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 :ملخص الدراسة 

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

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

العالي في مصر بعدد ، ومع تزايد أهمية ريادة األعمال  قامت وزارة التعليم التطبيق واإلنتاج
من المبادرات لتدعيم ريادة األعمال في الجامعات من خالل إنشاء حاضنات األعمال، ومراكز 

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

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

عكس على ؛ بما يسهم في التطوير والتحسين المستمر للمركز، األمر الذى ين هلتعزيز أدوار 
 .أدائه، ومدى تحقيق األهداف المنشودة 

 

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

the Center for Job Development and Entrepreneurship at the 

University of Alexandria. 

Study Summary : 

Entrepreneurship plays a pivotal role in economic growth and a reason 

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

opportunities and stimulating innovation and creativity, Therefore, many 

countries have sought to take care of entrepreneurship by establishing centers 

for entrepreneurship in university institutions, which help translate creative 

ideas, and innovative perceptions into application and production processes, 

with the increasing importance of entrepreneurship, the Ministry of Higher 

Education in Egypt has undertaken a number of initiatives to support 

entrepreneurship in universities by establishing business incubators and 

entrepreneurship centers in a number of Egyptian universities, and including 

the Career Development and Entrepreneurship Center at Alexandria 

University, therefore the present study seeks to attempt scientific identification 

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

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

Center for Job Development and Entrepreneurship at the University of 

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

contributing to the development And the continuous improvement of the 

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

goals are achieved. 

Key Words  :  

Entrepreneurship - Entrepreneurship Centers at Universities 
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 :مقدمة 

يرات التى أضحت لتشمل كافة األبعاد السياسية شهد المجتمع المصرى عديد من التغي       
وأمام هذه ستفرض مجموعة من الفرص والتهديدات ، والتى ، واألقتصادية ، واألجتماعية ، 

تحوالت  فأصبحت هناكيرات كان البد من استحداث نماذج ، وأساليب إدارية حديثة ؛ التغ
تحول الحديث من اإلدارة إلى أساسية في إطار المفاهيم الخاصة بإدارة المؤسسات ، فقد 

، فتعد ريادة األعمال من األتجاهات الحديثة ، والتى أصبحت  Entrepreneurshipالريادة 
متطلب رئيس فى ظل التنافس المؤسسى فى كافة المجاالت  ، وضرورة إعداد الفرد 

فة ؛ المعر  أقتصاد إلي التحول مع المعرفة خاصة ودور ، أهمية لمستجدات العصر، وازدياد
والسعى إلى ترجمة األفكار اإلبداعية إلى ،  االبتكاراألمر الذى يتطلب العناية  باإلبداع ، و 

،  األعمال ريادة ثقافة كبيًرا فى تنمية دوًرا عليها الجامعات فإن واقع ملموس ، لذلك
 .والتشجيع على العمل الريادى 

حيث أجريت دراسة لوصف ريادة تؤدى ريادة األعمال دوًرا محورًيا فى النمو األقتصادى       
دولة ، وتوصلت إلى أن ريادة األعمال  09جامعة موجودة فى أكثر من  199األعمال فى 

، تنمية برامج تمد الطالب بالمهارات و تقدم لألفراد فرصة لبناء مهن ناجحة من خالل تطوير 
 . ومديرى لمشروعات صغيرة ، والفرص لجعلهم رواد اعمال ناجحين ، والقدرات  ،والمعرفة 

(Winkel , Jeff , William and Christine , 2013 : 1)  
وسبًبا فى تطور المجتمعات ، من مصادر الدخل للدول  ريادة األعمال أصبحتوعليه ،     

فعلى المستوى الخاص تؤدى ريادة األعمال إلى تشجيع األفراد على التوظيف الذاتى من خالل 
وتحسين ، األفراد  دخلاستثمار أموالهم لتمويل مشاريعهم الخاصة بشكل يؤدى إلى زيادة 

، ستثمارات المحليةال فى زيادة االظروفهم المعيشية ، وعلى المستوى العام يساعد رواد األعم
خرين مما خالل التوظيف الذاتى ، وتوظيف األوزيادة الموارد المالية ، والقوى العاملة من 

يؤدى إلى خلق فرص عمل خاصة فى ظل غياب فرص التوظيف الحكومى ، فضال عن تعزيز 
، اتمناطق صناعية ، وتطوير المجتمعالتنمية األقليمية من خالل تحويل المناطق النائية إلى 

      (09:  9992الزبير ، ابوضيف ، . ) وزيادة الخدمات بها 
ولقد سعت كثير من الدول إلى العناية بريادة األعمال من خالل أنشاء مراكز لريادة     

والتصورات ، األعمال فى المؤسسات الجامعية ، والتى تساعد على ترجمة األفكار اإلبداعية 
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 Xإكس  مختبر نتاج ، ففى الصين على سبيل المثال  صممالمبتكرة إلى عمليات التطبيق واأل 
األعمال ، وتتبلور مهمته  ريادة وتعليم،  االبتكارو  ،  اإلبداع تعزيز بهدف 9991عام 

كتشاف القدرات فالخيال يسعى أل والتنفيذ ، ، االبتكارو ، الخيال : األساسية فى ثالث أبعاد
ساسية للمرحلتين التاليتين ، وهما األللبنة لوضع ا رتقاء بهاواأل ، بداعية لدى الطالب إلا

يشجع المختبر الطالب من مختلف التخصصات األكاديمية على  والتنفيذ حيث،  االبتكار
، وتوسيع مساعيهم للبحث عن فرص  استكشاف الفرص الجديدة في مجاالت تخصصاتهم

، ت الجامعة كما يسعى لتحقيق التكامل بين إدارا،  ىتشمل تخصصات متعددة أخر 
والوسائل الكفيلة بتحويل ، لتوفير السبل ؛ والمؤسسات األخرى بهدف الحصول على الموارد 

جرين ، )  .جتماعية ألعضاء المجتمع ، وتحقيق القيمة األفكرة المشروع إلى واقع ملموس 
 (  11،  19: كانديدا ، إلين ،هيدى ، سام 

وتدريب رياديو األعمال  تقدم فيه تدريبات عملية ، البحرين برنامج لتنمية  ووضعت    
، وتطوير المشروعات الريادية ، كذلك تدريب ، وتنمية ، مكثفة تركز على كيفية إنشاء 

والتعاون مع المؤسسات المعنية بتسهيل ، ومساندة رواد األعمال المحتملين ، ، ومشاورة 
مية الصناعات الناشئة ، والذى يهدف لتنريادة األعمال مركز ، كما أنشاءت  وتنمية الصناعات

المشروعات الريادية من خالل فريق عمل متخصص يضم نخبة من الخبراء ،   إلى دعم نمو
 ( . 90-90:  9999محمد ، سعدون ، ) والعالمية ، وباالستعانة بالهيئات المحلية 

أحدى الدراسات أنه لكى تتحول الجامعة إلى جامعة ريادية البد من تأسيس  أكدتولقد       
مراكز ريادية تضم المبدعين فى مختلف التخصصات ، بحيث تتولى مهمة دعم المنظمات 

واحتضانها لحين تصبح قادرة على العمل ، وقطاع األعمال باألفكار الريادية ، الصناعية 
عبد ) لبحث سبل تحقيق أقصى استفادة منها المعنية  بشكل مستقل مع التنسيق بين الجهات

 (  .  72:  9992الوهاب ، 
قامت وزارة التعليم العالي فى مصر بعدد من المبادرات  همية ريادة األعمال ومع تزايد أ      

عدد من حاضنات األعمال فى  من خالل إنشاء ، ودعملتدعيم ريادة األعمال فى الجامعات 
 1إنشاء ، حيث تم الجامعية على مستوى جمهورية مصر العربية عدد من المؤسسات 

مليون  0.7شركة بتمويل  19لدعم عدد ،  على سبيل المثالحاضنات في جامعة أسيوط 
حاضنة في أقاليم مصر المختلفة منها حاضنات  97جنيه ليصل عدد الحاضنات إلى 
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مليون جنيه  7،91ي شركة ناشئة بإجمال 21حتضان عدد ال، ، وغير متخصصة متخصصة 
 (1:  9992وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، ) .  9997/9992حتى 
أوضح البنك الدولى أن الحكومة المصرية شرعت في تطبيق مجموعة من كما      

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

، وغيرها من  "فكرتك شركتك"حيث دعمت الحكومة المصريةً  مبادرة  مهارات ريادة األعمال ،
هناك زيادة ملحوظة في كما أشار البنك الدولى إلى أن ،  مالالمبادرات التى تدعم ريادة األع

الذين يقررون فتح مشروع  (عاًما  99-92) الذين تترواح أعمارهم  النسبة المئوية للشباب
 ، ويمكن أن ُيعزى هذا النمو في ريادة أعمال الشباب إلى ارتفاع معدل رواد أعمال خاص بهم

، فضال عن عناية ( 0:  9992البنك الدولى ، )  الةالبط لمعدالتنتيجة -الضرورة  بحكم -
فى مصر بدعم ريادة األعمال فى جميع الجامعات والقيادات الجامعية وزارة التعليم العالى 

 .المصرية 
فلقد ، قتصادى فى النمو األ ريادة األعمالواستناًدا على ما سبق يتضح نظًرا ألهمية     

، وتحفيز نظًرا لدورها الحيوى فى استحداث فرص للعمل فى مصر عناية كبيرة ا مؤخرً حظيت 
ومن  ، حيث أنشأت مراكز لريادة األعمال فى عدد من الجامعات المصرية بداع ،واإل االبتكار

ضمنها مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية ، لذلك تسعى الدراسة 
عدد من ضوء خبرات فى  كز ريادة األعمالار الحالية إلى محاولة التحديد العلمى ألدوار م

مركز التطوير الوظيفى وريادة لتحديد األدوار الفعلية التى يؤديها ،  األجنبية والعربية الجامعات
بما يسهم فى التطوير ؛ ، لوضع رؤية مقترحة لتعزيز أدواره بجامعة اإلسكندرية  األعمال

ريادة األعمال ؛ بما يجعله قادر على  ، لتحقيق مستوى متميزفى مجالوالتحسين المستمر 
  .المنافسة على مستوى المؤسسات الجامعية 
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 :مشكلة الدراسة : أواًل 

ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بريادة الرغم من عناية الحكومة المصرية ، على    
أفضل مستوى لريادة األعمال  للوصول إلى األعمال باعتباره توجًها عالمًيا تسعى كافة الدول 

ريادة ف" ، إال ان الواقع يشير إلى أن هناك قصور فى ريادة األعمال فى الجامعات المصرية ، 
 العناية ضعف بجانب تحقيقه ، إلي الجامعية القيادات تسعي اإستراتيجيً  هدفا تمثل ال األعمال
 وعدم الريادية ، الطالبية للمشروعات منظمة لوائح وجود عدمو  المبادرة الطالبية ، روح بتنمية
 وجود عدمو الطالب ،  مستويات جميع علي المشاريع الريادية أنشطة لدمج نموذجا وجود
، أعمال  ورجال،  تدريس أعضاءهيئة يشمل األعمال لريادة بالجامعات متخصص هيكل

الطالب ،  لدي المبادرة روح لدعم الالزم التمويل من الذاتي كتفاءاأل  توافر ضعفو  ،وغيرهم 
 تقدمها التي والتثقيفية،  التوعوية الخدمات ضعف المعوقات هذه أهم أن النتائج أظهرت كما

 واألعمال التوظيف لخدمات مركز وجود عدم يليها ريادة األعمال ، ثقافة لتنمية الجامعات
 ( 120،  120:  9992الرميدى ، )  ." األنشطة بعض لمزاولة الريادية
بعض مالمح ريادة  9999كما أوضح تقرير المرصد العالمى لريادة األعمال عام         

) األعمال فى مصر والتى تتمثل فى ضعف معدل النشاط الريادى فى مصر فى الفئة العمرية 
، فضال عن أن مصر من ضمن أقل الدول فى معدالت %  7.29حيث يبلغ نحو  ( 92-09

من االعمال توقفت بسبب عدم تحقيق %  99أكثر من  حيث أن%  0.92التوقف بنسبة 
أرباح ، كما جاءت مصر فى المرتبة األخيرة فى مجال التعليم والتدريب الريادى فى ظل نظام 

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

viii)  

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

ين والسعودية ، فى حين أن تليها قطر ، والبحر ( حيث المواقف الريادية والمهارات والتطلعات 
عالميا ، حيث يتراوح مؤشر 991من  20ا ، وفى المركز مصر تحتل المرتبة األخيرة عربيً 
 % . 19.9الى  91.0الريادة العالمى فى مصر  من 

  (Ács , László , Erkko , 2016 : 25-43-128)  
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ترجع فى ريادة األعمال بالجامعات القصور ويتضح مما سبق أن هناك عديد من أوجه       
إلى عده أسباب لعل من أبرزها ما يتعلق بقصور مراكز ريادة األعمال ، ومن ثم فهناك حاجة 

بعض الجامعات األجنبية مراكز ريادة األعمال فى التى تؤديها  إلى تحديد األدوار العلمية
اكز ريادة األعمال خاصة فى مر ألدوار  العلمىالتحديد  فىنطالق ، لتكون نقطة األ  والعربية

مركز التطوير الوظيفى التطبيق على مع ظل توجه الجامعات إلى أن تكون جامعات ريادية ، 
للوصول ؛ بغية تحديد األدوار الفعلية التى يمارسها المركز  وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية

لية اإلجابة عن األسئلة ، وفى ضوء ما سبق تحاول الدراسة الحا إلى أفضل النتائج الممكنة
 :التالية 

 ؟ طبيعة مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعيةما  -9
 ما أدوار مراكز ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية والعربية ؟ -9
ما األدوار الفعلية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية  -1

 ؟  بجامعة اإلسكندريةمنسقى ريادة األعمال من وجهة نظر 
أدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة لتعزيز  ما الرؤية المقترحة -9

 اإلسكندرية ؟
 :أهداف الدراسة : ثانًيا 

 :تهدف الدراسة إلى 
التأكيد على ضرورة العناية بالتوجهات اإلدارية الحديثة بما يسهم فى تحقيق مستوى  -9

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

 . ممارساتمراكز ريادة األعمال من  ا كمؤشر لتحديد ما ينبغى ان تؤديهواستخدامه
 . تحديد األدوار الفعلية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية -1
داء مركز التطوير الوظيفى أ ، وتعزيزلتحقيق التطوير المستمر  رؤية مقترحةوضع  -9

 .وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية 
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 :أهمية الدراسة : ثالًثا 

 :تتبلور أهمية الدراسة فيما يأتى 
تفيد ، كما التحديد العلمى ألدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية   

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

على التطوير المستمر لمركز ريادة األعمال والوصول به إلى والقيادات الجامعية خاصة 
 .العالمية 

 :منهج الدراسة وأدواته : رابًعا 

، تبعا لطبيعة الدراسة استخدم المنهج الوصفى التحليلى الذى يعتنى بجمع المعلومات      
لك من خالل وصف مراكز ريادة األعمال من حيث وتحليلها لوضع تصورات مستقبلية ، وذ
 الجامعات فى بعض ألدوارمراكز ريادة األعمال وتحديدأهدافها ، ومبرراتها ، ومتطلباتها ، 

األدوار الفعلية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة  تحليل، ثم  األجنبية والعربية 
 .اإلسكندرية بغية تحقيق التطوير والتحسين المستمر 

مركز التطوير  التى ينبغى أن يؤديها دواراأل ُصممت استبانة تتضمنولتحقيق أهداف الدراسة 
التطوير الوظيفى  مركزل الممارسات الفعليةبغية التوصل إلى ؛ يادة األعمال الوظيفى ور 

 .وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية 
 :حدود الدراسة : خامًسا 

والبالغ عددهم بجامعة اإلسكندرية  الميدانية على منسقى ريادة األعمالالدراسة  طبقت     
وهو ما تم الحصول عليه عضًوا ، (  19) واقتصرت على عدد ،  عضو هيئة تدريس( 99)

 . من استجابات 
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 : مصطلحات الدراسة :  سادًسا

 : تتضمن الدراسة المصطلحات األتية 
 :ريادة األعمال 

يعود أصل مصطلح الريادة فى اللغة إلى الفعل راد وراد ، ويروده روًدا ، ورياًدا ، وارتاده       
ارتياًدا ، أى بحث عنه ، وطلبه ، واسم الفاعل منها رائد ، وهو من كان يرسله قومه 

 ( . 9:  9029الكبير ، محمد ، هاشم ،  ) أماكن جديدة  الستكشاف
التوجه إلنشاء عمل خاص يديره  الفرد من " وتعرف ريادة األعمال اصطالحًيا على أنها      

خالل بذل الفكر ، والجهد ، والوقت ، والمال ، ويتجلى فيها روح المغامرة ، وتقبل المخاطرة 
واألجتماعية ، والمالية لذلك ، واستثمار عوائده لتوفير  المحسوبة ، وتحمل التبعات النفسية ،
للتخفيف أو الحد من البطالة ، وكذلك تحقيق الرفاهية و فرص عمل جديدة له ، ولغيره ، 

األقتصادية ، واألجتماعية لنفسه ، ولغيره ، والمساهمة فى بناء مستقبلة ، ومستقبل الوطن 
عبد الفتاح ، " .   )  شاملة ، ومستدامةوالمساهمة فى إحداث تطوير، وتنمية وطنية 

9990  :019  ) 
أى محاولة ألنشاء أعمال جديدة ، أو إيجاد رواد " كما تعرف ريادة األعمال على أنها       

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

عملية ديناميكية قائمة على التغيير ، واإلبداع ، ويتطلب ذلك طاقة إبداعية ، " على أنها 
ورغبة ذاتية نحو تبنى ، وخلق أفكار جديدة ، وحلول مبتكرة ، كما تشمل القدرة على 

ما يتطلب مهارة االستعداد لتحمل المخاطر ، وحشد الموارد الالزمة للمهارات اإلبداعية ، وهو 
    ( Kuratko , 2005 : 578 )                 ".أساسية لبناء خطط العمل 

على أنها عملية إنشاء شيء جديد ذي قيمة ، خاصة االستجابة " وتعرف ريادة األعمال     
كما أنها تنطوي على بذل الجهد ، وتحمل المخاطر ، مع توقع تلقي  للفرص المتاحة ،
،   ( Pahuja , 2015 : 8 ) تى قد تأخذ شكل نقدى أو غير نقدىنهاية الالمكافآت في ال

عملية ديناميكية وأجتماعية ، حيث يقوم األفراد ، " ويشير إلى ريادة األعمال على أنها 
بمفردهم أو في تعاون ، بتحديد الفرص ، والقيام بشيء ما معهم إلعادة تشكيل األفكار إلى 
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 Berglund)"   سياقات أجتماعية أو ثقافية أو أقتصادية أنشطة عملية ، أو موجهة في 
,2013:18 )  . 

