالً ، األطفالمخحمة رياض 
"ىشاك عالقة بيؽ دراسة عمى أن أكجت الجراسات  نتائج بعض ، خاصة أن(8>6، ص5849

 دية بالجامعات وبيؽومسارساتيؼ ألنذظة ريا الخيادية ليا عالقة بالسذخوعاتسقخرات الظالب ل
 (.:69ص ،5845)رمزان، ي" عسل رياد يمذخوع فل ىؼاستعجاد

ولقج دأب السخصج العالسي لخيادة األعسال الحي يزؼ مجسؾعة دولية مؽ الباحثيؽ عمى 
م، والحي يدتقري ضسؽ >>>4إجخاء مدح سشؾي عالسي حؾل ريادة األعسال مشح عام 

مؤشخاتو "تعميؼ ريادة األعسال" ويذيخ التحميل األولي ليحا السدح إلى وجؾد عالقة إيجابية 
 (. 68ىـ، ص;476عسال وبيؽ التؾجو نحؾ ريادة األعسال )الغشيؼ، بيؽ نذخ ثقافة ريادة األ

؛ 968، 5849؛ عبج الفتاح، 59، ص:584وقج تشاولت الجراسات )الجبؾسي، 
( جؾانب مؽ أىسية :;5-9;5، ص ص5889؛ الذخيف، :65، ص5847ميشاوي، 

 ثقافة ريادة األعسال ويسكؽ إيجاز بعض مؽ ىحه الجؾانب كسا يمي:

في ريادة األعسال حيث يعتسج اإلندان  ميًساالحاتى والحي ُيعج محؾًرا  تحفد التؾعيف .4
إلمكانياتو  استثسارهعمى نفدو فى إدارة وتجبيخ شئؾن حياتو العسمية، ومؽ أىسيا 

 وخرائرو البجنية والعقمية والعمسية فيسا يعؾد عميو بالشفع.

ويعظى الجفع السدتسخ ليا تؾفخ السشاخ الحي يذجع السبادرات الفخدية الحاتية ويحتخميا  .5
 حتى في حال حجوث أية إخفاقات أو فذل.

تعسل في حجىا األدنى، عمى تعديد جاىدية األفخاد بجًءا مؽ رياض األطفال وحتى  .6
 الجامعات مخوًرا بالسجارس الثانؾية، مسا يجعميؼ أكثخ استعجاًدا لدؾق العسل.

إلى رفع كفاءة وميارة األفخاد تعسل عمى تشسية روح السشافدة بيؽ األفخاد، مسا يؤدي  .7
 بذكل مدتسخ.

تدكي روح الظسؾح والسبادأة لألفخاد وسيادتيا في السجتسع مسا أجل رفع مدتؾى حياة  .8
 الفخد والجساعة.
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تجعؼ عيؾر أنذظة غيخ تقميجية وتعخف األفخاد بعالؼ األعسال مؽ خالل الكذف عؽ  .9
يتيؼ مؽ خالل تدويجىؼ بالسيارات قجراتيؼ وإمكاناتيؼ وتظؾيخ مياراتيؼ، مسا يعدز جاىد 

 السظمؾبة لدؾق العسل في القخن الحادي والعذخيؽ.

تدعى لتحؾيل الشغام الدائج فى السجتسع مؽ التساثل بيؽ أفخاده إلى التشؾع والالتساثل  .:
 نتيجة لديادة مداحة التغييخ الحاتي.

االقترادية األخح بأساليب السذاركة والعسل مع اآلخخيؽ في السجاالت السختمفة ) .;
 واالجتساعية والثقافية وغيخىا مؽ السجاالت األخخى(.

تعسل عمى تحقيق التغيخ السدتسخ مؽ الثبات واالستقخار والجسؾد إلى السخونة، وعيؾر  .>
 حاجات ورغبات ججيجة والتكيف معيا والتظمع والدعي إلى إشباعيا.

السالئؼ لو وقجرتو  تعسل عمى شيؾع حالة الخضا لألفخاد نتيجة لكيام الفخد بالعسل .48
 دون حاجة إلى ضغؾط مؽ اآلخخيؽ.مؽ عمى تغييخه بخغبتو و 

 شادًشا: متطلبات ثكافة ريادة األعنال يف اجملتنع.

تختكد ثقافة ريادة األعسال في السجتسع عمى مجسؾعة مؽ الستظمبات الخئيدة، والتي 
 ( 76، ص5848دة، يسكؽ إجساليا في أربعة محاور أساسية، كسا يمي: )الرفجي وأبؾ نفي

أواًل: التعميؼ، حيث تكؾن البجاية ببشاء وتخبية األطفال عمى فكخ اإلبجاع واالبتكار وريادة 
األعسال، وإيجاد بيئة تذحح أفكارىؼ وتحفدىؼ عمى تظبيقيا؛ ألنيا ستزيف إلى تخكيبتو 

فكخ الذخرية والفكخية، بحيث تكؾن ريادة األعسال تجخبة عسمية عشج الظفل وليذ مجخد 
نغخي. وتتخاكؼ عسمية تعميؼ ريادة األعسال خالل السخاحل الجراسية والتي تكتسل خالل 

 الجراسة الجامعية.
ثانًيا: مؤسدات القظاع الخاص والعام، يجب أن تزظمع ىحه السؤسدات بجور حيؾي كبيخ في 

 إيجاد البيئة الرحية التي تسكؽ مذاريع الخواد مؽ الشسؾ.
التحتية ونغؼ السعمؾمات: فافتقاد البشية التحتية والخجمات السدانجة ستحؾل ثالًثا: تؾفيخ البيئة 

دون نسؾ السبادريؽ، والقجرة عمى إيجاد فخص مذاريع ججيجة، والتسكؽ مؽ السشافدة 
السحمية واإلقميسية، وكحلػ األمخ عشج فقج السعمؾمات عؽ الدؾق واإلجخاءات والجراسات 

 الدؾقية.
 شغؼ والعسميات اإلجخائية الخاصة بخواد األعسال وتدييل إجخاءات إنذائيا.رابًعا: التذخيعات وال
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ودورىا في تشسية ثقافة ريادة األعسال لظالبيا  كميات التخبيةومؽ ىشا يتجو الحجيث عؽ 
كؾنيا أحج الستظمبات الخئيدة لتحقيق ىحه الثقافة، وىحا ما تتشاولو الجراسة في السحؾر 

 التالي.
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 وريادة األعنال. نليات الرتبية احملور الجاىي:

وريادة األعسال في أربعة محاور، وىي:  كميات التخبيةتتشاول الجراسة في حجيثيا عؽ 
دور كميات و التحجيات التي تؾاجو الجامعات، ومبخرات اىتسام الجامعات بخيادة األعسال، 

ىحا السيجان. وفيسا  ثقافة ريادة األعسال، وأبخز التحجيات التي تؾاجييا فيالتخبية فى نذخ 
 يمي عخض كل محؾر مؽ ىحه السحاور

 أوًلا: التحديات اليت تواجى اجلامعات.

تذيج الجامعات خالل الدشؾات الساضية تحجيات عجيجة، مسا يجفعيا إلى حجوث تغيخات 
جؾىخية سؾاء في لياكميا التشغيسية، أو أىجافيا وسياساتيا، والتخمي عؽ دورىا التقميجي في 
تقجيؼ السعخفة، واالتجاه إلى دور تتكيف فيو بذكل أكبخ مع ىحه التحجيات، وتتشؾع ىحه 

، :584مديل، داخمية وخارجية، ومؽ أبخز ىحه التحجيات ما يمي: ) التحجيات ما بيؽ
ىـ، ص ;476الغشيؼ، ؛ 484-488، ص ص:584حديؽ، و ، والشؾري ، يالخبيع؛ 568ص
؛ زيان، >4-46، ص ص>588ربيع،  ؛86-77، ص ص5846الجخساني، ؛ 79-77ص

، 5886الخظيب،  ؛8;-7;، ص ص 5887العظار،  ؛56-58، ص ص5889
 ، (. 4>-8:، ص ص5885 عذيبة،؛ 5>4ص

فالجامعات ُتعج مؾجًيا لمتشسية في السجتسع، مسا يتظمب  دور اجلامعات يف حتكيل التينية: .4
تظؾيع عسمياتيا ومخخجاتيا لستظمبات التشسية واحتياجاتيا، فزاًل عؽ أن ىشاك تشؾًعا 

 لستظمبات التشسية الستؾازنة والذاممة.

ُتعج الترشيفات العالسية مؤشخات عمى الجؾدة وعمى التسيد  :التصييف العاملي للجامعات .5
واإلبجاع واالبتكار والبحث العمسى بالجامعات، مسا تجفع الجامعات لبحل ما في وسعيا 

 لتتبؾأ مخاكد متقجمة فى ىحه الترشيفات.

لقج أصبحت العالسية متظمًبا ضخورًيا لمجامعات ولتحقيق جؾدتيا  :العاملية أو التدويل .2
تيا عمى التجاوب مع الستظمبات العالسية والتفاعل مع محيظيا اإلقميسى والجولى، ولقجر 

والتجاوب مع العالسية يعشي عالسية أعزاء ىيئة التجريذ، وعالسية الظمبة، وعالسية 
متظمبات العالسية، مثل:  داإلدارة، وعالسية السشاىج، وغيخىا مؽ الجؾانب األخخى، وتتعج
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لعالسية وتقبل السدتحجاث، ومخاجعة األولؾيات فى األىجاف التجاوب مع الستغيخات ا
 واالستخاتيجيات والسشاىج.

يذيج العالؼ ثؾرة عمسية وتكشؾلؾجية متقجمة، وتتدابق : التحديات العلنية والتهيولوجية .7
 ىاتأثيخ  إلىنغًخا الجول فى األخح بدمام ىحه الثؾرة لمديظخة عمييا وامتالك مقجراتيا، 

تشعكذ  التيالعجيج مؽ التغيخات  يوتختب عم األمخ الحي جؾانب الحياة، العسيق فى كافة
وفي مقجمتو  كافة مجاالت السجتسع البذخى ومؽ بيشيا التعميؼ بسخاحمو السختمفة عمى

 الجامعات التي تؤدي دوًرا ميًسا في قيادة السجتسع لسؾاكبة ىحه الثؾرة.
بحيث يكؾن الخخيج مدوًدا بسيارات مع حخكة الدؾق العالسية ومخونتيا،  شرعة التهيف .8

 ومعمؾمات وقجرات تسكشو مؽ التكيف مع الستغيخات الستدارعة لستظمبات سؾق العسل.

سؾاء  يتحؾالت وتغيخات ىائمة عمى الرعيج االقتراد العالؼذيج ي: التحديات االقتصادية .9
يخ عمى الكب األثخليا  والتي كانأو مدتؾى األداء واإلنتاج،  ي عمى السدتؾى الفكخ 

التغيخ الدخيع فى السفاليؼ االقترادية ومزاميشيا، األمخ  مثل:مشغؾمة التعميؼ الجامعى، 
، الحى أصبح يتظمب ضخورة اإللسام بسجلؾالت ىحه السفاليؼ وتؾضيح أبعادىا لمظالب

وُيعتبخ تدارع الشسؾ االقترادى مؽ أبخز التحجيات االقترادية التي تذيجىا بعض الجول، 
لحي تكؾن فيو حخكة الجامعات في تغييخ التخررات والبخامج بظيئة نؾًعا ما، في الؾقت ا

 مقارنة بالتغيخات الكبيخة والشسؾ السظخد فى االقتراد العالسى مؽ حيث تحبحبو ومتظمباتو.

عشاصخ الدياسة التعميسية، األمخ الحي  بعضعجم وضؾح : ضبابية الصياشات التعلينية .:
الجامعات إلى االعتساد عمى الخبخات الذخرية أو يزظخ واضعي االستخاتيجيات ب

الدياسات الزسشية، األمخ الحي قج يؤثخ بالدمب عمى اتجاىات عسمية التظؾيخ والتغييخ 
 بالجامعة. 

حخص الجامعة مشح نذأتيا عمى االستقالل عؽ عمى الخغؼ مؽ  :قصور اشتكالل اجلامعة .;
الجامعة مؽ  دمؼالعرخ الحجيث لؼ ت مرادر الدمظة؛ بيج أنو مع التظؾرات السجتسعية فى

، وكحلػ التجخل السدتسخ مؽ جانب مرادر الدمظة حتى فى السجتسعات األكثخ تقجًما
 اتزسؽ نرؾًصا ومؾادً ت ت، ما زاليالقؾانيؽ والمؾائح التى صجرت بخرؾص التعميؼ الجامع

  شى مع التغيخات السعاصخة، وتعؾق تحديؽ العسل الجامعى وتظؾيخه.اال تتس
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مرشع لمذيادات والجرجات  والتي تخى الجامعات عمى أنيا :لجامعةلالتكليدية  اليظرة .>
وحجىا ُيعتقج أنيا أساليب فى اإلدارة الجامعية مسا يتختب عمى ذلػ اتباع  ،الجامعية

وتحقيق السعاصخة رغؼ ما يثار حؾليا مؽ  يالكفيمة بالسحافغة عمى السدتؾى الشؾع
 انتقادات.

ُتعج البظالة في مرخ بظالة الستعمسيؽ والتي تعتبخ أخظخ  ي اجلامعات:البطالة بني خرجي .01
لسا ليا مؽ انعكاسات سمبية عمى االستقخار الدياسي  ؛ما تؾاجو الجامعات مؽ تحجيات

واالجتساعي، خاصة أن السكؾن األكبخ مؽ البظالة يسثمو فئة الستعمسيؽ مؽ الذباب 
في مرخ انخفض وفًقا لبيانات  -الدافخة-كان معجل البظالة  خخيجي الجامعات. وإذا

%، إال أن 48.9ليكؾن  ;584في عام  لمتعبئة العامة واإلحراء السخكدي لجياز ا
 >5-48)مؽ ىؼ في عسخ برؾرة ممحؾعة لجى فئة الذباب معجالت البظالة ارتفعت 

لي العاطميؽ بمغت %، كسا أن ندبة العاطميؽ مؽ ىحه الفئة إلى إجسا;.57لتكؾن  سشة(
::.<( %http://www.capmas.gov.eg/.)  

بسعشى أن التعميؼ سمعة يجب أن تترف بسيارات جؾدة وليا مشتج  تصليع التعليه: .44
 ومدؾق ومدتيمػ ومؤسدات لحساية السدتيمػ.

إلى التؾسع في إنذاء الجامعات  األمخ الحي أدى :زيادة الطلب االجتناعي على اجلامعات .01
 الخاصة مسا قج يكؾن لو آثار سمبية عمى الجامعات الحكؾمية ومكانتيا.

حيث يؾجج ليكل مؾحج لكل الجامعات  وحدة اهليهل اإلدارى للجامعة مع تيوع اجلامعات: .46
 عمى الخغؼ مؽ اختالفيا سؾاء مؽ حيث الحجؼ واإلمكانات والكميات والتخررات.

ومؽ الججيخ بالحكخ أن ىحه التحجيات الخارجية أو الجاخمية تحتاج إلى مخاجعة ألنغسة 
الجامعات ولبيئتيا، وإلى التشديق بيشيا لتبادل الخبخات والتكامل في األدوار التعميسية والبحثية 
وخجمة السجتسع، بسا يجعل مؽ الجامعات أداة لمتشسية ومرجر قؾة لالقتراد، فيحه التحجيات 

سختمفة وما تسثمو مؽ تؾجيات عالسية معاصخة تفخض عمى الجامعات تغييخات تظال كل ال
والتكيف معيا بجاًل مؽ  استثسارىاعشاصخ مشغؾمة التعميؼ الجامعي، باعتبارىا فخًصا يسكؽ 

لحا قج يكؾن ليحه التحجيات آثار عمى وعائف الجامعات، وعمى قيؼ  ؛مؾاجيتيا والترجي ليا
 ,Al-Harthy, 5847)ات ما يمي:ومؽ صؾر التؾجيات الحجيثة لمجامع، وتؾجيات الجامعات

p6;) 

http://www.capmas.gov.eg/
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: حيث ال يقترخ تخكيد دور الجامعة فى (Innovative University)جامعة اإلبجاع  -
مؽ خالل تدؾيق نتائج اإلبجاع واالبتكار، بل يعشي اإلبجاع  يالدعى نحؾ الخبح الساد

 بسعشاه الؾاسع.

: وىي التى تدعى إلى تحقيق الخبح (Corporate Universities) جامعات الشرنات -
 السادي مؽ خالل اإلنتاج األكاديسى.

 : وتعشي أن تتبشى الجامعة رسالة السجتسع السجني. (Civic University) املدىيةاجلامعة  -

: بحيث تخعى الدمؾك والكيؼ (Entrepreneurial University) اجلامعة الريادية -
 ادية.واألنذظة الخي

وتعتبخ التحجيات التي تؾاجو الجامعات أبخز العؾامل التى دفعتيا نحؾ ريادة األعسال، 
ودفعت كحلػ بالحكؾمات فى مختمف دول العالؼ، وخاصة الجول الستقجمة، إلى وضع سياسات 
 عامة لجعؼ وتذجيع التحؾل الخيادى لجامعاتيا. وتعتبخ الجامعة الخيادية ىي الجامعة التى

"تزيف إلى وعائفيا الخئيدة وعيفة دعؼ االقتراد، وتدعى إلى تحقيق التكامل بيؽ ىحه 
. ومؽ أبخز (>Al-Harthy, 5847, p6)الؾعيفة وبيؽ وعيفتي التجريذ والبحث العمسي" 

أنذظة وميام الجامعة الخيادية: التعميؼ والتجريب عمى ريادة األعسال بسا يشذخ الثقافة الخيادية 
خفة الخاصة بالخيادة، وتقجيؼ الجعؼ الالزم إلنجاح السذخوعات الخيادية لسشدؾبى السع يوببش

 ,Schulte)الجامعة والتى يتؼ مؽ خالليا تحؾيل السعخفة إلى سمع أو خجمات ابتكارية 

5887, p4;<). 

 ثاىًيا: مربرات االهتناو بريادة األعنال يف اجلامعات. 

ُيعج تعميؼ ريادة األعسال عسمية  :ريادة األعنال لطالبواضعف أداء املدارط الجاىوية يف جمال  .4
، حيث تقؾم السؤسدات التعميسية بأدوارىا في ىحا لتكؾيؽ الذخرية الخيادية تخاكسية

فتعميؼ ريادة األعسال يسخ بثالث مخاحل تبجأ السجال ليتحقق اليجف السخجؾ لجى طالبيا، 
أن ىشاك اىتساًما رسسًيا بخيادة األعسال وعمى الخغؼ مؽ  فى البيت فالسجرسة ثؼ الجامعة،

في مخاحل التعميؼ ما قبل الجامعي، والحي يتزح بإدراج ريادة األعسال ضسؽ السؤشخات 
والسسارسات التى وضعتيا الييئة القؾمية لجؾدة التعميؼ واالعتساد فى مرخ، والتى تؤكج 

ئج بعض الجراسات عمى ضخورة تدويج الظالب بسيارات ريادة السذخوعات، إال أن نتا
أشارت إلى أن ىشاك بعض السذكالت التى ُتزعف جيؾد تعميؼ ريادة األعسال في مجارس 
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لمكيام بجورىا ىحا الذأن،  ٌزٌد العبء على الجامعاتالتعميؼ ما قبل الجامعي، األمخ الحي 
-996، ص ص>584بغجادي، ويسكؽ إيجاز أبخز ىحه السذكالت عمى الشحؾ التالي: )

؛ 5849عظا هللا،  ؛7:7-76:، ص ص:584، الجشجي؛ >584، ؛ عسارة997
 ( 86، ص5846؛ الجخساني، 8;45-7;45، ص ص5848الحديشي، 

السجتسع السرخي بأزمات اقترادية في عل انتذار البظالة، وىبؾط مؤشخات  مخور - أ
التشسية االقترادية، مسا يشعكذ عمى أداء السجرسة الثانؾية ويزعف قجراتيا السؤسدية 

 دون إكداب الظالب ميارات وسمؾكيات واتجاىات ريادة األعسال.