محدودة تعتمد  أنشاء مشروع جديد بإمكانيات " كما تعرف ريادة األعمال على أنها      
أو منتج جديد يلبى رغبات ، فقد تكون تقنية جديدة  واإلبداع ، االبتكاربشكل أساسى على 

، وأيضا توفر فرص عمل جديدة لرائد األعمال  ، ومن ثم تخلق مكانها فى السوق ، جديدة
قتصاد ، ويمثل قيمة مضافة لألومن يعملون معه بربح كبير يحقق الثراء لرائد األعمال 

 .(  109:  9990الحمالى ، )   " الوطنى
 ، بمفردهم  واستعدادهم، القدرة الواضحة لألفراد "  على أنهاريادة األعمال كما يشير إلى     
منتجات )قتصادية جديدة ، إلدراك وخلق فرص أوخارجها ، في فرق ، داخل المؤسسات  أو

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

عملية " ريف ريادة األعمال اجرائًيا فى ضوء التعريفات السابقة على أنها ويمكن تع    
لول مبتكرة ، إلنشاء إبداعية يقوم بها الفرد أو مجموعة من األفراد إليجاد أفكار جديدة ، وح

تطوير أعمال قائمة ، مع القدرة على تحمل المخاطر ، وبذل الجهد المستمر  أوأعمال جديدة، 
 .النتائج الممكنة للوصول إلى أفضل 
 :فى اجلامعات  مراكز ريادة األعمال

هياكل أنه يشير إلى ويرتبط بمفهوم ريادة األعمال مفهوم مراكز ريادة األعمال ، والذى      
فجوة "آليات مصممة لسد تكارى ، ونمو اقتصادى ، فهى بجامعية تساعد على تحقيق نشاط أ

وصناديق رأس المال االستثماري ، في مرحلة االستثمار حيث يقوم المستثمرون "التمويل
 : Gulbranson , 2008 ) مرحلة الحقةكيزهم إلى استثمارات أكبر حجمًا فى بتحويل تر 
250 ) . 
أو وتنمية الشركات ، جهة تقوم بتطوير " وُيشار إلى مراكز ريادة األعمال على أنها       

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

 .  ) ( Tehseen, 2015 : 53"   تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
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حو ريادة األعمال بكل مكونات منظومة لتنمية التوجه ن" على أنه أيًضا كما يعرف      
الجامعة ، ويظهر هذا في الهيكل التنظيمي للجامعة وفي رؤيتها ، وأنشطتها ، وبرامجها 
المختلفة ، ليمتلك خريج هذه الجامعة مجموعة من المهارات الريادية ، والتي تساعده في 

 ( . 009:  9992موسى ، )   " المستقبل على القيام بإجراء مشروعه الخاص
 بالجامعة وحده تنظيميةويمكن استخالص تعريف إجرائى لمراكز ريادة األعمال  على أنها     
والباحثين،  الطالب،والتى تساعد ، المبتكرة الريادية والمشروعات ، األنشطة و  األفكار، تدعم

؛ بما ينعكس بالفائدة على مستقبال  ةالخاص على القيام بمشروعاتهم وغيرهم والخريجين،
 . والمجتمع عامة ، والجامعة، الفرد

 :خطوات الدراسة : سابًعا 

 :وتتبلور خطوات الدراسة فيما يأتى 
 :اخلطوة األوىل 

تقديم األساسى المعرفى لمراكز ريادة األعمال من خالل توضيح أهداف :  اخلطوة الثانية
 لتحديدفضال عن تحليل األدبيات  مراكز ريادة األعمال ، ومبرراتها ، ومتطلبات أنشائها ،

 .مراكز ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية والعربية  أدوار
التعرف على األدوار الفعلية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة :  اخلطوة الثالثة

ادة منسقى ريمن وجهة نظر  الفعلية اإلسكندرية من خالل إعداد استبانه لتحديد األدوار
 .بجامعة اإلسكندرية  األعمال

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

بيعة بطوعليه ، فى ضوء خطوات الدراسة السابقة ، سيتم تناول المحور األول المتعلق      
 .، ومتطلباتها فى المحور التالى ومبرراتها، حيث خصائصها، وأهدافهامراكز ريادة من 

، واملربرات، األهداف، واخلصائص) فى املؤسسات اجلامعية مراكز ريادة األعمال طبيعة : احملور األول 

 . ( واملتطلبات

 فهىتعد مراكز ريادة األعمال بالمؤسسات الجامعية استجابة لدعم أفكار ريادة األعمال ،      
والمنافسة على مستوى ، بما ينعكس على مستوى التميز  االبتكارتسهم فى تحقيق اإلبداع ، و 
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ومبرراتها ، والمتطلبات  ، ويمكن توضيح خصائص مراكز ريادة األعمال ، وأهدافها ،لجامعاتا
 . التالىعلى النحو الالزمة إلنشائها 

 :خصائص مراكز ريادة األعمال : أواًل 

خالل تحليل طبيعة  استخالص مجموعة من الخصائص لمراكز ريادة األعمال منتم      
  ( Deshmukh, 2015: 7-8 ): ، والتى يمكن توضيحها على النحو األتى ريادة األعمال

على اإلبداع  ةقائم تتضمن أنشطةاألعمال  فمراكز ريادة: يعتمد على النشاط اإلبداعى  -9
، لذلك فمراكزريادة األعمال تبحث عن االستفادة من الفرص الجديدة ، وتنفيذ  االبتكارو 

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

 .يد من األرباح للمؤسسةوخدمات أفضل للمستفيدين ، والمز 
وبالتالى تسعى تلك  تقوم مراكز ريادة األعمال بتحويل المواد إلى مورد ،: إنشاء مورد  -9

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

على اتخاذ القرارات ، وتنمية القدرات لرائدى   يعتمد نجاح المشروع: العناية بالتدريب  -1
عن طريق  تنمية الكفاءات الرياديةاألعمال ، فرواد األعمال ال يولدون ، ولكن يمكن 

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

وممارسة تتم فى مراكز ، بعد خبرة طويلة تتحقق والمشروعات الريادية، األفكارفجودة 
ريادة األعمال ، ومن ثم فمراكز ريادة األعمال ليست خدمة ، ولكن ممارسة قائمة على 

 .المعرفة 
 فيتحمل رواد نظام مرتبط بالبيئة الخارجية ،ريادة األعمال :  النشاط الموجه نحو البيئة -0

والمادية ، والسياسية، قتصادية، واألجتماعيةعاة العوامل األالمخاطر مع مرا األعمال
 .، ومن ثم تعد مراكز ريادة األعمال استجابة مبتكرة للبيئة الخارجية للبيئة

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

 .وقدرة على تحمل المخاطر الممكنة الحدوث ، مستقبلية ثاقبة
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صر تعتنى مراكز ريادة األعمال بجميع مجاالت الحياة ، فهى ال تقت: النظرة الشمولية  -7
النشاطات سواء و ، فحسب على النشاطات األقتصادية، ولكن تتضمن جميع األعمال

 ، أوغيرهاأو البحث، أو الطب، أوالهندسة، أو السياسةالمتعلقة بالتعليم، 
ل على نتائج جيدة الحصوتركز مراكز ريادة األعمال  على :  السلوك الموجه نحو النتائج -2

وعملهم الدؤوب وهم يحققون أهدافهم من خالل قدرتهم ، رواد األعمال من خالل جهود
 .موجه نحو األهدافالسلوك الو ، التخطيط السليمعلى 

، بتكاربمجرد تبنيه لأل المركز مركزًا لريادة األعمالال يمكن أن يكون :  المشاركة الريادية -0
القيام ، فيجب أن يكون النشاط متكرًرا أو مستمًرا ، كما ما لم يشارك في هذا النشاط 

  .بمعاملة واحدة ال يندرج ضمن نطاق ريادة األعمال 
 :األعمال تتمثل فى ويمكن إضافة خصائص أخرى لمراكز ريادة 

مع تحقيق عمال فحسب ، بل تقاس باألرباح ال تهتم مراكز ريادة األعمال بنجاح األ  -99
، التغيير هيكليةيادة األعمال هي محفز لر فمراكز ، ةقتصاديواأل، الرفاهية الشخصية
 . (0:  9992وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، )  والتطور المؤسسي

توفير التمويل من خالل : لرائدى األعمال للقيام بمهامهم الالزمة توفير التسهيالت  -99
الالزم ألبحاث جديدة في مرحلة مبكرة ال يتم تمويلها في الغالب من قبل أي مصدر 

؛ يواصل كل من الباحثين الممولين إجراء أبحاثهم في مختبراتهم الخاصة ، تقليدي آخر
والمؤسسات المختلفة ، والصناعة، لجامعاتتبادل األفكار بين ا وتعزيز، فضال عن تسهيل

  .واالستشاريين المرتبطين بالمركز، من خالل المرشدين
 (Gulbranson  , 2008 : 250 ) 
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  : أهداف مراكز ريادة األعمال : ثانًيا 

 :هداف مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية على النحو التالى وتتبلور أ 
جتماعية، حل القضايا األلتوجيه المشاريع الريادية  من خالل : األجتماعيةدعم روح املبادرة  - أ

، فمثال ريادة األعمال الخضراء هي المكان الذي يتم لربح المالي فحسب، بداًل من اأو الثقافية 
عمليات فيه استكشاف المشكالت البيئية إلحداث تأثير إيجابي على البيئة الطبيعية باستخدام ال

م والخدمات الرقمية التي يت، الرقمية هي تسويق المنتجاتالمستدامة، وريادة األعمال 
ريع ريادة مشا هذا سيجعلأن ، مع الوضع فى االعتبار ودعمها على اإلنترنت، إنشاؤها

روح المبادرة هي تطبيق ف ، المستفيدين، من أجل تلبية احتياجات األعمال مستدامة مالًيا
أو قطاع ، صغيرة كات شر أو مؤسسة أعمال متناهية الصغر،  داخل ومهارات معينةسلوكيات، 

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

providers ، 2012 : 8) 

 ، والنموخلق فرص العملعلى  فمراكز ريادة األعمال تساعد : مو األقتصادىحتقيق الن-ب
ضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، وتخفيف وطأة الفقر، قتصادياأل فهى ، وا 

والريادة يساعد على  ،ومن ثم خلق جيل جديد من اإلبداععن تطبيق األفكار الريادية، تبحث 
 (Office of the European Union , 2012 :17 )  .تحقيق النمو األقتصادى  

ادة األعماال تحويال أبحااث الهدف من مراكز ري :الفكرى باجلامعات  االستفادة من رأس املال -ج
أو ، منتجاات وتنمياةيمكان تطاوير،  خاللاهوالذى من ، ورأس المال الفكرى إلى إبداع ، الجامعة
الب الفرصااة لالسااتفادة ممااا ماانح  الطااالهاادف منهااا ف، أو غيرهااا، أو صااناعات جدياادة، أعمااال
 .تطبيقات فاى العاالم الاواقعىو ، ا بتوليدها إلى مشاريع تجارية، وتحويل األفكار التى قامو تعلموه

Dube ,2012 : 2 , 6 ) ) 
أن أبعاد الكفاءات الريادية لها  إلى أحدى الدراساتكشفت نتائج  : رواد األعمالكفاءات تنمية  -د

، كما ونجاح األعمال  ،وأداء المشروع ،ين مناخ المبادرةالعالقة بتوطيد تأثير كبير على 
رواد األعمال الذين ، فمؤشر قوي ألداء األعمال تعدأيًضا أن الكفاءات الريادية أوضحت 

، المشاريع نجاحمن الكفاءات المطلوبة يساهمون بشكل كبير في  يتمتعون بمستوى عال  
هناك حاجة للتحسين المستمر فوبالتالي ، ،  على التنبؤ بأداء المشروعويمتلكون القدرة 
من خالل التعرض الكافي لبرامج التنمية الذاتية التي تعد خطوات حاسمة  اللكفاءة رواد األعم
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 Lawal , OIyiola , Omotayo  , Olaleke, Akeem , 2018). نحو نجاح األعمال
: 13 ) 

والتى يكون لمراكز  ،أن تتوافر فيهم مجموعة من الكفاءات يتعين على رواد األعمالو       
فهم لتفاصيل كل مجال من مجاالت الكفاءة ريادة األعمال دور فيها ، ويمكن توضيح 

                :بطة بها ، ويمكن توضيح هذه الكفاءات على النحو التالى المرتالصحيحة السلوكيات 
Tehseen, 2015 : 55-56 ) ( 

 بمعرفة التوجهات المتوقعة ، تتعلق Strategic Competencyالكفاءة االستراتيجية    -
اإلجراءات باألهداف وربط ، تحقيق األهداف بأفضل الطرقو ، على األداء هاأثر التغييرات و و 

 . لتحقيق األهداف  إجراءات استراتيجية ، ووضعومراقبة التقدم المحرز، االستراتيجية
قدرات مفاهيمية مختلفة  وتتضمن  Conceptual Competency الكفاءة المفاهيمية-

والبحث عن معالجة المشكالت بطرق ، االبتكارك  يعكسها رواد األعمال في سلوكياتهم
تعكس هذه  كما ،المعلومات المعقدة  وفهمالمخاطر، ومهارات اتخاذ القرار،  وتحمل، جديدة

 . الكفاءة القدرة العقلية على تنسيق جميع أنشطة األعمال
تشير إلى القدرة على التعرف على و  Opportunity Competencyالفرص كفاءة    -

دراك االحتياجات  غير المعلنة و الفرص المتاحة في السوق من خالل وسائل مختلفة، وا 
، واالستفادة للمستفيدينوالخدمات المفيدة ، ، والبحث عن المنتجات للمستفيدين المعلنة

 . من أفضل الفرص
تشير هذه الكفاءة إلى قدرة رواد األعمال على Learning Competency كفاءات التعلم -

، وبالتالي يحتاج رواد ، والتعلم بشكل استباقي التعلم من الطرق والوسائل المختلفة 
يعد التعلم أمًرا بالغ و ،  األعمال إلى الكفاءة التعليمية لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة

وتقليل ، ألنه يساعد رواد األعمال في توليد المعرفة لمشاريع؛ األهمية لعملية تنظيم ا
 . المخاطر 

القدرة على االستجابة للنقد، تتضمن   personal Competency الكفاءة الشخصية-
، والحفاظ على موقف إيجابي، ونقاط القوة والضعف، ومواءمتها مع التهديدات والفرص

وبالتالي ، تعتبر القوة ، الخاصة والعمل على تحسيناتها نواحى القصوروالتعرف على 
 .ويعتمد النجاح على االستفادة من هذه المهارة ، لشخصية أحد موارد العمل الرئيسيةا
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والشفافية في التعامالت الصدق، وتتضمن  Ethical Competency  الكفاءة األخالقية-
ة خدمات أو األعمال ذو الكفاءة األخالقي رائديقدم و  ،جارية من خالل االعتراف باألخطاءالت

يتصرف الفرد بطريقة ، و  ويتحمل مسؤولية اإلجراءات الخاصةمنتجات بأسعار معقولة، 
 .   والممارسات في جميع مواقف العمل بطريقة متسقة ،هذه القواعد يطبقأخالقية عندما 

أبرز أهداف  ية للجامعة منيعد تطوير القدرات التنظيم :تطوير قدرات اجلامعة التنظيمية  -هـ
، وتتمثل هذه القدرات فيما مراكز ريادة األعمال، فهى أمرمهم لتحقيق الريادة، والميزة التنافسية

 (Farsi & et.al ,2012, 197-198) :يلى 
وتتضمن مكانتها فى نظر المجتمع ، والخبراء ، والمنافسين : مكانة وسمعة الجامعة  -

 .وذلك من أجل تحقيق الميزة التنافسية  ،لها 
 وجذب، وتحسينها، والمادية، الماليةالموارد استيعاب وتشمل : استقطاب الموارد  -

، االبتكار، وما يتطلبه ذلك من توافر قدرات معينة ك وتنميتها،  البشريةالموارد 
 .، وخلق القيمة واإلبداع 

على ومن أجل تحديد ذلك يمكن التعرف  :خلفية الجامعة وسلوكها فى الماضى  -
، ونخب تراتيجيات ريادة األعمال السابقة، وتدريب رواد األعمال في الماضياس
خلفية الجامعة ليست منفصلة عن سلوكها ريب واألفراد البارزين في الماضي، فالتد

  .الحالي ، حيث أن سلوكها الحالي سيعتبر سلوكها التاريخي في المستقبل
أن وجود مراكز ريادة األعمال :المجتمع ومؤسسات  ، فات اسرتاتيجية بني اجلامعةعقد حتال-و

، ممثلة فى مركز ريادة األعمالتساعد على ايجاد تحالفات استراتيجية بين الجامعة 
أو غيرها خاصة فى ظل التطورات  ، أو تجارية ،مؤسسات المجتمع من مؤسسات صناعيةو 

 .الديناميكية التى يشهدها المجتمع 
شركاء من أهداف الجامعة الريادية، ومراكز الريادة فى تلك وتعتبر شبكات التحالف مع ال    

، وشبكات مع شركاء أجانب ،الجامعات، وهى شبكات مع شركاء القطاع العام، والخاص
ويجب أن تتفاعل هذه الشبكات ديناميكًيا لمساعدة  ،وشركاء من قطاعات أخرى فى المجتمع

، ويمكن للقيادات الجامعية في مختلف المستويات االبتكارالجامعة الريادية في تكوين دورة 
ولهذا ،  (Farsi & et.al ,2012, 197) أو فشلها ،المساهمة بشكل كبير في نجاحها
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والمؤسسات المجتمعية ، والقطاعات، ، ومراكز تربط بين الجامعةتظهر أهمية وجود وحدات
 .مراكز ريادة األعمال  لعل من أبرزها، ومن األخرى
بعض المنظمات  حيث ُتدعم:  االستفاده من دعم املؤسسات الدولية لريادة األعمال -ز   

كما هو الحال فى (، وغيرها تمويلالو  ،والمنح ،برامجالتقديم  من خالل  ريادة األعمالالدولية 
 ، حيث يهدف إلى زيادةللمشروعات الرياديةوغير المالى  ، الدعم المالىتقديم البنك الدولى 
المتاح للشركات ورأس المال المغامر ، ورأس المال في المراحل األولى، رأس المال التأسيسي

لتي تنطوي على إمكانات والمتوسطة حديثة العهد ا، والمشروعات الصغيرة، الناشئة المبتكرة
وخدمات  ،واإلرشاد ،والتوجيهوفير التدريب، تفضال عن ،  كبيرة للنمو وخلق فرص العمل

 فالبنك الدولىومن ثم ، ، والمتوسطةوالصغيرة ،تنمية األعمال للمشروعات متناهية الصغر
عزيز المهارات التدريب على تو خدمات تنمية األعمال، تقديم المشروعات، و تمويل إلى يسعى 

معسكرات ) مقترحات األعمال  دعمأنشطة و ، (ومهارات التواصل الشخصيةالمهارات التقنية، )
:  9990، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)، وغيرها العمل، ودورات تدريبيةورش و التدريب، 

97 ،90  ،99 )  . 
 : املؤسسات اجلامعية بمربرات  أنشاء مراكز ريادة األعمال : ثانًيا 

، األعمال ما بين مبررات أقتصادية، وأجتماعية، وتعليمية تتعدد مبررات إنشاء مراكزلريادة    
 :  التالىوالتى يمكن توضيحها على النحو 

 :  فما يلىوتتمثل :  املربرات األقتصادية - أ
واستثمار ، الرياديةواألعمال ، والمبادرات الفردية، ل الحراستقطاب الشباب للعم -9/أ

االتجاه إلى االستثمار فى المشروعات ، ومن ثم وطاقاتهم فى مشروعات صغيرة، الهمأمو 
الحمالى ، ) خاصة أثناء األزمات   للدولةقتصادى أحد أهم عوامل االستقرار األالريادية يعد 

9990  :997). 
تسهم هذه المشروعات الحرة مجتمعة و  ،وتنظيم مئات اآلالف من المشاريع، تأسيس -9/أ

قتصاد العالمي، كما األاألمر الذى ينعكس على مستوى ، األداء األقتصادىإسهامًا هائاًل في 
ات التي تؤدي إلى التغيير االبتكار ئة دورًا مهًما في والناش، الشركات الجديدةتؤدى 

 . (Kuratko   , 2007: 2) ونمو اإلنتاجية، التكنولوجي 
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من وتعزيز ميزانياتها ، ال مصدًرا ممتاًزا للدخل للجامعةتكون مراكز ريادة األعم قد -1/أ
استخدام التكنولوجيا المطورة في كوتسويق التكنولوجيا ، ، والمنح، واألوقاف، خالل التبرعات

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

ورش و  ،الندوات  فضال عن عقد لكتابة خطط لهم مقابل مبلغ مالي، مع شركات محلية
 ( Finkle , 2006: 203 ) . المشاركة في نقل التكنولوجياو  ،المنح و  ،العمل 

والصناعة بشكل ، تستفيد الشركات ، حيثوالصناعة، لتعاون بين الجامعاتتسهيل ا  -9/أ
لذلك ركزت الجامعات على دعم الشركات الناشئة  ،الجامعي االبتكار، و من األبحاث كبير

ستمرار عن طرق تبحث الجامعات بأ، ومن ثم االبتكارلتسهيل المزيد من التعاون و والقائمة ؛ 
مراكز لريادة  انشاءمن خالل ، الصناعة الناشئة  بأهدافم الطالب وتعلي، لربط أبحاثها 

الجامعات بشكل استراتيجي مع الشركات ، فيها خلق قيمة اقتصادية أكبرتتعاون لاألعمال 
شارك المرافق مع الشركات الناشئة، مثل ، وتدورات تدريبية وتدريًبا داخلًيا حيث تقدم
نشاء صناديق للمشاريعالمسرعات ، وكل ذلك يقود رامج الحوافز الممولة من الصناعةوب ،، وا 
وأعضاء هيئة ، ير المنتجات من قبل طالب الجامعة، والخريجينوتطو  االبتكارإلى زيادة 
 (Georgia Tech)معهد جورجيا للتكنولوجيا:  من بين أكثر الممارسات فاعلية، و التدريس