والعجد عشج تأىيل وصف الخبخاء السرخيؾن مدتؾى التعميؼ فى السجرسة بالزعف  - ب
الظالب، وأن السجارس الثانؾية ال تذجع عمى االبتكار والفاعمية الحاتية والسبادرة 
الذخرية، وال تقجم التعميسات السالئسة فى مجال مبادئ الدؾق االقترادية وال تؾلى 

 اىتساًما مالئًسا لخيادة األعسال وإنذاء مذخوعات ججيجة.

يجابية بيؽ أفخاد اترال فعالة تجعؼ العالقات اإل افتقار السجرسة السرخية إلى نغؼ - ج
السجتسعيؽ السجرسي والسحمي، إلى جانب احتكار اإلدارة السجرسية لمسعمؾمات وحجبيا، 
ومشع تجاوليا بيؽ العامميؽ مسا يكذف عؽ غياب مبجأ الذفافية اإلدارية، وبالتالي 

كسحجد أساس لتحقيق يذكل الؾضع القائؼ حجخ عثخة فى سبيل تعميؼ ريادة األعسال 
 متظمبات التشسية واقتراد السعخفة.

تعاني السجرسة السرخية مؽ بعض السذكالت التي تتسثل فى الخوتيؽ والسخكدية  - د
السديظخة عمى السدتؾيات اإلدارية السختمفة بؾزارة التخبية والتعميؼ، وضعف مذاركة 

 جسيع العامميؽ فى وضع الدياسات واتخاذ القخارات الخاصة بيؼ.

بجًءا -ال تدال الجيؾد الخامية إلى إدماج ريادة األعسال بيجف تعسيسيا فى السجارس  - ه
جيؾًدا عذؾائية ومجدأة تفتقخ بذكل عام  -مؽ رياض األطفال وحتى السخحمة الثانؾية

إلى نغام لتشسية ريادة األعسال، مسا يؤدي إلى إدماج غيخ محكؾر لسيارات ريادة 
 األعسال فى نغام التعميؼ.

تعميؼ ريادة األعسال يسخ بثالث مخاحل تبجأ فى البيت فالسجرسة ثؼ الجامعة ا أن بس
أن السجرسة السرخية تعاني مؽ جسمة مؽ السذكالت، مسا لتكؾيؽ الذخرية الخيادية، وبسا 

يجعميا تبتعج عؽ إكداب طالبيا السيارات والسعارف والكفاءات الالزمة لخيادة األعسال وتشغيؼ 
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يخة، وتحقيق متظمبات اقتراد السعخفة والتؾعيف والتشسية، األمخ الحي ُيسثل السذخوعات الرغ
مبخًرا  لمجامعات ودافًعا ليا ببحل مديج مؽ الجيؾد السشغسة في االىتسام بخيادة األعسال 

فحزانة السبجعيؽ ىي عسمية تكاممية وتعميسيا لظالبيا، ومؽ ثؼ الدعي لشذخ ثقافتيا بيشيؼ، 
تعميؼ فييا ىؾ األساس لخعاية الشسؾ الفكخي واإلبجاعي، مؽ خالل بيئة وتذاركية، يكؾن ال

 تعميسية محفدة وداعسة لمفكخ الخيادي وباعثة لمظسؾح والسثابخة.
 عشج الظالبسبب اىتسام الجامعات بخيادة األعسال ضخورة تؾفخ خرائص  قج يكؾن  .1

يؽ السحتسميؽ إلى ما لتحقيق الشجاح فى األعسال، ولحلػ يججر عجم تأجيل تجريب الخيادي
بعج التخخج، فقج يؤدي ذلػ إلى اكتدابيؼ الكثيخ مؽ العادات غيخ الخيادية، فظالب 
الجامعات ىؼ القادرون عمى التغييخ، والسبادرون إلى الكيام بشذاطات إنسائية، فيؼ 

لمشسؾ االقترادي فى أي مجتسع مؽ السجتسعات، ويسكؽ تدسية  ميًسايسثمؾن عشرًخا 
ألنيؼ يتستعؾن بالقجرة عمى تحجيج حاجات بيئتيؼ وجسع  ؛حاب روح الخيادةىؤالء بأص

 (6834، ص.810)مهناوي،  السؾارد السشاسبة والعسل لتمبية تمػ الحاجات

بعج أن سجمت كميات التخبية الدبق مشح أول : إلغاء تهليف خرجيي نليات الرتبية .6
الدبعيشيات في االنتذار في طؾل البالد، وقامت بتخخيج عذخات األلؾف سشؾًيا، تخمت 
الجولة ووزارة التخبية والتعميؼ عؽ االلتدام بتعييؽ خخيجي كميات التخبية. فكانت الحكؾمة 

تؼ  ;>>4كؽ في عام تتعيج بتكميف خخيجي كميات التخبية، ول :>>9/4>>4حتى عام 
إلغاء ىحا التكميف بقخار مؽ رئيذ الؾزراء آنحاك، وُيعج إلغاء تكميف خخيجي كميات 

 التخبية في مرخ مؽ أبخز صؾر االختالل بيؽ التعميؼ وسؾق العسل.
وإن كان ليحا القخار آثاره الدمبية عمى العسمية التعميسية بالسجارس في مرخ، إال أنو 

عمية بيؽ خخيجي كمية التخبية في العسل بعج التخخج، حيث ارتفعت تدبب في "وجؾد أزمة ف
ندبة البظالة بيشيؼ، حيث أشارت بعض الجراسات إلى أن يج البظالة امتجت إلى صفؾف 
السعمسيؽ، وتدايجت أعجاد الستعظميؽ عؽ العسل بيؽ خخيجي كميات التخبية" )الجخساني، 

يكؾن مؤىاًل لسيشة التجريذ، ثؼ يتخخج سشؾات لكي  7(، فكيف لظالب قام بجراسة 5846
وال يعسل في ىحا السيشة، فإن لؼ يعيشؾا فييا فإلى أيؽ يحىبؾن؟ فسريخىؼ االنزسام إلى 
طابؾر البظالة، فخخيج التخبية يختمف تساًما عؽ خخيج أي كمية أخخى. ولقج تؾصمت 
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الشتائج مشيا ما إحجى الجراسات التي تتبعت خخيجي إحجى كميات التخبية إلى مجسؾعة مؽ 
 (659-658، ص ص5846يمي: )الجخساني، 

 انخفاض الخوح السعشؾية لجى الخخيجيؽ، ونسؾ الذعؾر العجائي نحؾ السجتسع. -

 استسخار اعتساد الخخيجيؽ عمى األىل مادًيا. -

 اشتغال خخيجي كميات التخبية بؾعائف وميؽ غيخ مشاسبة. -
 التذاؤم واإلحباط.إصابة الخخيجيؽ بالكثيخ مؽ السذكالت الشفدية ك -

المجؾء لؾعائف وأعسال ال تست بسيشة التجريذ بذيء وتقمل مؽ شأن الخخيج تجاه  -
 ما درسو بالكمية.

 سفخ الكثخ مؽ خخيجي كميات التخبية لمخارج مسا ُيعج ىجًرا في العسمية التعميسية. -

التي مسا سبق يتزح ضخورة مؾاجية ىحه السذكمة، والعسل عمى تقميل ندبة البظالة 
انتذخت بشدب متفاوتة بيؽ خخيجي كميات التخبية، خاصة في عل صعؾبة إعادة تكميف 

لحا يقع عمى عاتق الجامعات برفة عامة وكميات التخبية برفة خاصة السذاركة  ؛الخخيجيؽ
في مؾاجية ىحا التحجي، وُيعج االىتسام بخيادة األعسال ونذخ ثقافتيا بيؽ طالبيا أحج الدبل 

التحجي، ومؽ ثؼ ُيعج ذلػ مبخًرا ميًسا الىتسام الجامعات وكميات التخبية بشذخ  لسؾاجية ىحا
 ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا.

 ثالجًا: دور نليات الرتبية فى ىشر ثكافة ريادة األعنال.

تقؾم الجامعات بجور فخيج في تقجيؼ نؾع مؽ التعميؼ يتسكؽ مؽ تقجيؼ نساذج مؽ رجال 
ولحا ُيعج التعميؼ الجامعى والتشسية وجيان  ؛ديؼ في دفع الشسؾ االقترادياألعسال برؾرة قج تُ 

دونيا لؽ يكؾن ىشاك تشسية، خاصة أن سؽ وىحه العسمة ىى السؾارد البذخية ف ،لعسمة واحجة
ىشاك عالقة تأثيخ وتأثخ بيؽ شخرية الظالب والجامعة، يشتج عشيا اكتداب الظالب ميارات 

 ة لمكيام بجوره فى خجمة مجتسعو.وخبخات تداعجه في الشياي
وفي عل انتذار البظالة، والزخورة السمحة لتعمؼ الذباب بعض الكيؼ، واإلبجاع 
واالبتكار، والسخونة في إيجاد فخص عسل، وتعديد روح السبادرة لجى الظالب، وتغيخ نسط 

أىسية دور  التعميؼ الدائج إلى التعميؼ لمخيادة؛ لتذجيع العسل الحخ كبجيل لمؾعيفة، تغيخ
الجامعات فى تشسية ثقافة ريادة األعسال بكؾنيا أحج األطخاف الخئيدة فى بيئة مشغؾمة 
األعسال، حيث يقع عمى عاتقيا الكيام بسجسؾعة مؽ السيام، والتي أشارت إلييا نتائج 
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->78ص ص، 5849الحسالي، والعخبي، ؛ 74->6، ص ص;584الجراسات )نافع، 
؛ 66، ص5848؛ الذسيسخي والسبيخيػ، 984-988، ص ص5849، عبج الفتاح؛ 744

دمحم، ومحسؾد،  ؛59-55، ص ص5847؛ الديج وإبخاليؼ، ;9، ص5847أبؾ بكخ، 
 ;;>Farsi, 5845, p.p. 4<9-4؛ 9:، ص5885؛ عذيبة، ;89-898ص ص ،5847

Gerba, 5845, p.578; Nabi, G., Holden, R., Walmsley, A. 5848 ومؽ )
 ما يمي: ىحه السيام 

أن تعسل الجامعات عمى تقجيؼ رسالة ورؤية واضحة تخكد عمى بعض الجؾانب مثل: تؾليج  .4
ريادييؽ، والسداىسة فى التشسية االجتساعية واالقترادية، وتظؾيخ ثقافة العسل الحخ مؽ 

تؾفيخ رأس مال بذخي مؾجو لمعسل الحخ والخاغب فى خالل تشسية ريادة األعسال، و 
 أة.السخاطخة والسباد

التى تتظمب التأكيج عمى و  التحجيات،البحث عؽ بشى ولياكل تخبؾية ججيجة لسؾاجية ىحه  .5
والقجرة عمى  ،والسخونة ،وقبؾل السخاطخة ،عجد مؽ السيارات مشيا: القجرة عمى التكيف

 .استذخاف الغج والتييؤ لو

ية التعامل أسذ اختيار السشاىج، وتخظيظيا وبشائيا، وكيف يالشغخ ف أن ُتعيج الجامعات .6
مع السعخفة مؽ حيث: طخق تجريديا، وأسمؾب تعامل الظالب وأعزاء ىيئة التجريذ 

إعادة صياغة السحتؾى الجراسى لمظالب بسا يذجعو عمى البحث  ضخورةمعيا، وكحلػ 
، وأن تقجم تعميًسا والحؾار وحل السذكالت وغيخ ذلػ مؽ الظخق التى تجعمو نذيًظا وفعاالً 

التأمل و ن ريادة األعسال تقؾم عمى تؾليج األفكار، إع واالبتكار، حيث قائًسا عمى اإلبجا
 واالبتكار، والتحخر مؽ الشسظية.

ستخاتيجية تعميؼ الخيادة فى الجامعات، وأن يكؾن دمج التعميؼ لمخيادة فى السشاىج إتخسيخ  .7
داخل السشاىج أن تكؾن ريادة األعسال تجريجًيا، باستخجام أساليب تخبؾية لخيادة األعسال، و 

متكاممة بغض الشغخ عؽ أعزاء ىيئة التجريذ الحيؽ يقؾمؾن بتجريديا أو السجاالت 
 الخئيدة لمجراسة، حتى يتؼ تحؾيل األفكار الخيادية إلى مشتج حكيقي.

التخكيد عمى إكداب الظالب قجرات وميارات التعامل مع مجتسع السعمؾماتية ومؽ أبخزىا:  .8
واستشباط  ،ا الستعجدة، وتشغيسيا وتؾعيفيا والخبط بيشياتحريل السعمؾمات مؽ مرادرى

 معمؾمات ججيجة مشيا، والتعامل مع التكشؾلؾجيا الحجيثة السختبظة بيا.
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سؽ ميام الجامعة معاونة الظالب عمى إيجاد ، فبالعسل أثشاء الجراسة الظالبتيديخ إلحاق  .9
 ختمفة العامة والخاصة،فخص العسل السشاسبة لتخرراتيؼ وخبخاتيؼ بقظاعات العسل الس

كتذاف مجاالت ال ؛ تإتاحة فخص التجريب فى مؾاقع العسل أثشاء الجراسة وفى العظالو 
قجرات الظالب، وكحلػ التعخف عمى ما قج بالعسل السختمفة، وتعخيف أصحاب األعسال 

 .يشقريؼ مؽ خبخات أو ميارات

ى تتظمبيا األعسال القجرة عمى اكتداب السيارات الت ؼلجيي طالبدعى لتكؾيؽ تأن  .:
تؾجيو و مجال التكشؾلؾجيا والسعمؾمات، الحادثة خاصة في لتظؾرات ا وإدراكالججيجة، 

اتجاىات تحميل يتظمب األمخ الحي تخررات التى يحتاجيا سؾق العسل، الالظالب إلى 
 .تحجيج احتياجاتيادراستيا و الدؾق و 

، بحيث يجعميؼ أكثخ يؾاكب التغيخات والتججيجات شاماًل  اإعجادً أن تدعى إلعجاد الظالب  .;
 السشاسبة وغيخ السشاسبة. ر افكألعمى التسييد بيؽ اقجرة 

أن يتحؾل دورىا مؽ التخكيد عمى التؾعيف إلى التخكيد عمى إيجاد فخص العسل، وذلػ مؽ  .>
 خالل تقجيؼ مشاىج تجعل لجى الظالب القجرة عمى إيجاد فخص عسل.

رؾرة بمع أصحاب السرمحة سؾاء مؽ القظاع العام أو الخاص  أن تكيؼ شخاكة فاعمة .48
 ُتسكؽ الجامعة مؽ االستفادة مؽ السجتسع السحمى.

معشؾية، م كانت مادية أأأن تعسل عمى تؾفيخ كافة اإلمكانات الالزمة لخواد األعسال سؾاء  .44
 باإلضافة إلى تبشييا لسفيؾم الجامعة الخيادية.

ليكؾنؾا داعسيؽ  ؛التجريذ بخيادة األعسال وأنذظتياالعسل عمى إلسام أعزاء ىيئة  .45
 لظالبيؼ في ىحا السجال.

إنذاء مخكد لتعميؼ ريادة األعسال يقؾد عسمية نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالب  .46
 الجامعة.

 عمى عشاصخ مقاومة ريادة األعسال داخل الجامعات.الدعي لمتغمب  .47

دور الجامعات فى تشسية ثقافة تشاولت  يتزح مؽ العخض الدابق لشتائج الجراسات التي
التي يشبغي أن تقؾم بيا الجامعة مؽ أجل والسيام تعجد األدوار  ريادة األعسال لجى الظالب

تشسية ثقافة ريادة األعسال لجى طالبيا وإكدابيؼ السيارات الخيادية، لمبجء في مذخوعات 
ديؼ في عسمية التشسية، وتسكشت الجراسة مؽ استخالص األدوار التي يسكؽ أن تقؾم بيا تُ 
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كميات التخبية لشذخ ثقافة األعسال لجى طالبيا، ويسكؽ إيجاز ىحه األدوار في ثالثة مجاالت 
 رئيدة كسا يمي:

 التعليه للريادة.  (1)

يارات والدسات العامة ُيعج التعميؼ محؾًرا أساًسا فى تشسية ريادة األعسال وتظؾيخ الس
طفال ويستج إلى السخاحل الستقجمة ليا، ويبجأ ىحا الجور في سؽ مبكخة قج ترل إلى رياض األ

مؽ التعميؼ العالي، وذلػ مؽ خالل استخجام مجسؾعة مؽ األساليب التعميسية التي تعسل عمى 
تساعية مؽ خالل تجريب وتعميؼ الظالب الخاغبيؽ في السذاركة في التشسية االقترادية واالج

 تعديد الؾعي الخيادي، وتأسيذ مذاريع األعسال أو تظؾيخ مذاريع األعسال الرغيخة.
ويحتاج السجتسع إلى بخامج ُتقجم رواد أعسال مؤىميؽ لمتعامل مع التغيخات الحادثة في 

ت عالؼ األعسال اليؾم، ويتؼ ذلػ مؽ خالل التعميؼ بسؤسداتو السختمفة، فاإلبجاع متؾافخ بجرجا
لجى كل طالب، ولكؽ البج مؽ تشسيتو واستثساره االستثسار األمثل بالتخبية الدميسة، ليشتفع كل 
مؽ الظالب والسجتسع. ويسكؽ إيجاز أبخز السسارسات التي تقؾم بيا كميات التخبية في ىحا 

 الذأن كسا يمي:
 .لمظالب ثقافة ريادة األعسال والعسل الحخ بتعديدتقجم الكمية مقخرات دراسية تيتؼ  .4
تشسية ميارات ريادة األعسال وروح السبادرة وثقافة العسل الحخ ب تيتؼمقخرات دراسية  تقجم .5

 لمظالب.
السقخرات التي تتشاول تشسية ثقافة ريادة األعسال بيؽ األسمؾب الشغخي العسل عمى دمج  .6

 .والعسمي
عؼ العسل تذجع الجراسة بالكمية عمى إجخاء بحؾث ومذخوعات طالبية تجالتؾجيو بأن  .7

 الحخ. 
طالبيؼ إلجخاء بحؾث تتعمق باحتياجات  لتؾجيو أعزاء ىيئة التجريذ يتؼ التأكيج عمى .8

 السجتسع.
 طالبيؼ لتؾليج األفكار الخيادية.لتحفيد أعزاء ىيئة التجريذ  تؾجيو .9
 ستخاتيجية تعميؼ الخيادة لمظالب.إتخسخ قيادات الكمية  .:

 البيئة الداعنة.  (0)
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فى دعؼ ثقافة ريادة األعسال، مؽ خالل تشغيؼ مجسؾعة مؽ تداىؼ كميات التخبية 
األنذظة والفعاليات، التي تؾفخ البيئة الجاعسة لمظالب، ولكي تتبشى كميات التخبية ثقافة ريادة 

 األعسال، يجب عمييا التخكيد عمى تشفيح بعض السسارسات الزخورية مشيا ما يمي:
تقجم الكثيخ مؽ الخجمات السدانجة، مسا يعدز تؾفيخ البشية التحتية ونغؼ السعمؾمات التي  .4

 القجرة عمى إيجاد فخص مذخوعات ججيجة.
عمى تظؾيخ ثقافة العسل الحخ وتشسية ريادة مذجعة رؤية ورسالة الكمية  أن تكؾن  .5

 األعسال.
 تزع قيادات الكمية تشسية روح السبادرة لجى الظالب ضسؽ أولؾياتيا.أن  .6
سال بيؽ الظالب مؽ خالل السشاشط السختمفة )دورات/ عمى نذخ ثقافة ريادة األع العسل .7

 محاضخات/ دورات/ ورش عسل/ مدابقات/.....(.
 ؼ حسالت تؾعية وتثكيفية بخيادة األعسال بذكل دوري لمظالب.يتشغ .8
 الكمية في فعاليات األسبؾع العالسي لخيادة األعسال. مذاركة .9
 الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالب لتحؾيل أفكارىؼ إلى مذاريع. تؾفيخ .:
 الظالب أصحاب األفكار الخيادية ودعسيؼ. رعاية .;
مخترة بخيادة األعسال وتقجيؼ خجمات التؾعيف الكتذاف ورعاية بالكمية وحجة  إنذاء .>

 وتذجيع الستسيديؽ مؽ الظالب.
 ومذخوعاتيؼ الخياديةؼ فعاليات متعجدة لمظالب الستسيديؽ لعخض أفكارىؼ يتشغ .48
 لمظالب لعخض أفكارىؼ التي تتعمق بخيادة األعسال. ةكؽ مخررامأخ يتؾف .44
 تخوج الكمية لألفكار والسذخوعات الخيادية مؽ خالل الؾسائل السختمفة.أن  .45

ويتزح مسا سبق أىسية البيئة الجامعية في تشسية ثقافة ريادة األعسال لمظالب، وذلػ 
سال، وتدييل طخيقيؼ لمحرؾل عمى دعؼ الجيات السختمفة لتشفيح بتذجيعيؼ ليربحؾا رواد أع
 ونجاح مذخوعاتيؼ الرغيخة.