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

(The Office of Innovation and Entrepreneurship at the Economic Development 

Administration  , October 2013 : 12 )  

إلنشاء مراكز ريادة ويمكن توضيح أبرز المبررات التعليمية  : املربرات التعليمية - ب
 :على النحو التالى األعمال 

، الباحثين األكاديميين كل المعرفة، و وكبار رجال األعمال، لطالب الجامعات توفر -9/ب
دارة المشاريع ، وتنفيذ، تصميم تعزيزمن خالل  أعمالهموالكفاءات التي يحتاجونها إلنجاح  وا 

 :من خالل التالى الناجحة الريادية 
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 .جديد القيادة من خالل برامج الدراسات العليا لطالب الجامعة  تعليم جيل -
( ماجستير) والجديدة من خالل منح شهادات عليا ، دعم الشركات القائمة وت، لهمت -

 .معتمدة لقادة األعمال 
 .األكاديمين للباحثينت المستدامه عن طريق المختبرامتعمقة أكاديمية معرفة  أكساب -

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

      والتسويقية، العمليات اإلنتاجية طراف، والخبرات فى التعامل مع مختلف أواكسابهم المهارات
 (EDII) تنمية ريادة األعمال في الهندمعهد ، فمثال تم إنشاء  ( 997:  9990الحمالى ، ) 

، اعتباره الوكالة الرئيسية لتطوير ريادة األعمال، لتدريب المدربينب 9021في أبريل عام 
جراء البحوث في مجال تطوير ريادة األعمال ، وتحفيزهم جراء برامج تدريبية نموذجية وا  ، وا 

وبرنامج لتدريب معلمي ،  EDPى لتوظيف الذاتبرامج التدريبية المقدمة برنامج اومن ضمن ال
   . (TTTI) الفنون التطبيقية في معهد تدريب المعلمين التقنيين

( Deshmukh , November 2015 : 153 ) 
األفكار  لجذب، وتبنىدعم األعمال اإلبداعية من خالل برامج الحاضنات التكنولوجية  -1/ب

 ( 997:  9990الحمالى ، ) .األعمال  روادوين رصيد بشرى من وتك ،اإلبداعية
التركيز على مبدأ خلق فرص  تحويل دور الجامعة من التركيز على التوظيف إلى -9/ب

، فالجامعات التقليدية تسعى إلى البحث عن توافق مخرجاتها مع متطلبات التوظيف في العمل
وتخصصاتها لتخريج ، سوق العمل، في حين أن الجامعة الريادية تبني وتصمم مناهجها 

حيث  ، من خالل دعم مركز ريادة األعمال قادرين على خلق فرص العمل في السوق طالب
 -%  02والتى لديها معدل توظيف مرتفع يبلغ  - Abad Oliva جامعة آباد أوليفا تؤكد 

: على الحاجة إلى استيفاء الشروط التالية لتتمكن من تكرار ممارساتها في سياقات أخرى
ع والتمويل ، والدعم من فريق اإلدارة ، وشبكة االتصاالت م، لنشاط المؤسسياتعزيز 

والحصول على مؤسسة ملتزمون بتدريس ريادة األعمال ، المتخصصين في األعمال التجارية
  . على جميع مستويات التعليم

( Nogueira , 2018 : 14 )    
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الجامعات من إجراء البحوث والتعليم حول ريادة األعمال إلى ما يسمى  ولقد تحولت     
،  الحكومة -صناعة ال -جامعة ال، أي شبكة ”Triple-Helix“" الحلزون الثالثيب"

، هناك تأثير لذلكجتماعية، ى المعرفة، والمشاركة األعلى االقتصاد القائم عل، بناءً وبالتالي
 Nogueira , 2018 ) . التكيف مع هذا الدور الجديد أعلى لمؤسسات التعليم العالي على

: 14)    
 : التالى وتتمثل أبرز المبررات األجتماعية فى :املربرات األجتماعية  -ج
، جتماعيةيسعى المركز إلى تعزيزالقيم األ، حيث تحقيق األستقرار األجتماعى  -9/ج

 رواددورًا حيوًيا في تشكيل ميول  والتى تؤدى ، ، وغيرهاوالمفاهيم ، والمعتقدات، والسلوك
 جتماعية خاصة مع التغيرات المجتمعية الحادثة حيثالبيئة األفضال عن تأثير ، األعمال 

، لذلك قتصاديةمة المزيد من التشجيع للتنمية األوالعول، والخصخصة، أعطت سياسة التحرير
   .قتصاد المتقدمتقترب بسرعة نحو األ أصبحت الدول

( Deshmukh , November 2015 : 125 ) 
ن المعرفة لم تعد المجال الفريد للجامعات تطلعات المجتمعية ، والنظرة إلى أزيادة ال -9/ج

لخسائر في في إيجاد مصادر جديدة للتوظيف لمواجهة ا حيث تسهم مراكز ريادة األعمال
عن حلول ؛ والبحث يجاد فرص تنافسية نتيجة للنمو، فضال عن إالقطاعين العام والخاص

والمهارات األساسية  ،أرباب العمل الذين يريدون أكثر من المعرفةبطالة الخريجين ، و  مكافحةل
، ، والقدرة التنافسيةاالبتكارث يبحثون عن طرق جديدة لتعزيز من خريجي الدراسات العليا حي

لوجي ؛ كنو والتقدم الت ،االبتكارتعليم العالي على أنها محركات نظر إلى مؤسسات الومن ثم يُ 
أفضل فى مستقبل غير وظيفية وخلق فرص  قوى دافعة للنمو االقتصادي ؛وبالتالي فهى 

  ( Hannon ,  2013 : 11-12)             .مؤكد 
وفى ضوء المبررات السابقة إلنشار مراكز ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية ينبغى      

التطرق إلى تلك المتطلبات التى يجب توافرها إلنشاء تلك المراكز فى الجامعات ، والتى يمكن 
 .تناولها على النحو التالى 
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 : معية متطلبات إنشاء مراكز ريادة األعمال باملؤسسات اجلا: ثالُثا 

، والتى يمكن توضيحها على النحو اء مراكزريادة األعمال بالجامعاتتتعدد متطلبات إنش    
 :التالى 

 :  ، ومراكزهاوجود قيادات داعمة لثقافة ريادة األعمال-1

والمستويات المعرفية للتأثير على الجامعة ، الثقافة على القواعد التنظيمية  ؤثر بعدي   
تؤدى القيادات الجامعية دورًا مهًما فى تعزيز ثقافة حيث وعلى مركز ريادة األعمال،   الريادية

  جامعة ففى   ،بكفاءة   ، وتعزيز مركز ريادة األعمال لتأديه أدواره المنوطةة األعمالرياد
تنظيم لبرامج قدمت ، على سبيل المثال Kingston University (KUL)  كينغستو  
كان محدوًدا  ا، إال أن نشرهذا قيمة عالية برامج  اعلى الرغم من كونه ؛ ومع ذلكالمشاريع

 ت، أكد 9999في عام و ، تدمج تعليم المشروعات في تفكيرها، ونظامهاألن ثقافة الجامعة لم 
  .الحاجة إلى وحدات الصف التي تركز على ريادة األعمال في جميع التخصصات إلى القيادات

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

 : ، وهما  التجاوب الفعال لثقافة ريادة األعمال بجامعة كامبريدج
تدريس بمتابعة التي سمحت ألعضاء هيئة ال" لإلهمال الحميد"القاعدة التمكينية  -9
طالما استمروا ، ا في ذلك استغالل نتائج أبحاثهمم، بامات الخارجية ألدوارهم الجامعيةهتماأل

 .ية التدريسالقيام بالمهام و ، توالمنشورا، في متابعة األبحاث
التي كان من المتوقع أن يحضرها ، و االتصاالت المجدولة بانتظام و  ،والتفاعالت ،التواصل -9

       . المختلفةالتواصل عبر التخصصات و  ،بناء العالقاتوالتي سهلت  ،أعضاء هيئة التدريس
(Gibson , 2017 : 7)  

 ولكى يتم نشر ثقافة ريادة األعمال من قبل القيادات الجامعية تم اقتراح ثالث جوانب مهمة   
 A softlyالنهج الهادئ ألنشاء الشركات "  :، وهى تؤدى فيها القيادات دوًرا مهًما

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

University up to a business creating environment " ( Bienfait : 7)  ،
، ، من خالل اكتساب مهارات، وتطبيق األفكار الرياديةتبسيط انشاء المشروعاتويقصد بها 
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، وممارسة الجامعة لدورها فى ريادة األعمال من خالل ما وممارسات تدعم ريادة األعمال
 .، وغيرهاونشر ثقافة الريادة ،تقدمه من حاضنات

ما يطلق عليه القيادة وهو  ،ريادة األعمال تتطلب قيادة من نمط مختلفوعليه ، ف        
عمال فضال عن جهودها التنظيمية وسلوكيات ريادة األ ،التى تعزز ممارساتالريادية  

أحدى المتطلبات المهمة  أن، ومن ثم فيه المؤسسة الجامعية نحو الريادةالمستمرة لتوج
، فوجود اإلدارة الواعية م القيادات الجامعية هذه المراكزألنشاء مراكز ريادة األعمال أن تدع
يساعد على نشر ثقافة  المعرفىالتحول نحو األقتصاد ، و بأهمية التوجه نحو ريادة األعمال

، وبرامج متنوعة ،  نشر ثقافة ريادة األعمال يتطلب وقًتا طويالخاصة أن  ، ريادة األعمال
تضع الخطط ، و رؤية، ورسالة واضحة القيادات من خالل أن تمتلكوتعهدا مستمرا ، 
، لمركزعاون بين اشكال التوتسعى الى دعم أواإلبداع،  االبتكار، وتشجع االستراتيجية المناسبة

ومؤسسات  ،وبروتوكالت للتعاون بين المركز ،وعقد شراكات، ومؤسسات المجتمع المخلتفة
البحوث التطبيقية و ، ، وتشجيع الممارسات الريادية ، أو عامالمجتمع سواء أكانت قطاع خاص

وتقديم ، عضاء هيئة التدريس للتعلموأ، والخريجين، والباحثين، الطالب  ، والعمل على تحفيز
 .أفكار ريادية التى قد تتحول إلى مشروعات 

 :ملراكز ريادة األعمال  واملوارد الالزمة ،توافر البينة التحتية -0

رد الناعمة بمهامها البد من توافر الموا وتلتزم، ؤدى مراكز ريادة األعمال أدوارهالكى ت    
صلبة الممثلة فى الموارد فضال عن الموارد ال ،ممثلة فى موارد بشرية، وتعليم، وتدريب

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

 : ىعلى النحو التال ويمكن توضيح أبرز الموارد الالزمة إلنشاء مركز ريادة األعمال
 :الموارد المالية -9/أ

الباجورى ، : ) توافر الموارد المالية الالزمة لمراكز ريادة األعمال من خالل البد من     
9997  :90-19)  
ارات التمويل دوات تمويلية جديدة لتحقيق استثمارات جديدة ، ومن بين خيتطوير أ -

، ، والتسهيالت التجارية للمشروعات الريادية، التمويل الصغير قصير األجل المتاحة
األجل ، فتشمل اإليجار التمويلى ، والمساهمة  ةوطويل ةأما أدوات التمويل متوسط
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وخطوط االئتمان التى تقدمها المؤسسات  ،وصناديق األسهم الخاصة، رأس المال فى
تقرض المنشآت الصغيرة  التمويلية الدولية إلى المؤسسات التمويلية المحلية التى

 .ورأس المال المخاطر لتمويل المشاريع الريادية الجديدة  ،والمتوسطة
بحضانات  ربط صناديق األسهم الخاصةعن آليات متطورة فى التمويل كالبحث  -

يجاد روابط بين تلك الصناديق ع استخدام هذه الصناديق البد من إتشجيول األعمال ،
والتعرف على ، ية تكار االببوابة إلكترونية لعرض األفكار ورواد األعمال من خالل ، 

وغير الضريبية الضريبية  اإلمكانيات التمويلية ، ويجب وضع نظام للحوافز
حتفاظ بحسابات مالية يز قدرة المنشآت الريادية على األوتعز  ستقطاب الصناديق ،أل

 . منتظمة وفق األصول المحاسبية 
حول نوافذ التمويل المتاحة التى تقدمها  والمتوسطة، الصغيرة زيادة وعى المنشآت -

 ، وتوفير معلومات عن برامج الدعم المتاحة من، والمؤسسات المالية األخرىالبنوك
عداد الحسابات المالية، ودراسة الجدوى ،مجاالت إعداد الخطط االستثمارية  ،وا 

عداد طلبات القروض وسائل ادية باستخدام وتعزيز تمويل المصارف للمنشآت الري ،وا 
، مثل تخفيض نسبة االحتياطى القانونى بالنسبة للبنوك التى تخصص غير اجبارية

وتشجيع تلك المؤسسات  ،ضها لفائدة المنشآت الرياديةنسبة معينة من محفظة قرو 
 .نحو التوجه نحو المنشآت الريادية 

 ريب فىتقديم برامج دعم فى شكل خدمات غير تمويلية للمنشآت الريادية مثل التد -
، أو الخدمات االستشارية مجال التخطيط االستراتيجى، وتحسين قدراتها التنافسية

 . األخرى 
االعتماد على هذه المؤسسات ف ،متخصصة لالستعالم االئتمانىانشاء مؤسسات  -

ث حي يسهم فى زيادة أقراض البنوك إلى المنشآت الريادية الصغيرة والمتوسطة ،
وفى بعض الدول مثل  والتاريخ االئتمانى ،تقدم معلومات عن عمليات القروض، 

 .الرياديةالهند يتوفر فيها مؤسسات متخصصة فى تقييم الجدارة االئتمانية للمنشآت 
 تنظيميةو ولقد قامت المملكة العربية السعودية فى هذا الصدد بعدة خطوات تشريعية،       

، ودعمها المشروعاتلتمويل ايس صندوق المئوية مشكالت التمويل مثل تأس للتغلب عل
، ومساهمة القطاع الخاص فى بعض البرامج الريادية لدعم المشروعات بشروط محددة



 ...................................................... أدوار مراكز ريادة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفى

- 001 - 

والمساهمة فى رأس ، الصغيرة ، فضال عن دعم رواد األعمال من خالل احتضان مشروعاتهم 
 99-0المبيريك ، ) .المال اإلبتدائى ، وغيرها بما يسهم فى تشجيع ودعم رواد األعمال 

 (  99:  9999 سبتمبر
 :الموارد المادية -1/أ

 وتساعد علىعزز، وت ،تدعم التى تنظيميةالوحدات ال بعض وتتضمن الموارد المادية    
حضانات األعمال ،  ) ، ولعل من أبرز هذه الوحدات تحقيق أهداف مركز ريادة األعمال

 :، والتى يمكن توضيحها على النحو التالى ( الحدائق العلمية و 
 :حضانات األعمال -1/9/أ

ونجاح  ،نمو لتسريعتعد حاضنة األعمال وحدة تنظيمية داخل الجامعات صممت       
 التىة والخدمات الداعم المصادر،ة من خالل سلسلة من الرياديوالمشروعات  الشركات، 
ة ، وشبكات الخدمات العام، و  والتدريب، والتمويل، للعمل ةالمساحة الضروري توفيرتتضمن 
، ديم خدماتالاااذى يقوم بتق المكانهي ، ف، وتقديم االستشارة من المتخصصيناالتصال
داري  ،يس منشآت صغيرة تحت إشراف فنيللراغبين بتأس ، وتسهيالتوتجهيزات، وخبرات وا 

ية وسيطة بين مرحلة بااادء النشاط ومرحلة من قبل أصحاب الخبرة واألختصاص، وهي عمل
وتجهيزات مكتبية  ،وخدمات ،فحضانة األعمال تتضمن سكرتاريات آت األعمال ،النماو لمنش

وفنية مع دعم  ،إداريةواستشارات  ،خدمات بريديةو  ،(تدريب و  طباعة ،و فاكس ، و هاتف ، )
 (  912-917:  9999الشمرلى ، )   .متخصص للبحث والتطوير، وتقديم رأس مال مغامرة 

، لذلك يحظى ، والمشروعات الرياديةالحتضان األفكار يجب أن تكون الحاضنات مجهزة    
صل على وتحات في نيويورك تموياًل من الدولة، فمثال تتلقى الحاضن التمويل بأهمية كبيرة

، فضال عن كونها تساعد في ربط األعمال التجارية المحتملة بعض المساعدة من المحافظة
 -Hoyos , Jul -Dic 2015 :265 )   .بالمساعدة المالية من المستثمرين الماليين 

272) 
 :الحدائق العلمية  -1/9/أ

ي زيادة ثاروة المجتمع عان طريق مهنيون متخصصون هدفهم الرئيس يدير الحديقة العلمية   
المرتبطة بها، والمؤسساات القائمة على  األعمالن ، وللمنافساة بيااالبتكاراج لثقافة التروي

 : ة فيما يليالحديقة العلميويتمثال دور ،  ةتقدم المعرف
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ومؤسسات البحوث ، والتقنية بين الجامعات، وتنظيم سريان المعرفة  ،إنعاش -
 . ، واألسواقوالشركات، والتطوير

 ،عمليات حضانتها خالل االبتكاروتنمية الشركات القائمة على  ،تسهيل إنشاء -
 . وتفرغها

 .مرافق عالية الجودةو  ،تقديم خدمات إضافية قيمة إلى جانب توفير مكان راق -
 (  19-19:  9999سبتمبر  99-0المبيريك ، )

 :الموارد البشرية -9/أ
يتم االستعانه  فنيين من شركات متخصصة في األعمال الرياديةتتضمن الموارد البشرية     

، على أن يكون راعي رسمي لتقديم المساعدات الفنية لمشاريع شباب األعمال بالجامعةبهم؛ 
من قبل رواد األعمال السابقين،  والعون، تقديم يد المساعدةلبعض مؤتمرات الجامعة ، وكذلك 

وتعزيز  ،االعمال الناجحين الذين يعيشون فى الخارج لمشورتهم روادواالستفادة  من 
 .االتصاالت بهم 

لبراءات االختراع فرصة لصياغة University of Illinois فمثال تقدم جامعة إلينوي     
يتم إحالة الطالب المبتكرين الذين لديهم و طلبات براءات االختراع للطالب المخترعين، 

في كلية  (TEC) اختراعات إلى عيادة براءات االختراع بواسطة مركز رواد األعمال التكنولوجي
يشرع كل طالب  ثم  ،اتكار االبتءات االختراع بعد ذلك بمراجعة تقوم عيادة براحيث الهندسة ، 

، ومساعدة الطالب بالتشاور مع مدربختراع االفي العمل مع المخترعين لصياغة طلب براءة 
من خالل ورش عمل مختلفة والتعلم من رواد األعمال الشباب ذوي الخبرة  ،على االلتقاء

 ،همأفكار حلول للمشاكل المختلفة التي تواجه ل والتوصل ،الطالب على التعلم تساعد
للتدريب برنامًجا داخلًيا  90جامعة واشنطن في سانت لويس  وتقدم، ومشاريعهم الريادية

، مدفوع األجر في فصل الصيف للطالب للعمل في شركة ناشئة أربعة أيام في األسبوع 
 ،مع مشورة أعضاء هيئة التدريسلتجربة يوًما واحًدا في األسبوع وحضور ورش عمل لتعلم ا

  .وموجهي األعمال
(The Office of Innovation and Entrepreneurship at the Economic Development 

Administration  , October 2013 : 20 )  
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 :الموارد المعلوماتية -0/أ
 ،من جمع انتقلتحيث لقد تغيرت بيئة المعلومات بشكل كبير خالل العقد الماضي     

، إلى توفير الوصول إلى مجموعة أكبر حالة الحاجة إليهامات محلًيا في وتخزين موارد المعلو 
 University of Canterbury, October 2019 ) من موارد المعلومات حسب الحاجة

مات يربط بين مركز ريادة األعمال، والمؤسسات ، ويتطلب ذلك وجود نظام للمعلو  ( 3 :
 البحوث) تمد بالمعلومات الالزمة ، والتى حثية ، ومؤسسات المجتمع المختلفة، والبالجامعية