 حاضيات األعنال.  (3)

ُتعج حاضشات األعسال بسثابة مؤسدات تشسؾية تشذأ بيجف دعؼ ورعاية السبجعيؽ مؽ 
أصحاب أفكار السذخوعات الظسؾحة، واستحجاث وعائف ومؾاقع عسل، مؽ خالل تشسية رأس 

لسعخفى لتشسية اقتراد السعخفة، إلى جانب اقتراد السؾارد الظبيعية وزيادة القجرات السال ا



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-31- 

لحا ُتعج مؽ أىؼ اآلليات التى تداعج الجامعات عمى تحقيق التشسية  ؛التشافدية السعخفية لمجولة
 السدتجامة.

الجامعات  ( بزخورة إنذاء حاضشات فى>>;، ص5846وقج أوصت الجراسات )دمحم، 
تتبشى السذخوعات الجامعية والسذخوعات مؽ خارج الجامعة، والعسل عمى تجعيسيا وتدؾق 

 نيا تعسل عمى:إليا، حيث 
 تييئة السشاخ السشاسب وتؾفيخ كافة اإلمكانات التى تعسل عمى تدييل إقامة السذخوع. -
مؽ  يالسعؾقات اإلدارية والسالية والفشية الت يمداعجة السذاريع الرغيخة عمى تخظ -

 السسكؽ أن تتعخض ليا خالل مخحمة التأسيذ.
تؾفيخ مكان مؤقت مؽ أجل إقامة السذاريع وىحا يداعجىا عمى تبادل الخبخات والسعمؾمات  -

 بيؽ السذخوعات السختمفة فى الحاضشة.
لتخكيد عمى تشفيح بعض ولكي تتبشى كميات التخبية ثقافة ريادة األعسال، يجب عمييا ا

 السسارسات الزخورية في ىحا السجال، مشيا ما يمي:
 إلنذاء حاضشة أعسال تتبشى السذاريع الخيادية لمظالب. أن تتييأ الكميات .4
تدتعيؽ الكمية بأىل االختراص في إجخاء االختبارات والسقاييذ السختمفة الكتذاف  .5

 الدسات الخيادية لمظالب.
 األعسال لتقجيؼ االستذارات الفشية والسيشية لمظالب الخيادييؽ. تدتعيؽ الكمية بحاضشات .6
 تقؾم قيادات الكمية بجعؾة رجال األعسال لتسؾيل مذخوعات الظالب الخيادية. .7
تقؾم قيادات الكمية بجعؾة رجال القانؾن لتؾضيح التذخيعات والتشغيسات القانؾنية لألعسال  .8

 التجارية. 
 ركة في أنذظة تشغيؼ السذخوعات مع رجال األعسال.تؾفخ الكمية الفخص لمظالب لمسذا .9

يتزح مسا سبق أىسية وجؾد شخاكة بيؽ حاضشات األعسال والجامعات، وتأسيذ 
حاضشات أعسال فى الجامعات؛ لجعؼ السذاريع الشاشئة التي يقجميا الظالب، وتكذف الجراسة 

ذخ ثقافة ريادة األعسال لجى السيجانية عؽ واقع قيام كميات التخبية بيحه األدوار السختمفة لش
 طالبيا.

 رابًعا: التحديات التى تواجى نليات الرتبية فى ىشر ثكافة ريادة األعنال:
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عمى الخغؼ مؽ جيؾد بعض الجامعات فى نذخ وتشسية ثقافة ريادة األعسال، إال أنيا 
الديج، ؛ 5>6، ص5849 والعخبي،تؾاجو مجسؾعة مؽ الرعؾبات، ومشيا ما يمي: )الحسالى، 

 (:;5، ص5889الذخيف، ؛ 78، ص5847وإبخاليؼ، 
وجؾد مؾروثات ثقافية تحض الظالب عمى االلتحاق والتسدػ بالؾعيفة؛ باعتبارىا أكثخ  .0

 أماًنا وابتعاًدا عؽ السخاطخة.

يخذى كثيخ مؽ الظالب مؽ كل ما ىؾ ججيج، ويستمكيؼ الخؾف مؽ تحسل عبء تجخبة  .1
 ججيجة.

 وضعفبعض أنساط الذخرية مثل: االنعدالية، واالتكالية،  صعؾبة إحجاث تغييخ فى .2
 اإليسان بالججيج والخؾف مؽ السدتحجثات. ضعفاحتخام قيؼ العسل خاصة اليجوي، أو 

ضعف اىتسام الجامعات بسجال ريادة األعسال، واقترار اىتساميا بو وبشذخ ثقافة الخيادة  .3
 عمى بعض السشاسبات الدشؾية.

لكيادات القادرة عمى تحخيػ الظالب وإثارتيؼ نحؾ تحقيق اليجف، تؾافخ نؾعية مؽ ا قمة .4
 وحثيؼ عمى استثسار الؾسائل الستاحة لتحديؽ مدتؾياتيؼ.

 قمة الخبخات والسيارات لجى أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات فى مجال ريادة األعسال. .5

نيا تعسل عجم وجؾد مقخرات خاصة بخيادة األعسال يجرسيا جسيع الظالب، والتي مؽ شأ .6
 عمى تحقيق الحج األدنى مؽ الثقافة لجى جسيع الظالب بالجامعة.

ضعف الخجمات التؾعؾية والتثكيفية التى تقجميا الجامعة لشذخ ثقافة ريادة األعسال  .7
 لظالبيا.

وجؾد مشدقيؽ مؤىميؽ الكتذاف الظالب الستسيديؽ ذوي األفكار والسذخوعات الخيادية  نجرة .8
 بكل كمية. 

عمى  يشصقانؾن تشغيؼ الجامعات السرخية  ، فعمى الخغؼ مؽ أنل الجامعةقرؾر استقال  .01
ما زالت تخزع لمعجيج مؽ  أن الجولة تكفل استقالل الجامعات، إال أن الجامعات السرخية

لمسحاسبات، والجياز  ي والجياز السخكد  ،ووزارة التخظيط ،أجيدة الخقابة كؾزارة السالية
كثيخ مؽ  يتختب عمى ىحه الخقابةمسا ، وغيخىا مؽ األجيدة لمتشغيؼ واإلدارة، ي السخكد 

 التي تؤثخ بالدمب عمى أداء الجامعات في ىحا السجال. السعؾقات
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متحجيات التى تؾاجو الجامعات فى تشسية ثقافة ريادة مؽ خالل العخض الدابق ل
ال لجى ، ومؽ خالل تحميل بعض الجراسات التي تشاولت مؾضؾع ثقافة ريادة األعساألعسال

طالب الجامعة، قامت الجراسة بتقجيؼ مجسؾعة مؽ التحجيات التي قج تعؾق قيادات كميات 
التخبية في الكيام بأدوارىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال لجى طالبيا، وستكذف الجراسة 
السيجانية عؽ واقع ىحه التحجيات وبيان أكثخىا تأثًخا، ولقج قدست الجراسة ىحه التحجيات إلى 

دة مجاالت رئيدة، ويزؼ كل مجال مشيا مجسؾعة مؽ التحجيات. وفيسا يمي عخض خس
 مخترخ ليحه التحجيات.

 .حتديات خاصة بالطالب (1)

 انتذار ثقافة )الؾعيفة أفزل( بيؽ الظالب كؾنيا أكثخ أمانًا. - أ
 ضعف روح السغامخة والسخاطخة لجى الظالب والتي تتظمبيا ريادة األعسال. - ب
 بسياراتيؼ وإمكاناتيؼ.ضعف ثقة الظالب  - ج
ضعف ثقة الظالب في تؾفخ دعؼ حكيقي مؽ قبل إدارة الكمية ألصحاب السبادرات  - د

 مؽ الظالب.
 .حتديات خاصة بأعضاء هيئة التدريض (0)

 قمة الكؾادر البذخية السؤىمة لكيادة ريادة األعسال بالكمية. - أ
 كمية.قمة عجد السختريؽ في اكتذاف الظالب ذوي األفكار الخيادية بال - ب
 ضعف ثقافة ريادة األعسال لجى أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية. - ج

 .( حتديات خاصة بإدارة الهلية3)

 تأخخ اىتسام إدارة الكمية بخيادة األعسال مقارنة بالكميات األخخى. - أ
 االفتقار إلى خظة لتأصيل ثقافة ريادة األعسال لجى طالب الكمية. - ب
السادي والسعشؾي لخواد األعسال مؽ طالب عجم وجؾد آليات واضحة لتقجيؼ الجعؼ  - ج

 الكمية.
قمة التجييدات والسخافق الخاصة بارتقاء أفكار الظالب بالكمية إلى مذخوعات  - د

 ريادية
 ضعف التدؾيق والتغظية اإلعالمية لمفعاليات واألنذظة الخيادية بالكمية. - ه
 فقط.اقترار اىتسام الجامعة بسجال نذخ ثقافة األعسال عمى مشاسبات سشؾية  - و
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 .حتديات جمتنعية (4)

 ضعف دعؼ الكيادات عمى مدتؾى الجولة لخيادة األعسال بالجامعات. - أ
 ضعف الؾعي السجتسعي بأىسية ريادة األعسال. - ب
 ضعف التؾاصل بيؽ الكمية والقظاع الخاص لتسؾيل السذخوعات الخيادية لمظالب. - ج

 .تحجيات تشغيسية (8)
 المؾائح والتعميسات السشغسة لمسذخوعات الخيادية لمظالب. غياب -أ 
 روتيشية اإلجخاءات السشغسة لجعؼ مذخوعات الظالب. -ب 
 االفتقار إلى ليكل تشغيسي خاص بخيادة األعسال بالكمية. -ج 
 ضعف تخريص ميدانية مالية مدتجامة لجعؼ مذخوعات وأفكار الظالب الخيادية. -د 

 .وتفصري اليتائج الدراشة امليداىية

، أدواتياو  أىجافيا،مؽ الجراسة إجخاءات الجراسة السيجانية مؽ حيث  السحؾريتشاول ىحا 
 ومشاقذتيا. السيجانية اختيار العيشة. ثؼ عخض نتائج الجراسةو 

 امليداىية:إجراءات الدراشة  أواًل:

 يمي:الجراسة السيجانية مؽ خالل ما  إجخاءاتتتزح 
 امليداىية.أهداف الدراشة   (1)

 فيسا يمي:الجراسة السيجانية  أىجافتتسثل 
 رصج قيام كميات التخبية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا. -4
الكذف عؽ التحجيات التي تؾاجة قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ  -5

 الظالب.
 عمى سبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا. التعخف -6

 الدراشة: واتأد  (0)

أىجاف  لتحقيقجسع البيانات ل كأداتيؽ والسقابمة االستبانةكل مؽ اعتسجت الجراسة عمى 
كميات التخبية في نذخ فتجور حؾل واقع الجور الحي تقؾم بو  ستبانة، أما االالجراسة السيجانية

سبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ، باإلضافة إلى ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا
. أما السقابمة فكانت مع قيادات كميات ريادة األعسال بيؽ طالبيا مؽ وجية نغخ الظالب



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-33- 

التحجيات التي تؾاجييؼ في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ  التخبية والتي تجور حؾل أبخز
 . الظالب

األول: واقع الجور الحي تقؾم بو  السحؾر: ساى محؾريؽ رئيديؽوتكؾنت االستبانة مؽ 
، ويزؼ ثالثة مجاالت ىي: السجال كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا

الثالث: حاضشات األعسال.  والسجالالبيئة الجاعسة،  :الثاني والسجالالتعميؼ لمخيادة،  األول:
الجور الحي يجب أن تقؾم بو كميات التخبية الثالثة في مجسميا  السجاالتمفخدات تمػ  وتسثل

أما السحؾر الثاني فتشاول  .في إطارىا الشغخي الجراسة  أشارت إلييا حي، والفي ىحا الذأن
يزؼ و ، تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعساليبجييا الظالب لالسقتخحات التي 

 ( ومفخداتيا.االستبانةويؾضح الججول التالي وصًفا ألداة الجراسة )االت. سبعة مج
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(0ذول )ج  

" )انًحبوس وػذد انًفشداد(االعتجبَخوصف أداح انذساعخ "  

 يحبوس االعتجبَخ
ػذد 

 انؼجبساد

انًحىس 

األول: والغ 

دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ 

َشش حمبفخ 

سَبدح األػًبل 

 نهطالة

 1 األول: انتؼهُى نهشَبدح انًجبل

 00 انًجبل انخبٍَ: انجُئخ انذاػًخ

 5 انًجبل انخبنج: حبضُبد األػًبل

 13 انًحىس األول يفشدادإجًبنٍ 

ط

انًحىس  

انخبٍَ: عجم 

تؼضَض دوس 

كهُبد انتشثُخ 

فٍ َشش حمبفخ 

سَبدح األػًبل 

 نهطالة

 3 األول: صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالةانًجبل 

انًجبل انخبٍَ: اػتجبس َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة 

 أونىَخ نمُبداد انكهُخ
4 

انًجبل انخبنج: اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ نتؼهُى سَبدح 

 األػًبل
5 

انًجبل انشاثغ: تىجُه األَشطخ انطالثُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل 

 نهطالة
3 

 4 األفكبس اإلثذاػُخانًجبل انخبيظ: تحفُض انطالة إلَتبد 

انًجبل انغبدط: تىفُش االحتُبجبد انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح 

 األػًبل نهطالة
2 

انًجبل انغبثغ: إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ نذػى سواد األػًبل 

 يٍ انطالة
3 

 20 انًحىس انخبٍَيفشداد إجًبنٍ 

 44 إجًبنٍ ػجبساد االعتجبَخ

قيادات كميات  وفتكؾنت مؽ خسدة مجاالت تسثل التحجيات التي تؾاج السقابمةأما 
ويؾضح الججول التالي وصًفا ألداة الجراسة التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا، 

 )السقابمة( ومفخداتيا.
(1جذول )  

)انًحبوس وػذد انًفشداد( "انًمبثهخ" وصف أداح انذساعخ  

 انؼجبسادػذد  انًمبثهخيحبوس 

انتحذَبد انتٍ تىاجه 
لُبداد كهُبد انتشثُخ 
فٍ َشش حمبفخ سَبدح 

 نطالةثٍُ ااألػًبل 

 3 تحذَبد خبصخ ثبنطالةانًجبل األول: 

 2 تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ انتذسَظانًجبل انخبٍَ: 

 5 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخانًجبل انخبنج: 

 2 تحذَبد يجتًؼُخانًجبل انشاثغ: 

 3 تحذَبد تُظًُُخانًجبل انخبيظ: 

 11 يفشداد انًمبثهخإجًبنٍ 

 عيية الدراشة (3)
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فئتيؽ مؽ العيشات، األولى: عيشة مؽ طالب كميات  تتظمب الجراسة السيجانية وجؾد
التخبية، والثانية: عيشة مؽ قياداتيا. أما عيشة الظالب: فتؼ اختيارىا بظخيقة العيشة العذؾائية 
الظبكية، حيث تؼ اختيار كميات التخبية في ثالث جامعات وىي: اإلسكشجرية، والسشرؾرة، 

خابعة مؽ كل كمية بحيث تزؼ التخررات العمسية وطشظا، ثؼ اختيار عيشة مؽ طالب الفخقة ال
الثالث. أما  مؽ كميات التخبية في الجامعات طالًبا( 8;8واألدبية، وبمغ عجد العيشة الشيائية )

عيشة قيادات كميات التخبية: فتؼ اختيار عيشة عذؾائية بديظة مؽ أعزاء مجمذ الكمية في 
وصًفا لعيشتي  ةول التالياؾضح الججت( قيادة و 56الجامعات الثالث، وبمغ عجد العيشة الشيائية )

 الجراسة.
(6ججول )  

 وصف ػُُخ انطالة

ػذد 

 انطالة

ػذد   انًتغُشاد

 انطالة

 انًتغُشاد
 

ػذد 

 انطالة

 انًتغُشاد

 ركش .00

 انجُظ

 ػهًٍ 233 

 انتخصص

 اإلعكُذسَخ 021 

 انجبيؼخ

 طُطب 001  أدثٍ 125  أَخً 351

4.1 
اإلجًب

 نٍ
 

 اإلجًبنٍ 4.1
 انًُصىسح 115 

 اإلجًبنٍ 4.1        

(3جذول )  

 وصف ػُُخ لُبداد كهُبد انتشثُخ

 اإلجًبنٍ انًُصىسح طُطب اإلعكُذسَخ انجبيؼخ

 12 . 5 2 ػذد انمُبداد  

 اإلحصائية:  املعاجلات (4)
وذلػ  ،وأىجاف الجراسةتظبيق األساليب اإلحرائية التي تشاسب طبيعة قامت الجراسة ب

 SPSS))الحادي والعذخيؽ باالستعانة ببخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية اإلصجار 
V.54 ،تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدبة السئؾية  حيث

(، 8)ججول لمستؾسظات ودرجة التقجيخ بالشدبة لكل مفخدة مؽ مفخدات االستبانة كسا يمي في 
بة السئؾية لمستؾسط عبارة عؽ الشدبة بيؽ الستؾسط وأعمى درجة، وباالعتساد عمى حيث الشد