ة على التوصل إلى مشروعات مما يعزز القدر ( ، وغيرها المطلوبة فى ضوء احتياجات السوق
 . ، وبما يساعد على تحقيق المنافسة مبتكرة
للترويج تتضمن موارد المعلومات جميع أشكال نقل المعلومات التي يمكن استخدامها و     

، لذلك البد أن تتضمن وتشجيعها، ، والرياديةوالمشروعات التنموية، لألنشطة البحثية الفعالة
والبرمجيات المستخدمة  ،واسترجاعها التي تقوم بها المستودعات الصلبة ،تخزين المعلومات

 .علومات ذات الصلة مستخدم االستعالم عن المبحيث يتيح للملفات الوتخزين  ،في الفهرسة
 ( Chimah , Udo , November 2013 : 44 )  

 : املؤسسات اجلامعيةب وجود إطار تشريعى يوجه مراكز ريادة األعمال-3
، ومهامه، وتشريعات توضح مسئولياته، د منظمة لعمل مركز ريادة األعمالوجود قواع    

، ومن جانب آخر سن القوانين التى هذا من جانب، وغيرها والكوادر البشرية المتضمنة فيه
اتخذت الحكومة ودعم المشروعات الريادية ، فمثال  ،ريادة األعمالتساعد على تعزيز 

ودعم المشروعات ، وتنمية القطاع الخاص ،إجراءات لتحسين البيئة المواتية لنموالمصرية 
إنشاء سجل رسمي لألصول المنقولة الستخدامها كضمان، وذلك  :الريادية ، حيث تضمنت
تعديل قانون الشركات حجما، و ات األصغر خاصة أمام المشروعللتغلب على  المعوقات 

سن قانون استثمار جديد لتشجيع وكذلك ، تأسيس شركات الشخص الواحد رسمًياللسماح ب
وتقديم  ،إنشاء نظام الخدمات اإللكترونية لتأسيس الشركات ، فضال عناالستثمارات الجديدة

 (  2:  9990،  البنك الدولى لإلنشاء والتعمير.) خدمات مخصصة لرائدات األعمال 
 :وضع سياسة واضحة لريادة األعمال  -4

فالبد من وضع سياسة واضحة تدعم ريادة األعمال فى المؤسسات الجامعية ، وهذا     
التي لها تأثير مباشر على ات أولوية للتركيز على السياسات مجاالت ذيتضمن التركيز على 
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حسين ت(9)صياغة استراتيجية وطنية لريادة األعمال ؛ ( 9: ) هيو  ، نشاط ريادة األعمال
تسهيل تبادل  (9)؛  الريادية  المهاراتدعم ريادة و تعزيز تعليم ال (1) البيئة التنظيمية ؛

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

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

 
 .المكونات الرئيسية إلطار سياسة ريادة األعمال ( : 9) شكل 

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

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

، كما ينبغى العناية بمشاركة رواد يميةبحيث يتم اخذها فى االعتبار عند تحقيق األهداف التعل
، من المؤكد أن جميع األفراد الذين ىسواء كان رسمًيا أو غير رسماألعمال فى التخطيط 

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

على ، وتقييمها بتحديد الفرص إلى ما يتعلقعمليات التخطيط  فىيجب النظر ومن ثم        
يمكن القيام بذلك و ، أنها عملية مستمرة يمكن لرواد األعمال من خاللها أن يظلوا مشاركين

باالقتران مع عمليات التخطيط التي قد تمكنهم من تحديد الفرص التي قد ال تكون موجودة من 
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التغذية المرتدة  والتى تكون بمثابةتقييم الفرص المتعلقة بعمليات التخطيط ،  فضال عن ، قبل
  ( Cox , 2014 :85).  ال ينبغي إجراؤها دون مراعاة مختلف الظروف البيئية والتى 

ووفقا لما سبق يتضح أن مراكز ريادة األعمال كوحدة تنظيمية داخل الجامعات يقع على      
 ،عاتقها عديد من األدوار التى البد من أن تؤديها بكفاءة حتى تستطع أن تحقق أهدافها

عة التى تتطلب أخذها فى وتسعى إلى التطوير المستمر خاصة فى ظل التغييرات السري
والعمل على مواكبتها ، ويمكن عرض ألدوار مراكز ريادة األعمال فى بعض الدول االعتبار، 

أن تؤديها مراكز ريادة األعمال ، والتى يمكن  ينبغىكمحاولة للوقوف على أبرز األدوار التى 
 .تناولها فى المحور التالى

 احملور الثانى: أدوار مراكز ريادة األعمال فى بعض اجلامعات األجنبية، والعربية .
ألعمال فى بعض الجامعات األجنبية، كز ريادة اامر  أدوار بعضيركزهذا المحور على       
التحديد العلمى ألدوار مراكز ريادة األعمال، بما  منها فى، والتى يمكن االستفادة والعربية
 : التالى، ويمكن توضيحها على النحو  والتحسين ،مزيد من التطوير تحقيق يسهم فى

 : مراكز ريادة األعمال فى بعض اجلامعات األجنبية : أواًل 

معات األجنبية ، ولعل من ويمكن التطرق إلى عدد من مراكز ريادة األعمال فى الجا    
 :أبرزها يلى

بالواليات املتحدة  Fair Field University  مركز ريادة األعمال جبامعة فري فيلد -أ

 :األمريكية
صل بمثابة حلقة ومركز لريادة األعمال  Fair Field Universityأنشات جامعة فير فيلد  لقد   

، ويمكن توضيح أبرز أدوار مركز ريادة ، وبين اإلدارة الجامعيةللخبرة في مجال ريادة األعمال، وتقديم الدعم
  :األعمال بالجامعة على النحو التالى 

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

، ورش عملُيقدم المركز :   Educational Programingالبرامج التعليمية  -9/أ
ا يمد المركز بمجموعة من ، كملمهارات األساسية لريادة األعمالوسيمينارات مستمرة لإلمداد با

وبرامج مرتبطة بالمناهج المقدمة فى كلية ريادة ، األعمال ومتحدثين عن ريادة، الخبراء
 . ، وغيرها  وكلية الهندسة ،األعمال
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تقدم العيادة التسويقية المشورة  :  Commercialization Clinicعيادة التسويق -9/أ
والجهات الخارجية حول ما يتعلق بالملكية الفكرية ، وتعد الملكية الفكرية ،  والكلية، للطالب 

والمرحلة المبكرة ، ارها البذرةوتنمية التسويق للتكنولوجيا الجديدة باعتب ،ويرمهمة لتط
واألطراف الخارجية فى  ،والجامعات ،الطالبيشارك ، ومن خالل العيادة التسويقية للتمويل

، فالعيادة التسويقية تقدم خدمات للعامة مع لخدمات الوظيفيةعلى ا يحصلونو  ،مركز الريادة
، وتنمية المعرفةتطوير، لالفرصة ل فهى توفر، متنوعة ُتقدم من خالل العيادةية فرص تعليم

وتسويق المنتجات الجديدة المطورة ، والمهارات التى ستساعدهم لبناء عالقات لتطوير أفضل
 . من خالل مركز الريادة

ها والتى ل ،والخبرة، رشاد يمد الطالب بالرؤية القيمةفاإل :   Mentorshipsاإلرشاد  -1/أ
والتطوير المهنى ، ت البحثية، والمشروعات الحرةهتماما، واألبالدورات الدراسية للطالب عالقة

، فالكلية تدعو إلى وجه الفرص المرتبطة بخطط األعمالوجود فريق ي فضال عن، المستقبلى
الخدمة كمرشدين لرواد األعمال من الطالب على مدار العام ، فالمرشدين ُيعدوا من الخبراء 

لمرشدين قابلة للتكيف مع مع األخذ فى الحساب أن دور ومسئولية افى مجال اهتمام معين ، 
 . ، والشخصية الخاصة بهم المهنية الجدوال 

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

القائمة جزء من رسالة مراكز ، وتدعيم ة على ايجاد الريادة الجديدةخذ شكلها ، فالمساعدوتأ
، والمشاريع المحلية فى المنطقة، قتصادىلد للمساعدة على النمو االالريادة فى جامعة فيرفي

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

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

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

  .روعات الريادية والمش ،؛ بما يساعد على تطوير األفكاروالباحثين، المخطط للطالب
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 The von Liebig Center atمركز فون ليبيج في جامعة كاليفورنيا   -ب
UCSD   : 

 William J. von Liebig وليم فون ليبيج ، منحت مؤسسة 9999في عام     
Foundation جاكوبس للهندسة  جائزة Jacobs School of Engineering   التابعة

 أهدافه الرئيسهتتمثل لريادة األعمال  ماليين دوالر إلنشاء مركز 99بقيمة كاليفورنيا   لجامعة
وتسهيل تبادل األفكار  ،في السوق ، وتشجيع اتاالبتكار و  ،إلبداعاتتسريع عملية تسويق افي 

عداد طالب الهندسة لمكان عمل ريادة األعمال ،بين الجامعة نجاز هذه ، وإل والصناعة ، وا 
، والبرامج والخدمات االستشارية، التمويل األولي: ، وهى يؤدى المركز ثالث مهام، األهداف
 : Gulbranson  , 2008): ويمكن توضيح أدوار المركز على النحو التالى  ،التعليمية

251: 253 )         
دوالر و  90999تموياًل أولًيا يتراوح بين ريادة األعمال  يوفر مركز:  لتمويلا - 9/ب

األموال ال تستخدم للبحث هذه  وتسويقها ، ،والمشروعات ،اتاالبتكار دوالر لدعم  70999
للمستفيدين التركيز على  تمويلاليتيح و  ،، بل لتقييم اإلمكانات التجارية للبحثاألساسي
قد يؤدي هذا التقييم إلى التعاون في ، و أو إجراء أبحاث سوقية محددة ،أو البناء ،التطوير
 عن التكنولوجيا للتطبيق التجاري، أو التخلي ،أو إنشاء شركة جديدة ،أو الترخيص ،المجال

ل و   10، والتي تراوحت بين شرة إلى اثني عشر مشروًعا سنوًيامركزعادًة ما يتراوح بين عاليموِّ
الخطوة األولى في عملية التمويل هي تقديم بيان ، ت المقدمة إلى المركز٪ من المقترحا09و 

، يقوم مدير تسويق المركز بتعيين بعد تقديم بيان النواياو  ،مشروعالنوايا الذي يحدد ال
تقوم لجنة و ،  والعرض التقديمي إلى لجنة المراجعة ،مستشار للمساعدة في إعداد االقتراح

توصي لجنة ، و ، بمراجعة التطبيق، وتجاريةمراجعة مكونة من خمسة أعضاء مع خبرة فنية
السوق  واحتياجات، على حداثة التكنولوجيا وحاجتها المراجعة المرشحين إلى المركز بناءً 
يتم اتخاذ قرار التمويل ثم  ، ، ومصداقية الباحث المبدئيالمحتمل، وموقف الملكية الفكرية

 : Gulbranson  , 2008). وموظفي المركزفين، النهائي من خالل مدخالت من المشر 
251 )   

 Entrepreneurism على تنظيم المشاريعالتدريب يعتنى المركز ب: برامج تدريبية  -9/ب
Training : ليصبحوا مساهمين أكثر فاعلية في شركات التكنولوجيا سريعة الحركة ، حيث
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على  -يقدمها مدربين من ذوي الخبرة األكاديمية والصناعية -تدريبية يقدم المركز دورات 
نشاء المشاريعالمبادئ األساسية لريادة األعمال ، وتطوير المنتجات ، وتقييم ال  تكنولوجيا ، وا 

 - von Liebig Center المركز حظي سجلولقد ، ورش العمل القصيرة، فضال عن 
 كوفمان باهتمام واسع على مستوى العالم ، وقد تم االعتراف به من قبل مؤسسة

Kauffman  يقدم موظفو ومستشارون  الريادية ، حيث موذج للمثّبتين في إثبات المفاهيمكن
والمؤسسات األخرى للمساعدة في تمكين ، ورش عمل ، ودورات قصيرة للجامعات  المركز

 von Liebig Entrepreneurism)،  في جميع أنحاء العالم االبتكاروتعزيز الريادة ، و 
Center : 1)   ومن ثم يدعم المركز دورات تدريبية إلعداد الطالب لمواجهة تحديات بيئة ،

 . ية على حد سواء العمل في بيئة العمل التمهيد
الطالب فرصة  (AIP) ولقد منحت برامج التدريب لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو     

والمؤسسات  ،ومهاراتهم األكاديمية في مختلف بيئات الشركات ،االستفادة من معارفهم
في سان دييغو شركات ( خريجو جامعة كاليفورنيا)رواد األعمال ، حيث أسس   المجتمعية
 .والواليات المتحدة  ،ووالية كاليفورنيا ،مقاطعة سان دييغوعلى مستوى ناجحة 

(Educational Facility Planner Institutional Research UC San Diego , 
July 2008   : 90)  

والمؤتمرات ، حيث يستضيف المركز  ،والندوات ،تتضمن المحاضرات:  برامج تعليمية-1/ب
والخريجين ، وكذلك  ،والباحثين ،وأعضاء هيئة التدريس ،محاضرات ، وندوات لتعليم الطالب

؛ لتقديم العروض واألوساط األكاديمية، جمع كبار المهنيين من الصناعةت إقامة منتديات
، والطالب، وتم لباحثينوا، ة التدريسمؤتمرات ألعضاء هيئ كما يستضيف المركز،  والمقابالت

هيئة التدريس من  ، وأعضاءالتعليمية لتعزيز مستويات الطالبتصميم جميع هذه البرامج 
 .والتسويق عامة  ،، واإللمام بالقضايا العملية ذات الصلة المتعلقة بالريادةالوعي والتعليم

(Gulbranson  , 2008 : 252- 253) 
 Von Liebig Centre ، كان لدى مركز 9997فى عام :  الخدمات االستشارية -9/ب

يعملون في المركز بدوام جزئي ، يدعم هؤالء  وثمانية ،ستة مستشارين يعملون بأجر
المستشارون حوالي عشرة مشاريع لكل منهم ، ويتم اختيار المستشارين استناًدا إلى خلفياتهم 
في مجال تقني ، ولديهم خبرة كبيرة في مشاريع التكنولوجيا الناشئة والمرحلة األولى ، ولديهم 
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غاية ألنها هذه الروابط قيمة للوتعد  ،ستثمارومصادر اال ،اتصاالت كبيرة بالشركات المحلية
يعمل االستشاريون والمركز ، و والباحثين بشبكات خارجية مهمةتربط بين التكنولوجيا، 

المسؤولين عن  (TechTIPS) بالشراكة مع ممثلين من مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة
يعمل كما  ،أو المرخص لهم ،ئةحماية الملكية الفكرية تنفيذ اتفاقيات الترخيص للشركات الناش

وتحديد  ،تقديم التوجيهفضال عن  ،للتدريب المركز أيًضا مع المنظمات المجتمعية الخارجية
يجعل هذه  ، فالمركزاري الذي سيساعد الشركات الناشئةورأس المال االستثم ،رجال األعمال

ركز ، كما يوفر المركز الخدمات االستشارية متاحة للجميع حتى لو لم يتلقوا تموياًل من الم
ومواقع اجتماعات ضرورية لشركات ما قبل التشغيل للعمل قبل تأمين رأس  ،مساحة احتضان

 (  Gulbranson  , 2008 : 252 ) .المال وتنفيذ اتفاقية الترخيص
وترتبط الخدمات  Commercialization Assistanceالمساعدة التجارية -0/ب

يقدم مستشارو التكنولوجيا واألعمال ذوي الخبرة  حيث االستشارية بالمساعدات التجارية حيث
مهتمين باستكشاف تسويق والطالب ال ،المساعدة في مجال التسويق ألعضاء هيئة التدريس

وتوجيههم حول الوصول إلى  ،خبرة في مجال تطوير المنتجات كما يوفروا ، ماختراعاته
في مجال األعمال هم  اج الشركات الناشئة إلى إطالقها، ويعد المستشارينالموارد التي تحت

يتم اختيارهم لخبرتهم في تخصصات تقنية ،  رواد أعمال ناجحون كمستشارين للجامعة
 Von Liebig)  .والكبيرة ،ولديهم خبرة في العمل في كل من الشركات الناشئة ،محددة

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

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

 :يمكن توضيحها على النحو التالى 
 Stanford technologyبرنامج  ستانفورد للمشاريع التكنولوجية   -9/ج

ventures program stvp : يعد برنامج ستانفورد للمشاريع التكنولوجية (STVP) 
أعضاء هيئة التدريس على ، كما يدعم الدورات للطالب وتقديم ،بمثابة مختبر يقوم بإعداد

 ،التكنولوجيا ذات التأثير العاليمن ضمنها مشاريع عديدة ابتكار أبحاث علمية حول مشاريع 
 حيثواألنشطة الالمنهجية لطالب جامعة ستانفورد  ،الزماالت ذات المستوى العالمي كما يقدم
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 ريادة األعمال خارج الفصول الدراسية لتعليمالعديد من الطرق للطالب  STVP المختبريوفر 
برامج المنح الدراسية المبتكرة ، و تنمية المهارات، وفعاليات المجموعات الصغيرة من خالل

يمكن لطالب جامعة ستانفورد تطوير عقلية ريادية من خالل والتى من خاللها والعملية ، 
 Entrepreneurship center at).غمر أنفسهم في مجموعات من صانعي التغيير

Stanford  Engineering , 2019 ) 
:  The Mayfield Fellows Program (MFP) برنامج زمالة مايفيلد-9/ج

طالًبا جامعًيا من طالب جامعة  99دراسة في مجال ريادة األعمال يدرب و  ،برنامج عمل
 يوفر برنامج زمالة مايفيلد، ليصبحوا قادة في مجال التكنولوجيا من أى تخصص ستانفورد
(MFP)  ومهارات القيادة الالزمة إلنشاء ، والمعرفة العملية ،  لتطوير الفهم النظري فرصة

، من خالل الدورات التدريبيةالقائمة ، أو الجديدةوتوسيع نطاق شركات المشروعات الريادية، 
 .، وغيرها والتدريب الداخلي، وأنشطة التواصل، والتوجيه

(Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 )  

تجربة TVF   Threshold Venture Fellowsزمالة الرياديين المبتدئيين   -1/ج
تم تصميم ، حيث يتعليم ريادة فريدة من نوعها مصممة لطالب ماجستير هندسة ستانفورد

زمالء للمشاركة في مناقشات عميقة حول لل  Threshold Venture Fellows برنامج
لعشرة طالب ماجستير في كلية ستانفورد ، وهو مصمم خصيًصا الالريادة في مجال األعم

وجود مقعد في الصف األول إلنشاء  ، معللهندسة ممن يهتمون بمشاريع ريادة األعمال
والحصول ، المشاريع والنمو ، يتمتع الزمالء بفرص لمراقبة أصحاب رؤوس األموال المحلية 

كان ُيطلق على  لقد،و  وشبكة الخريجين المتنامية، على إرشادات الصناعة من المتخصصين 
 Entrepreneurial Leaders " زمالة رواد األعمال اسمسابقا  هذا البرنامج

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

 AIS  Accel Innovation Scholarsبرنامج أكسل للطالب المبتدئين    -9/ج
يدعم  متميزة ، حيث ريادية إعداد طالب جامعة ستانفورد للدكتوراه للحصول على أفكار 

في  Accel Innovation Scholars (AIS) أكسل لطالب الدكتواره المبتدئين برنامج
مكانيات تسويق التكنولوجيااكتشاف مهارات  ، وقيادة الريادة في األعمال، وتقييم الفرص، ، وا 
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ل الوصول إلى قادة من خال للطالب يقدم هذا البرنامج الذي مدته تسعة أشهر خبرات بحثية 
 .والشركات الناشئة المبتكرة، ريادة األعمال

 ( Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 ) 

 SEN   Stanford Entrepreneurship  شبكة ستانفورد لريادة األعمال-0/ج
Network  :وعدد من عمال هي اتحاد للبرامج الجامعيةشبكة ستانفورد لريادة األ ،

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

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

 (  ( FELPبرنامج قيادة ريادة األعمال ألعضاء هيئة التدريس بستانفورد  -0/ج
The Stanford Faculty Entrepreneurial Leadership Program :  