 فئات تؼ حداب درجات التقجيخ كسا يمي: خسذمعيار تقديؼ قيسة الستؾسط إلى 
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 (4)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

 .08أللم يٍ  -0 فئبد انًتىعظ
أللم يٍ  -.08

185 

أللم يٍ  185

283 

أللم يٍ  283

381 
381 - 4 

انُغجخ انًئىَخ 

 نهًتىعظ
11 %- 25% 25 %- 41% 41 %- 5.% 

5. %- 

.3% 

.3 %- 

011 

 االعتجبثبد 
ػهً غُش يىافك 

 اإلطالق
 غُش يىافك 

يىافك ثذسجخ 

 يتىعطخ
 يىافك جًذا  يىافك

 : أداتي الدراشةثبات   (5)
وقج بمغت قيسة معامل ثبات بظخيقة ألفا كخونباخ،  بحداب الثبات لالستبانة الباحث قام
 .االستبانة مفخدات ججول يؾضح ثبات يميوفيسا ( 6:>87بظخيقة ألفا ) ككلاالستبانة 

 (5جذول )

 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

0 18221 00 18225 10 18225 20 18211 30 18211 40 18211 

1 18222 01 18223 11 18225 21 18211 31 18211 41 18211 

2 18231 02 18224 12 1822. 22 18211 32 18211 42 18211 

3 18222 03 18224 13 18225 23 18214 33 18211 43 18211 

4 18230 04 18221 14 18212 24 18212 34 18211 44 18211 

5 18221 05 18225 15 18212 25 18212 35 18211   

1 18224 01 18221 11 18212 21 18211 31 18211   

. 18224 0. 18225 1. 18211 2. 18211 3. 18211   

2 18221 02 18225 12 18211 22 18212 32 18211   

01 18225 11 1822. 21 18211 31 18211 41 18211   

أقل مؽ أو يداوى االستبانة لسفخدات ثبات المعامالت أن قيؼ ( 9) يتزح مؽ ججول
، ككلاالستبانة و ، مسا يجل عمى ثبات السفخدات (6:>87لالستبيان )الكمي معامل ثبات ألفا 

  االستبانة ككل.ثبات ن ححف أي مفخدة يؤثخ سمبًا عمى إحيث 
وقج بمغت قيسة معامل بحداب الثبات بظخيقة ألفا كخونباخ،  أما السقابمة فقام الباحث

 السقابمة. مفخدات اتججول يؾضح ثب يميوفيسا ( 6;;87بظخيقة ألفا ) ككل السقابمةثبات 
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 (1جذول )

 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

0 18.14 4 18112 2 18.11 02 18.22 01 18121 

1 18.01 5 181.2 01 181.2 03 18.21 0. 18.12 

2 18.11 1 18125 00 18124 04 18.11 02 18122 

3 18.10 . 18124 01 18.42 05 18.14 11 18122 

أقل مؽ أو يداوى  لسفخدات السقابمةثبات المعامالت أن قيؼ ( :) يتزح مؽ ججول
، حيث والسقابمة ككل، مسا يجل عمى ثبات السفخدات (6;;87الكمي لمسقابمة )معامل ثبات ألفا 

  ككل. ثبات السقابمةن ححف أي مفخدة يؤثخ سمبًا عمى إ
 : أداتي الدراشةصدم  (6)

يسا وذلػ بعخض السحتؾى،صجق  مؽ خالل والسقابمة االستبانة كل مؽ تؼ التأكج مؽ صجق
وذلػ إلبجاء الخأي حؾل ما جاء بيا. وقج اقتخح بعض  ؛ا األولية عمى الدادة السحكسيؽسفى صؾرتي

محاور  مفخداتأخخي، وتؼ حداب ندب االتفاق عمى  وححف عباراتالسفخدات السحكسيؽ تعجيل بعض 
    .لكل أداة %(488 -% 5;االستبانة، وكانت ندب االتفاق ما بيؽ )

والسقابمة، وذلػ االستبانة كل مؽ  االتداق الجاخمي لسفخداتكسا قام الباحث بحداب 
ل أداة بالجرجة الكمية كسؤشخ معامل ارتباط بيخسؾن لجرجة كل مفخدة مؽ مفخدات كبحداب 

 لالتداق الجاخمي لمسفخدات، وجاءت الشتائج كسا ىي مؾضحة في الججاول التالية. 
 (.جذول )

 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

0 1850.*  00 18121*  10 18.14*  20 18.12*  30 18.52*  40 18.53*  

1 18501*  01 18112*  11 1815.*  21 18.15*  31 18.13*  41 18.21*  

2 18424*  02 18.03*  12 18135*  22 18.20*  32 18.43*  42 18222*  

3 18110*  03 18114*  13 18.13*  23 18551*  33 18.2.*  43 18212*  

4 185.2*  04 18111*  14 18.24*  24 18551*  34 18.2.*  44 18210*  

5 18.11*  05 18111*  15 18.15*  25 18152*  35 18.21*    

1 18154*  01 18111*  11 18.24*  21 18.11*  31 18.34*    

. 18142*  0. 18141*  1. 18.5.*  2. 18.44*  3. 18.15*    

2 18520*  02 1813.*  12 18.13*  22 18153*  32 18211*    

01 1810.*  11 18541*  21 18..5*  31 18.11*  41 18212*    

 18102= 1814ػُذ يغتىي  ٌ* يؼُى
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 الستبانةل( أن أغمب معامالت ارتباط السفخدات بالجرجة الكمية ;ويتزح مؽ الججول )
مختفعة، وقام الباحث بحداب معامل ارتباط بيخسؾن لجرجة كل بعج بالجرجة الكمية لالستبيان 

، وجاءت الشتائج مؾضحة في الستبانةللالطسئشان إلى اتداق درجة كل بعج مع الجرجة الكمية 
 الججول التالي.

 ( 2جذول )

  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

*18131 يجبل انتؼهُى نهشَبدح  

18343*  
*.1824 يجبل انجُئخ انذاػًخ  

*18.13 يجبل حبضُبد األػًبل  

عجم تؼضَض 

دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ َشش 

حمبفخ سَبدح 

 األػًبل نهطالة

*18.14 يجبل صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالة  

18.22*  

يجاابل اػتجاابس َشااش حمبفااخ سَاابدح األػًاابل 

 نهطالة أونىَخ نمُبداد انكهُخ
18222*  

يجبل اعتخًبس انًمشساد انذساعاُخ نتؼهاُى 

 سَبدح األػًبل
18222*  

تىجُاااه األَشاااطخ انطالثُاااخ نتؼهاااُى يجااابل 

 سَبدح األػًبل نهطالة
18..0*  

يجاااابل تحفُااااض انطااااالة إلَتاااابد األفكاااابس 

 اإلثذاػُخ
18202*  

يجااابل تاااىفُش االحتُبجااابد انًبدَاااخ نُشاااش 

 حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة
18221*  

يجبل إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ ناذػى سواد 

 األػًبل يٍ انطالة
18115*  

 18102= 1814ػُذ يغتىي  * يؼُىي

 الستبانةا( أن قيؼ معامالت االرتباط بيؽ محاور ومجاالت >ويتزح مؽ الججول )
وىؾ ما يجعل الباحث مظسئًشا  (8.88)والجرجة الكمية كميا مختفعة ودالة عشج مدتؾى داللة 

 داخمًيا. ةمتدق الستبانةاإلى أن 
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 (01جذول )

 يؼبيالد استجبط يفشداد انًمبثهخ

 سلى

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االستجبط

0 18.21* 4 18153* 2 18153* 02 18152* 01 18.31* 

1 18145* 5 18153* 01 18.22* 03 18405* 0. 18511* 

2 18.52* 1 18.1.* 00 18152* 04 18421* 02 18153* 

3 18152* . 18.21* 01 18.21* 05 18.11* 11 18.11* 

 18244= 1814* يؼُىي ػُذ يغتىي                   

( أن أغمب معامالت ارتباط السفخدات بالجرجة الكمية لمسقابمة 48مؽ الججول ) ويتزح
(. وقام الباحث بحداب معامل ارتباط 8.88مختفعة وكميا دالة إحرائيًا عشج مدتؾى داللة )

بيخسؾن لجرجة كل مجال بالجرجة الكمية لمسقابمة لالطسئشان إلى اتداق درجة كل مجال مع 
 ة، وجاءت الشتائج مؾضحة في الججول التالي.الجرجة الكمية لمسقابم

 ( 00جذول )

 يؼبيم استجبط دسجخ كم ثؼذ ثبنذسجخ انكهُخ نهًمبثهخ

 انًجبالد
يؼبيم االستجبط يغ انذسجخ 

 انكهُخ

 *18404 تحذَبد خبصخ ثبنطالة

تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ 

 انتذسَظ
18..1* 

 *18.15 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخ

 *18324 يجتًؼُختحذَبد 

 *18.13 تحذَبد تُظًُُخ

 18244= 1814* يؼُىي ػُذ يغتىي                              

( أن قيؼ معامالت االرتباط بيؽ مجاالت السقابمة والجرجة 44يتزح مؽ الججول )
أن  وىؾ ما يجعل الباحث مظسئًشا إلى 8.88الكمية أغمبيا مختفعة ودالة عشج مدتؾى داللة 

 السقابمة متدقة داخمًيا.
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 امليداىية، ومياقشتوا.الدراشة  ىتائج ثاىًيا:
 وجاءت نتائج تظبيق كل مؽ االستبيان والسقابمة كالتالي:

ما واقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال  اإلجابة عؽ التداؤل: (4)
 الظالب؟طالبيا مؽ وجية نغخ  لجى

بحداب تؼ تحميل البيانات الستجابات عيشة الجراسة، وذلػ  التداؤلعؽ ىحا  ولإلجابة
الستؾسظات واالنحخافات السعيارية والشدب السئؾية لسفخدات كل مجال مؽ مجاالت نذخ ثقافة 
ريادة األعسال لتختيب السفخدات تبعًا ألىسيتيا الشدبية في الؾاقع لعيشة الظالب السكؾنة مؽ 

عمقة بؾاقع ىحا الجور لكل مجال مؽ السجاالت الثالثة كسا وجاءت الشتائج الست( طالًبا، 8;8)
 يمي:

 :جمال التعليه للريادة -1

ؾاقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ بجاءت الشتائج الستعمقة 
 الججول التالي: ياؾضحيكسا في مجال التعميؼ لمخيادة  طالبيا

 (01جذول )

 (4.1)ٌ= 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

% 

0 21 4801 .5 
038.

2 
151 

338.

2 
031 

1380

3 
53 

0081

2 
1812 

4481

2 
% 

1 03 1830 4. 
0181

1 
133 

3181

1 
053 

1.81

. 
011 

0181

3 
1841 

4183

0 
1 

2 1. 38.2 013 
1082

. 
115 

2.82

1 
033 

138.

2 
4. 

0181

1 
18.5 

4181

3 
3 

3 2. 5844 021 
1181

5 
041 

1581

0 
043 

1584

4 
013 

0182

2 
1812 

4385

2 
5 

4 .1 
0380

3 
031 

1383

. 
0.1 

2082

. 
015 

0.81

. 
5. 

0081

1 
2800 

5181

0 
0 

5 43 2820 021 
1183

0 
111 

2182

2 
001 

0282

0 
53 

0081

2 
2811 

4282

2 
1 

1 43 2820 011 
1185

2 
101 

2584

4 
005 

1181

1 
1. 

0283

4 
1821 

4.83

. 
2 

أن ندب مؾافقة طالب كميات التخبية عمى قيام دور الكمية  (45يتزح مؽ ججول )
 % إلى114.0ما بيؽ ) تخاوحت التعميؼ لمخيادة بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال في مجال

أكثخ األدوار مسارسة مؽ قبل كميات التخبية في ىحا السجال مؽ وجية نغخ وأن  %(.38480
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( بيؼ إلجخاء بحؾث تتعمق باحتياجات السجتسعو أعزاء ىيئة التجريذ طاليؾجتالظالب ىي )
 . (%38480بشدبة مئؾية متؾسظة )

تقجم الكمية أما أقل األدوار مسارسة في ىحا السجال مؽ وجية نغخ الظالب ىي )
تذجع الجراسة بالكمية ، و مقخرات دراسية تيتؼ بتشسية ثقافة ريادة األعسال والعسل الحخ لمظالب

تعسل السقخرات الجراسية بالكمية ، و طالبية تجعؼ العسل الحخعمى إجخاء بحؾث ومذخوعات 
( بشدب مئؾية عمى تشسية ميارات ريادة األعسال وروح السبادرة وثقافة العسل الحخ لمظالب

 %( عمى التختيب. 11455%، 1.435%، 114.0ضعيفة )
سية وُتعج ىحه الشتائج مؤشًخا واضًحا عمى ضعف الجور الحي تقؾم بو السقخرات الجرا

، فال تؾجج مقخرات تيتؼ مؽ وجية نغخ الظالب ثقافة ريادة األعسالبكميات التخبية في نذخ 
في دمج تعميؼ ريادة األعسال في السقخرات  ابتشسية ثقافة ريادة األعسال، كسا أن ىشاك ضعفً 

، :584القائسة. وتأتي ىحه الشتيجة متفقة مع نتائج بعض الجراسات )خالج وآخخون، 
( والتي ُأجخيت في مجتسعات أخخى، األمخ الحي 756، ص5849الي، والعخبي، ؛ الحس7;ص

يؤكج عمى أن السقخرات الجراسية قج ال يكؾن ليا دور فاعل في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ 
الظالب، ويؤكج ىحه الشتيجة ما أشارت إليو نتائج ىحه الجراسة في السحؾر الخاص بدبل 

ب، حيث حرمت السفخدة لظالبيؽ اي نذخ ثقافة ريادة األعسال دور كميات التخبية فتعديد 
( عمى ثقافة ريادة األعسال لظالب الكمية ججيجة تجور حؾلترسيؼ مقخرات دراسية الخاصة بــ )

استثسار أقل ندبة مؾافقة بيؽ كافة مفخدات ىحا السحؾر، كسا أن ندبة السؾافقة عمى محؾر )
( كانت أقل ندبة مؾافقة بيؽ السحاور الخاصة بدبل األعسالالسقخرات الجراسية لتعميؼ ريادة 

 .بدور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظال تعديد
وعمى جانب آخخ إذا كان عزؾ ىيئة التجريذ يؤدي دوره في ىحا السجال بشدبة 

ظة قؾة تستمكيا نو يأتي في مقجمة األدوار التي تقؾم بو كمية التخبية، وىحا يسثل نقفإمتؾسظة، 
كميات التخبية يسكؽ أن تدتثسخىا، فعزؾ ىيئة التجريذ بكميات التخبية يسكؽ أن يكؾن لو دور 
في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبو، وعمى كميات التخبية دعسيؼ وتشسية قجراتيؼ في ىحا 

دوارىا في ىحا ألنو قج يعؾض الشقص في قيام الجؾانب األخخى كالسقخرات واألنذظة بأ ؛السجال
كميات  التي تؾاجوالتحجيات السجال. وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج الجراسة الحالية الستعمقة بـ

، حيث جاءت نتائج السقابمة مع قيادات الكميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال لظالبيا
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التي تؾاجو  الثالث أن التحجيات الستعمقة بأعزاء ىيئة التجريذ جاءت في ذيل التحجيات
 قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال.

 : جمال البيئة الداعنة -0

ؾاقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ بجاءت الشتائج الستعمقة 
 الججول التالي: ياؾضحيالبيئة الجاعسة كسا في مجال  طالبيا

 (02جذول )

 (4.1)ٌ= 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
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كميات التخبية عمى قيام دور الكمية أن ندب مؾافقة طالب ( 46يتزح مؽ ججول )
 % إلى480..)ما بيؽ  تخاوحت البيئة الجاعسة بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال في مجال

أكثخ األدوار مسارسة مؽ قبل كميات التخبية في ىحا السجال مؽ وجية وٌتبٌن أن  (.38411%
العسل الحخ وتشسية ريادة ع رؤية ورسالة الكمية عمى تظؾيخ ثقافة يتذج) :نغخ الظالب ىي

 تحخص قيادات الكمية عمى نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ الظالب مؽ خالل، و األعسال
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( ضسؽ أولؾياتياقيادات الكمية تشسية روح السبادرة لجى الظالب  تزع، و السشاشط السختمفة
 %( عمى التختيب. 304.1%، 30405%، 38411بشدب مئؾية متؾسظة )

تؾفخ قيادات ) :ييفمؽ وجية نغخ الظالب أما أقل األدوار مسارسة في ىحا السجال 
تخوج الكمية لألفكار ، و الكمية الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالب لتحؾيل أفكارىؼ إلى مذاريع

تذارك الكمية في فعاليات األسبؾع السختمفة، و ؾسائل الوالسذخوعات الخيادية مؽ خالل 
، تخعى قيادات الكمية الظالب أصحاب األفكار الخيادية وتجعسيؼ، و األعسالالعالسي لخيادة 

( بشدب مئؾية تشغؼ الكمية حسالت تؾعية وتثكيفية بخيادة األعسال بذكل دوري لمظالبو 
 . عمى التختيب %(.1148%، 1.451%، 1.426%، 1.453%، 480..ضعيفة )

عمى نذخ ثقافة كمياتيؼ  ويتبيؽ مؽ ىحه الشتائج مجى شعؾر الظالب بحخص قيادات
إال أن السمفت لمشغخ أن ىحا االىتسام لؼ  ،ضسؽ أولؾياتياريادة األعسال بيؽ طالبيا وجعميا 

جاء ضعيًفا، وكحلػ يخى الظالب  الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالبيتؼ تخجستو إلى واقع عسمي، ف
أن ىشاك ضعًفا في رعاية الظالب أصحاب األفكار الخيادية، كسا أنيا مقرخة في تشغيؼ 

. وتأتي ىحه الشتائج متؾافقة مع نتائج بعض الجراسات تثكيفية بخيادة األعسالالحسالت ال
لى ( التي أشارت إ987، ص5848؛ العتيبي، ومؾسى، :;ص ،:584وآخخون،  )خالج،

 وجؾد بعض السعؾقات التي تكف في سبيل ريادة األعسال بالجامعات في مجتسعات مختمفة.

 :جمال حاضيات األعنال -3

ؾاقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ بالشتائج الستعمقة  جاءت
 الججول التالي: ياؾضحيحاضشات األعسال كسا في مجال  طالبيا
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 (03جذول )

 (4.1= )ٌ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

02 51 01823 01. 11811 033 138.2 01. 0.851 031 13803 1815 44801 
1 

11 .1 03803 023 12801 01. 21852 003 02855 11 01830 2811 5082. 
0 

10 05 1815 11 01811 02. 23803 0.3 20811 001 02820 1831 32834 
2 

11 01 1811 35 1822 015 0.81. 12. 30812 01. 21852 1801 30822 
3 

12 05 1815 41 .821 013 01822 023 22834 103 25821 1811 30834 
4 

13 15 383. 31 5821 25 05844 045 15821 151 34801 0822 22811 
5 

( أن ندب مؾافقة طالب كميات التخبية عمى قيام دور الكمية 47يتزح مؽ ججول )
% 65458ما بيؽ ) تخاوحت حاضشات األعسالبجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال في مجال 

 :الجور األكثخ مسارسة مؽ قبل كميات التخبية في ىحا السجال ىؾ ويتبيؽ أن%(. 30462 إلى
تدتعيؽ الكمية بأىل االختراص في إجخاء االختبارات والسقاييذ السختمفة الكتذاف الدسات )

ار في ىحا السجال فجاءت %(. أما باقي األدو 30462( بشدبة متؾسظة )الخيادية لمظالب
%(. وتذيخ ىحه الشتائج 11405 % إلى65458تتخاوح بيؽ ) ةمسارستيا بشدب مئؾية ضعيف

إلى ضعف استعانة كميات التخبية بالستخرريؽ لمسداعجة في عسمية نذخ ثقافة ريادة 
 ، فُيعج ذلػ تقريًخااألعسال بيؽ الظالب، وضعف تفاعميا مع السجتسع السحمي في ىحا الذأن

ن تفاعل الظالب مع رواد األعسال ورجال األعسال يعج محفًدا ليؼ مؽ إيذعخ بو الظالب حيث 
تفاعل كميات وقج يخجع ضعف  ناحية، ويشسي لجييؼ االتجاىات اإليجابية تجاه ريادة األعسال.

التخبية مع السجتسع في ىحا السجال إلى حجاثة مؾضؾع ريادة األعسال، وعجم وضؾحو بجرجة 
وتأتي ىحه الشتائج متفقة مع نتائج الجراسة الحالية في محؾر   بالشدبة لكميات التخبية.كبيخة 
حيث حرل محؾر  بلظالبيؽ ادور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال تعديد سبل 

عمى أعمى ندبة مؾافقة بيؽ السحاور  إقامة شخاكات مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ الظالب
 األخخى.

ؾاقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بإيجاز الشتائج الستعمقة  يسكؽو 
 التالي:في الججول مؽ وجية نغخ الظالب  في السجاالت الثالث

 (04جذول )



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-45- 

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

 4.1ٌ=  (نهطالةحمبفخ سَبدح األػًبل 

 انجؼذ انًحىس

انًتىعظ 

انحغبثً 

انًشجح 

 ثبالوصاٌ

َغجخ 

 انًىافمخ %

والغ دوس كهُبد 

انتشثُخ فٍ َشش حمبفخ 

 سَبدح األػًبل نهطالة

 %45821 18.4 يجبل انتؼهُى نهشَبدح

 %45820 18.1 يجبل انجُئخ انذاػًخ

 %.3.80 1830 يجبل حبضُبد األػًبل

 %428.1 1852 انًجًىع انكهً 

في نذخ بجورىا كميات التخبية عمى قيام  السؾافقةندبة أن ( 48يتزح مؽ ججول )   
، ويعشي ذلػ أن ىشاك ضعًفا واضًحا في قيام (%5;.86)بمغت  ثقافة ريادة األعسال لمظالب

كميات التخبية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا، عمى الخغؼ مؽ أنيا أمذ 
الكميات بأن يكؾن ليا دور رائج في ىحا السجال خاصة في عل إلغاء تكميف خخيجييا، مسا 

، ص 5846الجخساني، الدمبية ) أدى إلى ارتفاع ندبة البظالة بيشيؼ وانتذار بعض الغؾاىخ
، األمخ الحي يمقي العبء عمى عاتق كميات التخبية برفة خاصة لمسذاركة (659-658ص

في مؾاجية ىحه التحجيات، وُيعج االىتسام بخيادة األعسال ونذخ ثقافتيا بيؽ طالبيا أحج الدبل 
يات التخبية بأدوارىا . والذكل التالي يؾضح مقارنة بيؽ ندب السؾافقة عمى قيام كمتيالسؾاجي

 في نذخ ثقافة ريادة األعسال في مجاالتيا الثالثة مؽ وجية نغخ الظالب.

 
 (0شكم )

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

وأخيًخا فإذا كان مؾضؾع ريادة األعسال قج يكؾن مظخوًقا في بعض الكميات األخخى  
الحجيثة في كميات أخخى الجراسة بيا بذكل أو بآخخ، إال أنو ُيعج مؽ السؾضؾعات نغًخا لظبيعة 
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48.18% 
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مجال حاضنات  مجال البٌئة الداعمة مجال التعلٌم للرٌادة
 األعمال

النسبة الكلٌة 
للموافقة فً جمٌع 

 المجاالت
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األمخ الحي يؤكج عمى أىسية الجراسة الحالية التي تقجم مقتخحات ومشيا كميات التخبية، 
وتؾصيات لتفعيل دور كميات التخبية في تعديد ثقافة ريادة األعسال بيؽ الظالب ولسؾاجية 

 قياداتيا في ىحا السجال. التحجيات التي تؾاجو
ما أوجو االختالف في مسارسة كميات التخبية ألدوارىا  اإلجابة عؽ التداؤل: (5)

في نذخ ثقافة ريادة األعسال مؽ وجية نغخ طالبيا تبًعا الختالف جشذ 
 ؟تيؼجامعو  اتيؼوتخرر الظالب

قام الباحث باستخجام مجسؾعة مؽ األساليب اإلحرائية،  التداؤللإلجابة عمى ىحا 
االختالف في مسارسة كميات التخبية ألدوارىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال مؽ ولسعخفة أوجو 

تؼ استخجام اختبار )ت(، وجاءت الشتائج كسا  وجية نغخ طالبيا تبًعا الختالف جشذ الظالب
 ىي مؾضحة في الججول التالي:
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 ( 05جذول )

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

 (4.1انطالة )ٌ = 

 انًجبل

 ركىس

=ٌ00.  

 اَبث

=ٌ351  
 انفشق

ثٍُ 

 انًتىعطٍُ

 لًُخ

 )د(

يغتىي 

 انذالنخ
ع± ط   ع± ط     

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح
02825 4832 11812 3825 1812 0831 1805 

يجبل انجُئخ 

 انذاػًخ
12843 2842 20822 2811 0812 0812 1811 

يجبل 

حبضُبد 

 األػًبل

03811 3822 03841 3852 1812 183. 1852 

انًجًىع 

انكهً 

 نهًحىس

52801 01854 54821 05835 1814 0851 1800 

1814* يؼُىي ػُذ يغتىي          

 ( بيؽ1411)وجؾد فخوق معشؾية عشج مدتؾى عجم ( 49يتزح مؽ ججول )
 أقل )ت( السحدؾبة كانت قيسة، حيث السجاالت الثالثفى  الحكؾر واإلناث استجابات الظالب

األمخ الحي  .1411وبسدتؾى داللة أكبخ مؽ ( 1411مؽ قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى )
عيشة الجراسة  والظالباتالظالب يجل عمى وجؾد مدتؾى عاٍل مؽ االتداق في اآلراء بيؽ 

ىشاك تجانًدا بيؽ الظالب والظالبات في رؤيتيؼ تجاه قيام كميات  والحى يسكؽ تفديخه بأن
لسؤثخات ثقافية متذابية إلى حج  يؼتعخضنغًخا لثقافة ريادة األعسال التخبية بجورىا في نذخ 

جاباتيؼ عمى كبيخ، مسا أضعف تأثيخ الجشذ عمى آرائيؼ واستجاباتيؼ فأصبحت درجة است
 محاور االستبانة متقاربة.
االختالف في مسارسة كميات التخبية ألدوارىا في نذخ ثقافة ريادة ولسعخفة أوجو 

تؼ استخجام اختبار )ت(،  الظالب تخرصاألعسال مؽ وجية نغخ طالبيا تبًعا الختالف 
 وجاءت الشتائج كسا ىي مؾضحة في الججول التالي:
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 ( 01جذول )

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

 (4.1نهتخصص )ٌ = 

 انجؼذ

 ػهًً

=ٌ233  

 أدثٍ

=ٌ125  
 انفشق

ثٍُ 

 انًتىعطٍُ

 لًُخ

 )د(

يغتىي 

 انذالنخ
ع± ط   ع± ط     

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح
02810 4814 10821 3834 1812 4832*  1811 

انجُئخ يجبل 

 انذاػًخ
12810 2821 22842 .811 3821 4831*  1811 

يجبل 

حبضُبد 

 األػًبل

02811 3802 05831 3812 2831 280.*  1811 

انًجًىع 

انكهً 

 نهًحىس

5081. 05843 10820 04805 01811 1830*  1811 

1814*يؼُىي ػُذ يغتىي             

تخررات ( بيؽ 1411( وجؾد فخوق معشؾية عشج مدتؾى ):4يتزح مؽ ججول )
 أكبخ )ت( السحدؾبة كانت قيسةحيث  الثالثة، االستبيان مجاالتفى  الظالب العمسية واألدبية

وىحه الفخوق  ،1411( وبسدتؾى داللة أقل مؽ 1411مؽ قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى )
 طبيعةوقج يخجع ىحا االختالف في وجية نغخ الظالب إلى  فى اتجاه التخررات األدبية.

قج تكؾن أكثخ ارتباًطا األدبية  التخرراتفسقخرات ، ةالعمسيالتخررات األدبية و  مقخرات
مسا يتيح السجال ألن تكؾن األنذظة والتكميفات  ؛بالسجتسع ومعبخة عؽ مذكالتو وتحجياتو

وما يؤكج ذلػ ما تؾصمت وتحجياتو،  باحتياجات السجتسع اتعمقً أكثخ السختبظة بيحه السقخرات 
طالبيؼ إلجخاء بحؾث يؾجيؾن أعزاء ىيئة التجريذ أن  أشارت إلىحيث نتائج الجراسة إليو 

، خاصة في عل عجم وجؾد مقخر عام لمظالب يتعمق بخيادة تتعمق باحتياجات السجتسع
. وعمى جانب آخخ فإن طبيعة الجراسة في التخررات العمسية تدتمدم الحزؾر سؾاء األعسال

فخصتيؼ لمسذاركة في األنذظة الظالبية أقل مسا يجعل  ؛عسميةفي السحاضخات الشغخية أو ال
 مؽ طالب التخررات األدبية. 
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االختالف في مسارسة كميات التخبية ألدوارىا في نذخ ثقافة ريادة ولسعخفة أوجو 
الجامعة التي يشتسي إلييا الظالب تؼ استخجام األعسال مؽ وجية نغخ طالبيا تبًعا الختالف 

 وجاءت الشتائج كسا ىي مؾضحة في الججول التالي:تحميل التبايؽ، 
 ( .0جذول )

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

 (4.1نهجبيؼخ )ٌ = 

               انذالالد 

 االحصبئُخ

 انًجبالد

 يصذس انتجبٍَ 
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انحشَخ

يتىعظ 

 انًشثؼبد

 لًُخ

 )ف(

يغتىي 

 انذالنخ

يجبل انتؼهُى 

 نهشَبدح

ثٍُ 

 انًجًىػبد
52811 1 23851 

0824 

 

 

1815 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
03111845 411 14851 

   412 03.30811 انًجًىع

يجبل انجُئخ 

 انذاػًخ

ثٍُ 

 انًجًىػبد
2532831 1 0.13810 

11810*  

 

 

1811 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
41.21811 411 ..801 

   412 433.0833 انًجًىع

يجبل حبضُبد 

 األػًبل

ثٍُ 

 انًجًىػبد
143841 1 211814 

0.803*  

 

 

1811 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
00221823 411 11812 

   412 011408.2 انًجًىع

انًجًىع انكهً 

 نهًجبالد

ثٍُ 

 انًجًىػبد
1021852 1 242.8.3 

02831*  

 

 

1811 

 

 

داخم 

 انًجًىػبد
0431.181. 411 15.814 

   412 050211821 انًجًىع

(1814*يؼُىٌ ػُذ يغتىي )  

لمجامعة عجم وجؾد فخوق ذات ا وفقً ( الخاص بجاللة الفخوق ;4يتزح مؽ ججول )
( بيؽ الجامعات الثالث، وقج التعميؼ لمخيادة( في مجال )8.88داللة إحرائية عشج مدتؾي )

وبالتالي  ،ُتقجم في كميات التخبية في الجامعات الثالثيخجع ذلػ إلى تذابو السقخرات التي 
يغيخ التجانذ بيؽ استجابات أفخاد العيشة في ىحا السجال، ولكؽ ُوججت فخوق ذات داللة 

( بيؽ حاضشات األعسال، و البيئة الجاعسة( في مجالي )8.88إحرائية عشج مدتؾي )
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قيسة )ف( الججولية عشج مدتؾي السحدؾبة أكبخ مؽ  (ف)الجامعات الثالث، حيث كانت قيسة 
(، ويخجع ذلػ إلى اختالف مسارسات كل كمية عؽ 1411( وبسدتؾي داللة أقل مؽ )1411)

األخخى في إيجاد البيئة الجاعسة أو حاضشات األعسال بعكذ مجال التعميؼ لمخيادة. وتتزح 
التي جاءت اتجاىات الفخوق مؽ خالل مقارنة الستؾسظات الخاصة بكل جامعة فى السجاليؽ و 

، وقج يخجع ذلػ إلى أن كمية التخبية (>4)في صالح جامعة السشرؾرة كسا يؾضحيا الججول 
بجامعة السشرؾرة ُتعج مؽ الكميات السعتسجة بعكذ كمية التخبية بجامعتي اإلسكشجرية وطشظا، 

 -الظالب خاصة مع- السختمفة السشاشطبسجسؾعة مؽ واعتساد الكمية جاء بعج قيام الكمية 
 .كيادات الكمية في تييئة بيئة داعسة ومحفدةلاألمخ الحي قج يتختب عميو شعؾر الظالب بجور 

 ( 02جذول )

 انًتىعظ انحغبثٍ واإلَحشاف انًؼُبسٌ نهًجًىػبد وفمًب نهجبيؼخ

 انؼذد انجبيؼخ انًجبل
انًتىعظ 

 انحغبثً

االَحشاف 

 انًؼُبسي
 أكجش لًُخ ألم لًُخ

يجبل  

انجُئخ 

 انذاػًخ

 35811 01811 2853 12810 021 اإلعكُذسَخ

 35811 01811 .285 11812 001 طُطب

 42811 00811 .281 22831 115 انًُصىسح

 42811 00811 2811 21821 4.1 انًجًىع

يجبل  

حبضُبد 

 األػًبل

 15811 5811 3810 02825 021 اإلعكُذسَخ

 12811 5811 3842 .0282 001 طُطب

 1.811 5811 .381 04854 115 انًُصىسح

 1.811 5811 3852 03835 4.1 انًجًىع

ما التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ  اإلجابة عؽ التداؤل: (6)
 ؟طالبيا مؽ وجية نغخ قياداتيا لجىثقافة ريادة األعسال 

 من قيادات تم تحميل البيانات الستجابات عيشة الدراسة التداؤلعن ىذا  لإلجابة
( 12كميات التربية في جامعات اإلسكشدرية والسشرهرة وطشطا ألداة السقابمة والسكهنة من )

التحديات لسفردات كل مجال من مجاالت  والشدبة السئهية اتالتكرار بحداب ، وذلك قيادة
حدب قهة السفردات  ىذه لترتيبكيادات في نذر ثقافة ريادة األعسال ىذه الالتي تهاجو 

ىذه كل مجال من تحديات وجاءت الشتائج الستعمقة بهاقع تهاجييم. التحديات التي 
 كسا يمي: الخسدةالسجاالت 
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 ( 58ججول )
 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

% 

0 4 
1081

3 
01 

4180

1 
2 

0281

3 
2 

0281

3 
1 1811 28.2 

1584

1 

2 

1 3 
0182

2 
01 

4180

1 
1 

2183

2 
1 1811 1 1811 28.1 

1182

2 

1 

2 1 .811 05 
5284

1 
1 .811 1 1811 2 

0281

3 
2850 

1180

1 

3 

3 01 
4180

1 
00 

318.

2 
1 1811 1 1811 1 1811 3841 

2183

2 

0 

وجؾد كميات التخبية عمى  قيادات مؽ قبل مؾافقةىشاك أن  (58يتزح مؽ ججول )
والتي تتعمق بالظالب، في نذخ ثقافة ريادة األعسال  مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجييؼ

التحجي الخاص بـ  %(. ويأتي514.6 % إلى58405)ما بيؽ الشدبة السئؾية  وتخاوحت
حكيقي مؽ قبل إدارة الكمية ألصحاب  -معشؾي ومادي-ضعف ثقة الظالب في وجؾد دعؼ )

%(. وتتفق ىحه 514.6( في قسة ىحه التحجيات بشدبة مئؾية مختفعة )السبادرات مؽ الظالب
الشتيجة مع الشتائج التي تؾصمت إلييا ىحه الجراسة، حيث جاءت مؾافقة الظالب عمى تؾفيخ 

%(، ويعشي ذلػ 480..بشدب مئؾية ضعيفة )ادات الكمية الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالب قي
كان أأن ىشاك تؾافًقا بيؽ قيادات كميات التخبية وطالبيا عمى أن الجعؼ السقجم لمظالب سؾاء 

األمخ الحي يؤكج عمى أن ضعف الجعؼ السادي والسعشؾي ؛ ضعيًفا امعشؾًيا ُيعج دعسً  ممادًيا أ
السقجم مؽ إدارة الكميات ألصحاب السبادارات مؽ الظالب ُيعج مؽ أبخز التحجيات تؾاجو قيادات 

 الكمية بكيام بجورىا في ىحا السجال.
(10جذول )  

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

% 

4 01 
3283

. 
3 

0182

2 
4 

1081

3 
3 

0182

2 
1 1811 28.1 11822 

1 

5 01 
3283

. 
3 

0182

2 
1 

2183

2 
1 .811 1 1811 2825 12802 

0 

1 3 
0182

2 
1 

2183

2 
. 

2381

. 
3 

0182

2 
1 1811 283. 52841 

2 
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وجؾد كميات التخبية عمى  قيادات مؽ قبل مؾافقةىشاك أن ( 54يتزح مؽ ججول )
بأعزاء ىيئة والتي تتعمق في نذخ ثقافة ريادة األعسال  مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجييؼ

%(. حيث جاءت 55406 % إلى35415)ما بيؽ الشدبة السئؾية  وتخاوحت، التجريذ
السختريؽ في اكتذاف الظالب ذوي األفكار الخيادية بالكمية، قمة عجد التحجيات الخاصة بـ )

%، 55406وقمة الكؾادر البذخية السؤىمة لكيادة ريادة األعسال بالكمية( بشدب مئؾية مختفعة )
نغًخا ألن مؾضؾع ريادة  ؛%( عمى التختيب، وإن كانت ىحه الشتائج تبجو مشظكية55465

األعسال يتدؼ بالحجاثة خاصة بالشدبة لكميات التخبية، إال أنيا تذيخ إلى وعي قيادات ىحه 
الكميات إلى وجؾد خمل يؤثخ عمى الكيام بجورىا في ىحا الذأن، وضخورة العسل عمى 

 مؾاجيتيا.
عسال لجى أن التحجي الخاص بـ )ضعف ثقافة ريادة األ ىؾ أما األمخ الالفت لمشغخ

 واحتل( %35415كثيخ مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية( جاء بشدبة مؾافقة متؾسظة )
الشتائج التي تؾصمت إلييا ىحه الجراسة، وتتفق ىحه الشتيجة مع ؤخخة تحجيات ىحا السجال، م

أكثخ األدوار مسارسة مؽ قبل كميات التخبية في مجال التعميؼ لمخيادة مؽ وجية نغخ  حيث كانت
( و أعزاء ىيئة التجريذ طالبيؼ إلجخاء بحؾث تتعمق باحتياجات السجتسعيؾجتلظالب ىي )ا

األمخ الحي ُيعج مؤشًخا إلى أن عزؾ ىيئة  .(%38480والحي جاء بشدبة مئؾية متؾسظة )
 التجريذ بكميات التخبية يسثل نقظة قؾة لجييا البج مؽ حدؽ استثسارىا في ىحا السجال.
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 (11جذول )

 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

% 

. 01 
3283

. 
1 

2183

2 
1 .811 3 

0182

2 
1 1811 3811 

.181

1 

4 

2 03 
518.