 ،األعمال في كلية ستانفورد في مجاالت العلومبرنامج فريد من نوعه لريادة 
المهارات الالزمة لتوسيع و  ،والرياضيات والمهتمين باكتساب المعرفة ،والهندسة،والتكنولوجيا
يوفر برنامج القيادة في كلية ستانفورد ، حيث كتشافات البحثية خارج المختبرنطاق األ 

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

 ،والتكنولوجيا ،مجاالت العلوميتم اختيار اثني عشر من أعضاء هيئة التدريس في ، حيث 
والرياضيات من جميع أنحاء الجامعة لالنضمام إلى مجموعة متعددة التخصصات  ،والهندسة

 .واإلرشاد ،والمناقشات ،من التعلم( الربيع/ فصل الشتاء )من العلماء لفصلين 
(Entrepreneurship center at Stanford  Engineering  , 2019) 

بناء مهارات تنظيم  يتم من خاللها : Sparks workshopورش عمل سبارك  -7/ج
عبارة عن ورش عمل حول مجموعة  ،المشاريع في ورش العمل ألعضاء مجتمع ستانفورد

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

 Threshold Venture Fellowsزمالة الرياديين المبتدئيين  برنامج :  9990
Program Q&A   ، المشروع"إلى " الرؤية"االنتقال من    Moving from “Vision” 

to “Venture . 
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 ( Entrepreneurship center at Stanford  Engineering , 2019 )  

 The   Bauhaus :بالمانيااا   مركااز ريااادة األعمااال فااي جامعااة باوهاااوس -د
University’s   Entrepreneurship  Centre 

، كمبااادرة لتعزيااز ريااادة  9999فااي عااام  Neudeli  نوياادلمركااز ريااادة األعمااال  باادأ     
لادعم المشااريع تشامل أنشاطة   Bauhaus-Weimar بالمانياا باوهاوس األعمال في جامعة
جميااع الطااالب  ودعاام باادء التشااغيل، تعلاايم ريااادة األعمااال المركااز قاادمهاالتمهيديااة التااي ي

والتصاميم ، واإلعاالم ، والهندسة المدنياة ، والخريجين والعاملين في كليات الهندسة المعمارية 
حياث يسااعد ، المركاز دعامادة األعمال مؤهلون للحصاول علاى الذين يظهرون أفضل ما في ري

عان األفكاار ،  تعلايم رواد األعماال ، والكشاف)مان حياثام رفاع مساتوى الاوعي العا المركز على
وتطااوير التاادريب ودعاام ، ( وغيرهااا والفعاليااات ،  ،تنظاايم المسااابقاتو الخاادمات االستشااارية ، و 

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

:  :Prototyping” entrepreneurship education" رياااادة األعماااال"تعلاايم  -9/د
وعلااوم التصااميم ، واإلعااالم ، واألعمااال التجاريااة ، )تعماال فاارق الطااالب متعااددة التخصصااات 

، والمشاااريع، ورجااال األعمااال، ى دراسااات حالااة حقيقيااة ماان الشااركاتعلاا( الحاسااوب وآخاارون
 .براءات االختراع الجامعيةو 
 Space and infrastructure for ideaمسااحة وبنياة تحتياة لتطاوير األفكاار -9/د

development : تقااااديم و ، واسااااتخدام مجاااااني للبنيااااة التحتيااااة، تااااوفير مساااااحات مكتبيااااة
 .من قبل فريق المركز المساعدة 

حياث :  idea scouting and competitionsالكشاف عان األفكاار والمساابقات  -1/د
 ،"ثانياة 19"و  ،"فكارة الفكارة" تعقد سنوًيا مسابقات للكشف عن األفكار الريادياة مثال مساابقات

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

 .والخريجين، ، وموظفي الجامعةللطالب، والتدريب المستمر ونماذج األعمال
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حياااث ُتعقاااد :  exchange and match-makingالتباااادل وصااانع المبارياااات -0/د
 ،ورجاال األعماال، ومؤسسي األعماال، وغير رسمية منتظمة تجمع الطالب، اجتماعات رسمية 

 . وفي مراحل مختلفة من نشاطهم في مجال تنظيم المشاريع ،من خلفيات مختلفة والمستثمرين
ومما سبق يتضح أن هناك أدوار مهمة ال غنى عنها لمراكاز رياادة األعماال كماا ُعرضات       

واالستشارى الذى يحظى بأهمياة كبيارة فاى مراكاز  ،ور التعليمى، ولعل من أبرزها ما يتعلق بالد
ريادة األعمال فى بعض الجامعات األجنبية ، وفى ضوء ذلك يمكن عارض بعاض نمااذج مراكاز 

 .لدول العربية على النحو التالى ريادة األعمال فى بعض ا
 :مراكز ريادة األعمال فى بعض الدول العربية : ثانيًا 

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

 :مركز ريادة األعمال جبامعة محدان بن حممد الذكية باألمارات العربية املتحدة -أ

بتأييد من مؤسسات دولية كجامعة ستانفورد،  9999 عاممركز ريادة األعمال في  أنشأ   
أطلقت الجامعة مركزها الخاص لريادة األعمال استجابًة ، و  وجامعة كاليفورنيا ، وبيركلي

وتسريع عملياتها، وهذا ما يتضح  ،لحاجة المجتمع المتزايدة إلى دعم أفكار ريادة األعمال
تغيير وال ،اركين في برنامج إدارة اإلبداعمن خالل مشاريع أعمال ناجحة من قبل المش جّلًيا

، ويمكن توضيح أبرز (  9992مركز ريادة األعمال جامعة األمارات ، )الذي تقدمه الجامعة 
 : أدوار مركز ريادة األعمال بجامعة حمدان على النحو التالى 

معة على ويعمل مركز ريادة األعمال في الجا: والتوجيه لرواد األعمال  ،تقديم اإلرشاد-9/أ
رشاد رواد األعمال الشباب والشركات و ، تقديم االستشارات المهنية ، عن  وتوجيهم، الناشئةا 

، بهدف االستفادة األمثل من إمكانات االتصاالت الرقمية، جامعةالطريق تسخير خبرات وموارد 
ستراتيجياتهم، وعملياتهم ، كما ووسائل اإلعالم االجتماعي إلعادة تصميم نماذج أعمالهم، وا 

مركز ريادة األعمال ) .ستستفيد الشركات المختارة من خدمات اإلرشاد، والموارد التقنية للمركز
 (  9992جامعة األمارات ، 

يسعى مركز ريادة األعمال إلى تلبية احتياجات المجتمع من  :الدورات التدريبية  عقد -9/أ
والشهادات  ،بما فيها البرامج المهنيةعدد من الدورات التدريبية ، حيث يقدم الدورات التدريبية 
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فضال عن تسويق البرامج  المجاالت التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، التخصصية في
 (9:  9990جامعة األمارات العربية المتحدة ،. )  التدريبية التي تطرحها الجامعة

التى  من الوحدات يدعم المركز عدد :والمشروعات الريادية فكار، نشاء وحدات تدعم األأ-1/أ
الذى أنشأ  االبتكارللعلوم و ء منتزه جامعة األمارات كأنشا والمشروعات الريادية ،تدعم األفكار
كجزء من الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة لعام  9990فى نوفمبر 

إلى لتعزيز التحول  ؛وريادة األعمال، االبتكارو ، لتصبح مركزا عالميا للبحث 9997-9999
 ،ناعاتوبناء شراكات استراتيجية مع الص ،من خالل دعم البحث العلمى المعرفةاقتصاد 
، وأصحاب المشاريع ، جيل جديد من المبتكرين  يدعمكما أنه ، المنتجات المبتكرةوتسويق 

غرس عقلية ريادة األعمال وبناء القدرات لبدء ونمو األعمال التجارية ، و وصناع التغيير
ا  للمبتكرين لنشر نتائج أبحاثهم فرصً  االبتكارمنتزه العلوم و  ، كما يوفردولة الفي  العالمية 

 ،ا لتطوير أفكارللطالب فرصً  أيضايوفر ، كما  خارجهو الشركات الناشئة فى المنتزه  بين
لتوجيه وا ،ومهارات جديدة لبناء نموذج أعمال، فضال عن تزويدهم بفرص التواصل ،ومعارف

 .( 9990،  جامعة األمارات العربية المتحدة)إلى بدأ اعمالهم الخاصه 
تمويل من خالل صندوق محمد يوفر المركز  :ية االبتكار تقديم التمويل لدعم المشاريع  -9/أ

ية في االبتكار ؛ لدعم المشاريع  مليار درهم 9 الصندوقوتبلغ قيمة  ، االبتكاربن راشد لدعم 
ية التي االبتكار تمويل كافة األفكار ويهدف الصندوق إلى  ،، وتعزيز النمو االقتصادي الدولة

والشركات ممن يساهم بأفكار مبتكرة، سواء كانت تقنيات، أو  ،لألفراد  تحمل إمكانيات تجارية،
ُسجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، وتجاوزت فعليًا ، أو خدمات  ، أو منتجات عمليات

القطاعات لتقييم جدوى  خبراء في كافةكما يضم الصندوق  مرحلة التطوير األساسية ،
ناء بيئة متكاملة داعمة كذلك ب،  يوفر تسهيالت تمويلية وتنظيمية للمشاريع األفكار، كما 

:  والتمويلية في الدولة مثل، والجهات المالية  بتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات ،لأل
حكومة )  .، وغيرها ، والشركات العائلية ، ومؤسسات التمويل االستثماري البنوك التجارية

 ( .9990األمارات ، 
لدعم ؛ ادرات مركز عدد من المباليقدم  :ريادة األعمال  لدعمتقديم عدد من المبادرات  -0/أ

 (  9990حكومة األمارات ، )  :ن توضيح أبرزها على النحو التالىيمكوالتى ، ريادة األعمال 
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؛  9990فى عام  "مبادرة أفكاري" أطلقت دولة اإلمارات حيث :  مبادرة أفكاري -0/9/أ
لدعم  ؛ومشاريعهم المبتكرة ، لتشجيع موظفي الجهات الحكومية االتحادية على تقديم أفكارهم 

ات الصغيرة في جميع الجهات الحكومية، ومنح فرصة ألي موظف حكومي االبتكار وتحفيز 
 .لتحويل فكرته إلى حقيقة

 9990في يوليو  "مسرعات دبي المستقبل"مبادرة أطلقت : مسرعات دبي المستقبل --0/9/أ
لدعم رواد األعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشاريعهم الناشئة إلى شركات ذات قيمة ، 

 لشركات من خالل تقديم عده خدمات مثل مساحاتتجارية، واإلسهام في نمو أعمال هذه ا
، والنمذجة ، فضال عن الربط مع الشركاء أصحاب العالقة ، االبتكارالعمل، ومختبرات 

بهدف خلق منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات  والمستثمرين المحتملين
األعمال، والحلول االستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع 

، وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى  التكنولوجية المستقبلية
  . مدينة دبي

على قطاع  9990مارس  فى الذى أنشأ  " متحف المستقبل "يركز :   متحف المستقبل-5/3/أ
الروبوتات، والذكاء االصطناعي باعتباره واحدًا من أهم القطاعات الحيوية المستقبلية التي 

، بما في  قتصادية للمجتمعات، واأل جتماعيةأثير مباشر ومحوري في الجوانب األسيكون لها ت
 .وكافة الجوانب األخرى، ، والتعليم  ذلك الصحة

دراسات للتنبؤ بأهم االتجاهات المستقبلية في المجاالت العلمية  يمثل المتحف أكبر مركزو 
يعمل على تطوير شراكات مع كافة الجهات الحكومية حول العالم لتطوير حلول ، و  والتقنية

ومبتكرة ،اإلسهام في تطوير مناهج تعليمية حديثة  فضال عن،  تقنية للتحديات التي تواجهها
، ومراكز األبحاث  بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية،  للطلبة من كافة أنحاء العالم

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

 االبتكاروتحفيز  عزيز نمو القطاعات اإلبداعية ،وتهدف إلى ت 2014عام  االبتكاراستراتيجية 
تكنولوجيا المعلومات، واإلعالم الجديد، والتعليم والعلوم ، ) في مختلف قطاعات األعمال

كما يوفر بيئة ،   مليارات درهم لهذا الغرض 9.0، وخصصت استثمارات باقيمة ( وغيرها 
  .اإلبداعيةألفًا من الكوادر  90عمل ألكثر من 

https://www.afkari.gov.ae/#/
https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/dubai-future-accelerators/
http://motf.ae/
http://motf.ae/
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2016-09-06-1.2710111
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2016-09-06-1.2710111
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،  وتشجيع ودعم ريادة األعمال االبتكاركما أطلقت تيكوم عددًا من المبادرات لتحفيز     
أول حاضنة أعمال من نوعها في المنطقة لخدمة الشركات الناشئة والصغيرة  وأنشاء

كما تعمل مجموعة تيكوم في المرحلة المقبلة على إطالق  .والمتوسطة في قطاع اإلعالم
   .مال مماثلة في قطاعي التصميم والعلومحاضنات أع

 :جامعة قطرمركز ريادة األعمال فى -ب

دارة و كمبادرة من كلية األ 9991 سبتمبرفي  (CFE) تم تأسيس مركز ريادة األعمال     
و يعمل مركز والمجتمع ككل ،  ألعمال في الجامعة لدعم ريادة ا؛ قتصاد في جامعة قطر األ

،  ربط الحياة األكاديمية مع الواقع العملي من خالل توفير خدمات التدريبريادة األعمال على 
لطالب ، وخريجين ، مصممة  CFE مركز الريادة  خدمات، واألبحاث ، و  و حاضنة األعمال

والوكاالت ، والجمعيات ، القطاع الخاص، والمجتمعات التجارية وموظفين جامعة قطر، و 
، أهمية ريادة األعمال بتقديم برامج تدريبية لخلق الوعي  خدماتالوتشمل الحكومية ، 

دعم الطالب والطالبات ويعد  ، وتطوير مهارات الطالب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين
من أبرز  والمجتمع في جامعة قطر لتطوير األفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة

ويمكن توضيح أدوار مركزريادة ،  ( 9992قطر ،  مركز ريادة األعمال جامعة)مهام المركز 
 :األعمال فى جامعة قطر على النحو التالى 

ويمكن تصنيف الخدمات التعليمية المقدمة من قبل المركز :  خدمات تعليمية تقديم  -9/ب
 :إلى 
حيث يلتزم المركز بتوفير دورات تدريبية عالية الجودة خاصة  :دورات تدريبيةتقديم  -9/9/ب
،  تنمية المهارات ودعم الكفاءات المطلوبة إليجاد رواد أعمال)  : المجاالت التالية في
،  التخطيط المالي، و  المنافسة، و  التسويق والمبيعات، و  ي للقيام بالمبادراتاالبتكار التفكير و 
 ( 09: جرين ، وأخرون ). (، وغيرها  االعتبارات القانونية الخاصة بريادة االعمالو  ، التمويلو 
قدم المركز عدد من البرامج لدعم وتعزيز ريادة األعمال فعلى ي: تقديم برامج ريادية  -9/9/ب

لتشجيع الطالب الذين تترواح أعمارهم ( برنامج الشركة ) سبيل المثال، أنشأ برنامج  يسمى 
قتصادي ، ويقوم هذا البرنامج بتعليم مهارات الريادة ، وكيفية على بدء النشاط األ 99-99

شركة  إلقامة االستعداد لسوق العمل ويزودهم بالثقافة المالية ؛ حيث تتاح لهم الفرصة 
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دارتها جرين )  .البرنامج في النهاية بمسابقة سنوية إقليمية ألفضل شركة  ، ويختتم حقيقية وا 
 .(  09،01: ، وأخرون 

حيث يتم دعوة الطالب : ومن ضمنها ورشات العمل التفاعلية : تقديم ورش عمل  -9/1/ب
وغيرها من نماذج التعلم التجريبي اإلبداعى ، ومن ن واأللعاب ، للمشاركة في األنشطة 

 . ، وغيرها "تحدي برج الورق"و "ابتكار البيتزا"  األمثلة على ذلك
ثمرين وتشكيل شركاء حقيقين وتمكين الطالب من تشمل الترويج للمست: المسابقات -9/9/ب

مواجهة مخاوفهم من التحدث أمام الجمهور والتعلم بشكل أسرع عن العمل الجماعي 
ويتم تشجيع ، ساسية االيمثل التواصل واحدة من مهارات الريادة ، حيث   والشركات الناشئة

الطالب على المشاركة في عدد من فعاليات التواصل المتنوعة والندوات وحلقات النقاش للتعلم 
 ( 00-00:جرين ، وأخرون . )من الخبراء وبناء عالقاتهم الخاصة 

، حيث يتعلم الطالب كيفية االبتكارتدريبي لمدة نصف يوم يركز على المعسكر ال -9/0/ب
يجاد آلية جديدة لحلها تحديد المشكلة في مشروع يعمل الطالب في  ، حيث ما وتحليلها، وا 

ما يؤدي إلى ب،  مجموعات بإشراف وتوجيه مهنيين متطوعين لتعليمهم ونقل خبراتهم إليهم
 (   09: جرين ، وأخرون ).   إيجاد حلول تتسم بأنها عملية وقابلة للتسويق

ذلك جامعة قطر عدد من الخدمات و توفر  :لرواد األعمال توفير عدد من الخدمات -9/ب
       : تشمل تلك الخدمات االتينها من قبل وحدة حاضنة األعمال و للمشروعات التي يتم احتضا

 ( 9990مركز ريادة األعمال ، ) 
  صحاب المشاريعفير مساحة مكتبية مجانية للطالب أتو. 
 المالية للمشروعو  ،لدراسات السوقيةعداد االمساعدة في إ. 
 المشروعات من الجوانب المختلفة إلدارة ، و المهارات الريادية المستمر على التدريب

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

 .والتواصل معها
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توفير تدريب متخصص يتناسب مع  :قبل حاضنة األعمال تقديم تدريب متخصص من -1/ب
لتزام ، ومع أهمية األ  احتياجات كل شخص بمفرده عن طريق المدربين في حاضنة األعمال

والوصول لألهداف التي وضعت في ، واالحترام المتبادل لنجاح العمل ، بأخالقيات العمل 
ويمكن أن تمتد ، راسي على األقل مدة التدريب في حاضنة األعمال فصل د وتبلغ ، البداية

ب وأجهزة لمساعدتهم توفر للمتدربين تسهيالت ومرافق من مكاتدراسيين ، كما إلى فصلين 
ويتوقع أن يقوم الشخص المتدرب في نهاية مدة الحاضنة ،  تطوير أعمالهم في الحاضنة و 

 (9990مركز رياد األعمال ، )  :بالتالي
 إعداد خطة عمل. 
  المبيعات والتسويقإعداد خطة. 
 إجراء الدراسة السوقية. 
 حساب الربحية واألدوات المالية األخرى المطبقة للمشروع. 
  وضع خطة لمتابعة ما بعد حاضنة األعمال في جامعة قطر بما في ذلك خطة

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

 يمكن تحديد األدوار الفعليةوما تؤديه من أدوار ،  -فى بعض الجامعات  -ريادة األعمال 
اإلطار وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية بغية االستفادة من  ،مركز التطوير الوظيفىل

أدواره على األوجه فى تعزيز المركز وتطويره للقيام بمهامه و بعض الجامعات تجارب النظرى، و 
فى مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ل الفعلية دواراألاألفضل ، ويمكن التعرف على 

 .المحور التالى
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)  ركز التطوير الوييفى وريادة األعمال جبامعة اسإسكندرية مل األدوار الفعلية: احملور الثالث 

 .( ميدانية  نظرية دراسة

مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ل تحديد األدوار الفعليةيركز هذا المحور على     
، القوةجوانب  ، وذلك على المستوى النظرى ، والميدانى، بغية التوصل إلىبجامعة اإلسكندرية

ضعف ، لوضع رؤية لتعزيز أدوار المركز لتحقيق التطوير المستمر للحفاظ على المكانة الو 
 . التالىالميدانية على النحو و  النظرية، ويمكن تناول الدراسة، لجامعة اإلسكندريةالتنافسية 

 ( :دراسة نظرية )  جبامعة اسإسكندرية أدوار مركز التطوير الوييفى وريادة األعمال -أ

،  9990تأسس مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية فى عام  ولقد    
تترواح تخصصاتهم ما  عاملين بالمركز(  2 ) بالمركز الكوادر البشرية الموجودةويبلغ عدد 

، ويعد المدير ( تربية رياضية و هندسة ، و خدمة اجتماعية ، و تجارة ، و أداب ، ) بين 
التعليم ويتبع نائب رئيس الجامعة لشئون  على  قمة الهيكل التنظيمى للمركز التنفيذى
مركز ريادة األعمال ، جامعة )  ثم العاملين بالمركز ،ويليه المدير اإلدارى ،والطالب

 ( .اإلسكندرية 
التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة لمركز  ويتضح من خالل الوثائق الرسمية    

مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ، جامعة )  :أنه يؤدى الممارسات التالية اإلسكندرية 
 (اإلسكندرية 

األعمال ، حيث قامت جامعة اإلسكندرية بتدريس عن ريادة  مقررات تعليمية تدريس-9/أ
ولقد بلغ عدد الطالب الذين  مقرر ريادة األعمال على مستوى كليات جامعة اإلسكندرية ،

بيانات رسمية من مركز التطوير )   9992/9990طالبا عام  209 درسوا هذا المقرر نحو
نحو تنفيذ مقرر إلزامي على  ، وهناك توجه (الوظيفى وريادة األعمال ، جامعة اإلسكندرية 

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

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

وورشة مهارات االتصال استثمر حياتك ، وورشة عمل تصميم الشعار، وورشة التفكير الناقد، 
لتنمية فى عدد من المجاالت ؛ الدورات التدريبية كذلك تقديم عدد من ، و وغيرها الفعال، 
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كسابهم الخبرات الالزمة  ،لتأهيلهموتنمية مهارات الطالب  ،الكفاءات الريادية لرواد األعمال وا 
 ،عداد المدرب المحترفالدورات التى يقدمها المركز دورة إ، ومن أمثلة لمواكبة سوق العمل

؛ بهدف "إبدأ مشروعك "ومن أبرز الدورات المقدمة من قبل المركز دورة تدريبية بعنوان
فة ريادة األعمال، مع مساعدة الطالب، والخريجين في تنفيذ أفكار مشروعاتهم، وغرس ثقا

، وأخيرًا تقديم   فرص للتمويل في حال أكتمال أفكار مشروعاتهم في شكل خطة قابلة للتنفيذ
معسكر االبتكارالذى قدمه مركز التطوير الوظيفى وريادة االعمال بالتعاون معسكرات تعليمية ك

 . يومين متتاليينمع مؤسسة انجاز مصر، وشركة جووجل العالمية، والذى اقيم على مدار 
 Cdce.alexa.edu.egموقع مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية )  
  ) 
، حيث قام مركز التطوير حول ريادة األعمال  المعارضو  عدد من المبادرات، تقديم-1/أ

أبرزها  الوظيفى وريادة األعمال بعدد من المبادرات والمسابقات عن ريادة األعمال ، لعل من
 .منتجى، وغيرها، والتى أقيمت فى عدد من كليات جامعة اإلسكندرية معرض ، و مبادرة شركتك

منحة  –ومن أمثلة المنح المقدمة من المركز منحة طريقك لسوق العمل ، منح تقديم -9/أ
المقدمة من مركز  Microsoft Office Specialist (MOS))  للخرجيين، ومنحة 
، فضال عن والخريجين حتى خمس سنوات، وريادة االعمال لطالب الجامعةالتطوير الوظيفي 

موقع مركز التطوير الوظيفى وريادة )  .منحة البورصة المقدمة من البورصة المصرية 
 (   Cdce.alexa.edu.egاألعمال بجامعة اإلسكندرية 

حصلت جامعة وفى هذا الصدد ،  نشر ثقافة ريادة األعمال بكليات الجامعة -5/أ
المركز األول ألكبر مسابقة عالمية تابعة لالتحاد األوروبي عن نشر الوعي اإلسكندرية على 
مركز التطوير الوظيفى وريادة )  .والتي عقدت بالعاصمة الفنلندية هليسنكي ،بريادة األعمال

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

نصل إلى الواقع الفعلى ألدوار ، ولكى كما أوضحت بعض وثائق المركز  التعليمية والثقافية
المركز ينبغى أن نتطرق إلى الجانب الميدانى الذى يركز على تحديد األدوارالتى ينبغى أن 

ضوء اإلطار النظرى يؤديها المركز،ومدى ممارسته لهذه األدوار والتى تم تحديدها فى 
 . للدارسة، ويمكن عرض الدراسة الميدانية على النحو التالى 
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  : ( ميدانيةدراسة )  جبامعة اسإسكندرية أدوار مركز التطوير الوييفى وريادة األعمال-ب

 أدوار مركااز التطااوير الااوظيفى وريااادة األعمااالُصااممت اسااتبيان تهاادف إلااى معرفااة 
، واعتماادت ريااادة األعمااال بكليااات جامعااة اإلسااكندرية  منسااقىجامعااة اإلسااكندرية ماان وجهااة ب

أرباع فاي ( دائماًا، غالباًا، أحياناًا، ناادرًا، أباداً ) االستبانة على مقياس ليكرت خماسي التقسيمات 
،  أدوار ثقافيااة : الثالااث و، أدوار استشااارية : الثااانيو ، أدوار تعليميااة :  ؛ األولأدوار رئيسااه 

  .تنظيمية أدوار : الرابعو 
 : جمتمع الدراسة وعينتها - أ

جامعااة اإلسااكندرية والبااالغ ب منسااقى ريااادة األعماااليشاامل مجتمااع الدراسااة جميااع    
؛ حيث ُوزعت االستبيانات على جميع مجتمع الدراسة ؛ ولكان ماا تام الحصاول  (99)  عددهم 
بماا %  79.7    ماا يعاادل نسابة  :ي، أ يمثال عيناة الدراساة ماااساتبان وهاو (  19)  علياه

توزياع العيناة و ، والجدول اآلتي يوضح مجتمع الدراسة األصل،  يمثل حجم كافي كعينة للدراسة
 .للعددطبقا 

 .، وعينة الدراسة مجتمع الدراسة األصل(: 1)جدول رقم 

 العدد

 44 مجتمع الدراسة 

 23 العينة

 %7327 نسبة العينة من مجتمع الدراسة

 : إجراءات تطبيق الدراسة -ب

 :ويمكن توضيح إجراءات تطبيق الدراسة على النحو األتى 
 : ثبات أداة الدراسة وصدقها - 9/ب
 :حساب صدق االستبانة -9/9/ب

للتحقق من صدق أداة الدراسة ُعرضت االستبان على عينة من المحكمين من أساتذة     
وسوهاج تحقيقًا للصدق الظاهري؛ للحكم ، وعين شمس ، كلية التربية جامعة اإلسكندرية 

 ، ومدى مالئمة المحاور التي تقيسها االستبانة على مدى تمثيل العبارة المحور الذي تقيسه
، وفى ضوء هذا ُعدلت عبارات االستبانة إما بالحذف، أو باإلضافة، أو تعديل بعض 

ما ُحسب معامالت ارتباط بيرسون ، ك، ثم ُوضعت في صورتها النهائية  الصياغات اللغوية
المحور الذى تنتمى معامل ارتباط العبارة مع (  9) أوضح الجدول لصدق االستبانة ، حيث



 ...................................................... أدوار مراكز ريادة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفى

- 9999 - 

، والتى تدل على ارتباط قوى ، كما أوضح الجدول . 000.  :  792والتى ترواحت بين  إليه
،  9.009ت بين والتى انحصر ، حور مع الدرجة الكلية لالستبيان درجة ارتباط كل م( 1) 

، وهى معامالت ارتباط قوية تدل على تحقق صدق االستبيان ، ويمكن توضيح ذلك  9.009
 .فى الجدوال التالية  
معامالت ارتباط بين درجة العبارة ودرجة المحور الذى تنتمى اليه المحور(: 3)جدول   

 أدوار تنظيمية أدوار ثقافية األدوار االستشارية األدوار التعليمية

 رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

1 920.0** 1 92840** 1 92037** 1 92748* 

3 92780** 3 92097** 3 92880** 3 92703** 

2 928.3** 2 92.02* 2 92880** 2 92884** 

4 92000** 4 92048** 4 927.3** 4 92808** 

0 92012** 0 92820** 0 92832** 0 92701* 

. 92027** . 92748* . 92832** . 92038** 

7 92091**     7 9200.** 

      8 92839** 

      0 92020** 

      19 92884** 

      11 9200.** 

      13 9283.** 

 9291دال عند **:     9290دال عند *: 

 

 معامالت االرتباط بين درجة الكلية لكل محور إجمالي المحاور (:2)جدول 

 معامل االرتباط المحور

 **92004 اجمالي األدوار التعليمية

 **920.8 اجمالي األدوار االستشارية

 **928.8 اجمالي أدوار ثقافية

 *92.09 اجمالي أدوار تنظيمية

 9291دال عند **:     9290دال عند *: 

 : حساب ثبات االستبانة-9/9/ب
والااذي  Cronbach's Alphaُحسااب ثبااات القائمااة ككاال ؛ باسااتخدام ألفااا كرونباااك 

؛ وهااذا %  .7ويتضااح أن معاماال ثبااات كاال عبااارة أعلااى ماان  9.009: 9.207انحصاار بااين 
 . يمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتيو ، يدل على درجة مقبولة من الثبات 

  



 ...................................................... أدوار مراكز ريادة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفى

- 9990 - 

عبارات محاور االستبيانمعامالت ثبات   (:4)جدول   

 أدوار تنظيمية أدوار ثقافية األدوار االستشارية األدوار التعليمية

رقم 

 العبارة

معامل 

 الثبات

رقم 

 العبارة

معامل 

 الثبات

رقم 

 العبارة

معامل 

 الثبات

رقم 

 العبارة

معامل 

 الثبات

1 92048 1 92829 1 92800 1 920.3 

3 920.9 3 92813 3 92093 3 920.9 

2 92001 2 92812 2 92094 2 92007 

4 92040 4 92898 4 92032 4 92008 

0 92004 0 92830 0 92010 0 92000 

. 92001 . 92802 . 92010 . 9200. 

7 9200.     7 92004 

      8 92000 

      0 92000 

      19 92007 

      11 92004 

      13 92000 

 Guttman Split-Halfُحسب معامل جوتمان للتجزئة النصفية ( 0)وفى الجدول         
Coefficient  ؛ مما يعطى مؤشًرا مقبواًل على ثبات %  20بنسبة  .200، والبالغ قيمتها

 .االستبانة ، وصالحيتها للتطبيق ، ويكمن توضيح ذلك فى الجدول اآلتى 
 بطريقة الفا كرونباخ و التجزئة النصفيةمعامالت ثبات محاور االستبيان  (:0)جدول 

 المحور 
 معامل ثبات

 الفا كرونباخ

 التجزئة النصفية

 معامل الثبات معامل االرتباط

 92000 920.9 920.1 األدوار التعليمية: أوال 

األدوار :  ثانيا 

 االستشارية
928.7 92847 92817 

 92728 92884 92034 أدوار ثقافية: ثالثا

 92000 92049 920.3 أدوار تنظيمية:  رابعا

 92800 .9274 92077 المقياس الكلى

 : تطبيق األداة -9/ب
/ 99/  19إلااااى9990 /90/99ُطبقاااات األداة علااااى عينااااة الدراسااااة فااااي الفتاااارة ماااان

، حيث تم استخدام مقياس ليكرت لإلجابة عن بنود المقياس، وقد تدرجت اإلجاباة علاى 9999
اتج اساتجابات العيناة،  عبارات المقياس من خالل تدرج خماساي، وبعاد جماع االساتبيانات، ُفْحصا

، 0= دائمااًا : علااى هااذا النحااو" ثيرسااتون " ثاام ُصااححت االسااتبيانات المكتملااة وفًقااا لطريقااة 
، وأخيارًا ُأخضاعت االساتبيانات كافاة للتحليال 9= ، وابدًا 9= ، ونادرًا 1= حيانًا ، وأ9= وغالبًا 
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 . اإلحصائي
 : التحليل اإلحصائي - 1/ب

، وحزمة البارامج اإلحصاائية ( Excel) ُعولجت البيانات إحصائيًا ؛ باستخدام برنامج 
 Statisticl Package of the Social Sciences(  SPSS) للعلااوم االجتماعيااة 

 : ؛ باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي اآلتية 99اإلصدار رقم 
كل عبارة معامالت ارتباط بيرسون لصدق االستبيان إليجاد العالقة االرتباطية بين  -

 .بالمحور التابع له ، وبين كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة 
 جزئة النصفية، ومعامل جوتمان للت الثبات لقياس كرونباخ الفا معامل  -
 .البحثية العينة لوصف المئوية والنسب األعداد -
 .االنحراف المعيارى ،المتوسطات   -
 .( One-Sample Test(  )ت) اختبار -
 : نتائج الدراسة الميدانية -9/ب

حددت مستوى الموافقة ألفراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبيان، وفًقا للمتوسطات، 
 في الجدول التاليوالتي يمكن توضيحها 

 .يوضح مستوى االستجابة وفقا للمتوسطات ( :  .)جدول 

  مستوى االستجابه وفقا للمتوسطات

 128:  1 أبدا

 .32:  1281 نادرا

 224:  32.1 أحيانا

 423:  2241 غالبا

 0:  4231 دائما

 :  ليل اإلحصائي على النحو التاليويمكن عرض جداول التح
  



 ...................................................... أدوار مراكز ريادة األعمال بالتطبيق على مركز التطوير الوظيفى

- 9997 - 

 : تعليمية الدوار األ: أوال 

 (23= ن )األدوار التعليمية (: 7)جدول 

 متوسط الموضوع م
االنحراف 

 المعياري

 %

 للمتوسط
 الترتيب التقدير

اختبار 

 "ت"
 الداللة

9 

يقدم المركز ورش 

عمل غير تقليدية 

كورش العمل التفاعلية 

، وغيرها ؛ لإلمداد 

بالمهارات األساسية 

 .لرواد األعمال 

 2 غالبا 7.288 9240 2284
192.07

** 
 دال

9 
يوفر المركز مجموعة 

من الخبراء  

المتخصصين فى ريادة 

 .األعمال 

 3 غالبا 8929 9201 4299
11212.

** 
 دال

1 
يقدم المركز برامج 

تعليمية كبرامج زمالة 

 .الرياديين ، وغيرها 

 7 نادرا 202.2 ..92 1278
192400

** 
 دال

9 

يقدم المركز دورات ، 

ومؤتمرات وندوات ، 

تتعلق بالمشروعات 

الريادية بكليات 

الجامعة بصفة 

 .منتظمة

 4 غالبا 72270 .928 22.0
42037*

* 
 دال

0 

يواكب المركز 

التطورات التكنولوجية 

السريعة التى تجعله 

قادر على ممارسة 

أعماله على المستوى 

 .المحلى والدولى 

 غير دال 12.97 . أحيانا 00299 9288 3270

0 

المركز عدد من يقدم 

المنح ، والمسابقات 

التنافسية إلتاحة 

الفرص لمشاركة أفكار 

ومشروعات الطالب ، 

 .والباحثين ، وغيرهم 

 0 غالبا 73209 9270 22.2
42408*

* 
 دال

7 
يسعى المركز إلى دعم 

تدريس مقرر ريادة 

األعمال بكليات 

 .الجامعة 

 1 دائما 08270 9230 4204
4420.0

** 
 دال

األدوار : أوال اجمالي  

 التعليمية
  غالبا .7922 9227 2203

720.4*

* 
 دال

 0.0.دال عند **:     0.5.دال عند *: 
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 :ما يلى  ( 7)يتضح من الجدول 
الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية يؤدى دوره التعليمى بشكل أن مركز التطوير      

، كما انه دال احصائيا ، وهذا يعنى  % 79.10جيد حيث حصل على تقدير غالًبا بنسبة 
، حيث حصل البند ،  اتفاق أفراد العينة على أن المركز يؤدى دوره التعليمى  بشكل جيد

،وهذا يدل %  02.70على المركز األول بنسبة " تدريس مقررات ريادة األعمال " السابع 
وتشجعيهم على  ،والباحثين بماهية ريادة األعمال ،وتثقيف الطالب ،على عناية المركز بتعليم

الخوض فى االتجاهات الحديثة ، واتضح هذا من خالل حصول  جامعة اإلسكندرية على 
 .المركز األول فى تعليم ريادة األعمال 

كبرامج جديدة  بتقديم المركز برامج تعليمية" ال أنه قد حصل البند الثالث المتعلق أ        
، وربما يرجع ذلك إلى  %  10.0بتقدير نادرا وبنسبة  على الترتيب األخير"  ديينالريازمالة 

ال يعتنى أنه على الرغم من حصول المركز على مركز متقدم فى تعليم ريادة األعمال إال أنه 
على ضعف مواكبة وغيرها ، وربما يدل أيضا  ،بتطبيق برامج تعليمية حديثة كبرامج الزمالة

بمواكبة "  و ما يؤكده البند الخامس المتعلقالمستحدثة فى التعليم ، وه للتطوراتالمركز 
، وهو %  00والذى حصل على تقدير أحيانا وبنسبة " المركز للتطورات التكنولوجية الحديثة 

يشير إلى ضعف مواكبة المركز للتطورات التكنولوجية التى تنعكس بدورها على التطورات فى 
، كما أنه من المالحظ ان هذا البند هو البند الوحيد الغير دال  وغيره ، المجال التعليمى

احصائًيا أى يشير إلى عدم اتفاق العينة حول مدى مواكبة المركز للتطورات التكنولوجية ، 
، وريادى وربما يرجع ذلك إلى ضعف تبادل المعلومات التى من خاللها يتمكن المنسقين

،  يواكب المركز التطورات التكنولوجية الحديثة وغيرهم من معرفة إلى أى مدىاألعمال، 
يوجد موقع للمركز ويتجلى ذلك فى ضعف موقع المركز على شبكة المعلومات العالمية حيث 

 ما يتم انجازه  موضح عليه فقط
موقع مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال بجامعة اإلسكندرية ) 

Cdce.alexa.edu.eg). 
ء  المتخصصين فى ريادة يوفر المركز مجموعة من الخبرا" بينما حصلت البنود        

يقدم المركز ورش عمل غير تقليدية كورش العمل التفاعلية ، وغيرها ؛ لإلمداد " ، و"األعمال 
يقدم المركز دورات ، وندوات ، ومؤتمرات تتعلق " ، و" بالمهارات األساسية لرواد األعمال 
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يقدم المركز عدد من المنح ، "، و "  بالمشروعات الريادية بكليات الجامعة بصفة منتظمة 
والمسابقات التنافسية إلتاحة الفرص لمشاركة أفكار ومشروعات الطالب ، والباحثين ، وغيرهم 

، بالترتيب  79.09، و%  71.70، و%  70.22، و%  29،  على تقدير غالبا بنسبة " 
 ،ى عناية المركز بالتدريب من خالل تقديم ورش عمل ، والدورات ، والندوات، وربما يشير إل

خبراء متخصصين فى ريادة  والمسابقات ، وتوفير ،والمؤتمرات ، فضال عن تقديم المنح
والمبادرات  ،والمنح ،وورش العمل ،ويظهر ذلك فى تقديم المركز لعدد من الدورات ،األعمال

وربما يرجع ذلك إلى عناية القيادات الجامعية راسة النظرية، فى الد اإلشارة اليهاتم  اكم
 ؛وغيرهم ،والباحثين ،وضرورة تنمية المهارات الريادية لدى الطالب ،بأهمية ريادة األعمال

 .للوصول إلى مستوى أفضل على مستوى الجامعات المصرية
 : األدوار االستشارية : ثانيا

 (23= ن )األدوار االستشارية (: 8) جدول

 متوسط الموضوع م
االنحراف 

 المعياري
 الداللة "ت"اختبار  الترتيب التقدير للمتوسط% 

1 

يقدم المركز خدمات 

استشارية لتطوير األفكار ، 

والمشروعات ، ونماذج 

األعمال للطالب ، والباحثين ، 

والخريجين ، وأعضاء هيئة 

التدريس ، والجهات 

 .الخارجية ، وغيرهم 

 دال **82479 1 غالبا 83209 9270 4212

3 

يدعو المركز مؤسسات 

المجتمع لتقديم النصح ، 

 .واألرشاد 

 غير دال 12.48 2 أحيانا 4228. 9270 2233

2 

يستعين المركز بفنيين من 

شركات ، ومؤسسات 

متخصصة فى األعمال 

 .الريادية

 غير دال 92733 4 أحيانا 1288. 9272 2290

4 

يُقيم المركز منتديات تجمع 

المهنيين من الصناعة ، 

والمؤسسات المختلفة ، 

واألوساط األكاديمية والبحثية 

. 