1 
1 

2183

2 
1 .811 1 1811 1 1811 3841 

2183

2 

0 

0

1 
01 

4180

1 
5 

1581

2 
4 

1081

3 
1 1811 1 1811 3821 

.581

2 

1 

0

0 
1 

2183

2 
02 

4584

1 
2 

0281

3 
1 1811 1 1811 3801 

.283

. 

3 

0

1 
2 

0281

3 
00 

318.

2 
1 

2183

2 
1 .811 1 1811 2854 

1281

3 

5 

0

2 
4 

1081

3 
0. 

1.81

5 
1 1811 1 1811 1 1811 3811 

.382

4 

2 

وجؾد كميات التخبية عمى  قيادات مؽ قبل مؾافقةىشاك أن ( 55يتزح مؽ ججول )
، بإدارة الكميةوالتي تتعمق في نذخ ثقافة ريادة األعسال  مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجييؼ

%(. حيث جاءت التحجيات الخاصة 514.6 % إلى.5641بيؽ )ما الشدبة السئؾية  وتخاوحت
واضحة لتقجيؼ الجعؼ السادي والسعشؾي لخواد األعسال مؽ طالب الكمية، عجم وجؾد آليات بـ )

وقمة التجييدات والسخافق الخاصة بارتقاء أفكار الظالب بالكمية إلى مذخوعات ريادية، 
( في قسة ىحه واقترار اىتسام الجامعة بسجال نذخ ثقافة األعسال عمى مشاسبات سشؾية فقط

وقج يخجع ( عمى التختيب. %2.461%، 23415%، 514.6التحجيات بشدبة مئؾية مختفعة )
ذلػ لعجم وجؾد ليكل تشغيسي لخيادة األعسال في كميات التخبية، مسا تختب عميو عجم وجؾد 

لمرخف عمى أوجو  مشاسبةة محجدة لشذخ ثقافة ريادة األعسال، كحلػ عجم وجؾد مؾازنخظة 
تفتقج الكمية لسؽ يتابع األنذظة السختمفة وبالتالي  األنذظة السختمفة ولتقجيؼ الجعؼ لمظالب،

 التي تعسل عمى نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ الظالب.
وتتدؼ ىحه الشتائج باالتداق، فإذا لؼ تؾجج آليات واضحة لتقجيؼ الجعؼ لخواد األعسال 
مؽ الظالب، فيحا قج يؤدي إلى اقترار االىتسام بشذخ ثقافة ريادة األعسال في السشاسبات 

ومؽ ناحية أخخى تتفق ىحه الشتيجة مع نتائج الجراسة الحالية الؾاردة في التحجيات  فقط.
حكيقي مؽ قبل إدارة  -معشؾي ومادي-ضعف ثقة الظالب في وجؾد دعؼ الخاصة بالظالب )

%(، وتتفق 514.6( والتي جاءت بشدبة مئؾية مختفعة )الكمية ألصحاب السبادرات مؽ الظالب
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مقة بؾاقع دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال حيث جاءت كحلػ مع الشتائج الستع
مئؾية  ة( بشدبقيادات الكمية الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالبمؾافقة الظالب عمى )تؾفيخ 

 %(.480..ضعيفة )
 (12جذول )

 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

% 

0

3 
1 1811 05 

5284

1 
1 

2183

2 
1 1811 1 1811 2811 

1282

0 

2 

0

4 
3 

0182

2 
05 

5284

1 
2 

0281

3 
1 1811 1 1811 3813 

.18.

1 

1 

0

5 
03 

518.

1 
1 

2183

2 
1 .811 1 1811 1 1811 3841 

2183

2 

0 

وجؾد كميات التخبية عمى  قيادات مؽ قبل مؾافقةىشاك أن ( 56يتزح مؽ ججول )
تحجيات بالوالتي تتعمق في نذخ ثقافة ريادة األعسال  مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجييؼ

%(. حيث جاءت 8.76> % إلى4>.6:بيؽ )ما الشدبة السئؾية  وتخاوحت، سجتسعيةال
بيؽ الكمية والقظاع الخاص لتسؾيل السذخوعات الخيادية ضعف التؾاصل التحجيات الخاصة بـ )

( في قسة ىحه التحجيات بشدبة مئؾية ضعف الؾعي السجتسعي بأىسية ريادة األعسال، و لمظالب
وقج يخجع ذلػ إلى أن مفيؾم ريادة األعسال ( عمى التختيب. %21425%، 514.6مختفعة )

لؼ  وبجعسيا وعي السجتسع بيافإن وبالتالي التخبية، كميات خاصة في  مؽ األفكار الشاشئةعج يُ 
؛ األمخ الحي يتظمب مؽ قيادات ىحه الكميات العسل عمى تجعيؼ روابط يكؽ بالرؾرة السظمؾبة

لديادة وعييؼ بأىسية  التؾاصل مع السجتسع السحمي بكياداتو ومؤسداتو ورواد األعسال بو
ة برفة خاصة، ولتحفيدىؼ لجعؼ أفكار الظالب ريادة األعسال برفة عامة ولظالب كميات التخبي

 وتسؾيل مذخوعاتيؼ الخيادية. 
وما يؤكج عمى أن ىحه التحجيات السجتسعية تسثل تحجًيا واضًحا لكيادات الكمية في 

في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا، ما تؾصمت إليو الجراسة الحالية مؽ  االكيام بجورى
تخبية في ىحا الذأن مؽ وجية نغخ الظالب، حيث جاءت أغمب نتائج تتعمق بجور كميات ال

أدوار الكميات التي تتعمق بفتح مجاالت تعاون وقشؾات اترال مع السجتسع بشدب مئؾية 
 %(.11405 % إلى65458)مشخفزة تتخاوح ما بيؽ 
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 (13جذول )

 تُظًُُخانتحذَبد انؼجبساد ثوانُغجخ انًئىَخ انخبصخ  سانتكشا

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 
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كميات التخبية عمى  قيادات مختفعة مؽ قبل مؾافقةىشاك أن  (57يتزح مؽ ججول )
والتي تتعمق في نذخ ثقافة ريادة األعسال  وجؾد مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجييؼ

%(. حيث 2.461 % إلى58405بيؽ )ما الشدبة السئؾية  حيث تخاوحت، تشغيسيةالتحجيات بال
غياب ، و االفتقار إلى ليكل تشغيسي خاص بخيادة األعسال بالكميةحرمت التحجيات الخاصة بـ )

مؾافقة بيؽ جسيع ( عمى أعمى ندب المؾائح والتعميسات السشغسة لمسذخوعات الخيادية لمظالب
ولعل وجؾد ىحه  .التختيب( عمى %22451 %،58405التحجيات حيث كانت الشدبة السئؾية )

التحجيات يفدخ إلى حج كبيخ الزعف الحي أصاب العجيج مؽ األدوار التي يجب أن تقؾم بيا 
كميات التخبية لشذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا، فظالسا ال يؾجج ليكل تشغيسي واضح 

األمخ الحي يؤدي تشغؼ عسمية ريادة األعسال،  خاص بخيادة األعسال بالكمية، وال تؾجج لؾائح
إلى ضعف في أداء الكميات لسياميا في ىحا الذأن، ويؤدي كحلػ إلى تخك األمخ إلى ذاتية 

 قيادات كل كمية في الكيام ببعض أدوارىا حدب ما يتؾفخ ليا مؽ إمكانات.

كسا يتزح كحلػ أن ىشاك ضعًفا في تخريص ميدانية مالية مدتجامة لجعؼ 
ية حيث حرل ىحا التحجي عمى ندبة مئؾية مختفعة مذخوعات وأفكار الظالب الخياد

، والحي عيخ أثخه في تقجيؼ الجعؼ لمظالب، حيث جاءت مؾافقة الظالب عمى أن %(23453)
بشدبة مئؾية  قيادات الكمية تؾفخ الجعؼ السادي والسعشؾي لمظالب لتحؾيل أفكارىؼ إلى مذاريع

الحالية في السحؾر الخاص بؾاقع ( وىحا ما أشارت إليو نتائج الجراسة %480..ضعيفة )
قيام كميات التخبية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال، كا تتفق ىحه الشتائج مع الشتائج 

ضعف ثقة الظالب في تؾفخ دعؼ بالتحجيات الخاصة بالظالب حيث جاء التحجي ) ةالخاص



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-58- 

( بشدبة مئؾية )معشؾي ومادي( حكيقي مؽ قبل إدارة الكمية ألصحاب السبادرات مؽ الظالب
 %(. 8.76>)مختفعة 

التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في بوأخيخًا يسكؽ إيجاز الشتائج الستعمقة 
 التالي:في الججول  نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا مؽ وجية نغخ قياداتيا

 (14جذول )

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

%12802 2825 تحذَبد خبصخ ثبنطالة  

تحذَبد خبصخ ثأػضبء هُئخ 

 انتذسَظ
2811 14825%  

%1821. 3803 تحذَبد خبصخ ثئداسح انكهُخ  

%0813. 3812 تحذَبد يجتًؼُخ  

%813.. 3831 تحذَبد تُظًُُخ   

%0832. 3811 انًجًىع انكهً نؼجبساد انًمبثهخ  

تؾاجو ( أن التحجيات التشغيسية ترجرت قائسة التحجيات التي 58يتزح مؽ الججول )
حيث جاءت بشدبة مئؾية  التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبياقيادات كميات 

تحجيات %(، ثؼ ال8>.5;بشدبة مئؾية ) خاصة بإدارة الكميةالتحجيات %(، وتمييا ال87.;;)
أعزاء ىيئة و  الظالبكل مؽ خاصة ب%(، أما التحجيات ال7:.4;بشدبة مئؾية ) سجتسعيةال

تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة ت التي جاءت في مؤخخة التحجياف التجريذ
%( عمى التختيب. األمخ الحي يبخز 8.69:%، 46.>:بشدب مئؾية ) األعسال بيؽ طالبيا

أسباب ضعف كميات التخبية في الكيام بالعجيج مؽ أدوارىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ 
ليكل تشغيسي  و تحجيات تشغيسية مثل عجم وجؾدطالبيا، فإذا كانت قيادات كميات التخبية تؾاج

غياب المؾائح والتعميسات السشغسة لمسذخوعات الخيادية ، و خاص بخيادة األعسال بالكمية
ضعف في السيدانية السخررة لجعؼ مذخوعات  األمخ سيتختب عميو بالتاكيجفإن ىحا ، لمظالب

وأفكار الظالب الخيادية مؽ ناحية، وغياب االستخاتيجيات واآلليات الؾاضحة الستثسار السقخرات 
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الجراسية أو الشذاط الظالبي وغيخىا مؽ الجؾانب األخخى لخجمة ىحا السؾضؾع، وقج ُيتخك تشفيح 
مغخوف دون تؾجيو أو متابعة، وبالتالي تكؾن أدوار كمية التخبية بخرؾص ىحا الذأن تبًعا ل

الشتيجة الستؾقعة ضعًفا في الكيام بالعجيج مؽ ىحه األدوار. والذكل التالي يمخص السقارنة بيؽ 
التحجيات التي تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال ندب مؾافقة عمى 

 .بيؽ طالبيا

 
 (1)شكم 

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

ما سبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة اإلجابة عمى التداؤل:  (7)
 الظالب؟األعسال بيؽ طالبيا مؽ وجية نغخ 

مؽ الظالب  تؼ تحميل البيانات الستجابات عيشة الجراسة التداؤلعؽ ىحا  لإلجابة
الستؾسظات والشدب السئؾية لسفخدات كل التكخارات و بحداب ، وذلػ ( طالًبا8;8)السكؾنة مؽ 

دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال مؽ مجاالت مقتخحات الظالب لتعديد  مجال
كسا تؾضحيا وجاءت الشتائج لتختيب السفخدات تبعًا ألىسيتيا الشدبية،  وذلػ ظالبالبيؽ 

 الججاول التالية.
 (.1) جذول

 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

% 

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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 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 
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 بسفرداتوالشدبة السئهية الخاصة  التكراربالخاص ( 17يتزح من جدول )   
عمٍ مفردات ىذا السجال مهافقة الطالب ندبة أن  (زيادة االىتسام بتهعية الطالب)

ترسيم %(. وتردرت السفردة الخاصة بـ )68.13 % إل63.30ٍما بين ) تراوحت
( السقترحات في ىذا األعسال لطالب الكميةحسالت تهعهية لدعم ونذر ثقافة ريادة 

%(، فالطالب في حاجة إلٍ زيادة وعييم بثقافة ريادة 68.13بشدبة مئهية ) السجال
في ىذه السجال لسا لسثل ىذه  اميس   الذا فسثل ىذه الحسالت قد تؤدي دور   ؛األعسال

السفردة  الحسالت من دور مؤثر في تكهين اتجاىات الطالب وتذكيل وعييم. كسا جاءت
استطالع آراء الطالب برهرة دورية حهل السقررات واألنذطة والفعاليات )ـ الخاصة ب

بشدبة السجال ( في السرتبة الثانية بين مفردات ىذا الستعمقة بشذر ثقافة ريادة األعسال
البد  ؛ لذاالسهضهع يتعمق بيم وبسدتقبميم، وقد يرجع ذلك إلٍ أن ىذا %(52455مئهية )

تدعٍ الكمية أو الجامعة إلٍ اآلليات التي  وأليم دور في تحديد األساليب  من أن يكهن 
 تطبيقيا حتٍ تتشاسب مع احتياجاتيم الفعمية والتي لن يدتطيع سهاىم أن ُيعبروا عشيا.
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 (12جذول )

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

 نمُبداد انكهُخ

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 
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اعتبار بسفخدات )والشدبة السئؾية الخاصة  الخاص بالتكخار( >5يتزح مؽ ججول )
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ندبة ( أن نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب أولؾية لكيادات الكمية

وعًيا ناضًجا %(، وُتغيخ ىحه الشتائج 55458 % إلى534.2ما بيؽ ) ىحا السجال تخاوحت
ستخاتيجية، إيخون أن وجؾد خظة  أنيؼوالحي يغيخ مؽ خالل استجاباتيؼ  ،مؽ قبل الظالب

تؾجو الكمية وقياداتيا في ىحا  رؤية ورسالة لمتعميؼ الخيادي وريادة األعسال في الكمية ووجؾد
مؽ أبخز فإنيا ، لكيادات الكمية إرادة حكيكية لشذخ ثقافة ريادة األعسال الذأن، وإذا كانت

الستظمبات الخئيدة لكيام الكمية بجورىا في ىحا السجال، وبتؾافخ مثل ىحه األمؾر يديل تشفيح 
 باقي األدوار األخخى. 

  



 .................................................................دور كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة األعمال ...

-71- 

 (21جذول )

 اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ 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

 % 
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 اس
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% 

انتكش

 اس
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% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس

انُغجخ

% 

انتكش

 اس
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0
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1 
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0.

1 

2082

. 

10

3 

2582

1 

03

. 

1484

1 
21 4801 5 0812 2821 

1.83

. 

3 

0

4 
025 22812 115 2.821 011 01842 33 1842 01 1811 2824 

1.82

1 

1 

بسفخدات والشدبة السئؾية الخاصة  الخاص بالتكخار( 68يتزح مؽ ججول )   
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ىحا ندبة أن  (،استثسار السقخرات الجراسية لتعميؼ ريادة األعسال)

مؽ ىحه الشتائج ىؾ رفض  والسالحع %(..5548 % إلى04.1.ما بيؽ ) السجال تخاوحت
الظالب الؾاضح لتخريص مقخرات دراسية ججيجة تتشاول ىحا السؾضؾع حيث حرمت السفخدة 

( عمى ثقافة ريادة األعسال لظالب الكمية ججيجة تجور حؾلترسيؼ مقخرات دراسية الخاصة بـ )
ات كافة %( ليذ بيؽ مفخدات ىحا السجال فقط بل بيؽ جسيع مفخد04.1.أدنى ندبة مؾافقة )

السحاور، وذلػ يعشي أنيؼ قج ال يذعخون بجور ممسؾس لسثل ىحه السقخرات في تشسية ثقافة 
وإن كانت ىحه -ريادة األعسال لمظالب، أو أن األفزل تؾجيو التخكيد إلى استثسار األنذظة 

 لكؾنيا أكثخ تأثيًخا في تذكيل وعييؼ وثقافتيؼ بسجال -األنذظة مختبظة بالسقخرات الجراسية
ريادة األعسال مؽ تأثيخ السقخرات الجراسية، خاصة أن مثل ىحه السقخرات قج ُتسثل عبًئا إضافًيا 
عمييؼ. وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج الجراسة الحالية والتي أشارت إلى أن ىشاك ضعًفا واضًحا 

 في قيام السقخرات الجراسية بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال لجى الظالب.
جانب آخخ يخى الظالب أن مؽ يؾد دراسة ىحا الفخع مؽ العمؼ )ريادة األعسال( وعمى 

وتشسية مياراتو فيسكشو االستسخار في الجراسة بعج مخحمة البكالؾريؾس أو الميدانذ وذلػ 
فتح مدارات فخعية في لحا ترجرت السفخدات الخاصة بـ ) ؛بااللتحاق ببخامج الجراسات العميا

ترسيؼ بخنامج دراسي في الجراسات ، و ومياراتياريادة األعسال عؽ بخامج الجراسات العميا 
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%، .5548( مفخدات ىحا السحؾر بشدب مئؾية )العميا ييتؼ بخيادة األعسال وميارات السدتقبل

ة في ( عمى التختيب. وقج يعؾد مظالبتيؼ بفتح بخامج دراسية أو مدارات فخعي52455%
خيادة األعسال بالجراسات العميا بالكمية إلى رؤيتيؼ بأن مؽ يخغب في الجراسة العمسية الستعسقة 

يسكشو االلتحاق بأحج مدارات أو بخامج الجراسات العميا، بحيث تكؾن الجراسة فييا أكثخ عسًقا 
رة مؽ السقخرات التي يتؼ تشاوليا في مخحمة البكالؾريؾس. كسا يؤكج الظالب عمى ضخو 

في حال لؾ تؼ اعتساد تجريذ  خبخاء متسيديؽ لتجريذ مقخرات تعميؼ ريادة األعسالاستقظاب 
 مثل ىحه السقخرات حتى يكؾن ليا تأثيخ ممسؾس عمى الظالب ومياراتيؼ.

  (20جذول ) 

 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
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5 

2 

تؾجيو بسفخدات )والشدبة السئؾية الخاصة  الخاص بالتكخار( 64يتزح مؽ ججول )   
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ىحا ندبة أن  (،األنذظة الظالبية لتعميؼ ريادة األعسال لمظالب

%(. وتشظمق ىحه الشتائج مؽ وعي الظالب 55462 % إلى.5246ما بيؽ ) السجال تخاوحت
بأن األنذظة الظالبية بسختمف أشكاليا ومسارساتيا قج يكؾن ليا أثخ فعال في نذخ ثقافة 

تظؾيخ األنذظة الظالبية بسا يعدز لحا كانت مؾافقة الظالب عمى  ؛بيؽ الظالبريادة األعسال 
تحؾيل ريادة األعسال إلى ثقافة ومسارسة و مؽ ناحية،  نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ الظالب

%، 55462حيث حرمت عمى ندبة مؾافقة ) في كافة األنذظة والبخامج الجامعية
 %( عمى التختيب.55405
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 (21جذول )

 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

11 11. 248.5 10. 21842 013 01822 31 5821 01 0811 2822 12812 
4 

10 1.1 3.81. 051 11842 013 01822 21 4841 3 1852 3801 .2834 
1 

11 11. 31822 051 11842 2. 05821 2. 5844 5 0812 3804 .1821 
2 

12 123 31823 02. 23803 23 05810 31 1813 01 1811 3812 .1852 
3 

13 125 40812 035 14801 001 02820 05 1815 01 0811 3810 .3810 
0 

تحفيد بسفخدات )والشدبة السئؾية الخاصة  الخاص بالتكخار( 65يتزح مؽ ججول )
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ىحا السجال أغمبيا ندبة أن  (،الظالب إلنتاج األفكار اإلبجاعية

%(، مسا يجل عمى أن التحفيد 2.480 إلى %55455ما بيؽ ) كانت مختفعة تخاوحت
والتذجيع مؽ قبل قيادات الكمية مؽ أبخز العؾامل التي ُتمقي أثًخا عشج الظالب، فيؼ في احتياج 

تقجيؼ أفكارىؼ برؾرة تسكشيؼ مؽ  بقجراتيؼ ومياراتيؼ تيؼتعدز ثقألساليب تحفيد متشؾعة 
وح السخاطخة واإلقجام التي تتظمبيا ر  ، وتشسي لجييؼوتحؾيميا إلى أنذظة ريادية ذات قيسة

فالحؾافد ُتعج مؽ أىؼ العؾامل السعدزة لثقافة ريادة األعسال، فيي ُتديؼ في  .ريادة األعسال
 ريادة األعسال.نحؾ  الظالبتؾفيخ بيئة داعسة تديج مؽ دافعية 

 (22جذول )

انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح تىفُش االحتُبجبد  نهًفشداد انخبصخ ثًجبلانتكشاس وانُغجخ انًئىَخ 

 األػًبل نهطالة

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 

 ثشذح
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تؾفيخ بسفخدات )التكخار والشدبة السئؾية الخاصة ب( الخاص 66يتزح مؽ ججول )
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ندبة أن االحتياجات السادية لشذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب( 
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(، فذعؾر الظالب بأن ىشاك ضغًفا في %4.86;% إلى >9.;:ما بيؽ ) ىحا السجال تخاوحت
والحي كذفت عشو الجراسة الحالية حيث جاءت - مجعؼ السادي والسعشؾي لمظالبتؾفيخ الكمية ل

جعميؼ يؾافقؾن عمى السقتخحات التي تخى ضخورة  -%(77.54مؾافقة الظالب )ندبة 
البحث عؽ ، و ودعؼ ثقافة العسل الحخلشذخ ثقافة ريادة األعسال  تخريص مؾازنة مشاسبة

 .مرادر تسؾيل غيخ تقميجية تدسح لمكمية بتظؾيخ ودعؼ مذخوعات الظمبة الخيادية
 (23جذول )

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

 و

 غُش يىافك يحبثذ  يىافك يىافك ثشذح
غُش يىافك 
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إقامة بسفخدات )والشدبة السئؾية الخاصة  الخاص بالتكخار( 67يتزح مؽ ججول )
مؾافقة الظالب عمى مفخدات ىحا ندبة أن  (شخاكات مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ الظالب

%(، وأن ىحه الشتائج 28411 % إلى21482ما بيؽ ) السجال كانت مختفعة حيث تخاوحت
التي تقؾم بيا كميات األدوار شارت إلى ضعف جاءت متؾافقة مع نتائج الجراسة الحالية التي أ

حاضشات األعسال والتعاون مع السجتسع السحمي خاصة ذوي الخبخات  في مجالالتخبية 
% 65458تتخاوح بيؽ )بشدب مئؾية تيا امسارس تجاء الشاجحة في مجال ريادة األعسال حيث

لحا جاءت مقتخحات الظالب بزخورة العسل عمى تشسية ىحا الجانب وتفعيمو  ؛%(11405 إلى
إتاحة الفخصة لمظالب لسخالظة نساذج مؽ رواد األعسال بالسجتسع في وذلػ مؽ خالل 
 تفعيل مبجأ الذخاكة السجتسعية لإلسيام في تشسية ثقافة ريادة األعسال، و السجاالت السختمفة

اإلفادة مؽ تجارب الجامعات الستسيدة في تشسية ريادة ، و ودعؼ مذخوعات الظالب الخيادية
 .في مجال تعميؼ ريادة األعسالوعسل شخاكات معيا  األعسال لظالبيا

وأخيخًا يسكؽ إيجاز الشتائج الستعمقة محؾر سبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ 
 التالي:مؽ وجية نغخ الظالب في الججول  ثقافة ريادة األعسال لمظالب

 (24جذول )
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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

%11801 28.5 صَبدح االهتًبو ثتىػُخ انطالة  

اػتجبس َشش حمبفخ سَبدح األػًبل نهطالة أونىَخ نمُبداد 

 انكهُخ
2821 1.81.%  

%14802 2815 اعتخًبس انًمشساد انذساعُخ نتؼهُى سَبدح األػًبل  

سَبدح األػًبل نهطالة تىجُه األَشطخ انطالثُخ نتؼهُى  2824 1.820%  

%1811. 3800 تحفُض انطالة إلَتبد األفكبس اإلثذاػُخ  

تىفُش االحتُبجبد انًبدَخ نُشش حمبفخ سَبدح األػًبل 

 نهطالة
2822 128.3%  

%.082. 3811 إلبيخ ششاكبد يجتًؼُخ نذػى سواد األػًبل يٍ انطالة  

%1.824 2824 انًجًىع انكهً نهًحىس   

تحفيد الظالب إلنتاج ( أن السقتخحات الستعمقة بسجالي )68يتزح مؽ ججول )
ترجرت قج ( إقامة شخاكات مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ الظالب، و األفكار اإلبجاعية

حيث  دبل تعديد دور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالبالسقتخحات الستعمقة ب
ـ ب( عمى التختيب، أما السقتخحات الستعمقة %20462%، 28488جاءت بشدبة مئؾية )

بشدب السقتخحات جاءت في مؤخخة ىحه ف( استثسار السقخرات الجراسية لتعميؼ ريادة األعسال)
والذكل التالي يؾضح السقارنة بيؽ ندب مؾافقة الظالب عمى سبل تعديد . (%51406مئؾية )

 .ألعسال لمظالبدور كميات التخبية في نذخ ثقافة ريادة ا
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 ( 2شكم )

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

 ملخص ىتائج الدراشة امليداىية

  في نذخ ثقافة ريادة بجورىا كميات التخبية كذفت نتائج الجراسة السيجانية عؽ واقع قيام
مؽ وجية طالب كميات التخبية في جامعات اإلسكشجرية وطشظا  األعسال لمظالب

والسشرؾرة، فقج كان ىشاك ضعف واضح في قيام كميات التخبية بجورىا في نذخ ثقافة 
ريادة األعسال بيؽ طالبيا في مجاالتيا الثالثة، فكانت ندبة السؾافقة اإلجسالية الشدبة 

في مؤخخة السجاالت  ضشات األعسالحا. حيث جاء مجال %(16428السئؾية اإلجسالية )
بشدبة مؾافقة بمغت  التعميؼ لمخيادة%(، بيشسا ترجر مجال 2402.بشدبة مؾافقة بمغت )

 .%(13460فكانت ندبة السؾافقة عميو ) البيئة الجاعسةمجال  ا%( أم13455)
 في نذخ ثقافة ريادة األعسال  ىاجور بكميات التخبية مؾافقة الظالب عمى قيام  ندب جاءت

أكثخ وأن  %(.38480 % إلى114.0)في مجال التعميؼ لمخيادة متخاوحة بيؽ  بيؽ طالبيا
و أعزاء ىيئة التجريذ طالبيؼ إلجخاء بحؾث يؾجتاألدوار مسارسة في ىحا السجال ىي )

. أما أقل األدوار مسارسة (%38480( بشدبة مئؾية متؾسظة )تتعمق باحتياجات السجتسع
تقجم الكمية مقخرات دراسية تيتؼ بتشسية ) :ييففي ىحا السجال مؽ وجية نغخ الظالب 

تذجع الجراسة بالكمية عمى إجخاء بحؾث ، و ثقافة ريادة األعسال والعسل الحخ لمظالب
تعسل السقخرات الجراسية بالكمية عمى تشسية ، و ومذخوعات طالبية تجعؼ العسل الحخ
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( بشدب مئؾية ضعيفة ميارات ريادة األعسال وروح السبادرة وثقافة العسل الحخ لمظالب
 %( عمى التختيب. %11455، %1.435، 114.0)

 في نذخ ثقافة ريادة األعسال  ىاجور بكميات التخبية مؾافقة الظالب عمى قيام  ندب كانت
أكثخ أن و (.%38411 % إلى480..) متخاوحة بيؽ البيئة الجاعسةفي مجال  بيؽ طالبيا

تذجع رؤية ورسالة الكمية عمى تظؾيخ ثقافة العسل األدوار مسارسة في ىحا السجال كانت )
تحخص قيادات الكمية عمى نذخ ثقافة ريادة األعسال بيؽ ، و الحخ وتشسية ريادة األعسال

قيادات الكمية تشسية روح السبادرة لجى  تزع، و السشاشط السختمفة الظالب مؽ خالل
%( 304.1%، 30405%، 38411( بشدب مئؾية متؾسظة )ضسؽ أولؾياتياالب الظ

 .عمى التختيب
 في نذخ ثقافة ريادة األعسال  ىاجور بكميات التخبية مؾافقة الظالب عمى قيام  ندب جاءت

وأن  %(.30462 % إلى65458)متخاوحة بيؽ  حاضشات األعسال في مجال بيؽ طالبيا

تدتعيؽ الكمية بأىل االختراص في إجخاء ) :األدوار مسارسة في ىحا السجال ىي أكثخ
( بشدبة متؾسظة االختبارات والسقاييذ السختمفة الكتذاف الدسات الخيادية لمظالب

باقي األدوار في ىحا السجال فجاءت مسارستيا بشدب مئؾية ضعيف ، أما %(30462)
 %(.11405 % إلى65458تتخاوح بيؽ )

 في بجورىا كميات التخبية واقع قيام تجج الجراسة اختالفات بيؽ استجابات الظالب تجاه  لؼ
باختالف جشذ الظالب ذكؾًرا وإناًثا، حيث لؼ تكؽ ىشاك  نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب

السجاالت فى  الحكؾر واإلناث استجابات الظالب ( بيؽ1411)معشؾية عشج مدتؾى  خوق  ف
 الثالثة.

  تخررات الظالب ( بيؽ 1411وجؾد فخوق معشؾية عشج مدتؾى )كذفت الجراسة عؽ
 التخررات األدبية.لرالح  الثالثة، االستبيان مجاالت يف العمسية واألدبية

 ( البيئة ( في مجالي )8.88رصجت الجراسة فخوًقا ذات داللة إحرائية عشج مدتؾي
اإلسكشجرية وطشظا والسشرؾرة، وجاءت ( بيؽ جامعات حاضشات األعسال، و الجاعسة

فخوًقا ذات داللة ، بيشسا لؼ تجج الجراسة اتجاىات ىحه الفخوق في صالح جامعة السشرؾرة
 ( بيؽ الجامعات الثالث.التعميؼ لمخيادة( في مجال )8.88إحرائية عشج مدتؾي )
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  ثقافة تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ كذفت الجراسة عؽ مجسؾعة مؽ التحجيات
تحجيات خاصة بأعزاء ىيئة و ، تحجيات خاصة بالظالبوىي:  ريادة األعسال بيؽ طالبيا

 .تحجيات تشغيسية، وأخيًخا تحجيات مجتسعية، و تحجيات خاصة بإدارة الكمية، و التجريذ
  تؾاجو قيادات كميات التخبية في نذخ التحجيات التشغيسية قائسة التحجيات التي ترجرت

خاصة التحجيات (، وتمييا ال%.2241بشدبة مئؾية ) ال بيؽ طالبياثقافة ريادة األعس
بشدبة مئؾية  سجتسعيةالتحجيات (، ثؼ ال%28451بشدبة مئؾية ) بإدارة الكمية

(، أما %55406بشدبة مئؾية ) الظالبكل مؽ خاصة ب(، ثؼ التحجيات ال%.2045)
تؾاجو قيادات جاءت في مؤخخة التحجيات التي ف أعزاء ىيئة التجريذالتحجيات الستعمقة ب

 .(%51463بشدبة مئؾية )كميات التخبية 
  دور كميات التخبية في تؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ السقتخحات التي تديؼ في تعديد

زيادة االىتسام ، والتي صشفتيا إلى سبعة مجاالت ىي: نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب
، اعتبار نذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب أولؾية لكيادات الكمية، و بتؾعية الظالب

تؾجيو األنذظة الظالبية لتعميؼ ريادة ، و استثسار السقخرات الجراسية لتعميؼ ريادة األعسالو 
تؾفيخ االحتياجات السادية ، و إلنتاج األفكار اإلبجاعية وتحفيد الظالب، األعسال لمظالب

إقامة شخاكات مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ ، وأخيًخا ظالبلشذخ ثقافة ريادة األعسال لم
 .الظالب

إقامة ، و تحفيد الظالب إلنتاج األفكار اإلبجاعيةالسقتخحات الستعمقة بسجالي )وحازت 
( عمى مؾافقة طالب كميات التخبية بشدبة شخاكات مجتسعية لجعؼ رواد األعسال مؽ الظالب

تؾفيخ ب، وتمتيا السقتخحات الستعمقة بـ )( عمى التختي%20462%، 28488مئؾية )
(، ثؼ %.5542( بشدبة مئؾية )االحتياجات السادية لشذخ ثقافة ريادة األعسال لمظالب

( تؾجيو األنذظة الظالبية لتعميؼ ريادة األعسال لمظالبتمتيا السقتخحات الستعمقة بـ )
ثقافة ريادة األعسال اعتبار نذخ ) (، ثؼ السقتخحات الستعمقة بـ%52450بشدبة مئؾية )

( زيادة االىتسام بتؾعية الظالبثؼ السقتخحات الستعمقة بـ )، (لمظالب أولؾية لكيادات الكمية
استثسار السقخرات الجراسية لتعميؼ ـ )ب(، أما السقتخحات الستعمقة %55401بشدبة مئؾية )
 (.%51406بشدب مئؾية )السقتخحات جاءت في مؤخخة ىحه ف( ريادة األعسال
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 فت الجراسة عؽ رفض الظالب لتخريص مقخرات دراسية ججيجة تتشاول ريادة األعسال كذ
ثقافة ريادة األعسال  ججيجة تجور حؾلترسيؼ مقخرات دراسية حيث حرمت السفخدة )

. أما السفخدة %( بيؽ جسيع السقتخحات04.1.( عمى أدنى ندبة مؾافقة )لظالب الكمية
( فكانت أكثخ السقتخحات التي اتفق عمييا الظالب، ومياراتيؼتعديد ثقة الظالب بقجراتيؼ )

 %(.2.480حيث حرمت عمى أعمى ندبة مؾافقة )
 التوصيات واملكرتحات

مبخرات اىتسام الجامعات برفة عامة وكميات  في إطارىا الشغخي  الجراسة بيشتلقج 
مسخحمة طالبيا، وذلػ لسا لالتخبية برفة خاصة بخيادة األعسال والعسل عمى نذخ ثقافتيا لجى 

، ولسا لظبيعة طالب كميات أخرب السخاحل العسخية ؛ ألنياأىسيةمؽ  العسخية لظالب الجامعة
خاصة في عل انتذار عاىخة البظالة بشدب متفاوتة بيؽ خخيجي كميات  التخبية مؽ أىسية

رفة خاصة التخبية، األمخ الحي ُيمقي عمى عاتق الجامعات برفة عامة وكميات التخبية ب
السذاركة في مؾاجية ىحا الغاىخة، وُيعج االىتسام بخيادة األعسال ونذخ ثقافتيا بيؽ طالبيا 
أحج الدبل لسؾاجيتيا، ومؽ ثؼ ُيعج ذلػ مبخًرا ميًسا الىتسام الجامعات وكميات التخبية بشذخ 

م بيا كميات ثقافة ريادة األعسال بيؽ طالبيا. ووضحت الجراسة أىؼ األدوار التي يسكؽ أن تقؾ 
التخبية في تشسية ثقافة ريادة األعسال لجى طالبيا، وأبخز التحجيات التي يسكؽ أن تؾاجو 

 الجامعات وكميات التخبية في ىحا الذأن.  
قيام كميات التخبية بجورىا في نذخ في  ولسا كذفت الجراسة السيجانية عؽ ضعف

، وعؽ أبخز التحجيات التي التخبية مؽ وجية طالب كمياتوذلػ ثقافة ريادة األعسال لمظالب 
األمخ يدتجعي تقجيؼ مجسؾعة مؽ التؾصيات فإن تؾاجو قياداتيا في الكيام بيحا الجور، 

والسقتخحات التي مؽ شأنيا العسل عمى تعديد األدوار اإليجابية مؽ ناحية، ومؾاجية الجؾانب 
تيا الجراسة مؽ جية الدمبية مؽ جية أخخى، والسداىسة في مؾاجية التحجيات التي أفخز 

ثالثة؛ معتسجة عمى ما تؾصمت إليو الجراسة مؽ نتائج تتعمق بدبل تعديد دور كميات التخبية 
لمكيام بجورىا في نذخ ثقافة ريادة األعسال التي أبجاىا طالب عيشة الجراسة. وتقجم الجراسة 

 ىحه التؾصيات في مجسؾعة مؽ السحاور التالية:
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 .واإلداري احملور التيظينيأوًلا: 

أن تعسل قيادات كميات التخبية عمى تزسيؽ البعج الخيادي في رسالة الكمية  -
 وأقداميا العمسية.

التاكيج عمى إضافة ىجف يتعمق بتشسية طالب وطالبات كميات التخبية وإكدابيؼ  -
 ستخاتيجية لكميات التخبية.ميارات ريادة األعسال في األىجاف اإل

نغسة العسل بكميات التخبية برؾرة تكفل دعسيا العسل عمى تعجيل المؾائح وأ -
تيح عقج الذخاكات بيؽ كميات التخبية ومؤسدات لمسذخوعات الخيادية لمظالب، وت

السجتسع لتعديد ثقافة ريادة األعسال، واتخاذ كافة اإلجخاءات العتسادىا؛ مسا 
 يزسؽ بث روح ريادة األعسال في كميات التخبية.

خاص بخيادة األعسال بالكمية، مع ربظو بييكل ريادة  الدعي لتكؾيؽ ليكل تشغيسي -
وإنذاء  ن في ىحا الييكل،ؾاألعسال بالجامعة إن وجج، عمى أن يكؾن لمظالب مسثم

مجمذ طالبي لخواد األعسال مؽ الظالب والظالبات لجعؼ تعسيؼ التجارب وتبادل 
 الخبخات.