 غير دال 92838 0 أحيانا 1288. 92.4 2290

0 

يد المركز من رواد يستف

األعمال الناجحين بمشورتهم 

 .، وتعزيز االتصاالت بهم

 دال **42187 3 غالبا 792.2 9273 2202

. 

المركز فريق يوضح  يشكل

الفرص المرتبطة بخطط 

 .األعمال 

 دال *32247 . أحيانا 01288 9208 3200

 
األدوار :  اجمالي ثانيا 

 0203. 9201 2238 االستشارية
 دال **22907  أحيانا

 9291دال عند **:     9290ال عند د*: 
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 :ما يلى ( 2)ن الجدول يتضح م
أن األدوار االستشارية لمركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال ليست على المستوى     

، وهذا يعنى %  00.09المطلوب ، حيث حصل الدور االستشارى على تقدير أحيانا بنسبة 
حيث وهو ما يؤكده استجابة منسقى ريادة األعمال ، ضعف وضوح الدور االستشارى للمركز 

وهو يعنى اتفاق العينة على أن الدور االستشارى للمركز  ،كانت استجاباتهم داله احصائيا
رية لتطوير يقدم المركز خدمات استشا" األول حصل البندان  ، بينمايمارس فى بعض األحيان 

الباحثين، والخريجين، وأعضاء هيئة األفكار ، والمشروعات، ونماذج األعمال للطالب، و 
يستفيد المركز من رواد األعمال " والبند الخامس" ، وغيرهم التدريس، والجهات الخارجية

 79.01، %  29.09بنسبة بتقدير غالبا  " الناجحين بمشورتهم ، وتعزيز االتصاالت بهم 
تقدم خدمات وندوات  ،عناية المركزبتقديم دورات، وربما يرجع ذلك إلى  على التوالى  % 
والمؤتمرات  ،، وقد يتولى هذه الندواتوغيرهم، والباحثين، ستشارية لرواد األعمال من الطالبا

 .؛ لالستفادة من خبراتهم السابقة فى المجالناجحين يكونوا بمثابة مستشارين رواد أعمال
مؤسسات المجتمع يدعو المركز " ، وهى البنود على تقدير أحياناباقى بينما حصلت      

يستعين المركز بفنيين من شركات ، ومؤسسات متخصصة فى "، و"لتقديم النصح ، واألرشاد 
، والمؤسسات نتديات تجمع المهنيين من الصناعةُيقيم المركز م" ، و" األعمال الريادية 

ح الفرص المرتبطة يشكل المركز فريق يوض"، و"واألوساط األكاديمية والبحثية  ،المختلفة
 ،ومؤسسات المجتمع المختلفة ،ون بين المركزضعف التعا، ويشير ذلك إلى "بخطط األعمال 

، والدليل على ذلك قلة ت المختلفة فى دعم ريادة األعمالوبالتالى ضعف االستفادة من الخبرا
ويتضح  ،، والمؤسسات المجتمعية عامةوالمصانع ،الشركات مناستعانة المركز بمتخصصين 

قتصار االستعانة بالمؤسسات المجتمعية فى نطاق محدود متعلق بالدورات ذلك من خالل ا
ضعف العناية باالستفادة  وهو يشير إلى التدريبية فقط كما تم اإلشارة فى الدراسة النظرية،

وغيرهم ،  ،وأعضاء هيئة التدريس ،والخريجين ،والطالب ،وتبادلها مع الباحثين ، من خبراتهم
، وبين بين المركز الشراكات عدم وجود استراتيجية واضحة معلنة  لدعموربما يرجع ذلك إلى 

 .مؤسسات المجتمع المختلفة
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 : ثقافية الدواراأل: ثالثا

 (23= ن )أدوار ثقافية (: 0)جدول 

 متوسط الموضوع م
االنحراف 

 المعياري

 %

 للمتوسط
 الترتيب التقدير

اختبار 

 "ت"
 الداللة

1 

يعتنى المركز بنشر ثقافة 

ريادة األعمال بكليات جامعة 

اإلسكندرية لدعم التوظيف 

الذاتى ، وعدم االعتماد على 

 .التوظيف الحكومى 

 1 دائما 02270 9247 42.0
392379

** 
 دال

3 

يقدم عدد من المبادرات 

لدعم ريادة األعمال كمبادرة 

 .أفكارى ، وشركتك 
 2 غالبا 892.2 92.0 4292

82200*

* 
 دال

2 

بالتغطية يعتنى المركز 

األعالمية ؛ لنشر الوعى ، 

والثقافة المجتمعية المتعلقة 

بدعم ريادة األعمال ، ورواد 

األعمال بالجامعة ، 

 .والمجتمع عامة  

 3 دائما 8.230 92.0 4221
192718

** 
 دال

4 

تشجيع وتوعية المركز 

للقطاع الخاص على تبنى 

المشروعات الريادية 

 .الناشئة 

 4 غالبا 73209 9200 22.2
.2287*

* 
 دال

0 

يوفر المركز حاضنة 

األعمال ، والحدائق العلمية 

، وغيرها ؛ لتطوير األفكار 

األبداعية ، والمشروعات 

 .الريادية

 0 أبدا 22270 9202 12.0
72074*

* 
 دال

. 

يوجد لدى المركز وحدة 

لنظم المعلومات ، بما يتيح 

 .تبادل المعلومات بشفافية

 . أبدا 22212 9287 ..12
82782*

* 
 دال

  أحيانا 2.7.. 9240 2222 أدوار ثقافية: اجمالي ثالثا 
42390*

* 
 دال

 9291دال عند **:     9290دال عند *: 

 :ما يلى (   0)يتضح من الجدول 
وهو %  00 .07استجابة عينة الدراسة على األدوار الثقافية بتقدير أحيانا بنسبة         
اتفاق العينة على أنه أحيانا يقوم المركز باألدوار الثقافية لدعم ريادة األعمال  على يدل

التى تساعد على نشر ، وربما يرجع ذلك إلى عدم توافر الهياكل بكليات جامعة اإلسكندرية 
ثقافة ريادة األعمال كعدم توافر حاضنات األعمال ، ووحدة نظم المعلومات التى تتيح نشر 

يوفر المركز حاضنة األعمال ، " لقد حصال البند الخامس و والثقافة الريادية ،  ،المعرفة
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والبند ." والحدائق العلمية ، وغيرها ؛ لتطوير األفكار األبداعية ، والمشروعات الريادية
على " يوجد لدى المركز وحدة لنظم المعلومات ، بما يتيح تبادل المعلومات بشفافية" السادس

تقريبا ، وهو يعنى عدم توافر %  11بنسبة تقدير ابدا فى اإلدوار الثقافية بالمركز األخير 
، على الرغم من عناية ، األمر الذى أثر على نشر ثقافة ريادة األعمال  هذه الهياكل بالمركز

يعتنى المركز بنشر ثقافة ريادة " المركز بنشر ثقافة ريادة األعمال كما جاء فى البند األول 
ات جامعة اإلسكندرية لدعم التوظيف الذاتى ، وعدم االعتماد على التوظيف األعمال بكلي
، كما حصل البند %  01.70الذى حصل على المركز األول بتقدير دائما بنسبة  " الحكومى 

المركز بالتغطية األعالمية ؛ لنشر الوعى ، والثقافة المجتمعية "  المتعلق بعناية  الثالث
على المركز "  عمال ، ورواد األعمال بالجامعة ، والمجتمع عامة المتعلقة بدعم ريادة األ

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

وهو ما يتفق مع ما  % 29.01على المركز الثالث بتقدير غالبا بنسبة  " أفكارى ، وشركتك 
أقامه المركز من عدد من المبادرات فى عدد من كليات الجامعة وفى أخرها مبادرة منتجى التى 

تشجيع وتوعية المركز للقطاع الخاص " لبند الرابع ، ويلية ا نفذت فى كليتى التربية والتمريض
 ، على الرغم من % 79.09بتقدير غالبا وبنسبة " على تبنى المشروعات الريادية الناشئة 

ال أنه ال توجد شراكات إتشجيع المركز لمؤسسات المجتمع لتنى المشروعات الريادية ، و توعية
 .فى الدور االستشارى  كما جاءالمجتمع المختلفة  ومؤسسات ،بين المركز
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 :تنظيمية الدوار األ: رابًعا 

 (23= ن ) أدوار تنظيمية:  رابعا (:19)جدول 

 متوسط الموضوع م
االنحراف 

 المعياري

 %

 للمتوسط
 الترتيب التقدير

اختبار 

 "ت"
 الدالله

1 

يوفر المركز التمويل الالزم لدعم 

ات ، والمشروعات االبتكاربعض 

 .الريادية الناشئة

 دال **22027 13 نادرا 40299 1298 3230

3 

وجود استراتيجية محددة لريادة 

االعمال بمركز التطوير الوظيفى 

 .وريادة األعمال

 غير دال 92108 8 أحيانا 00228 1213 3207

2 

يضع المركز قواعد ، ولوائح 

تنظم العمل به ؛ لتنبى األفكار ، 

 .والمشروعات الريادية 

 1 غالبا 70228 9247 2207
112008*

* 
 دال

4 

يتوافر لدى المركز الكوادر 

البشرية الالزمة ألداء أدواره 

 .بكفاءة 

 دال **2371. 3 غالبا 78212 9283 2201

0 

يقدم المركز نظم لتحفيز األفراد 

ذوى األفكار ، والمشروعات 

 .اإلبداعية 

 غير دال 32992 19 أحيانا 02212 9207 ..32

. 

زيادة دعم يسعى المركز إلى 

بعض المؤسسات المجتمعية 

سواء مصانع ، أو شركات ، أو 

غيرها  من خالل عقد شراكات ، 

 .أو تحالفات ، أو غيرها 

 غير دال 12102 0 أحيانا 0.288 9277 3284

7 

يستفيد المركز من دعم بعض 

المنظمات الدولية لريادة األعمال 

 .بالجامعات المصرية

 غير دال 92230 7 أحيانا 92.2. 9204 2292

8 

يوفر المركز العيادة التسويقية 

التى تقدم خدمات وظيفية ، 

وفرص تعليمية ، وتسويق 

المنتجات الجديدة المطورة ، 

 . وغيرها 

 دال *32000 11 نادرا 09299 1211 3209

0 

يجذب المركز الطاقات البشرية ، 

والكفاءات العلمية المتميزة 

 .الموجودة بجامعة اإلسكندرية 
 دال **22294 4 أحيانا 230.. 9204 2221

19 
يصمم خطط تدريبية ؛ لتطبيق 

 .األفكار الريادية
 دال **2007. 2 غالبا 74228 9208 2273

11 

يعقد بالمركز اجتماعات رسمية ، 

وغير رسمية منتظمة فى مجال 

 .تنظيم المشاريع

 غير دال 12200 . أحيانا 2270. 9278 2210

13 

بتسويق المنتجات يقوم المركز 

المطورة ، والمشروعات المبتكرة 

 .لكليات جامعة اإلسكندرية 
 غير دال 9..12 0 أحيانا 02.2. .920 2238

 غير دال 12.47  أحيانا 3271. 9247 2214 أدوار تنظيمية:  اجمالي رابعا 

 9.99دال عند **:     9.90دال عند *: 
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 :ما يلى (  99) يتضح من الجدول 
عدم اتفاق عينة الدراسة على األدوار التنظيمية التى يؤديها المركز حيث جاءت      

األدوار  بنودعلى  وهو يدل على عدم استقرار العينة على االستجابة، استجاباتهم غير دالة 
، وربما يشير ذلك إلى عدم %  09 .79نسبة تقدير أحيانا بالتى جاءت بو ، التنظيمية 

للمركز بالنسبة لمنسقى ريادة األعمال بكليات جامعة اإلسكندرية ،  وضوح األدوار التنظيمية
ات ، االبتكار المركز التمويل الالزم لدعم بعض  بتوفير" د حصال البندان األول المتعلق ولق

بتوفير المركز العيادة التسويقية التى " والبند الثامن المتعلق " والمشروعات الريادية الناشئة
على " ، وفرص تعليمية ، وتسويق المنتجات الجديدة المطورة ، وغيرها تقدم خدمات وظيفية 

وهذا يعنى ضعف توافر على التوالى ، % 09، و% 90المركز األخير بتقدير نادرا بنسبة  
وربما يشير ذلك  ،التمويل الالزم للمشروعات الريادية، وكذلك قلة تقديم الخدمات التسويقية

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

، يضع المركز قواعد، ولوائح تنظم العمل به؛ لتنبى األفكار" بينما حصلت البنود      
، و " لبشرية الالزمة ألداء أدواره بكفاءة ، يتوافر لدى المركز الكوادر ا"  والمشروعات الريادية

، %  70.12 على تقدير غالبا بنسبة" ؛ لتطبيق األفكار الريادية ريبيةيصمم خطط تد
ولوائح تنظم ، وجود قواعد  إلىعلى التوالى ، وربما يشير ذلك %  79.12، و% 72.91و

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

، وهو %  00.90بنسبة  "، والكفاءات العلمية المتميزة الموجودة بجامعة اإلسكندرية البشرية
جهات ك يمكن االستفادة منهاوالتى ، ية المركز بجذب الكفاءات العلميةيشير إلى ضعف عنا

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

 ،وربما يشير إلى ضعف العناية بتسويق المنتجات ،%  00.01بنسبة " اإلسكندرية 
  .ومؤسسات المجتمع المختلفة  ،بين المركز لمشروعات وهذا قد يفسر ضعف التعاون وا
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يعقد بالمركز اجتماعات رسمية ، وغير رسمية منتظمة فى مجال تنظيم " كما حصل البند      
وربما يرجع ذلك إلى عدم المعرفة الكاملة للمنسقين بعقد ، %  01.70بنسبة " المشاريع

 .، أو قلة إقامة هذه االجتماعات بتنظيم المشاريع تماعات المتعلقةاالج
يستفيد المركز من دعم بعض المنظمات الدولية لريادة األعمال " وحصل البند       

وربما يشير ذلك إلى ضعف الشراكة على المستوى ، %  09.01بنسبة  "بالجامعات المصرية
العينة على أن المركز لم يستفد  تشير استجابةوالمنظمات الدولية حيث  ،الدولى بين المركز

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

معرفة إذا كان هناك وربما يشير ذلك إلى عدم ال،  % 00.12بنسبة " وريادة األعمال
ألعضاء المجتمع للمركز معلنة استراتيجية  وجوديشير إلى عدم  مماال ،  أماستراتيجية 
 .الجامعى 

المجتمعية سواء مصانع، أو يسعى المركز إلى زيادة دعم بعض المؤسسات " وحصل البند    
،   % 00.22بنسبة  "، أو غيرها شركات، أو غيرها  من خالل عقد شراكات، أو تحالفات

وهو ما أكدته نتائج سابقة فى المحور  ،الشراكة على المستوى المحلىوهو يشير إلى ضعف 
 .الخاص باألدوار االستشارية 

" يقدم المركز نظم لتحفيز األفراد ذوى األفكار ، والمشروعات اإلبداعية " وأخيرا حصل البند    
وقد يوضح ذلك ضعف العناية بوجود نظم تحفيزية تعمل على جذب ، %  01.91بنسبة 

 .إلقامة المشروعات الريادية وغيرهم  ،والباحثين ،فاءات من الطالبالك
وظيفى وريادة ور فى بعض أدوار مركز التطوير الويتضح مما سبق أن هناك قص     

بدرجة عالية  ويمكن توضيح ترتيب األدوار التى يؤديها المركزاألعمال بجامعة اإلسكندرية ، 
 .التالى فى الجدول فأقل

ترتيب األدوار التى يمارسها مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال من وجهة نظر (  11)جدول 

 .منسقى المركز بكليات جامعة اإلسكندرية 

 النسبة التقدير األدوار الترتيب

 % 7922 غالبا األدوار التعليمية 1

 % 2.7.. أحيانا الثقافيةاألدوار  3

 % 0203. أحيانا االستشارية األدوار 2

 % 3271. أحيانا األدوار التنظيمية 4
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اتفاق العينة على أداء المركز لألدوار التعليمية التى ( 99)يتضح من الجدول و        
ولقد ، حصلت على المركز األول ، وعدم استقرار استجابة أفراد العينة على األدوار األخرى 

المركز الثالث ، والتنظيمية فى جاءت األدوار الثقافية فى المركز الثانى ، واالستشارية فى 
وتنمية  ،تعليمالو  ،، وهو يشير إلى عناية المركز بالجوانب المتعلقة بالتدريب المركز األخير

، بينما نجد ضعف ممارسة  ، وهو ما أكدته الدراسة النظرية ريادة األعمالالكفاءات المتعلقة ب
 .   والخبرة اإلدارية ،وانبوربما يرجع ذلك إلى ضعف الج ،األدوار التنظيمية للمركز

جبامعة دوار مركز التطوير الوييفى وريادة األعمال أ لتعزيزرؤية مقرتحة : احملور الرابع 

 .اسإسكندرية 

لمركز التطوير لتحقيق التطوير المستمر  مقترحةيهدف هذا المحور إلى وضع رؤية     
من  العمل على تنفيذ هذه الرؤيةو  ، وتفعيلهاأدواره  تعزيزمن خالل الوظيفى وريادة األعمال ؛ 

خالل اقتراح بعض الحلول اإلجرائية لها متمثلة فى مجموعة من األهداف العامة ، ويمكن 
التى  وأبرز جوانب الضعف، جوانب القوة للمركز أهم األول يتضمن : جزئين تناولها على 

الثانى تضمن الجانب يالتطوير الوظيفى وريادة األعمال ، بينما تعوق تحقيق أدوار مركز 
،  والمعوقات التى تواجهها،  والترجمة اإلجرائية لتنفيذها،  ، وأهدافها الرؤية المقترحة
 .على النحو التالى  اتناوله، ويمكن  ومتطلبات نجاحها

 :والضعف  ،القوة جوانب: اجلزء األول 

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

 :ويمكن عرض أبرز جوانب القوة على النحو التالى  : جوانب القوة -أ
بتعليم ، والعناية ريادة األعمال بجميع كليات جامعة اإلسكندرية  العناية بنشر ثقافة  -

من خالل العناية بتدريس مقررات لريادة  وتثقيف الطالب والباحثين بماهية ريادة األعمال
على األعمال بكليات جامعة اإلسكندرية ، وفى هذا الصدد قد حصلت جامعة اإلسكندرية 

موقع جامعة اإلسكندرية ، ) بمسابقة تابعة لالتحاد األوروبى فى ريادة األعمال المركز األول 
وأهمية العناية ، ة األعمال وهذا يدل على وعى القيادات الجامعية بأهمية رياد ،(  9990

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

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

وغيرها من المبادرات التى  ، 9990كلية التمريض فى عام و التى أقيمت بكلية التربية ، 
 .د من كليات جامعة اإلسكندرية أقيمت فى عد

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

 .  فيما بينهاوخبرات مختلفة تتكامل ، على وجود خلفياتذلك يساعد  وقد( بية رياضية وتر 
الهيكل التنظيمى  ، ففى مقدمةوجود هيكل تنظيمى واضح للمركز له اختصاصات واضحة  -

وجود ويندرج تحته العاملين بالمركز ، فضال عن ، ى والمدير اإلدار ، للمركز المدير التنفيذى 
 . وقوانين تنظم عمل المركز المتعلقة ببيئة ريادة األعمال ، لوائح 

 :ويمكن عرض أبرز جوانب الضعف على النحو التالى  : جوانب الضعف -ب
ضعف مواكبة المركز للتطورات التكنولوجية ، ويتضح ذلك من عدم اتاحة المعلومات على  -

عدم وجود وحدة لنظم المعلومات بالمركز ، و ما هو موقع المركز اإللكترونى ، فضال عن 
الدورات التدريبية ، وأعداد الطالب  متاح بالمركز قاعدة بيانات بسيطة تتضمن بيانات عن

 .المشاركين فى مقرر ريادة األعمال ، ومنسقى األعمال ، وورش العمل ، وغيرها 
وقلة جسور التواصل  ومؤسسات المجتمع المختلفة ،، محدودية التعاون بين المركز   -