عمى تخريص مؾازنة مشاسبة لشذخ ودعؼ ثقافة ريادة األعسال والعسل  العسل -
الحخ، مع البحث عؽ مرادر تسؾيل غيخ تقميجية تعظي لمكمية الحخية والسخونة 

 في تظؾيخ ودعؼ مذخوعات الظمبة الخيادية.
 .حمور التحفيسثاىًيا: 

 إطالق جائدة سشؾية بيؽ الظالب لمسبادرات الخيادية الستسيدة. -
لسذخوعات الخيادية لمظالب مادًيا ومعشؾًيا، لتعديد ثقة الظالب بقجراتيؼ دعؼ ا -

 ومياراتيؼ.
 إقامة مدابقات إبجاعية السبادرات الخيادية لمظالب. -
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخيبة لمسذاركة في السؤتسخات والفعاليات  -

 دولية.م إقميسية أم كانت محمية أأالبحثية السخترة بخيادة األعسال سؾاء 
 إطالق جائدة أفزل رسالة عمسية )ماجدتيخ/ دكتؾراه( في مجال ريادة األعسال. -
تذجيع الظالب بأساليب متشؾعة لتقجيؼ أفكارىؼ وتحؾيميا إلى أنذظة ريادية ذات  -

 قيسة.
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 تعديد روح السخاطخة واإلقجام عشج الظالب التي تتظمبيا ريادة األعسال.عمى العسل  -
 .حمور الشرانات اجملتنعية: ثالًجا

تشغيؼ شخاكات لمكميات واألقدام األكاديسية مع بعض الذخكات والسؤسدات  -
 الستسيدة في مجال ريادة األعسال.

لشجوات ومؤتسخات وورش عسل في مجال  -بالتعاون مع الجامعة-إقامة الكمية  -
 ريادة األعسال.

لتؾفيخ فخص تسؾيمية لمسذخوعات تعديد التؾاصل بيؽ كميات التخبية والقظاع الخاص  -
 الخيادية لمظالب والظالبات.

الحخص عمى استزافة رواد األعسال مؽ خارج الجامعة وإقامة لقاءات برؾرة دورية  -
 يؼ ثقافة ريادة األعسال.عبيشيؼ وبيؽ الظالب لتؾريث الخبخات ولتج

يا كميات خارج الجامعة لحزؾر الفعاليات التي تكيسو دعؾة رجال األعسال مؽ داخل  -
التخبية لالستفادة مؽ خيخاتيؼ في السذاركة في تقييؼ مبادرات الظالب الخيادية 

 لمظالب.
 .حمور األىشطة الطالبيةرابًعا: 

العسل عمى تججيج األنذظة الظالبية بسا يجعميا جاذبة لسذاركة أكبخ عجد مؽ  -
الخيادية، وميارات الظالب، مع العسل عمى تشؾيعيا كي تزسؽ تغظية كافة التؾجيات 

السدتقبل، وميارات التؾعيف، وثقافة العسل الحخ، وغيخىا مؽ الجؾانب التي ُتعج 
 الظالب لدؾق العسل.

 ،إقامة دورات تجريبية في السجاالت التي تجعؼ التؾجيات الحجيثة مثل ريادة األعسال -
 وميارات السدتقبل.

ز ثقة الظالب بقجراتيؼ تؾفيخ التجريب الشفدي الحي يجعؼ روح السخاطخة، ويعد  -
 عمى الؾجو األفزل. الستثسارىاومؾاىبيؼ 

العسل عمى تحؾيل ريادة األعسال إلى ثقافة ومسارسة في كافة األنذظة والبخامج  -
 الظالبية.

 عسل معارض ومشتجيات يعخض فييا الظالب أفكارىؼ اإلبجاعية والخيادية. -
 .حمور عضو هيئة التدريضخامًصا: 
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ىيئة التجريذ برؾرة تزسؽ عجم مقاومتو لفكخ ريادة األعسال، االىتسام بعزؾ  -
 بل يكؾن داعًسا لو.

تخكيد االىتسام باألنذظة الرفية وتؾجيييا لتجعيؼ ثقافة ريادة األعسال لجى  -
 الظالب

التقجيخ السادي والسعشؾي ألعزاء ىيئة التجريذ لسا يشتجو طالبو مؽ مبادرات  -
 ريادية 

بسا يمدميؼ مؽ ميارات لجمج ميارات ريادة األعسال في  تدويج أعزاء ىيئة التجريذ -
 أنذظتيؼ التجريدية.

تؾجيو الباحثيؽ وطالب الجراسات العميا لمبحث في السجاالت الستعمقة بسيارات ريادة  -
 ، وكيفية نذخ ثقافة ريادة األعسال لظالبيااألعسال

الظالب تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ الستخجام أساليب تجريدية تشسي ثقة  -
 بأنفديؼ وبقجراتيؼ.

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتشاول مؾضؾعات تخجم ريادة األعسال أثشاء  -
 السحاضخات.

تدويج أعزاء ىيئة التجريذ بقؾاعج بيانات عؽ رواد األعسال ومشتجاتيؼ البحثية  -
ومبادراتيؼ الخيادية لالستفادة مشيا سؾاء في التجريذ، أو إنتاج بحؾث او تؾجيو 

 .الظالب
 .رات الدراشيةرحمور التدريض واملكشادًشا: 

التؾجيو بأن تخكد التكميفات تزسيؽ ميارات ريادة األعسال في السقخرات الجراسية، و -
وذلػ في السقخرات التي  الجراسية عمى األنذظة التي تعدز ثقافة ريادة األعسال

 تدسح طبيعتيا بحلػ.
 بذقييا الشغخي والعسمي بؾاقع الحياة العسمية لمظالب. التؾجيو لخبط السقخرات الجراسية -
 فتح مدارات فخعية في بخامج الجراسات العميا عؽ ريادة األعسال ومياراتيا. -
ترسيؼ بخنامج دراسي في الجراسات العميا ييتؼ بخيادة األعسال وميارات  -

 السدتقبل.
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ية أو األقدام العسل عمى إدراج مجال ريادة األعسال في الخخيظة البحثية لمكم -
 األكاديسية.

 .حمور وشائل التواصل االجتناعيشابًعا: 

حدابات  –التغظية اإلعالمية الجامعية )السؾقع اإللكتخوني لمكية والجامعة -
الجامعة والكية عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي( لفعاليات ريادة األعسال لجى 

 الظالب.
 داخل كميات التخبية وخارجيا.اإلعجاد الجيج لتدؾيق فعاليات ريادة األعسال  -
استثسار وسائل التؾاصل االجتساعي )واتذ اب، فيذ بؾك، سشاب شات، وغيخىا  -

 مؽ وسائل التؾاصل االجتساعي( في نذخ ثقافة ريادة األعسال لجى الظالب.
لجعؼ ونذخ  حسالت تؾعية معتسجة عمى وسائل وأساليب متعجدة االىتسام بتشغيؼ -

 .ب الكميةثقافة ريادة األعسال لظال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائنة املراجع

 أوًلا: املراجع العربية.

السؤتسخ الدعؾدي الجولي (، "مشظهمة ريادة األعسال والبيئة السحفزة ليا"، 1103أبه بكر، مرطفٍ )
 لجسعيات ومخاكد ريادة األعسال، جامعة السمػ سعؾد، الخياض.
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، عّسان، دار الذروق اإلبجاع في إنذاء السذاريعالخيادية: (، 1102بدران، إبراليم؛ الذيخ، مرطفٍ )
 لمشذر والتهزيع.

(،"ترهر مقترح لتحدين الجاىزية التكشهلهجية في السدارس الثانهية 1108بغدادي، مشار دمحم إسساعيل )
 .622-548: 8، جامعة سؾىاج السجمة التخبؾية، كمية التخبيةالسردر"، 
 .التقخيخ الدشؾي (، 1103البشك الدولي )
 .التقخيخ الدشؾي (، 1107البشك الدولي )

التعميؼ الجامعي في مرخ وبظالة الستعمسيؽ: دراسة تتبعية (، "1102الجرساني، وائل دمحم سعد )
"، رسالة دكتهراه، معيد الدراسات التربهية جامعة لخخيجي كمية التخبية بجامعة السشرؾرة نسؾذًجا

 القاىرة.
"تطهير إدارة السدارس الثانهية العامة في ضهء مدخل اإلدارة (، 1106الجشدي، أحالم محسهد حدين )

 .080-336(: 0)54، مجمة كمية التخبية جامعة طشظاالذاتية في مرر"، 
، القاىرة: الخيادة وأسخار االنظالق في دنيا األعسال(، ترجسة لبة عجيشة، 1105جهنز، ديفيد )

 السجسهعة العربية لمتدريب والشذر.
(، "مدى تهفر الدسات الريادية لدى طالب وطالبات جامعة السمك سعهد"، 1105حدشين، إيسان )

 السؤتسخ الدعؾدي الجولي لخيادة األعسال، جامعة السمػ سعؾد، الخياض.
ًيج نرا ًالدفنمنمن ية في كل ورسة الثاندريادة األعمال بالمم "تعمي(، 1104الحديشي، عزة أحسد )

 .0210-0142(: 2)10، ية ًإجتماعيةوبرت تدراسار"، ًإمكانية اإلفادة منيا في مص
، السرصد العالسي لريادة األعسال، متاح عمٍ: 1101(، تقرير ريادة األعسال عام 1102حطاب، ىال )

http://www.gemconsortium.org 
(، "الجامعات العربية بين بطالة الخريجين وىجرتيم واإلنتاجية السشذهدة"، 1116حسادي، عبد الرحسن )

 .126-111(: 051)25، تخبية جامعة قظخمجمة ال
(، "واقع ثقافة ريادة األعسال بجامعة حائل وآليات 1105الحسالي، راشد دمحم؛ والعربي، ىذام يهسف )

-276(: 65، )دراسات تخبؾية في التخبية وعمؼ الشفذتفعيميا من وجية نظر الييئة التدريدية"، 
331. 

(،"استراتيجية مقترحة 1106م؛ عبد هللا، مجدي عبد الرحسن )؛ السميجي، رضا إبراليهللاد عيادة عبد، خال
مجمة السعخفة لتفعيل دور جامعة حائل في تأصيل ثقافة ريادة األعسال لدى الذبابا الجامعي"، 

 .013-55(: 01)4، التخبؾية
         ، الرياض، دار الخريجي لمشذر والتهزيع. التعميؼ العالي: قزايا ورؤى (، 1112الخطيب، دمحم شحات )
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مجمة العمؾم (، "رؤية طالب جامعة تبهك حهل ثقافة ريادة األعسال"، 1106الدبهسي، سامي األخزر )
 .30-11(: 7)0االقترادية واإلدارية والقانؾنية، السخكد القؾمي لمبحؾث بفمدظيؽ، 

والعذخيؽ وطخق التحجيات التي تؾاجو الجامعات األردنية في القخن الحادي ( "1118ربيع، أحسد دمحم )
 "، رسالة دكتهراه، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية.مؾاجيتيا

الربيعي، حاكم محدن دمحم؛ الشهري، عبد الدالم عمي حدين؛ حدين، صباح عبد الهىاب معين 
مجمة الغخي لمعمؾم االقترادية (، "إدارة التغير في الجامعات: التحديات والسقهمات"، 1106)

 .052-036(: 2)03، كمية االقتراد واإلدارة جامعة الكؾفة واإلدارية،
(، "تاثير مهقف الطالب من ريادة األعسال في نيتيم لمذروع بأعسال ريادية"، 1101رمزان، ريم ) 

 .311-247(: 1)17، مجمة جامعة دمذق لمعمؾم االقترادية والقانؾنية
، ى طالب جامعة طيبة بالسجيشة السشؾرة"كفايات ريادة األعسال لج(، "1105الرويتعي، يهسف حسدي )

 طيبة. رسالة ماجدتير، كمية التربية، جامعة
، العين: دار الكتاب ريادة األعسال: صشاعة لقخن الحادي والعذخيؽ(، 1105الزعبي، عمي فالح )

 الجامعي.
السررية في  (، "نسهذج لسقترح لكيادة أنذطة التغيير التشظيسي بالجامعات1115زيان، عبد الرازق دمحم )

 .85-4: 01، مجمة مدتقبل التخبية العخبيةضهء أىداف اإلدارة الجامعية السعاصرة"، 
مجمة (، "العالقة بين البطالة والهالء لمهطن والتطرف لدى خريج الجامعة" 1110زيدان، عرام دمحم )

 .315-251(: 35، )كمية التخبية بالسشرؾرة
(، "برامج تعميم ريادة األعسال: البعد الغائب في مقررات إدارة األعسال في كميات 1112زيدان، عسرو )

السمتقى العخبي لتظؾيخ أداء كميات اإلدارة والتجارة في الجامعات العخبية، التجارة واإلدارة العربية"، 
 .141-118: السشغسة العخبية لمتشسية اإلدارية، سؾريا

، القاىرة، السشظسة العربية ريادة األعسال: القؾة الجافعة لالقترادات الؾطشية(، 1116زيدان، عسرو )
 لمتشسية اإلدارية.

(، "سياسات وبرامج التعميم الريادي وريادة األعسال 1103الديد، لسياء دمحم، وإبراليم، إيسان عبد الفتاح )
مجمة دراسات عخبية في مرر"،  في ضهء خبرة كل من سشغافهرة والرين وإمكانية اإلفادة مشيا في

 .238-164(:1، )التخبية وعمؼ الشفذ
، مجمة البحؾث اإلدارية(،"برنامج تحميل سهق العسل وثقافة العسل الحر"، 1115الذريف، مختار )

13(3 :)175-181. 
 ، الرياض، مكتبة العبيكان.ريادة األعسال(، 1104الذسيسري، أحسد؛ السبيريك، وفاء )
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(، "واقع ريادة األعسال الشدائية في السسمكة 1101حسد، وأبه نفيدة، رنا عبد هللا )الرفدي، ليمك أ
 .52-18: ممتقى ريادة األعسال العخبيةالعربية الدعهدية"، 

يرية السنة التحضطمبة ٌ دعٍ بثقافة ريادة األعمال لو"ال(، 1105عبد الفتاح، دمحم زين العابدين )
(: 06)2، مجمة البحث العمسي في مرخ، انية"يد: دراسة مىاحهن مد ًاتجاىاتيلك سعهجامعة الم

512-543. 
(، "الهعي بثقافة ريادة األعسال لدى طالب جامعة نجران 1104العتيبي، مشرهر؛ مهسٍ، دمحم )

 .561-504(: 051، )مجمة كمية التخبية جامعة األزىخ واتجاىاتيم نحهىا"،
ي مرر بين التفاعل مع التحديات السعاصرة (، "اإلدارة الجامعية ف1111عذيبة، فتحي درويش )

السؤتسخ العمسي الخابع: التخبية ومدتقبل التشسية البذخية في الؾكؽ العخبي عمى ومذكالت الهاقع"، 
  .001-61، ضؾء تحجيات القخن الحادي والعذخيؽ، كمية التخبية بالفيؾم، جامعة القاىخة

ذ القخار في إدارة األزمات السجرسية لجى مجيخي واقع اساليب اتخا(، "1105عطا هللا، عبير دمحم )
"، رسالة ماجدتير، كمية التربية جامعة السجارس وسبل تظؾيخىا: دراسة ميجانية بسحافغة اإلسكشجرية

 اإلسكشدرية.
(، " بطالة خريجي الجامعات في مرر في الهضع الراىن 1113العطار، سيير عادل دمحم صبحي )

السؤتسخ الدشؾي التاسع:  انية عمٍ عيشة من طمبة الدراسات العميا"،وآليات السهاجية: دراسة ميد
 .240-171: 0إدارة أزمة البظالة وتذغيل الخخيجيؽ، كمية التجارة جامعة عيؽ شسذ، 

السشاخ التشغيسي وضغؾط العسل لجى السعمسيؽ بسحافغة مظخوح: (، "1108عسارة، وائل مسدوح )
 ة التربية جامعة اإلسكشدرية."، رسالة ماجدتير، كميدراسة ميجانية

مخاكد ريادة األعسال في الجامعات الدعؾدية في ضؾء ىـ(، "0327الغشيم، لهلهة إبراليم عبد الرحسن )
"، خبخات جامعات الؾاليات الستحجة األمخيكية وجامعات جسيؾرية ألسانيا االتحادية: دراسة مقارنة

 إلمام دمحم بن سعهد اإلسالمية. ا رسالة دكتهراه، كمية العمهم االجتساعية، جامعة
دور حاضشات األعسال في تؾجيو الظمبة نحؾ ريادة األعسال في (، "1103الفهاز، عسران دمحم )
 "، رسالة ماجدتير، كمية االقتاد والعمهم اإلدارية، جامعة اليرمهك.الجامعات األردنية

 ّسان، دار أسامة لمشذر والتهزيع.، عريادة األعسال وإدارة السذاريع الرغيخة(، 1105كافي، مرطفٍ )
(،"حاضشات اإلبداع العمسي بالجامعات السررية في ضهء متطمبات اقتراد 1102دمحم، سساح زكريا )

 .811-741(: 30، )مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذالسعرفة: رؤية مقترحة"، 
هى ريادة األعسال لدى طالب (، "قياس مدت1103دمحم، عهض هللا سميسان؛ محسهد، أشرف محسهد )

 .488-438(: 04)0، مجمة البحث العمسي في التخبيةجامعة الطائف ودور الجامعة في تشسيتيا"، 
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(، "واقع التعميم لريادة األعسال في الجامعات الحكهمية الدعهدية"، 1103السخالفي، عبد السمك )
اون الخميجي العخبي، جامعة السمػ السؤتسخ األول لكميات إدارة األعسال بجامعات دول مجمذ التع

 .38-23: سعؾد بالخياض
 ، جدة، دار خهارزم العمسية.دراسات إدارية معاصخة(، 1101مرزوق، عبد العزيز )

(، "التسيز التشظيسي: فمدفة إدارية عررية لسهاجية تحديات الجامعات 1106مديل، محسهد عطا دمحم )
سخ العمسي الدشؾي الخابع والعذخيؽ: قيادة التعميؼ السؤتالسررية في القرن الحادي والعذرين"، 

وإدارتو في الؾطؽ العخبي: الؾاقع والخؤى السدتقبمية، الجسعية السرخية لمتخبية السقارنة واإلدارة 
 . 133-118:التعميسية

(، "دور التعميم الثانهي الفشي السزدوج في إكداب طالبو ثقافة ريادة 1103ميشاوي، أحسد عفيفي )
(: 41، )دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذل لسهاجية مذكمة البطالة في مرر"، األعسا
202-250. 

(، "نحه رؤية استراتيجية لدور الجامعات في تدعيم ثقافة ريادة األعسال 1107نافع، سعيد عبده )
 .40-4(: 01، )السجمة العخبية لمجراسات التخبؾية واالجتساعيةوالتعميم الريادي"، 

 ، عّسان، دار الحامد.الخيادة وإدارة األعسال الرغيخة(، 1101الشجار، فايز، والعمي، عبد الدتار )
، دور اإلدارة السجرسية في تعميؼ إدارة األعسال لظالب السخحمة الثانؾية(، "1105اليساني، عبير ىاشم )

 السمك سعهد. رسالة ماجدتير، كمية التربية، جامعة
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