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

على الرغم من عقد عدد من الدورات التدريبية ، اال أنه ال يتوافر بالمركز وحده  للتدريب   -
 .متعلقة بريادة األعمال 

مستحدثة كحاضنة األعمال على عدم وجود وحدات ويتجلى ذلك فى ، لبنية التحتية ضعف ا -
وجود ما يسمى ، فضال عن عدم حيث ال يوجد بالمركز حاضنة لألعمال سبيل المثال  ، 

ضعف العناية بوجود العيادة التسويقية  التى ، فضال عن  بالحدائق العلمية أو المنتزه العلمى
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أو المشروعات الريادية فضال عن تقديم خدمات وظيفية  ، وفرص  تعتنى بتسويق المنتجات
 .تعليمية لرواد األعمال 

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

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

ويساعدهم فى تمويل هذه ، ريادية المشروعات الفكار و األ ذوىيختار الجهاز األفراد 
 .لذلك  المشروعات وفق إجراءات منظمة

، لباحثين وا، والخريجين ، الطالب  تساعد على تحفيزقلة وجود نظم تحفيزية  -
إلى التقدم للمركز ،  إبداعيةممن لديهم أفكار ريادية ، ومشروعات وأعضاءهيئة التدريس 

ويتجلى ذلك من ضعف جذب المركز للطاقات البشرية والكفاءات العلمية المتميزة بجامعة 
 .  اإلسكندرية

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

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

 . البشرية، والكفاءات العلمية المتميزة الموجودة بجامعة اإلسكندرية 
، ومعوقات حتقيقها، ومتطلبات ، والرتمجة اسإجرائية لتنفيذهاالرؤية املقرتحة: اجلزء الثانى 

 .  احهاجن
ويتضمن هذا الجزء رؤية التطوير لتعزيز أدوار مركز التطوير الوظيفى وريادة األعمال     

ومعوقات تحقيقها ،  ، بجامعة اإلسكندرية ، وأهدافها ، واإلجراءات التنفيذية لتحقيقها
 .ومتطلبات تنفيذها ، ويمكن توضيحها على النحو التالى 

 :ريادة األعمال جبامعة اسإسكندريةمركز التطوير الوييفى ولتعزيز أدوار ؛ املقرتحة رؤيةال - أ

 اإلطار النظرى والدراسة الميدانيةقد تم وضع هذه الرؤية بناء على ما تم التوصل اليه فى    
والتى من خاللها يمكن تحقيق التجديدات والتغييرات المنشودة ، ، حيث وضعت هذه الرؤية 
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فى ظل توافر قيادة ريادية إبداعية قادرة على شحذ  مركز التطوير الوظيفىتعزيز أدوار ل
 :جميع القوى البشرية نحو تحقيق الرؤية ، ويمكن توضيح الرؤية على النحو التالى 

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

من خالل توفير الموارد تهيئة بيئة ريادية ، و المجتمع عامة والمجتمع الجامعى خاصة 
يجاد قادرة على إالو ، ، وتعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة الالزمة لذلك 

الباحثين و ، الخريجين و ، لجعل الطالب ؛ ومؤسسات المجتمع المختلفة ، ن المركز يشراكات ب
وقادرين على خلق فرص توظيف ، قادرين على التكيف مع التغييرات المهنية المستقبلية 

 .والمجتمعى  الفردى، بما يعود بالنفع على المستوى مناسبة 
ويتضح من هذه الرؤية أن هناك دعائم أساسية ركزت عليها لعل من أبرزها ضرورة    

التى تسهم  فى تدعيم أدوار مراكز ريادة األعمال الريادية عية وأهمية وجود القيادة اإلبدا
تعظيم نشر الثقافة الريادية فى المجتمع عامة ، والمجتمع الجامعى خاصة ،  و والعمل على 

، وتقليل تأثير عناصر أقصى استفادة ممكنة من عناصر القوة الموجودة فى البيئة الداخلية 
وبما يحقق التطوير ، التى تواجه مراكز ريادة األعمال فى تأدية دورها بكفاءة  الضعف 
 . المستمر 

عتماد مارسات القديمة فى التوظيف ، واألهمية التخلى عن المكما أوضحت الرؤية أيضا أ   
، كما تؤكد والتى تؤكد على ضرورة المبادرة والمخاطرة معا ، على التوجهات اإلدارية الحديثة 

على ضرورة تعزيز أدوار مركز ريادة األعمال بما يسهم فى تحقيق نفع على الطالب 
  .والباحثين والجامعة والمجتمع عامة 
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 :ها تنفيذية لتحقيقجراءات إو ،أهداف الرؤية املقرتحة-ب

 :ولتحقيق الرؤية هناك مجموعة من األهداف التى تسعى إلى تحقيقها وهى 
 .للمركز   رياديةاختيار قيادات :  اهلدف األول

دارته ،  للمركز قياداتينبغى اختيار           تعتنى بتطبيق األتجاهات الحديثة فى التعليم وا 
اختيار قائم على نمط مختلف من القيادة وهى القيادة الريادية ، فالقيادات التى ال تمتلك 

 :الثقافة الريادية من الصعب أن تدعمها ، ويمكن األخذ فى األعتبار األمور التالية 
خاصة ريادة األعمال  اإلدارة عامة وفىى أن تمتلك القيادات الجامعية خبرات سابقة ف -

، وأن يكون من معايير اختيار القيادات الجامعية مدى ممارسة األنشطة الريادية 
 .بالجامعة 

فحص خلفيات المرشحين من القيادات الجامعية لمعرفة فكرالقيادات وكمؤشر على  -
 .مدى تطبيق لألفكار اإلدارية الجديدة 

واجملتمع اجلامعى ثقافة ريادة األعمال فى اجملتمع عامة ل ت اجلامعيةالقياد نشر:  الثانىاهلدف 

 .خاصة

والمجتمع الجامعى البد للقيادات الجامعية أن تعمل على تنمية وعى المجتمع عامة          
والعمل على تعديل الثقافة التى تعتنى وترغب فقط فى تحقيق ، بأهمية ريادة األعمال خاصة 

من خالل توفير الوظائف الحكومية والبعد عن أى مغامرة تتعلق بهذا األمر االستقرار الوظيفى 
ومن ثم غرس الرغبة المجتمعية لدعم التوظيف الذاتى وعدم االعتماد على التوظيف  ،

 :ويمكن للقيادات الجامعية أن تقوم بهذا األمر من خالل الحكومى ، 
امعى وخاصة فى مؤسسات إقامة المؤتمرات ، والندوات داخل وخارج المجتمع الج -

 .المجتمع باختالف أنماطها 
زيادة التغطية األعالمية فى وسائل التواصل االجتماعى لتوضيح أهمية ريادة األعمال  -

، وضرورة السعى إلى إيجاد فرص وظيفية والمخاطرة فى سبيل ذلك مع توضيح 
 .فائدتها على الفرد والمجتمع 

 .ظيفى لنشر ثقافة ريادة األعمال بالجامعة التغطية األعالمية لمركز التطوير الو  -
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 .، واملؤسسات الدوليةوبروتوكوالت  بني املركز ومؤسسات اجملتمع ، عقد شراكات :  الثالثاهلدف 

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

 .االستفادة من الفرص المتاحة المقدمة من المؤسسات الدولية فى هذا المجال -
فتح قنوات اتصال بين المركز وبين المؤسسات المجتمعية والدولية للتعاون فيما بينهم  -

مجتمعية عمل شراكات أو تحالفات لزيادة دعم بعض المؤسسات اللتبنى المشروعات الريادية ل
 . أو غيرها ، أو شركات ، سواءمصانع 

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

 وتعمل على جذب الجهات الخارجية للجامعة 
 .  البحث عن مصادر للتمويل:  الرابعاهلدف 

بما يساعد المركز على توفير التمويل الالزم  بالبحث عن مصادر للتمويل قيام المركز  
 : ، وذلك من خالل ما يلى  للمشروعات الريادية المتميزة 

، تخصص نسبة من ميزانية كل كلية لصالح المركز بما يساعده على أداء أدواره   -
 .والمشروعات الريادية  ، بنى األفكار قدرته على تويعزز 

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

البحث عن مصادر بديلة للتمويل كأن يخص نسبة من ميزانية الوحدات الخاصة  -
 .بالجامعة

 .املقدمة من قبل املركز  واملعلوماتية،  العناية باخلدمات االستشارية:  اخلامساهلدف 

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

 .باالستشارات المبتكرة  اإلمداد على أن تكون مهامها مختلفة 
العناية بالشفافية فى تداول المعلومات بين المركز وكليات الجامعة والمجتمع عامة ،  -

وذلك من خالل وجود استراتيجية معلنة بالمركز ، ووجود قواعد منظمة معلنة ، 
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ومسئوليات واضحة ومعلنة للمجتمع الجامعى على أن يتم وضعها على الموقع 
 .كز االلكترونى للمر 

ربط المركز بمؤسسات بحثية تساعده على تحليل الواقع ، ووضع الرؤى التطويرية  -
 .بطريقة علمية محكمة 

العمل على االستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس ، والباحثين المتميزبن ،  -
هات لألفكار والمشروعات وخبرات رائدى األعمال فى تقديم اإلرشادات والتوجي

 .الريادية
 .العناية املستمرة مبواكبة املركز للتطورات التكنولوجية :  السادساهلدف 

التى فى ظل البيئات التنافسية العناية بالجانب التكنولوجى خاصة التركيز على ضرورة      
من خالل العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية للوصول إلى مستوى متميز ، وذلك تتطلب 
            ويتم ذلكبعض الوحدات داخل المركز كوحدة نظم للمعلومات ، ووحدة للتدريب وجود 

 :من خالل 
بريادة  المتعلقتختص بكل ما يتعلق بالتدريب وحدة التدريب ينبغى أن فيما يتعلق ب -

بحيث يكون من مهامها وضع كل ما يتعلق بخطط التدريب بدءا من األعمال  ، 
يبية إلى تقويم العملية التدريبية ، ووضع خطط تدريبية تحديد االحتياجات التدر 
 .وضع لوائح تنظيمية تنظم عملها مستقبلية، فضال عن 

، كافة البيانات والتى ينبغى أن تتوافر فيها : حدة المعلومات يتعلق بو فيما  -
فضال عن عن جميع العناصر البشرية داخل الجامعة ، ، والمعلومات واإلحصاءات 

، والبرامج المختلفة  الحاسب اآللى، اجهزة ) توفير كافة العناصر المادية ضرورة 
على ان تعتنى وحدة ، (  ، وغيرها  وفريق الدعم الفنى والصيانة، والشبكات 
بناء نظام اتصاالت كفء داخل المركز بحيث يتم تصميم موقع للمركز بالمعلومات 

المسئوليات ، ورؤى واستراتيجية ، وتوضح فيه األهداف ، و ُتسجل عليه اإلنجازات 
، والشكاوى ، وآراء اآلخرين ، المقترحات المركز ، والعاملين ، وأخبار المركز ، و 

 .، والعمل على ربطها بكافة مواقع كليات جامعة اإلسكندرية وغيرها من األمور 
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 :التحديات التى تواجه الرؤية املقرتحة  -ج

لرؤية المقترحة على النحو التحديات التى تواجه تحقيق اويمكن توضيح أبرز          
 :التالى

والثقافة المجتمعية المتعلقة بدعم رواد األعمال ، ، ضعف الوعى : التحديات الثقافية  -
وعدم االعتماد الكلى على توفر ، وضعف العناية بضرورة التوجه نحو التوظيف الذاتى 

 .وظائف من قبل الدولة 
والتى تتطلب ، ضعف مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة  : جية  التحديات التكنولو  -

تعلم مهارات جديدة باستمرار مثل مهارة تصميم التفكير ، ومهارات تصميم اإلحصاء 
الرياضي المعاصر، ومهارة التفكير اإلبداعي ، وغيرها كلها أصبحت مهارات متطلبة 

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

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

 .لمجتمع ومتطلبات ا، ضوء احتياجات السوق 
فى حالة ، و المركزوأدواره  التى تواجه التحديات يتضح  مما سبق أن هناك عدد من       

ال يستطع  ، خاصة  التكنولوجيهاألقتصادية ، والثقافية ، و عدم قدرته على مسايرة التحديات 
القيام بأدواره بكفاءه ، األمر الذى يترتب عليه ضعف تحقيق التطوير المستمر الذى يعزز 
لى جانب عرض التحديات البد  التميزوتحقيق المنافسة على المستولى المحلى والعالمى ، وا 
من التطرق إلى المتطلبات التى ينبغى توافرها لتحقيق الرؤية المقترحة ، والتى يمكن 

 .حها على النحو التالىتوضي
 : املقرتحةمتطلبات جناح الرؤية -د

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

قيادة مبدعة واعية بأهمية وضرورة دعم وتعزيز مركزريادة األعمال بما يساعد على  -
ريادة األعمال ،وتعمل على تهيئة البيئة  بكفاءة ، وتعمل على نشر ثقافةتأدية أدواره 
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واإلبداع  االبتكاروهذا يتطلب نمط قيادة مختلف غير تقليدى يشجع على لمناسبة ، ا
 .والمبادرة وكيفية مواجهة المخاطر وغيرها 

فى ظل خاصة الدعم والمساندة المستمرة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  -
بريادة األعمال وبناء مراكز ريادة األعمال فى الجامعات على مستوى جمهورية  عنايتها 

تدعيم وزارة التعليم العالى والبجث العلمى ، ومن ثم فهناك حاجة إلى  مصر العربية
 .لجهود المركز

 .متابعة األداء ، وقياس النتائج واألهداف المحققة باستمرار  -
مختلفة بأهمية ريادة األعمال وضرورة التعاون مع مركز وعى مؤسسات المجتمع ال -

أهداف ريادة األعمال ، األمر الذى ينعكس على الفرد  بما يحقق التطوير الوظيفى
 . والمجتمع عامة 

تنمية القدرات والمهارات الريادية لدى الطالب والباحثين من خالل العناية بتدريس  -
 .اإلسكندرية مقررات لريادة األعمال بكليات جامعة 
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 املراجع 

 :املراجع العربية : أوال 

منظومة ريادة األعمال بجامعات كل من سنغافورة ( . 8.02أبريل ) أحمد محمد بكري موسي -0
،  0٧2 مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر، العدد "دراسة مقارنة"وتايون والمملكة العربية السعودية

 . 882  :525، ص ص 8الجزء 
ريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية فى العالم ( . 8.0٧)الباجورى ، خالد عبد الوهاب  -8

 .العربى ،اتحاد الغرف التجارية ، دائرة البحوث االقتصادية 
مشروع تحفيز ريادة األعمال لخلق فرص العمل، وثائق ( .  8.02نوفمبر  ٧) البنك الدولي   -3

 إلجراءات الوقائية المتكاملة ، متاح بالموقع االلكترونىصحيفة بيانات ا /معلومات المشروع
http://www.worldbank.org/projects :  8.02/.02/0، تاريخ الدخول . 

، تقرير عن وثيقة التقييم المسبق للمشروع (  8.02مارس  8٧) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  -4
لى جمهـور 200بشأن تقديم قرض مقترح بمبلغ  ية مصـــر العربيـــة من أجل مشروع مليون دوالرا 

تحفيز ريادة األعمال لخلق فرص العمل ، قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية 
 .  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االبتكار و 

الخطة االستراتيجية لجامعة األمارات العربية ( . 8.08) جامعة األمارات العربية المتحدة  -5
،   https//www.uaeu.ac.aewww.uaeu.ac.ae،متاح بالموقع  8.80-8.0٧المتحدة 

 . 08/00/8.02تاريخ الدخول 
، متاح  8.02جامعة األمارات العربية المتحدة ، منتزة جامعة األمارات للعلوم والتكنولوجيا ،  -8

، تاريخ الدخول     https://uaeusip.uaeu.ac.ae/ar/about/overview.shtmlبالموقع 
08/00/8.02 . 

،  تقرير عن  تعليم جرين ، باتريشيا ، كانديدا براش ، إلين ايزنمان ، هيدى نك ، سام  بيركينز -٧
، مؤتمر القمة العالمى  عالمية من الممارسة إلى السياسة حول العالمنظرة : ريادة األعمال 

 .لالبتكار فى التعليم ، قطر 
، األمارات العربية المتحدة،  االبتكارخطوات ومبادرات لتشجيع ( . 8.02)حكومة األمارات  -2

AE/about-https://www.government.ae/ar-  05/00/8.02تاريخ دخول الموقع 
-the-in-future/innovation-of-uae government / government-uae/the-the

uae-the-in-innovation-encourage -to-initiatives-nda-uae/steps 

http://www.uaeu.ac.aewww.uaeu.ac.ae/
http://www.uaeu.ac.aewww.uaeu.ac.ae/
https://uaeusip.uaeu.ac.ae/ar/about/overview.shtml
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae%20government%20/%20government-of-future/innovation-in-the-uae/steps-and-initiatives-to-encourage%20-innovation-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae%20government%20/%20government-of-future/innovation-in-the-uae/steps-and-initiatives-to-encourage%20-innovation-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae%20government%20/%20government-of-future/innovation-in-the-uae/steps-and-initiatives-to-encourage%20-innovation-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae%20government%20/%20government-of-future/innovation-in-the-uae/steps-and-initiatives-to-encourage%20-innovation-in-the-uae
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، واقع ثقافة (  8.08أغسطس ) الحمالى ، راهد بن محمد ، هشام يوسف مصطفى العربى  -2
دراسات عربية فى ريادة األعمال بجامعة حائل وآليات تفعيلها من وجهة نظر الهيئة التدريسية ، 

 . 448:  3٧2ن ، ص ص، العدد السادس والسبعو  التربية وعلم النفس
 لدي األعمال ريادة ثقافة تنمية في المصرية الجامعات دور ، تقييم سمير الرميدى ، بسام -.0

/  8، ( 8)، العدد ، مجلة اقتصاديات المال واألعمال  -للتحسين  مقترحة إستراتيجية – الطالب
 324- 3٧8، ص ص 8.02

دور تعزيز المهارات الريادية لطالبات جامعة ( . 8.02) الزبير ، علوية ، سلوى ابو ضيف  -00
دراسة تطبيقية على مركز : اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فى دعم المشروعات الصغيرة 

، المجلد  مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجياالتوظيف واألعمال الريادية ، 
 . 84:  45،  ص ص  ( .3)، العدد  (2)
نموذج مقترح من التجارب الدولية (    8.04سبتمبر  00-2)الشمرلى ، تركى ، رمضان الشراح  -08

ألدوار الجهات فى دعم ريادة األعمال المؤتمر السعودى الدولى لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 
: نحو بيئة داعمة لريادة األعمال فى الشرق األوسط ، المملكة العربية السعودية ، الرياض  –

 .جمعية ريادة األعمال السعودية 
الوعى بثقافة ردة األعمال لدى طلبة السنة ( .  8.08) د زين العابدين عبد الفتاح ، محم -03

مجلة البحث العلمى فى دراسة ميدانية ، : جامعة الملك سعود واتجاهاتهم نحوها / التحضيرية 
 . 854:  883، ص ص( 0٧)، العدد  التربية

لسان العرب .  (0224)عبد اهلل على الكبير ، محمد أحمد حسب اهلل ، هاشم محمد الشاذلى  -04
 . 8، ص ( 0224‘ دار المعارف : القاهرة ) ، 

مسارات التحول بمؤسسات التعليم الجامعى ( . 8.02) عبد الوهاب ، ايمان جمعة محمد  -05
، كلية التربية ،جامعة كفرالشيخ ، " دراسة استشرافية " المصرى نحو صيغة الجامعة الريادية 

 . 22:  8، ص ص ( 02)، السنة ( 8)، المجلد ( .2)العدد 
النظام البيئى لريادة . ( 8.04سبتمبر  00-2)المبيريك ، وفاء ناصر ، نورة جاسر الجاسر  -08

األعمال فى المملكة العربية السعودية ، المؤتمر السعودى الدولى لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 
: عودية ، الرياض نحو بيئة داعمة لريادة األعمال فى الشرق األوسط ، المملكة العربية الس –

 .جمعية ريادة األعمال السعودية 
دور ريادة  (  . 8.00نوفمبر  83-88) إيثارعبد الهادي ، سعدون محمد سلمان،  محمد -0٧

منظمات األعمال في التنمية االقتصادية ، الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات 
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